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A Pluralidade Humana

A pluralidade humana, condição básica da
ação e do discurso, tem o duplo aspecto da
igualdade e diferença. Se não fossem iguais,
os homens seriam incapazes de compreenderse entre si e aos seus antepassados, ou de
fazer planos para o futuro e prever as
necessidades das gerações vindouras. Se não
fossem diferentes, se cada ser humano não
diferisse de todos os que existiram, existem ou
virão a existir, os homens não precisariam do
discurso ou da ação para se fazerem entender.
Com simples sinais e sons poderiam
comunicar as suas necessidades imediatas e
idênticas.
Ser diferente não equivale a ser outro - ou
seja, não equivale a possuir essa curiosa
qualidade de «alteridade», comum a tudo o
que existe e que, para a filosofia medieval, é
uma das quatro características básicas e
universais que transcendem todas as
qualidades particulares. A alteridade é, sem
dúvida,
um
aspecto
importante
da
pluralidade; é a razão pela qual todas as
nossas definições são distinções e o motivo
pelo qual não podemos dizer o que uma coisa
é
sem
a
distinguir
de
outra.
Na sua forma mais abstracta, a alteridade
está apenas presente na mera multiplicação
de objectos inorgânicos, ao passo que toda a
vida orgânica já exibe variações e diferenças,
inclusive entre indivíduos da mesma espécie.
Só o homem, porém, é capaz de exprimir essa
diferença e distinguir-se; só ele é capaz de se
comunicar a si próprio e não apenas
comunicar alguma coisa - como sede, fome,
afecto, hostilidade ou medo. No homem, a
alteridade, que ele tem em comum com tudo o
que existe, e a distinção, que ele partilha com
tudo o que vive, tornam-se singularidades e a
pluralidade humana é a paradoxal
pluralidade dos seres singulares.
Hannah Arendt, in “A Condição
Humana”.

9

RESUMO

Estudos relacionados à educação formal indicam que apesar do crescimento e da variedade de
pesquisas sobre formação docente, percebe-se que os temas relacionados com a diversidade
ainda não são tratados com a devida importância, ratificando a falta de “preparo” na formação
dos/das professores/as da Educação de Jovens e Adultos no manejo de situações recorrentes
em sala de aula. A constatação do caráter homogeneizador e monocultural da escola nos levou
a refletir sobre práticas educativas que levem em consideração a questão da diferença, da
pluralidade e do multiculturalismo. Sendo assim, a pesquisa ora apresentada tem como
pergunta de partida: Com base na formação docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas
pelas professoras envolvidas na pesquisa, como estas se comportam em relação às questões
multiculturais presentes nas classes da educação de jovens e adultos? Objetivamos investigar
a formação docente dessas professoras com enfoque nos conhecimentos sobre a educação
multicultural e sua aplicação nas práticas pedagógicas. Para alcançar esse objetivo, atuamos
nos seguintes pontos de investigação: registro dos percursos formativos dessas professoras;
identificação dos saberes das professoras em relação à educação multicultural; observação
sobre a vinculação entre a formação docente e as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala
de aula; e análise das concepções das professoras em relação às questões socioculturais
dos/das educandos/as. 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. 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 professoras se mostraram “tímidas” em relação às
discussões sobre as questões multiculturais no que concerne ao trabalho em sala de aula e
apesar de reconhecerem a importância da discussão da temática, essas demonstram pouco
interesse em participar dos cursos de formação referentes ao assunto.

Palavras-chave: Formação Docente; Educação Multicultural; Educação de Jovens e Adultos.
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ABSTRACT

Studies related to formal education indicate that despite the growth and variety of research on
teacher education, it is evident that topics related to socio-cultural diversity have not been
taken as relevant issues; this fact contributes to the teachers‟ lack of competence due to the
inadequacy of their training experiences in order to handle with some recurrent situations in
the classroom. Considering the school‟s tendency to a monocultural pedagogy with its
homogeneizing paradigm, we became interested to develop a reflective study on educational
practices which focus on questions about difference, plurality and multiculturalism. Following
this perspective, the research presented here has as tire starting question: Based on the
teachers‟ educational experiences and pedagogical practices developed in the classroom, how
do they behave in relation to multicultural issues that are present in adult education classes?
We aimed at investigating the teachers‟ professional training with focus on their knowledge
about multicultural education applied to teaching practices. To achieve this goal, we worked
on the following investigation points: the register of the teachers‟ formative process; the
identification of the teachers‟ knowledge in relation to multicultural education; the
observation about the connection between the teacher education and the teaching practices
developed in the classroom; and the analysis of the teachers‟ conceptions about the students‟
socio-cultural questions. Following this research process, we conducted the Focal Group
approach, as well as the application of a questionnaire and interviews, which involved nine
teachers who teach in adult education classes at Dr. Milton Santos State High School – a
“quilombola” school – in the city of Jequié, Bahia. We adopted the Case Study research
approach and the Content Analysis for the data interpretation. The research results showed
that the teachers behave “passively” in relation to the discussion on multicultural education
concerning the classroom teaching practices, and they have not showed great interest to
participate in training course referred to this thematic knowledge.

Keywords: Teacher Education; Multicultural Education; Adult Education.
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INTRODUÇÃO
“Não há nada que melhor defina uma
pessoa do que aquilo que ela faz quando
tem toda a liberdade de escolha”.
(William M. Bulger).

Após uma década da promulgação da Lei 10.639/03 a qual torna obrigatório o Ensino
da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e suas respectivas Diretrizes Curriculares
Nacionais que orientam as instituições escolares na construção e promoção para a Educação
das Relações Étnico-Raciais, ainda existe grande dificuldade por parte da escola e dos
professores/as em conceber os saberes e conhecimentos dos grupos menos favorecidos e
historicamente discriminados como importantes e necessários para a formação dos sujeitos.
Como assinala Candau e Moreira (2008, p. 16), “no momento atual, as questões culturais não
podem ser ignoradas pelos educadores e educadoras, sob o risco de que a escola cada vez se
distancie mais dos universos simbólicos, das mentalidades e das inquietudes das crianças e
jovens de hoje”.
Sendo assim, é de suma importância a abordagem de temas relacionados à cultura e a
multiculturalidade nos espaços escolares e nos cursos de formação de professores/as em
sociedades multiculturais e desiguais, a exemplo do Brasil, pois significa incorporar, nos
discursos e práticas curriculares, desafios e noções que tendem à essencialização de todas as
identidades, entendendo-as, como construções sempre inacabadas (GADOTTI, 1992).
Outro grande desafio proposto para a educação é estabelecer conexões entre o que se
aprende no contexto escolar e o cotidiano da população brasileira. Mudar mentalidades,
superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são finalidades que envolvem lidar
com valores de reconhecimento e respeito mútuo, o que é tarefa para a escola, mas também
para a sociedade como um todo.
Em alguns casos, as instituições formais de ensino tendem a homogeneizar e/ou
padronizar os ritmos e estratégias direcionados aos seus educandos/as, não levando em
consideração a diversidade (de idade, de experiências culturais, religiosas etc.) existente nas
salas de aula. Este tipo de comportamento homogeneizador dificulta também o debate sobre
questões que tratam de preconceito, discriminação, raça, gênero, exclusão e outras temáticas.
Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como objetivo principal investigar a
formação docente de um grupo de professoras da Educação de Jovens e Adultos – doravante
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EJA - com enfoque nos conhecimentos sobre a educação multicultural e sua aplicação nas
práticas pedagógicas. As protagonistas deste estudo são professoras da EJA do Colégio
Estadual Doutor Milton Santos (Escola Quilombola), situado no bairro periférico do Joaquim
Romão, numa localidade conhecida como Barro Preto, na cidade de Jequié-Bahia.
A razão da escolha das professoras deste referido estabelecimento de ensino, dentre
tantos outros existentes na cidade, deu-se em função da especificidade do trabalho realizado
pelo colégio que é reconhecido como escola quilombola, situado em um bairro onde 70% da
população se autodeclara negra e/ou parda. Assim, acredita-se ser este espaço um ambiente
propício à pesquisa a qual está diretamente ligada às questões relacionadas à diversidade
étnico-cultural.
Pesquisar essa temática é de suma importância tanto no contexto educacional, como
social, pois promove discussões acerca da formação de/as professores/as que lecionam nas
turmas da EJA e, consequentemente, na intenção da melhoria na qualidade do processo
educativo das pessoas jovens e adultas, promovendo uma transformação na qual o respeito à
diversidade seja concretizado como um dos mais importantes legados para as futuras
gerações.
Acreditando-se na relevância e na necessidade da temática, esta pesquisa partiu de
inquietações dos estudos e das lacunas encontradas no meu Trabalho de Conclusão do Curso TCC1 da Especialização Lato Sensu em Antropologia com Ênfase em Culturas AfroBrasileiras, do Órgão de Educação e Relações Étnico-Raciais da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia - UESB, concluído no ano de 2009.
Partindo dessas inquietações ao longo da minha trajetória acadêmica, esta pesquisa
parte de um questionamento específico: Com base na formação docente e nas práticas
pedagógicas desenvolvidas pelas professoras, como estas se comportam em relação às
questões multiculturais presentes nas classes da Educação de Jovens e Adultos?
As reflexões aqui apresentadas têm por base autores como Banks e Banks (1993,
1999), Candau e Moreira (2002, 2003 e 2008), Canen (2000 e 2001), Canen e Xavier ( 2011),
Gadotti (1992), Haddad (2002, 2007 e 2009), Paulo Freire (1996, 2000 e 2001), Imbernón
(2005), dentre outros autores que nos levam a refletir sobre a importância da temática aqui
abordada, bem como da necessidade da sua aplicação no contexto escolar, onde o
1

Monografia intitulada “Educação e Multiculturalismo: uma abordagem antropológica sobre a educação de
jovens e adultos frente à história e cultura africana e afro – brasileira”, orientada pelo Prof. Dr. Marcos Lopes de
Souza e defendida em 2009. Esta objetivou analisar a inclusão e discussão da temática sobre história e cultura
africana e afro – brasileira no cotidiano das classes de jovens e adultos em um estabelecimento de ensino da rede
municipal de educação do município de Jequié-Bahia.
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conhecimento está a todo o momento sendo ressignificado. Incluímos, também, nos
referenciais teóricos as pesquisas (teses e dissertações) realizadas tendo como temáticas a
formação de professores/as, a cultura e a Lei 10.639/2003, a exemplo de Arbache (2000),
Lima (2007) e Santos (2012).
Para melhor compreensão do referencial teórico-metodológico, o trabalho está
organizado em introdução, seguida de quatro capítulos, nos quais estão descritos
gradativamente todos os percursos teórico-metodológicos e resultados da pesquisa sobre a
formação das professoras da EJA de uma escola pública da rede estadual de ensino da cidade
de Jequié, no Estado da Bahia, e concluímos a dissertação com as Considerações Finais.
Nesta introdução, além de apresentar o trabalho, descrevo2 a trajetória de vida da
pesquisadora, atitude que me posiciona como pessoa, como profissional da Educação e me
aproxima dos sujeitos da pesquisa, pois, neste momento reconheço-me para além de
pesquisadora e identifico-me como um dos sujeitos dentro do processo de investigação.
Também apresento de forma mais sistemática o problema da pesquisa, explicitando
detalhadamente os objetivos.
No capítulo I delineio a metodologia escolhida, os instrumentos utilizados e o cenário
da investigação, fazendo um esboço dos passos que foram dados durante todo o processo de
sistematização deste estudo. A escolha da abordagem, os procedimentos e instrumentos
tomados no percurso metodológico partiram da clareza do foco de investigação; para tanto,
busco traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, o lugar onde estão situados e a caracterização do
território escolar.
No capítulo II faço uma abordagem do campo teórico entrelaçando o mesmo com os
dados do campo empírico e dando ênfase inicialmente ao assunto referente ao objeto de
pesquisa, formação dos/as professores/as, adentrando na EJA e na concepção da educação
multicultural, seus objetivos, funcionalidade e importância para uma educação pautada no
respeito às singularidades dos indivíduos envolvidos no processo.
No capítulo III apresento a análise dos dados obtidos por meio do questionário e da
entrevista sobre a formação dos/as professores/as da EJA, com ênfase na observação das
especificidades e peculiaridades desta modalidade de ensino.

2

Exclusivamente na seção denominada “Introdução”, o texto está escrito na primeira pessoa do singular, por ser
neste momento uma fala personalizada da trajetória de um indivíduo em especial. Os demais textos desta
dissertação estão escritos na primeira pessoa do plural, pois considero que o mesmo foi construído por várias
“mãos” que, de alguma maneira, estiveram presentes a todo o momento na construção deste. A começar pela
orientadora, perpassando pelos atores pesquisados e demais colaboradores.
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No capítulo IV discuto os resultados obtidos nos encontros do Grupo Focal (GF)
ressaltando todas as nuances deste processo desde a caracterização das situações fictícias
trabalhadas, perpassando pelas discussões e os resultados obtidos.
E, finalizando, trago nas Considerações Finais as ponderações encontradas neste
estudo e que considero parciais do ponto de vista de que as pesquisas, por si só, sempre
estarão em constante processo de ressignificação.
Antes de adentrarmos nas discussões teórico-metodológicas da pesquisa, a seguir
apresento uma síntese dos caminhos que percorri na estrada do saber sistematizado. Também,
por meio de uma breve explanação, explicito o problema e o objetivo desta pesquisa para
melhor entendimento do leitor.

Caminhos Trilhados pela Pesquisadora

Mulher, mãe, negra, nordestina e professora, nascida na década de 70, em Jequié, no
Estado da Bahia, Região do Sudoeste Baiano, sou a caçula das “mulheres” de uma prole de
cinco filhos de um comerciante que cursou apenas as séries iniciais do Ensino Fundamental e
de uma dona de casa não alfabetizada, dos quais me orgulho muito e devo toda a minha
educação, no sentido amplo da palavra.
Na época da minha iniciação escolar, era de costume os pais matricularem seus filhos
diretamente na escola pública, sem passar antes por cursos preparatórios em escolas
particulares como maternal e “jardim”, pois a instituição pública era vista como um
estabelecimento tão bom e comprometido com a educação quanto as particulares, aliado ao
fato de que a profissão de professor/a era vista socialmente como uma das mais admiráveis.
Assim, na minha infância fui crescendo ouvindo falar sobre a importância de ser uma
professora. Também nesse período o desejo da docência aflorava cada vez mais em mim, pois
ficava fascinada com as estagiárias do Instituto de Educação Régis Pacheco - IERP, que
chegavam todo ano nas escolas públicas para cumprirem a carga horária da disciplina de
Estágio Curricular a partir da observação, coparticipação e docência nas salas de aula.
No período em que concluí a 4ª série e adentrei no ginásio, perdi o meu pai, que
faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Foi um período muito difícil da minha vida,
refletindo diretamente no meu desempenho escolar naquele ano de 1981. Após concluir a
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oitava série, matriculei-me no curso de Magistério3 e estudava à tarde, pois tinha como
objetivo me formar e ser professora, concluindo em dezembro de 1990, o Curso de
Magistério.
Assim que terminei o Curso Normal, comecei a lecionar em uma escola da rede
privada até ser aprovada em Concurso Público para o cargo de Professora da Rede Municipal
de Jequié-Ba. Iniciava na minha vida profissional uma nova etapa. Fui lecionar na zona rural,
num distrito chamado Florestal. Neste, trabalhava com crianças (2ª série4) e com jovens e
adultos (5ª a 8ª série5), nas disciplinas de ciências e educação artística.
Nesse período, começaram a surgir as inquietações profissionais referentes à Educação
de Jovens e Adultos - EJA. Como trabalhar com esta modalidade de ensino? Como deve ser a
relação professor-aluno com estes sujeitos? Tenho, enquanto professora, conhecimento
teórico suficiente para trabalhar com este público?
Essas inquietações fizeram-me enxergar que apenas o curso de magistério não havia
dado subsídios suficientes para a minha formação profissional e que precisaria ir à busca de
mais conhecimento teórico para desenvolver com autonomia a profissão escolhida. Assim,
optei por um curso superior com o objetivo de preencher as lacunas identificadas na minha
formação.
Fui aprovada no curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –
UESB/Jequié-BA, onde, durante oito semestres, algumas ansiedades me levaram a refletir
sobre a figura do professor, sua formação, e reflexo desta na atuação pedagógica. Nesse
período da graduação, o meu trabalho de final de curso foi sobre a ética profissional dos
professores6.
As questões referentes aos sujeitos excluídos da sociedade e suas “limitações
escolares” sempre me chamaram a atenção, pois acredito muito mais nas potencialidades do
ser humano do que nas suas restrições. Assim, no último semestre do Curso de Pedagogia
3

O Magistério, também conhecido na época como Curso Normal, era um dos cursos profissionalizantes da
época, em que os alunos concluintes do período ginasial (atual ensino fundamental II, correspondente a
conclusão da 8ª série) eram matriculados para concluírem seus estudos de 2º grau. Os concluintes do Curso de
Magistério eram habilitados em Professores do Ensino de 1º grau, podendo os mesmos lecionar da 1ª a 4ª série
primária (atualmente conhecido como Séries Iniciais do Ensino Fundamental).
4

Atualmente corresponde ao 3º ano do Ensino Fundamental.

5

Essas séries correspondem atualmente ao 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, respectivamente.

6

MOREIRA, Josinélia dos Santos. Ética Profissional: uma reflexão sobre a convivência entre educadores e
a sua influência no contexto escolar. Universidade do Sudoeste da Bahia - Jequié-BA: 2006, (monografia
apresentada como Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia. Orientadora: Profª. Ms. Laura
Maria Caetano da Silva).
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iniciei uma Especialização Lato Sensu em Educação Especial. A escolha foi motivada por
algumas inquietações sobre esta temática surgidas ao longo do curso de graduação. Isso foi
evidenciado no meu trabalho monográfico, o qual foi pautado na ética profissional dos/as
professores/as ao trabalharem com crianças tidas como especiais.
Após concluir a especialização, percebi que deveria continuar pesquisando sobre o
universo da EJA, pois neste período já estava trabalhando em um Programa Federal de
Alfabetização de Jovens e Adultos, chamado Re-Aprender/Brasil Alfabetizado7, o qual tinha
convênio com a UESB. A partir deste programa participei de vários seminários, eventos e
congressos relacionados com o universo da EJA.
De todas essas participações destaco as contribuições do II Fórum de EJA e Políticas
Públicas em Educação, realizado na UESB em Jequié-BA, visto que outros questionamentos
começaram a surgir, tais como: Como trabalhar em sala de aula da EJA com sua diversidade
cultural, se a escola é pensada e construída a partir de outro modelo de cultura? Quais são as
contribuições do currículo escolar para o enfrentamento dos desafios decorrentes dessa
condição?
Também no período da formação dos/as alfabetizadores/as do Programa ReAprender/Brasil Alfabetizado percebi algumas lacunas existentes, visto que os sujeitos da
EJA são sujeitos excluídos não apenas da escola, quando criança ou adolescente, mas também
de outros bens sociais, a exemplo das pessoas idosas que retornam à escola para alfabetizarse. Essas são, em sua maioria, mulheres, homens negros e lavradores rurais. É esse grupo,
como afirma Oliveira (1999), relativamente homogêneo em comparação com a ampla
diversidade de grupos culturais da sociedade contemporânea que nos leva a questionar e
refletir sobre o conceito de diferença.
Mediante as observações realizadas sobre a EJA, resolvi dar continuidade às minhas
pesquisas no curso de especialização, oferecido pelo Órgão de Educação e Relações Étnicoraciais – ODEERE8, em Antropologia com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras, com o

7

O Re-Aprender fazia parte do Programa Nacional de Alfabetização do Brasil Alfabetizado desenvolvido pela
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Em Jequié-BA, este programa tinha
como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal em parceria com a UESB, por meio do Núcleo de Educação
de Pessoas Jovens e Adultas e Políticas Públicas – NEPEJA. Esta parceria garantia ao programa a participação
dos professores da UESB na formação inicial e continuada dos alfabetizadores e coordenadores, bem como o
acompanhamento sistemático destes profissionais. Neste programa trabalhei durante 5 anos exercendo a função
primeira de coordenadora de turmas, também chamada de professor regularizador e depois a de Gestora Local.
8

O ODEERE é um núcleo de estudos que contribui com as políticas de ações afirmativas, proporcionando à
comunidade acadêmica e externa discussões acerca da cultura africana e afro-brasileira por meio dos cursos de
extensão e de especialização (Lato-Sensu) em Antropologia com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras.
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objetivo de pesquisar como os/as professores/as trabalhavam com as questões referentes ao
multiculturalismo nas classes da EJA.
Ao concluir e defender a monografia de final de curso, percebi que outras questões
foram se desdobrando a partir das conclusões parciais do trabalho e que as lacunas deixadas
neste estudo deveriam ser pesquisadas, pois estas poderiam ser a chave, ou não, de algumas
respostas aos questionamentos e indagações deixados ao longo do percurso. Nesse sentido,
dei continuidade ao estudo dessas temáticas no curso de pós-graduação.
Sendo assim, escolhi o Curso de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, mais especificamente a linha de pesquisa
“Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural”, por acreditar na
construção do conhecimento por meio das aulas teóricas, dos grupos de estudos e de pesquisa,
como também uma oportunidade para discutir, dialogar, bem como construir e elaborar novos
questionamentos acerca do assunto.
No desempenho desses estudos e nas minhas funções como pesquisadora e
profissional da educação vivenciei mais de perto as questões teóricas e práticas que envolvem
a educação e descobri que a formação permanente do docente é de fundamental importância
para o exercício de sua prática e pela postura que o/a professor/a adotará no encaminhamento
de suas ações. Nos últimos anos, essa formação tem passado por uma revisão crítica, uma vez
que muito se tem questionado sobre o papel da educação na sociedade e a falta de clareza
sobre a função do (a) educador/a.
Todo profissional precisa estar em constante aperfeiçoamento da sua práxis e o/a
educador/a, enquanto agente formador, precisa “aprender a aprender”, estar atento às
mudanças sociais para compreender a formação do cidadão no seio desta nova sociedade,
considerada pós-moderna9. Assim, afirma Freire (1996, p. 25) que ressignificar a prática só é
possível através da formação continuada do educador, ou seja, “não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”.
Apresentada a minha trajetória até chegar à elaboração deste estudo, partimos para o
problema e o objetivo desta investigação.
9

Segundo alguns autores, como Habermas (1990) e Lyotard (1998), a Pós-Modernidade seria a condição
sociocultural e estética do capitalismo pós-industrial, e estaria relacionada ao rompimento com as antigas
verdades absolutas, típicas da Modernidade.
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Relatando o Problema e Explicitando o Objetivo
As transformações sociais e culturais vivenciadas na contemporaneidade requerem de
todos a ressignificação dos pensamentos e condutas. Toda a sociedade está “convidada” a
rever suas posturas e relações, bem como todas as instituições, inclusive as instituições
escolares. A escola como importante aparelho ideológico do Estado, é um dos principais
campos a ser desafiado a compreender estas transformações sociais. Como salienta GOMES e
SILVA (2006, p. 13), “os pesquisadores e as pesquisadoras da área também são desafiados a
realizar estudos e pesquisas na tentativa de melhor compreender esses processos”.
Assim, todos os setores da educação devem proporcionar aos seus integrantes um
redimensionamento de sua prática, inclusive aos professores/as. Garcia (1995) ressalta que a
formação de professores/as deve proporcionar a estes profissionais situações que possibilitem
refletir a tomada de consciência das limitações ideológicas, sociais e culturais da própria
profissão docente. Embora já hajam reflexões mais acirradas sobre as limitações dos/as
professores/as em relação à abordagem de alguns conteúdos e/ou temáticas emergentes nos
dias atuais.
Haddad (2002) também apresenta que há uma carência de espaço de reflexão sobre a
EJA nos cursos de Magistério, nas Faculdades de Educação e na Pós-Graduação. Esta
carência de reflexão tanto nos cursos de Magistério como nas Universidades é salientada pela
escassez de materiais sobre a temática da formação de professores/as da EJA e sua prática
pedagógica fazendo-se necessárias mais pesquisas e discussões sobre esta modalidade de
ensino. Conforme afirma Soares (2007, p. 280):
A Educação de Jovens e Adultos, seguindo essa tendência, passa a ser vista,
de forma crescente, não apenas como uma arena de experiências práticas e
projetos políticos, mas também como campo específico de produção do
conhecimento, o que fortalece a necessidade de realização de pesquisas na
área.

A partir desses aportes teóricos e das conclusões de pesquisas que apontam para a
importância das discussões em torno da EJA é que reconheço a relevância de trabalhos que
discutem essa temática, justificando assim o meu interesse em realizar uma análise reflexiva
sobre a formação do/a professor/a tendo como cenário a EJA. Partindo do pressuposto de que
a EJA é caracterizada na sua essência pela presença da diversidade (etária, social, cultural,
religiosa...) e esta característica requer do/a professor/a conhecimentos específicos em relação
ao conteúdo, metodologia, avaliação, dentre outras questões, para trabalhar com esse público
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tão heterogêneo e diversificado culturalmente. A partir daí, questiono: Com base na formação
docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras, como estas se
comportam em relação às questões multiculturais presentes nas classes da educação de
jovens e adultos?
Diante desta problemática inicial, outras questões se desdobram:
 Como se deu sua formação enquanto professora?
 Que tipo de formação teve para trabalhar com a diversidade da educação de jovens
e adultos?
 As questões relacionadas à educação multicultural estiveram presentes em algum
momento da sua formação profissional?
 Sua prática pedagógica está alicerçada numa visão mono ou multicultural?
Assim, partindo dessas indagações norteadoras, a pesquisa tomou forma e os caminhos
começaram a ser percorridos em busca de subsídios e contribuições teórico-metodológicas,
com o objetivo de encontrar as possíveis respostas para as inquietações postas.
A perspectiva de uma educação multicultural na EJA pode ser um importante caminho
a seguir na formação de professores/as, possibilitando a estes a compreensão da necessidade
de levar em consideração a diversidade existente nessa modalidade de ensino, suas
identidades, as questões que envolvem classe, gênero, raça, idade e linguagem dos/as
alunos/as. Como salientam Gomes e Silva (2006, p. 18), “é dentro dessa perspectiva e dessa
postura política e profissional que a articulação entre formação de professores e diversidade
étnico-cultural pode ser entendida como um importante desafio para o campo da educação
[...]”. As autoras acrescentam: “como mais uma competência pedagógica a ser construída e
praticada pelos educadores”.
A seguir discorreremos acerca do campo de investigação, apresentando todo o
contexto desde as questões metodológicas, perpassando pelos perfis dos sujeitos da pesquisa,
o campo de investigação e a caracterização do ambiente (campo empírico), como forma de
proporcionar uma melhor compreensão dos caminhos percorridos até chegar aos resultados
finais.
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CAPÍTULO I
DELINEANDO A PESQUISA

Figura 2: Escudo do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola Quilombola
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1 DELINEANDO A PESQUISA
“A pesquisa é talvez a arte de se criar dificuldades
fecundas e de criá-las para os outros. Nos lugares
onde havia coisas simples, faz-se aparecer
problemas” (Pierre Bourdieu).

Para obter êxito na pesquisa, o pesquisador deve ser um indivíduo curioso,
confrontando sempre suas teorias e hipóteses com a realidade empírica. Esse por sua vez não
deve ser apenas formalista se apegando às letras do projeto, nem um empirista que visualiza a
“olho nu” a realidade, sem lançar mão dos conceitos e contextualizações (MINAYO, 2000).
Portanto, o pesquisador necessita de uma estrutura alicerçada nas bases teóricas do seu estudo,
articulada com o caminho metodológico que contribuirá para a obtenção dos resultados.
Sendo assim, neste capítulo, apresentamos os caminhos percorridos para a efetivação desta
investigação, e para tanto, o mesmo está dividido em cinco seções: na primeira, explicitamos
os percursos metodológicos; na segunda, apresentamos as interlocutoras da pesquisa; logo
após, expomos os procedimentos de análise utilizados na pesquisa; em seguida exibimos o
campo de investigação; e, finalizando, na quinta seção, falamos sobre o Quilombo Barro
Preto.

1.1 Os Percursos Metodológicos

Para darmos conta das nuances da parte empírica, cuja intenção se estabelece na
compreensão da subjetividade dos docentes inseridos no espaço escolar, os procedimentos
teórico-metodológicos foram organizados a partir da realização de etapas operacionais, não
necessariamente seguindo uma ordem linear, pois em alguns momentos temos que voltar às
etapas anteriores para melhor delinear o andamento da investigação. Assim, foram
estabelecidas

etapas-chave:

iniciando

com

cumprimento

dos

créditos

teóricos

concomitantemente com a revisão da literatura, tendo como base leituras e fichamentos de
livros, revistas e artigos científicos de autores que abordam a temática e outros que permeiam
o referido campo de estudo. Concluída em partes esta primeira etapa, partimos para a
reformulação do projeto, aprimorando alguns aspectos pertinentes, passando posteriormente à
pesquisa empírica.
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Na pesquisa social, o trabalho de campo favorece a aproximação do pesquisador ao
ambiente real sobre o qual formulou um problema ou questionamento e também estabelece
uma interação com os “sujeitos” da pesquisa, construindo um importante conhecimento
empírico. No entanto, para a realização deste trabalho fez-se necessário à escolha das
“ferramentas” que serão necessárias para adentrar neste lugar ainda desconhecido e encontrar,
ou não, as respostas para os questionamentos dos estudos. Desse modo, a seleção da
metodologia e dos instrumentos de coleta, ainda no processo de ajustes do projeto de
pesquisa, nos orientou o como fazer, tornando-se um processo norteador para a obtenção dos
dados.
Entendendo a educação multicultural como uma educação pautada no respeito às
diferenças e no êxito de todos os grupos socioculturais inseridos na escola, buscamos
investigar a formação das professoras da EJA com enfoque nos seus conhecimentos e sua
aplicação nas suas respectivas práticas pedagógicas, em uma escola da rede pública estadual
da cidade de Jequié-Ba, a partir da pesquisa qualitativa com orientação metodológica baseada
em Yin (2010), com referência ao Estudo de Caso (EC). Ainda em relação à abordagem
qualitativa, Minayo (1994), numa definição muito precisa e clara, explica que esta pesquisa,
nas ciências sociais:
[...] se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado,
ou seja, ela trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido à
operacionalização de variáveis. (MINAYO,1994, p. 21)

Corroborando com o pensamento de Minayo, Goldenberg (2009) salienta que os dados
qualitativos versam em descrições particularizadas de situações com o objetivo de
compreender os indivíduos em seus termos e que esses, ao contrário dos quantitativos, não
são padronizáveis, exigindo do pesquisador uma maior flexibilidade e criatividade no
momento da coleta e da análise. Sendo assim, a pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir
e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social.
Na investigação qualitativa, o pesquisador procura suas respostas, compreende os
fenômenos pela sua descrição e interpretação dos dados coletados, envolvendo ativamente
pesquisador e interlocutores. Como afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 17), por ter um
caráter flexível, a pesquisa qualitativa “permite aos sujeitos responderem de acordo com a sua
perspectiva pessoal, em vez de terem que se moldar a questões previamente elaboradas”.
Partindo desses pressupostos, podemos afirmar que nesse tipo de pesquisa não há uma
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verdade única ou absoluta. Pesquisador e pesquisados constroem os resultados no decorrer do
processo, não havendo neutralidade na sistematização dos resultados.
Definido o tipo de pesquisa, escolhemos como orientação metodológica o Estudo de
Caso (EC), por ser este o mais indicado dentre as várias maneiras de se realizar a pesquisa
social e o que mais se adequava aos objetivos propostos para a investigação, que teve como
interlocutoras um grupo de nove professoras da EJA do Colégio Estadual Doutor Milton
Santos – Escola Quilombola, localizado na cidade de Jequié-BA. Segundo Yin (2010, p. 24),
“como método de pesquisa, o Estudo de Caso é usado em muitas situações, para contribuir ao
nosso conhecimento dos fenômenos individuais, coletivos, organizacionais, sociais, políticos
e relacionados”. Afirma ainda que ao escolher o EC como método, o pesquisador deve levar
em consideração todas as suas características e aplicabilidades, inclusive a formulação da
pergunta de partida, a qual deve ser precedida dos pronomes “como” ou “por que”.
Assim, a partir da problemática, assim estabelecida - Com base na formação docente
e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras, como estas se comportam
em relação às questões multiculturais presentes nas classes da Educação de Jovens e
Adultos?- deu-se início ao EC com as professoras selecionadas. Objetivamos analisar a
formação profissional das interlocutoras, levando em consideração seus respectivos
conhecimentos acerca da educação multicultural e sua aplicabilidade no contexto da sala de
aula.
Para obter os dados referentes ao nosso objeto de estudo, optamos além da realização
do Grupo Focal (GF), pela aplicação de questionário (ver p.156) e realização de entrevista
(ver p. 159). Ressaltamos que a utilização desses últimos instrumentos proporcionou a
complementação das informações colhidas durante a execução do GF, sem nos esquecermos
das observações e do diário de campo, os quais nos permitiram ver e registrar as questões
implícitas em momentos diversos. A escolha do GF deu-se por este agregar, discutir e avaliar
o tema sugerido de maneira dinâmica e flexível, objetivando o envolvimento do grupo durante
a reunião (MINAYO, 2000). Esses fatores foram levados em consideração na escolha dessa
técnica devido ao fato de as interlocutoras serem professoras e não dispor de tempo suficiente
para a participação de técnicas mais demoradas.
Assim, para trabalharmos com o GF tomamos como referência os estudos de Gatti
(2005) nos quais o GF é definido como um grupo de pessoas previamente escolhidas e
reunidas pelo pesquisador para comentar e discutir um tema, que é o objeto da pesquisa, a
partir das experiências pessoais dos participantes. Corroborando com o pensamento de Gatti,
Debus (2004, p. 23) diz que grupo focal é uma das principais técnicas de investigação, que “se
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apropriou da dinâmica de grupo, permitindo a um pequeno número de participantes ser guiado
por um moderador qualificado, procurando alcançar níveis crescentes de compreensão e
aprofundamento de um tema em estudo”.
Apesar do amplo aporte teórico de Gatti (2005), Debus (2004) e das contribuições da
pesquisa de Mariano (2010), tivemos que realizar algumas adaptações na técnica do GF
durante a execução dos encontros com as professoras, devido a fatores externos (falta de
tempo e espaço disponíveis para os encontros), como também da falta de motivação de
algumas participantes, mesmo essas tendo se colocado à disposição para participar da
pesquisa. Sendo assim, para obter as respostas e opiniões das nossas interlocutoras de forma
menos artificial, e com o objetivo de chegar o mais perto possível das reais intenções,
privilegiamos trabalhar com a discussão de situações – problemas, todas estas fictícias, porém
passíveis de acontecer na vida real.
A partir desses pressupostos básicos, foram realizados quatro encontros do grupo
focal. No encontro inicial, o grupo e as proposições sobre o GF foram apresentados. O
segundo, focou o preconceito das pessoas em relação à cor da pele. O terceiro discutiu as
questões vinculadas à discriminação de pessoas idosas vivenciadas no contexto escolar e o
último, abordou a problemática relacionada às intolerâncias religiosa e sexual. Para
operacionalizar o GF dividimos em dois momentos, sendo o primeiro mais extenso e dedicado
à discussão da situação-problema fictícia e o segundo momento disponibilizado para a leitura
de texto ou exibição de vídeo que traziam informações ou reflexões complementares
referentes à temática abordada.
Alguns fatores dificultaram a execução do GF; dentre estes destacamos: o espaço
inadequado para a efetivação do trabalho, com a constante movimentação de pessoas e muito
barulho dificultando a concentração dos participantes; o tempo disponibilizado pelas
professoras para a participação no grupo focal; ausência de algumas professoras nos dias da
realização dos grupos; as respostas dadas de forma muito sucinta por parte de algumas
interlocutoras, suprimindo opiniões; o tempo de espera entre o segundo e o terceiro encontros
do grupo, devido às greves dos/as professores/as da rede estadual e a falta de um relator para
as anotações (em algumas sessões foram acumuladas as funções de moderadora e relatora pela
própria pesquisadora).
Apesar das dificuldades encontradas para a operacionalização do GF, essa foi à técnica
mais acertada para a coleta dos dados nesse ambiente escolar, mais especificamente por se
tratarem de professoras, as quais apresentam em certos momentos um escamoteamento das
“verdades”, como forma de proteção e defesa das profissionais. Assim, nas reuniões, as
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interlocutoras encontraram mais liberdade de expressão, favorecida pelo ambiente de
descontração proporcionado também pelas situações fictícias as quais estimularam uma
participação efetiva das mesmas, por não estarem se posicionando diretamente em relação a
uma colega, mas a alguém externo e imaginário. A esse respeito, Gatti (2005, p. 9) salienta
que “ao se fazer uso da técnica do grupo focal, há interesse não somente no que as pessoas
pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”.
Após a realização dos encontros do GF aplicamos um questionário com as
interlocutoras, com o objetivo de ratificar, ou não, algumas ideias obtidas nos encontros, bem
como colher informações sobre o perfil social e profissional das docentes e conhecer as
opiniões das professoras sobre os assuntos em estudo. Apesar de Gil (2010) apontar que o
objetivo do questionário é atingir um grande número de pessoas, aplicamos este às nove
interlocutoras10, porque nos permitiu em pouco tempo, coletar um número extenso de
informações.
Portanto, o questionário foi elaborado com questões divididas em sete tópicos,
iniciando com as informações referentes ao perfil individual e profissional das interlocutoras,
em seguida as referências sobre o nível de escolaridade, os cursos de aperfeiçoamento
realizados nos últimos cinco anos, os dados a propósito da atuação profissional, a forma de
ingresso no campo educacional e o percurso trilhado na educação perpassando pelos
conteúdos relacionados à educação multicultural. Nas questões referentes ao percurso
profissional deixamos um espaço reservado para complementação, justificativa ou explicação
da resposta. Porém esse foi deixado em branco na maior parte dos questionários.
Após aplicarmos o questionário, realizamos entrevistas semiestruturadas com as
interlocutoras objetivando complementar as informações alcançadas com o GF e o
questionário. Como salienta Minayo (1994), a entrevista é como uma conversa que pode ser a
dois ou mais interlocutores, realizada por um entrevistador, com o objetivo de levantar
subsídios relacionados ao objeto da pesquisa. Sendo assim, o GF, o questionário e a entrevista
como ferramentas para a coleta de dados foram pertinentes, pois proporcionaram captar além
das informações necessárias para a pesquisa, as nuances que estavam postas nas mais diversas
situações. A esse respeito, Goldenberg (2009, p. 63), afirma que “a combinação de

10

Salientamos que apenas estas nove professoras se propuseram a participar da pesquisa, no universo de 26
professores/as lotados no Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola Quilombola (Campo de
Investigação).
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metodologias diversas no estudo do mesmo fenômeno, conhecida como triangulação11, tem
por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto
de estudo”.
A entrevista foi composta de sete perguntas, as quais interrogavam as professoras
sobre: a satisfação profissional, a prática pedagógica em uma escola quilombola, a formação
inicial enquanto docente, a representação sobre a docência na EJA associada ao perfil dos
estudantes dessa modalidade, considerações pessoais sobre a prática da educação
multicultural nas classes da EJA, informações acerca da disciplina que leciona e sua
abordagem metodológica e, por último, foi solicitada uma palavra ou frase para definir a
profissão de professora.
Essas entrevistas foram realizadas nos momentos disponibilizados pelas docentes e no
espaço escolhido por elas, para que estas se sentissem à vontade e em situação confortável.
Assim como no GF e no questionário, as respostas obtidas com as entrevistas estão
sistematizadas nos capítulos III (p. 61) e IV (p. 93), referentes à análise dos dados. Nesses
capítulos foram representadas por meio de gráficos e transcrições, as respostas colhidas ao
longo da pesquisa. A seguir discorreremos sobre o perfil e demais informações sobre as
interlocutoras, dando sequência à apresentação do panorama da pesquisa para melhor
compreensão do público leitor.

1.2 Os Perfis das Interlocutoras da Pesquisa

Ao trabalhar com a pesquisa de campo, é necessário que existam sujeitos e/ou
elementos que forneçam informações a fim de que o pesquisador possa alcançar os objetivos
do estudo. Para tanto, a pesquisa social trabalha com pessoas ou grupos específicos e esses
sujeitos de investigação são constituídos de posições específicas direcionadas ao objeto de
estudo (MINAYO, 1994). Portanto, a amostra foi composta por nove professoras que se
disponibilizaram a participar da pesquisa, que lecionam no mesmo estabelecimento de ensino,
em um bairro periférico, onde há a predominância de pessoas jovens e adultas negras e/ou
afro-brasileiras, sendo relevante abordar e pesquisar assuntos referentes às questões étnicoraciais e ao multiculturalismo.
11

De acordo com estudos realizados por Goldenberg (2009, p. 63): “Triangulação é uma metáfora tomada
emprestada da estratégia militar e de navegação, que se utilizam de múltiplos pontos de referência para localizar
a posição exata de um objeto”.
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Nesse estudo de caso foram analisadas as respectivas formações destas educadoras da
EJA, confrontando os discursos produzidos com suas práticas em sala de aula. E para
complementar os dados obtidos, foram entrevistadas também a coordenadora e a diretora da
escola para análise das informações colhidas durante a pesquisa, porém estas não se
classificam como sujeitos-objeto, mas como colaboradoras importantes.
As nove participantes do estudo encontram-se na faixa etária entre 32 a 53 anos de
idade. Todas elas cristãs, sendo 07 católicas e duas evangélicas. A maioria das professoras
entrevistadas trabalham 40 horas semanais no Colégio Estadual Dr. Milton Santos, sendo que
apenas duas trabalham 20 horas, atuando também em outra escola pública. Estas têm no
mínimo 10 anos de tempo de trabalho na educação e o ingresso na carreira ocorreu por meio
de concurso público, com exceção de uma professora que está contratada pelo REDA12.
Constatamos o vasto tempo de serviço destas profissionais, porém salientamos que isto não é
suficiente para garantir a explanação de alguns temas e conteúdos em sala de aula.
Quanto à formação inicial todas são graduadas, em sua maioria com especialização em
determinada área específica do conhecimento, lecionam pelo menos uma disciplina
relacionada com sua formação inicial, sendo exceção a professora que tem formação em
Pedagogia, com especialização em educação infantil, mas que leciona as disciplinas de
Geografia e Culturas Regionais. Em relação ao tempo que as docentes lecionam, ou têm
experiências com a EJA, os dados obtidos apresentam que estas, apesar de terem muito tempo
de serviço na educação, o tempo de atuação na EJA é relativamente pouco. Apenas uma
professora afirmou ter oito anos de experiência, sendo que outra professora, com 33 anos de
serviço e às vésperas da aposentaria, salientou que só tem sete anos de experiência com a
EJA. Esses dados apontam para a importância da formação continuada dos educadores,
objetivando discutir acerca das questões que envolvem esta modalidade de ensino, pois na
educação, assim como em outros setores, as inovações e mudanças são constantes.
Após a apresentação do perfil pessoal e profissional das interlocutoras, na próxima
seção trazemos a técnica utilizada para a análise dos dados, sendo escolhida a Análise de
Conteúdo por ter como ponto de partida a mensagem entendendo que ela expressa um sentido
e um significado.
12

REDA é “o Regime Especial de Direito Administrativo que, segundo a lei nº 6.677 de 26 de setembro de
1994, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado da Bahia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais, foi criado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse
público, permitindo haver contratação de pessoal, por tempo determinado e sob regime de direito
administrativo”. Extraído do site: http://marcosoliver.wordpress.com/2007/12/11/reda-o-mau-exemplo-do-estado
em 10/03/2012.
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1.3 A Técnica para a Análise dos Dados

Após o agrupamento de informações relevantes por meio das reuniões do grupo focal,
a aplicação dos questionários e realização das entrevistas e das observações, foi iniciada a fase
de interpretação dos dados de acordo com a Análise de Conteúdo – AC de Bardin (1977, p.
42), que define este procedimento analítico como:
Um conjunto de técnicas das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições
de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Segundo Minayo (1994), quando o pesquisador analisa os dados coletados, procura
buscar três objetivos: “a ultrapassagem da certeza”, que faz com que o pesquisador perceba
quando a análise dos dados confronta com a teoria estudada; o enriquecimento da leitura, ou
seja, como este poderá ir além da forma espontânea da compreensão das significações e as
representações da descoberta do que vem a ser o novo e, por último a integração das
descobertas, que vão além da aparência, buscando nas raízes a referência da totalidade social
onde as mensagens e as representações se inserem.
As análises dos dados foram realizadas levando em consideração os três polos
cronológicos preconizados por Bardin (1977), para a organização das análises: a pré-análise; a
exploração do material e finalizando com o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação. O primeiro pólo, denominado de pré-análise, refere-se à fase de organização
dos dados, possuindo esta fase três missões: “a escolha dos documentos, a serem submetidos à
análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que
fundamentam a interpretação final” (BARDIN, p. 95). O segundo, referente à exploração do
material, incide basicamente nas operações de codificar os documentos previamente
selecionados e organizados na primeira fase. E o terceiro e último, refere-se ao tratamento e à
interpretação dos dados.
Em relação à análise de conteúdo, esta poderá ser tanto quantitativa quanto qualitativa.
Também existem dois tipos de textos que podem ser trabalhados pela análise de conteúdos: os

textos produzidos por meio de pesquisa, através das transcrições de entrevistas e dos
protocolos de observação, e os textos já existentes, produzidos para outros fins, como textos
de revistas e jornais.
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Assim, levando em conta as considerações e pressupostos teóricos em relação à
Análise de Caso, como técnica para a análise dos dados obtidos na pesquisa em pauta, esta foi
escolhida por oportunizar ao pesquisador a busca da categorização das unidades de texto
(palavras ou frases) que se repetem, fazendo inferências nas expressões apresentadas nos
dados. Sendo assim, o analista tem à sua disposição resultados fiéis e significativos, podendo
então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou a
outras descobertas inesperadas (BARDIN, 1977).
Após a apresentação da AC como método auxiliador na análise dos dados, na próxima
seção abordaremos sobre “o campo”, o lugar, o ambiente onde se realizou a investigação, para
compreendermos o porquê da escolha deste espaço físico para a ambiência e,
consequentemente, o desenrolar da pesquisa. Os resultados obtidos por meio da AC estão
explicitados ao longo do texto, mais especificamente, nos capítulos quatro e cinco, referentes
às análises dos dados, onde foram registrados os produtos finais deste estudo.

1.4 O Campo de Investigação: Colégio Estadual Doutor Milton Santos - Escola
Quilombola

Para ser realizada a coleta de dados é necessário que exista um campo de pesquisa, ou
seja, um local onde exista uma fonte que forneça as informações necessárias para o estudo.
Segundo Minayo (1994), o lugar da investigação é considerado um pedaço espacial, em
termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de investigação. Esse local
favorece ao pesquisador informações necessárias para a descrição do seu objeto de estudo
tornando enriquecedora sua abordagem.
Nesse contexto, a pesquisa foi realizada em um colégio público da rede estadual da
Cidade de Jequié-Bahia, município localizado 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). O Colégio Estadual Doutor Milton Santos13 – Escola Quilombola trata-se de um estabelecimento de ensino de porte médio, situado numa zona considerada
“periférica”, situado na Rua Dom Climério de Andrade S/N, no Bairro do Joaquim Romão,
13

Colégio Estadual Milton Santos - Código INEP: 29229294 e Código Estadual: 17.663, criado pela portaria nº
2879, publicado no D.O 06/05/1981; portaria nº 14158/04, publicada no D.O de 26/10/2004 (autorização para
funcionamento da EJA I e II); Portaria nº. 10860, publicada no D.O de 23 e 24/07/2005 (autorização para
funcionamento da EJA III), tendo como entidade mantenedora o Governo do Estado da Bahia sob a
administração da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
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em uma área certificada e reconhecida como Remanescente de Quilombo, conhecida como
Barro Preto. O estabelecimento de ensino foi fundado no ano de 1964, no governo de Antônio
Lomanto Júnior, com o nome de Grupo Escolar Duque de Caxias, neste período oferecia
apenas o primário (Fundamental I), sendo por esse motivo denominado de Grupo Escolar. Em
2005 passou a oferecer a EJA I, II, e III, e recebeu a denominação de Colégio.
Segundo dados obtidos no Projeto Político Pedagógico - PPP (2012) do colégio, o
estabelecimento de ensino recebeu inicialmente este nome em homenagem ao militar e
estadista Luís Alves de Lima e Silva14, conhecido como “Duque de Caxias”, título recebido
do Imperador Pedro II. No ano de 2007, a Comunidade do Barro Preto, onde está localizada a
escola, foi reconhecida como Remanescente Quilombola pela Fundação Palmares, publicado
no Diário Oficial da União15 - D.O de 13/03/2007, sendo também o Colégio Doutor Milton
Santos reconhecido como Escola Quilombola. Em 2008, este estabelecimento recebeu
autorização para funcionar o Ensino Médio Regular no diurno e noturno, contudo não seriam
mais oferecidos os cursos de EJA I e o ensino primário (1ª a 4ª série do Ensino Fundamental),
ficando estes sob a responsabilidade da rede municipal.
A partir do reconhecimento da área como quilombola urbana, as questões sociais,
culturais e educacionais do bairro tomaram outra configuração para os moradores do lugar,
passando ser a escola um importante “veículo de informação e formação” dos conhecimentos
referentes às questões sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Baseado na
necessidade de ressignificar toda a concepção de escola, de mundo, de homem e de sociedade,
o Projeto Político Pedagógico - PPP da escola foi sendo organizado e articulado em temas
onde estes assuntos foram trabalhados ao longo do biênio de 2008 a 2010.
O PPP do biênio 2007-2008 apresentou, então, como tema gerador: “Reorganização
Estrutural da Escola”, objetivando a construção identitária da escola a partir de
questionamentos como: Quem somos? Qual o real significado da nossa escola em nossas
14

Luís Alves de Lima e Silva traz na sua biografia a liderança do Partido Conservador, em 1845 tornou-se
senador vitalício, foi governador dos Estados do Maranhão e do Rio Grande do Sul, vice-presidente da província
de São Paulo; atuou como Ministro da Guerra e no movimento a favor da escravidão no Brasil. Essa homenagem
deu-se devido ao fato de em 1964 ter ocorrido o Golpe Militar, ano da fundação do colégio.
15

Ver em anexo a Portaria nº 25, de 7 de março de 2007 que diz: “O Presidente da Fundação Cultural Palmares,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 1º da Lei nº. 7.668 de 22 de agosto de 1998 e em
conformidade com os parágrafos 1§ e 2§ do artigo 2º e parágrafo 4§ do artigo 3º, do Decreto nº. 4.887 de 20 de
novembro de 2003 e com a portaria/FCP nº. 06, de 01 de março de 2004, publicado no Diário Oficial da União
nº. 43, de 04 de março de 2004, Seção1, f. 07, resolve: Art. 1º REGISTRAR no livro de Cadastro Geral nº 09 e
CERTIFICAR que, conforme Declarações de Auto – reconhecimento e os processos em tramitação nesta
Fundação Cultural Palmares, as Comunidades a seguir, SÃO REMANESCENTES DE QUILOMBO. E onde se
lê também que o: “Barro Preto, localizado no município de Jequié, Estado da Bahia, foi registrado no Livro de
Cadastro Geral nº. 09, Registro nº. 919, fl. 33 em 01/03/2007”.
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vidas? E o conhecimento do eu coletivo representado pela escola. O tema gerador de 20092010 foi “Nascer negro é consequência, ser negro é consciência”, tendo como princípio
norteador a igualdade étnica no processo de construção histórica do Brasil, Bahia, Jequié e
Comunidade Remanescente do Barro Preto. E no biênio em curso, 2011-2012 o tema gerador:
“Saberes & Saberes”, objetiva “o reconhecimento do processo de formação do povo brasileiro
e a participação como protagonista dos povos negros e indígenas; elevação da autoestima, em
especial das alunas que passaram a enxergar seus traços negróides como fator positivo [...]”.
(PPP, 2012)16.
Após as discussões das temáticas do PPP dos biênios 2007-2008 e 2009-2010, a
direção, coordenação e o corpo docente chegaram à conclusão que o nome da escola (Colégio
Estadual Duque de Caxias) não condizia com a nova proposta de Escola Quilombola, sendo
que este nome se referia a uma pessoa que era a favor da escravidão. Assim, no ano de 2011,
aconteceu uma eleição interna para a escolha do novo nome do colégio, conforme salienta a
coordenadora:
A mudança ocorreu no ano de 2011. Quando a escola foi reconhecida como
“escola Quilombola”, começou a inquietação sobre o nome da escola
“Duque de Caxias”, militar, que colocou os negros na linha de frente da
guerra do Paraguai, dentre outras coisas. Foi quando no ano de 2011,
participando do encontro para as questões étnico raciais em Salvador, que de
forma mais contundente afirmou a possibilidade da mudança do nome. Então
começou a busca de um nome que bem representasse a nossa comunidade.
Primeiro surgiu o nome de Abdias do Nascimento, militante e lutador das
causas dos negros, mas foi o nome Milton Santos que mais se aproximou das
ideias propostas no nosso PPP, educador, lutador, negro, visionário,
geógrafo e doutor. (Coordenadora do C.E.D.M.S., 20 set./2012).

Quanto aos recursos humanos, o estabelecimento de ensino pesquisado possui um
corpo administrativo e docente composto por uma diretora, duas vice-diretoras, uma
coordenadora pedagógica (para dois turnos), uma secretária, 26 docentes, sendo que 70% são
lotados no mesmo estabelecimento de ensino, três porteiros, três agentes de administração,
três merendeiras e três serviços gerais17.
O corpo discente é composto de aproximadamente 718 alunos/as no total, distribuídos
em 09 salas de aula que funcionam nos três turnos, sendo que deste quantitativo apenas 133
16

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola Quilombola foi
disponibilizado pela escola, lido e analisado pela pesquisadora.
17

No que se refere às informações quanto aos recursos humanos e a estrutura física do ambiente escolar, as
mesmas foram obtidas mediante preenchimento de questionário aplicado à coordenação pedagógica e entrevista
realizada com a secretária escolar. Salientamos que nem todos os dados batem com o que está explicito no PPP
2012, pois estes já foram modificados e atualizados em lócus nas respostas dadas no questionário e na entrevista.
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alunos/as são das classes de EJA, modalidade educacional também chamada de „Tempos
formativos‟18, assim distribuídos: no turno vespertino – 23 alunos no Eixo IV (corresponde à
antigas 5ª e 6ª séries e, atualmente, ao sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental) e 32
alunos no Eixo V (corresponde às antigas 7ª e 8ª séries e, atualmente, ao oitavo e nono anos) e
no noturno – 38 alunos no Eixo VI (estudam as Áreas Humanas do Ensino Médio) e 40
alunos no Eixo VII (estudam as Áreas Exatas do Ensino Médio).
O ambiente escolar pesquisado aparenta ser um espaço agradável onde as interações
sociais parecem ser facilmente conduzidas e ressaltadas pela Coordenadora Pedagógica como
envolvendo os diversos segmentos da escola: os gestores, corpo docente, discentes e demais
funcionários: “São ótimas (as relações). Há uma relação de respeito entre todos os
participantes na construção do conhecimento, tudo é da responsabilidade de todos, do porteiro
à diretora”. Mas, segundo as professoras, pequenas divergências entre os/as educandos/as são
comuns, mas não atrapalham o bom funcionamento do estabelecimento enquanto instituição
escolar. A gestora também se posicionou falando sobre as relações estabelecidas, salientando
que:
Aqui evidenciamos uma educação sem o corporativismo docente. A
promoção dos saberes do aluno e da aluna é a meta da escola. Existimos
enquanto instituição pública para servir ao público com toda dignidade que
qualquer ser humano precisa. A relação, ainda, não é horizontal. Para cada
servidor cumprir seu papel há necessidade de uma meta estabelecida por um
segmento que não seja o seu. Em nossas avaliações não imprimimos um
desejo de qualidade total, tendo o bem estar do outro tão importante quanto o
nosso. Com isso não queremos moldar, formar, as pessoas pertencentes a um
grupo. [...] Fomos acostumados a enxergar e aceitar a burguesia com suas
conquistas e as classes populares com as sobras, a desvalorização cultural.
[...] Existe uma meta bem definida: educação de qualidade; informações
formais dando funcionalidade aos saberes informais dentro da cultura
formal. É complicado desconstruir ideais incutidos desde o primeiro
processo educacional realizado pelos jesuítas, fortalecido pela ditadura
militar, e disseminado pelo capitalismo selvagem (Diretora do C.E.D.M.S,
2012 em entrevista à pesquisadora, 20 set./2012).

No que se refere à organização e estrutura física, o estabelecimento possui as
condições necessárias para o funcionamento satisfatório do ambiente escolar, apresentando
em sua estrutura: 9 salas de aula, 1 diretoria, 1 secretaria, 1 sala de informática, 1 sala para
18

Os Tempos Formativos I, II e III são cursos de matrícula anual, nos quais as aulas são presenciais e exigem
frequência diária. O currículo é organizado em eixos temáticos, temas geradores e áreas de conhecimento. O
centro do processo de formação são as experiências de vida e estratégias de sobrevivência dos sujeitos jovens,
adultos e idosos. O curso total é composto de três (03) segmentos distribuídos ao longo de sete (07) anos:
* O 1º Tempo Formativo (equivale ao 1º segmento da educação fundamental) - 03 anos
* O 2º Tempo Formativo (equivale ao 2º segmento da educação fundamental) - 02 anos
* O 3º Tempo Formativo (equivale ao ensino médio) - 02 anos.
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os/as professores/as, 5 banheiros (2 masculinos, 2 femininos e 1 para funcionários) 1 quadra
poliesportiva, 1 sala multifuncional, 1 cozinha e área externa. Na fachada externa do prédio
está impresso o escudo do colégio (p. 25), o qual está representado por um globo, dentro deste
a Bandeira do Brasil com a sombra de um rosto negro e vários elementos africanos rodeando
a bandeira. No escudo, está escrito o nome, do estabelecimento de ensino e a cidade, o ano da
fundação, e a frase: “Escola do Quilombo, no Quilombo!”.
Mas, o que compreendemos por quilombo? Quais as concepções que a sociedade tem
em relação a esses espaços? Essas e outras questões referentes aos quilombos de maneira
geral, como também do quilombo “Barro Preto” serão tratadas na seção seguinte, onde
apresentaremos a partir do contexto histórico o surgimento dessa localidade e a importância
desses espaços como representação de luta e resistência do povo afro-brasileiro.

1.5 Quilombo Barro Preto: espaço de encontro com a ancestralidade
Segundo o Decreto 4.887/2003, “quilombos são grupos etnicorraciais segundo
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida”, (Art. 2ºdo Decreto 4887, de 20/11/2003).
Geralmente quando pensamos em quilombo correlacionamos ao de Palmares formado
na Serra da Barriga, no interior rural de Alagoas. Entretanto, a Constituição Federal de 1988
não abreviou a este modelo estereotipado que, durante algum tempo, levou estudiosos e
políticos a imaginar a existência de quilombos como grupos isolados e restritos às áreas rurais
do país. Atualmente existem áreas urbanas reconhecidas e certificadas pela Fundação
Palmares como quilombos urbanos19.
Segundo informações contidas no documento do PROFORMAR20 (2005), o quilombo
Barro Preto surgiu “a partir da aglomeração de 600 garimpeiros negros, vindos da região de
19

Os quilombos urbanos são formados, principalmente, por grupos que viviam ao redor de grandes cidades e
foram englobados pelo crescimento urbano dos municípios, além de populações que habitavam áreas valorizadas
nas cidades e que, a partir do século XX, foram obrigados a se deslocar para áreas de periferia para dar lugar a
projetos de revitalização e embelezamento. Esses grupos têm em comum o vínculo com a ancestralidade negra,
ainda que o quilombo também seja um local para acolhida de brancos empobrecidos com os quais estabelecem
vínculos de solidariedade. Texto extraído na íntegra do artigo “Quilombos Urbanos no Brasil: desafios e
expectativas”. Disponível no site: http://www.ciranda.net/article1162.html. Acessado em 10/03/2012.
20

PROFORMAR - NAD/Jequié é o programa de formação desenvolvido para a capacitação dos profissionais de
agentes de saúde no município de Jequié- Bahia.
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Maracás para trabalharem na construção da estrada de ferro e que fixaram residência naquela
localidade, sendo considerado um bairro de negros”. Mas, segundo a história oral de alguns
moradores mais antigos há também mais duas outras versões: a primeira é que o barro (argila)
encontrado na localidade era da cor preta. E a segunda é que havia um lugar chamado
“ratamento” (estação de trem) onde havia cinzas de carvão que eram jogadas do outro lado do
rio ficando a localidade toda suja, daí Barro Preto. A versão da vinda dos garimpeiros negros
para fixar moradia na localidade terminou sendo considerada como a oficialmente adotada.
De acordo com dados do PPP (2012)21 esta área é composta de oito ruas, sendo
algumas calçadas e outras apenas parcialmente, conta com saneamento básico em 90% das
casas residenciais e rede elétrica em todas as casas. As famílias possuem em média uma renda
per capita de menos de um salário mínimo. Há aproximadamente 1.600 casas, totalizando
5.000 moradores. Nesta comunidade fazem-se presentes também organizações religiosas
como CEBs, Comunidade Maria de Nazaré e Senhor do Bonfim, Comunidade Padre Molina –
Santa Clara, Primeira Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Casa de Oração e
Centros de Religião de Matriz Africana. Quanto aos aspectos sociais o PPP ressalta que:
O Barro Preto sofre com todos os estereótipos e preconceitos construídos ao
longo dos anos e sustentados pelas mídias. Os moradores são socialmente
marginalizados. Não estão nos moldes “sociais” aceitáveis. A falta de fontes
simbólicas positivas do povo negro contribui para uma baixa auto-estima
que traz várias consequências: pouca higiene pessoal; desvalorização do seu
meio ambiente; índices elevados de violência; agressão contra a mulher;
pedofilia; prostituição; tráfico de drogas e consequentemente manutenção
dos estigmas sociais (Fonte: PPP/2012).

Mas, como se deu o processo de reconhecimento desta localidade como “Área
Remanescente de Quilombo?”. Os primeiros escritos chamando a atenção para esta localidade
se deu no ano de 2002, com a dissertação de mestrado intitulada “A Reestruturação Urbana
Regional de Jequié-Bahia”, do pesquisador Valter Luiz dos Santos Marcelo, do Curso de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia - UFBA e morador na cidade de
Jequié, na época. O objetivo da pesquisa era identificar e analisar os elementos que
motivaram as alterações na estrutura sócio-espacial da cidade no decorrer da década de 1990.
Destacando, também, os agentes modificadores e as ações que geraram uma nova dinâmica na
cidade e entre esta e a região.

21

O Projeto Político Pedagógico do Estabelecimento de Ensino - PPP (2012) do Colégio Estadual Milton Santos
– Escola Quilombola, o qual serviu também como fonte de pesquisa, encontra-se no anexo desta dissertação.

40

Assim, na pesquisa, o autor fala das transformações sociais da cidade de Jequié
fazendo uma abordagem histórica da evolução e organização espacial dos bairros, dentre estes
o do Joaquim Romão trazendo também a história do surgimento do “Barro Preto”, naquela
região. Com base nestes escritos iniciais e o desejo de conhecer mais sobre a localidade,
alguns ex-moradores do bairro começaram a investigar e fazer outras pesquisas, conforme
salienta o jornalista da APLB22: “A partir daí a gente começou a historiar, a fazer outras
pesquisas e a gente acabou identificando que ali é um quilombo, por causa destas questões
dos garimpeiros, por serem negros. É tanto que lá tem uma família com o sobrenome
„Gurunga‟ que são quilombolas23”.
Também foram realizadas naquela localidade pesquisas na área da saúde, com a
participação de professores/as e estudantes do curso de enfermagem da UESB com o objetivo
de mapear a saúde dos moradores do Barro Preto. Segundo dados 24 do ano de 2006, naquele
ano foram cadastradas 1.262 famílias, sendo que foram encontrados problemas de saúde
referentes a: 370 casos de hipertensão arterial, 75 casos de diabetes e 01 caso de anemia
falciforme. Fato este que reforçou a teoria de alto índice de moradores negros ou
descendentes, já que é uma doença acometida principalmente em pessoas negras.
Segundo informações do jornalista da APLB, a partir dessas descobertas foi criado um
grupo multidisciplinar com o objetivo de encaminhar o processo de reconhecimento da área
como quilombola. Essa equipe foi composta por segmentos25 dos vários órgãos sociais,
culturais, educacionais e políticos de Jequié; realizaram algumas reuniões onde instauraram e
encaminharam para o Governo Federal e a Fundação Palmares as documentações necessárias
22

O jornalista entrevistado é funcionário do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia – APLB,
subseção Jequié- Bahia. Esse por sua vez, além de ter nascido e morado nesta localidade do Barro Preto foi um
dos profissionais responsáveis em integrar a comissão responsável pelo estudo, recolhimento e encaminhamento
das documentações enviadas à Fundação Palmares, dentre estes documentos o “Projeto Comunidade
Remanescente de Quilombos em Jequié – BA / Área de Estudo: Barro Preto”, parte integrante da documentação
para o processo de reconhecimento desta área como quilombola.
23

Os antepassados da família Gurunga foram um dos primeiros a chegar na localidade, sendo estes alguns dos
garimpeiros que vieram para trabalhar na estada de ferro. Segundo informações estes eram “negros retintos” e
atualmente parte da família se consideram negros e/ou pardos.
24

25

Dados fornecidos pelo repórter da APLB (Sindicato dos Professores), a pesquisadora, por meio de entrevista.

Assim estavam representados os segmentos da sociedade de Jequié: Associação de Moradores, UESB/
ODEERE, Mocambo ODARA, Associação de Terreiros de Candomblé, Escola Municipal Dom Jairo, Escola
Municipal Padre Molina, Colégio Duque de Caxias (atualmente Milton Santos), Colégio Municipal Gercino
Coelho, Colégio Municipal Simões Filho, Comunidades Eclesiais de Base da Paróquia Santo Antônio, Pastoral
dos Negros, Igreja Batista do Barro Preto, Unidade da Saúde da Família, Núcleo da Cultura Afro da Secretaria
Municipal de Educação, Grupo de Capoeira Zumbi, Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de
Governo do Município.

41

para o reconhecimento da área. Aguardado o prazo de tramitação nas esferas acima citadas,
foi publicada em março de 2007 a certificação reconhecendo o Barro Preto como
Remanescente Quilombola pela Fundação Palmares e publicado no Diário Oficial da União26
- D.O de 13/03/2007.
Quanto à participação e aceitação dos moradores do Barro Preto no processo de
reconhecimento como remanescentes quilombolas deu-se posteriormente a todo trâmite legal.
Segundo o jornalista da APLB, o processo começou de trás para frente. Este ratificou que “o
governo não tinha critérios tão rigorosos, como são os de hoje”, sendo assim, providenciaram
e encaminharam toda a documentação e após a concretização da certificação, comunicaram à
comunidade o título recebido. E a partir desta certidão começaram as discussões acerca da
fundação da associação de moradores, porque o bairro era muito carente, mas as condições
locais passaram a melhorar e as pessoas começaram a sentir orgulho de morar no bairro.
Observamos a partir do histórico do quilombo Barro Preto, a importância e os
benefícios vivenciados pela comunidade local após o reconhecimento da área por meio dos
órgãos governamentais, dentre esses, a elevação do Colégio Estadual Doutor Milton Santos à
categoria de escola quilombola. Nesse contexto, iniciaremos o próximo capítulo intitulado
“Passeio Dialógico entre o Campo Teórico e o Empírico”, abordando as temáticas
relacionadas ao objeto de pesquisa, a formação dos/as professores/as, seguido pelo cenário e
sujeitos da EJA e a educação multicultural e, finalizando com os pressupostos que
regulamentam o ensino sistematizado voltado para essa camada da sociedade, ou seja, a
educação escolar quilombola.

26

Ver no anexo A (p.160) a Portaria nº 25, de 7 de março de 2007, publicado no D.O de 13/03/2007.
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CAPÍTULO II
PASSEIO DIALÓGICO ENTRE O CAMPO TEÓRICO E O EMPIRÍCO

Figura 3: Parte Interna da Entrada do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola
Quilombola
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2 PASSEIO DIALÓGICO ENTRE O CAMPO TEÓRICO E O EMPIRÍCO

“A alegria não chega apenas no encontro do
achado, mas faz parte do processo da busca. E
ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,
fora da boniteza e da alegria” (Paulo Freire).

Neste capítulo,27 procuramos refletir sobre o objeto de pesquisa, a formação dos/as
professores/as, com base na literatura que discorre sobre a temática, para compreender as
entrelinhas da pesquisa e manter um diálogo conciso entre os teóricos estudados e o campo
empírico, no que se refere ao componente do estudo. Também trazemos para discussão o tema
coadjuvante, a educação multicultural e os elementos do cenário da pesquisa, a Educação de
Jovens e Adultos. Sendo assim, na primeira seção intitulada “Formação de Professores/as em
Contexto” realizamos uma breve explanação sobre a formação dos docentes tomando como
referência alguns teóricos da área. Na seção seguinte, trazemos as proposições acerca do
universo da EJA apresentando o perfil dos sujeitos desta modalidade de ensino. Continuando
as conjecturas abordamos sobre educação multicultural e suas contribuições para uma
educação baseada no respeito às diferenças. E finalizando este capítulo, trazemos a educação
escolar quilombola, apresentando os pressupostos que regulamentam essa modalidade de
ensino.

2.1 A Formação de Professores/as em Contexto

Para investigarmos a formação de professores/as da EJA do Colégio Estadual Doutor
Milton Santos levando em consideração seus conhecimentos sobre educação multicultural,
primeiro carecemos retomar algumas pesquisas e estudos que abarcaram essas discussões,
para podermo-nos “instrumentalizar” teoricamente acerca das temáticas. Assim, contamos
com o auxílio de pesquisas como as de Arbache (2000), Lima (2007), Santos (2012), André et
al. (1999), Canen e Xavier (2011), dentre outros, alicerçando as discussões ao longo deste e
dos demais capítulos.
27

Também trazemos ao longo deste e dos demais capítulos vários questionamentos referentes a temática em
discussão, porém esses tem como objetivo levar ao leitor à refletir sobre as proposições apresentadas, não
cabendo neste estudo as respostas a todas essas questões.
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Contudo, para iniciar vamos falar sobre as produções acadêmicas envolvendo a
temática da formação de professores/as. Tratando das pesquisas28 realizadas com base nas
análises das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação do
país (entre 1990 a 1996); nos artigos publicados em 10 periódicos da área (entre 1990 a 1997)
e as pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho de Formação de Professores da Anped
(entre 1992 a 1998). Esses trabalhos mostram que as produções discentes 29 no período de 06
anos dobraram no país, contudo observa-se que o número de trabalhos sobre formação de
professores manteve uma proporção estável de 5% a 7% sobre toda produção discente
(ANDRÉ et al., 1999).
As pesquisas apontam ainda que dos 284 trabalhos sobre a formação de professores,
produzidos no período, a maioria refere-se ao tema da formação inicial, sendo um total de 216
(76%), enquanto que 42 (14,8%) tratam da formação continuada e apenas 26 (9,2%) abordam
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.
Essa observação feita pelas pesquisas mencionadas foi constatada também no campo
empírico da nossa pesquisa, onde averiguamos que as professoras, apesar da afirmação de
28

Essas pesquisas fazem parte dos estudos do Estado da Arte da Formação de Professores no Brasil (ANDRÉ, et
al., 1999), realizadas no corte temporal de seis anos, onde foi pesquisada nos cursos de pós-graduação do país a
produção acadêmica referente à temática. A pertinência em trazer esses dados deu-se por compreender a
importância desse estudo para o entendimento do assunto a ser tratado, já que esses estudos podem nos ajudar a
“medir” a pertinência, ou não, da abordagem do tema que pesquisamos.
29

As autoras utilizam no texto original “produções discentes” referindo-se às produções acadêmicas dos
estudantes (mestrandos e doutorados) matriculados nos Cursos de Pós-Graduação no período de 1990 a 1996.
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terem passado por algum tipo de formação em relação à educação multicultural (ver gráfico 3
p. 80), na realidade elas se contradizem no momento em que são solicitadas a falar sobre essa
educação (p. 81 e 82). Também confirmamos por meio da entrevista realizada com a
coordenadora pedagógica que poucas foram as docentes, as quais participaram da formação
continuada sobre as relações étnico-raciais, após a escola ter sido elevada à categoria de
quilombola. Assim comentou a coordenadora: “Todos os cursos do IAT e a formação do
ODEERE30 foram colocados à disposição dos docentes, mas poucos fizeram os cursos”.
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 aperfeiçoamento31. 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”, 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”.

30

31

Instituto Anísio Teixeira – IAT e Órgão de Educação e Relações Étnico-Raciais – ODEERE.

O estimulo ao aperfeiçoamento refere-se a um percentual que é acrescentado ao salário do professor/a
concursado, da rede pública, mediante apresentação de uma determinada carga horária de cursos de formação na
área, os quais o docente tenha participado.

46

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 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 étnicacultural 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, D. 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
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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. Assim, a partir
dessas proposições e dando continuidade às discussões, na próxima sessão, intitulada “O
Cenário e os Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos”, abordaremos sobre a EJA,
apresentando o contexto histórico, os estudos, os atores e demais conteúdos que perpassam o
universo desta modalidade de ensino. Trazemos também alguns fatos que marcaram e
consolidaram a EJA, a partir do seu contexto histórico no Brasil, como também abordamos
sobre os sujeitos que compõem essas classes, suas características e seus anseios.

2.2 O Cenário e os Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos

O campo de estudos da EJA vem ao longo dos anos conquistando espaço no panorama
social, político e acadêmico, graças às lutas e pressões de populares, dos movimentos sociais,
ONGs e sindicatos, como também a partir dos ideais de Paulo Freire; contudo, ainda são
poucas as pesquisas e os pesquisadores nessa área (HADDAD, 2002). Essa é a realidade do
sistema educacional brasileiro que, no século XXI, perpetua uma dívida social com
aproximadamente 30 milhões de Jovens e Adultos com mais de 14 anos de idade que não são
alfabetizados ou que são analfabetos funcionais32.
Nesse contexto, no ano de 1967 o Governo Federal autorizou a criação do Movimento
Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL33 o qual, em 1985, passou a se chamar Fundação
Nacional para a Educação de Jovens e Adultos - FUNDAR. O MOBRAL conclamava a
população da época a fazer a sua parte no processo da alfabetização de adultos, recrutando
32

Segundo o IBGE, em 1910, “o direito a ler e escrever era negado a quase 11 milhões e meio de pessoas com
mais de 15 anos”, com base nestes dados estatísticos, alguns grupos sociais movimentaram-se para organizar
campanhas de alfabetização chamadas de “Ligas” (GALVÃO; SOARES, 2004). Em 1945, com a aprovação do
Decreto nº. 19.513, de 25 de agosto de 1945, a Educação de Adultos torna-se oficial no país. A partir daí novos
projetos e campanhas foram surgindo com o objetivo de alfabetizar as pessoas que não tiveram oportunidade e
acesso à educação no período regular.
33

O Mobral tinha como principal objetivo a erradicação total do analfabetismo, mas, principalmente, preparar
mão de obra necessária aos interesses capitalistas do Estado. Sendo que a LDB 5692/71 contemplava o caráter
supletivo da EJA, excluindo as demais modalidades, não diferindo dos objetivos do MOBRAL quanto a
profissionalização para o mercado de trabalho e a visão da leitura e da escrita apenas como decodificação de
signos (SUZUKI, 2009).
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pessoas sem muitas exigências para ser alfabetizador/a, fato este que mostrava a
despreocupação com o fazer e o saber docente, pois qualquer um que soubesse ler e escrever
podia também ensinar (GALVÃO e SOARES, 2004).
A partir dessa fase histórica na qual prevaleceu a escolha de “qualquer um” para ser
o/a “professor/a” das pessoas jovens e adultas não alfabetizadas, observamos que desde o
início do processo educacional formal da EJA, os poderes públicos demonstravam falta de
preocupação com a escolarização desta parcela da população, considerando que estes não
necessitavam de profissionais da área para lecionarem, mas apenas de uma pessoa, a qual
soubesse lhes ensinar o esperado na época (ler e escrever) para saber votar e trabalhar nas
indústrias.
Vale ressaltar que a visão “estreita” das políticas da EJA estava diretamente ligada aos
interesses políticos e econômicos das elites que entendiam que para os analfabetos bastava o
domínio superficial da leitura e da escrita, pois assim seria possível manter a “ordem social”
instituída. Contudo, as transformações sociais, as lutas dos movimentos sociais e a
consolidação de algumas leis no âmbito nacional e alguns acontecimentos históricos34 foram
modificando o cenário social e educacional, ressignificando ao longo dos tempos a concepção
da EJA na educação brasileira.
Em relação às leis oficiais, a partir da Constituição Federal de 1988, ampliou-se o
direito à educação para jovens e adultos. Em alguns artigos ficam explicitados estes direitos,
como no Artigo 205: “A Educação é direito de todos”. E no Artigo 208, em que estabelece o
dever do Estado com o “ensino fundamental”, obrigatório e gratutito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria (SOARES, 2007). Porém, o dever do Estado não foi
cumprido, sendo que os artigos referentes à educação só foram regulamentados pela LDB
9394/96. Dentre estes artigos, encontra-se no capítulo II, seção V da Educação de Jovens e
Adultos, o artigo 37 que diz: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.
Outro marco importante para a EJA foi a realização da V Conferência Internacional de
Educação de Adultos – CONFINTEA, realizada em 1997, na Alemanha. Com o tema
“Educação de Adultos, a chave para o século XXI”, essa conferência representou um marco
histórico para esta modalidade no Brasil, porque a partir de então a educação de adultos passa
34

Algumas Leis e fatos históricos como: a eleição de um presidente civil em 1985, ainda que de forma indireta, a
Constituição Federal de 1988 e a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em
1996, marcaram o cenário nacional pela forte participação da sociedade civil reivindicando melhorias e reformas
no campo da EJA (HADDAD, 2009).
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a ser reconhecida mais do que como um direito do cidadão e, sim, como condição
fundamental para o exercício pleno de cidadania. Como ratifica Soares (2007, p. 280): “A
concepção de educação como processo de formação ao longo da vida foi um marco teórico,
superando as ideias de suprimento e de educação compensatória presentes nas conferências
anteriores”.
Segundo Haddad (2009), o movimento de educação de adultos considerou a V
CONFINTEA como uma oportunidade para tornar visível a EJA no contexto brasileiro,
tornando seus documentos e acordos firmados como instrumentos de luta para a garantia dos
direitos constitucionais conquistados. A partir daí várias conquistas foram assinaladas, como
também “importantes articulações, que influíram de maneira significativa no modo de
participar da sociedade civil nos anos seguintes; em especial, a mobilização impulsionou o
surgimento dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos35” (ibid., p. 360).
Também no âmbito das políticas públicas, em 2003, o Ministério da Educação – MEC
trouxe a responsabilidade da EJA como agenda do seu ministério através da Secretaria
Nacional de Educação Continuada – SECAD, recuperando o atendimento desta oferta para o
campo da esfera pública e procurando garantir o pensamento educacional e retirando o caráter
assistencial que tinha anteriormente. Haddad (2007, p. 8) alerta, entretanto, que “Apesar
disso, a ação do MEC nestes últimos anos tem conseguido apenas implementar a oferta de
alfabetização de forma limitada, do que estimular e induzir a garantia de acesso a todo o
ensino fundamental para jovens e adultos”.
Em 2009, aqui no Brasil, mais especificamente em Belém do Pará, foi realizada a VI
CONFINTEA. No documento final do encontro, os países representados reconheceram a
importância de reforçar políticas públicas de EJA, a necessidade de se aumentar o
financiamento da área e de estreitar as parcerias entre governos e sociedade civil para
melhorar a qualidade da educação destinada a esse público. Salientou também que a
aprendizagem ao longo da vida constitui um marco conceitual e um princípio organizador de

35

Os fóruns da EJA têm desempenhado um papel político-pedagógico e de formação de suma importância, pois
se constituem como uma nova ação política, envolvendo os vários interesses e pessoas em torno de um mesmo
objeto e também por ser um espaço diverso e intersetorial que visa articular as várias instituições e indivíduos
em seus encontros. Nestes encontros são realizadas trocas de experiências, proporcionando uma “socialização”
do que vem sendo produzido e experimentado na EJA (SOARES, 2007). Esses fóruns são constituídos por
diversos setores da sociedade civil - ONGs, sindicatos, movimentos sociais etc., passando a serem espaços de
diálogos com representantes dos setores públicos, acadêmicos e professores das redes públicas e privadas, entre
outros.
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todas as formas de educação baseadas em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e
democráticos, sendo parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento.
A partir da representação de docentes acadêmicos nos fóruns e nas CONFINTEAS, o
movimento em prol da EJA, também, se instalou nas universidades, de forma que estas se
deram conta do grande número de jovens e adultos, dentre os trabalhadores dos campi, que
não tinham concluído a escolaridade básica, assim como, o quanto era pequeno o número de
pesquisadores/as e professores/as voltados para essa temática. Contribuindo assim, de forma
significativa para a atenção das universidades para a área da EJA.
Baseado assim, nos princípios da “educação como processo de formação ao longo da
vida” (UNESCO, 1997), questionamos sobre Quem são os sujeitos que necessitam desse
marco conceitual para respaldar e garantir uma educação formal que leve em consideração
suas especificidades? Quem são as pessoas que compõem as classes da EJA na condição de
discentes? Qual o tipo de “conteúdos” que são abordados nessas classes?
Assim, ao pensarmos nos sujeitos36 da EJA temos que levar em consideração as suas
características. Atualmente a “educação de pessoas jovens e adultas” não nos reporta apenas a
questão de faixa etária ou geracional, mas, primordialmente a questão cultural. Essas, em sua
maioria são pessoas que fazem parte de um determinado grupo sociocultural, o qual dentre
outras coisas não poderam frequentar a escola quando crianças ou foram excluídos do acesso
ao sistema regular de ensino e simultaneamente ou consequentemente, de tantos outros
direitos sociais (OLIVEIRA, 1999).
As pessoas jovens, adultas e idosas que compõem as classes da EJA são vistas como
um grupo relativamente “homogêneo” dentro da sociedade. Segundo Oliveira (1999),
geralmente estes são migrantes das zonas rurais, filhos de trabalhadores rurais ou urbanos
com pouca ou nenhuma escolaridade que na maioria das vezes abandonaram a escola por falta
de condições financeiras ou por questões socioculturais. Corroborando com o pensamento de
Oliveira, Dias et al. (2011) salienta que os sujeitos da EJA são marcados pela exclusão na

36

Segundo Fernanda Vasconcelos Dias et al. (2011, p. 52) “A definição do que venha a ser sujeito no campo
teórico não é consensual. [...] Para alguns, trata-se de uma categoria que se refere à capacidade de o indivíduo se
tornar centro da ação social. Para os pós-estruturalistas, essa categoria é uma invenção do Ocidente, pois não há
sujeito fora da história e da linguagem, fora da cultura e das relações de poder. Outra forma de se pensar o
sujeito social é situá-lo no campo da diversidade e diferença, bem como no contexto das relações sociais de
poder. Dessa forma, o sujeito não é visto de forma abstrata, idealizada pelo pesquisador, mas imerso em um
contexto sociocultural. Há ainda abordagens teóricas que destacam o descentramento dos sujeitos na pósmodernidade. Em vez de possuir uma identidade única orientada de suas condutas, os sujeitos assumem várias
identidades ao longo da vida, levando em consideração uma multiplicidade de dimensão como classe, gênero,
raça, geração, região, religiosidade, entre outras”.
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sociedade em que estão inseridos tanto no que diz respeito aos lugares que ocupam na
pirâmide social quanto ao acesso a bens culturais e materiais.
Já para Arroyo (2001, p.10), a EJA tem sua história mais tensa do que todo o histórico
da educação básica. “Nela se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais do que na
educação da infância e da adolescência, sobretudo quando os jovens e os adultos são
trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos”. Portanto, falar na
realidade da EJA hoje é pensar também nessas pessoas e no contexto em que estão inseridos.
Sendo assim, para compreender o universo desse público e como esses aprendem,
algumas condições precisam ser levadas em conta; dentre elas, a condição de não serem
crianças, de serem excluídos da sociedade e de pertencerem a determinados grupos culturais.
Mas, também entender que os/as educando/as da EJA são sujeitos de direitos enfatizando no
contexto escolar outras dimensões de suas vidas, por exemplo, o trabalho, a família, o lazer
etc., transcendendo, assim, a reprodução da matriz curricular do ensino fundamental e a
concepção de educação compensatória que vem ao longo dos tempos se fazendo presente no
currículo da EJA.
Nesse sentido, ao levarmos em consideração a condição de pessoas inseridas nos
diversos contextos socioculturais nos quais estão colocados os discentes da EJA, como
também seus objetivos educacionais, estaremos dessa forma contribuindo para a
desconstrução dos modelos de educação os quais estão permeados por ideias e procedimentos
distantes dos interesses desses/as alunos/as, bem como ressaltando o potencial desses sujeitos,
enquanto produtores de cultura37 a partir de suas trajetórias e das experiências adquiridas ao
longo delas.
Conceber a EJA como uma modalidade de ensino direcionada para pessoas jovens,
adultas e idosas, as quais vivenciam várias e diferentes experiências humanas e sociais com
suas temporalidades, trajetórias e aprendizagens, é compreender o que Gomes (2007) chama
de “processo de periodização da vida”, ou seja, entender a variabilidade de formas de viver a
juventude, a idade adulta e a velhice nas diversas sociedades e culturas. Sendo assim,
37

No dicionário de filosofia de Abbagnano (2000, p. 38), “a palavra cultura é apresentada como “termo que é
utilizado por sociólogos e antropólogos para indicar o conjunto de modos de vida criados, adquiridos e
transmitidos de uma geração para outra, entre os membros de determinada sociedade”. Segundo o autor, o
sentido de cultura abarca tanto as civilizações mais avançadas como as formas de vida social mais rústicas e
primitivas. Trata-se de um composto integral de elementos autônomos compartilhados por todos os membros de
um determinado grupo social”. Contudo, concordamos também com a definição de Macedo (2008, p. 91) o qual
afirma que “cultura não é só arte, cultura são valores, posturas, hábitos, lugares, conhecimentos, técnicas,
identidades comuns e diversas, conceitos, saberes e fazeres múltiplos”. Ou seja, o conceito de cultura é amplo,
aberto e um tanto complexo, particularmente nas sociedades multiculturais e pluriétnicas, como o Brasil.
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tomaremos aqueles que participam das classes de EJA como sujeitos socioculturais, os quais
são constituídos das várias dimensões: “gênero, raça, sexualidade e subjetividade” (Ibid.,
p.89).
Mas, para que todas as dimensões dos/as educandos/as da EJA sejam percebidas e
levadas em consideração no processo de ensino e aprendizagem faz-se necessário que essas
dimensões humanas também sejam discutidas no contexto educacional, proporcionando a
todos/as uma reflexão acerca destas e salientando as singularidades de cada indivíduo e o
respeito às diferenças. No entanto, cabe ao/a professor/a da EJA a abordagem dessas questões
nas salas de aulas, permitindo assim, independente de grupo social, étnico e/ou cultural,
gênero, religião etc., viverem em harmonia com as diferenças.
Precisamos redimensionar a EJA 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/as
alunos/as da EJA, ao procurarem a escola trazem consigo, ainda, as marcas da exclusão e do
abandono do sistema de ensino. 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”.
Comungamos com o pensamento de Gadotti sobre as mudanças no sistema
educacional e a formação de professores/as para o desenvolvimento da educação
multicultural. Acreditamos que a partir de uma educação voltada para o sucesso escolar de
todos os/as educandos/as envolvidos no processo, baseada no respeito às diferenças e levando
em consideração não apenas uma cultura hegemônica, mas as culturas que compõem o
ambiente escolar, apresentando, valorizando e ressaltando a importância de cada uma delas.
Para a efetivação desse novo paradigma educacional, contudo, necessita-se que sejam revistos
todos os elementos que formam o sistema, a começar pela formação dos/as professores/as,
dentre outros.
Nessa perspectiva, Canen (2000) nos alerta quanto à necessidade de mudança de
postura que apresenta a falsa noção de que a nossa sociedade é monocultural, em detrimento
da “maximização” dos potenciais de todos os/as alunos/as a partir de suas especificidades
culturais, caso contrário ficaremos amarrados e condenados à reprodução de práticas escolares
que reforçam estereótipos negativos e promovem a exclusão dos/as educandos/as, os quais
não se reconhecem parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.
As preocupações em relação à formação dos/as professores/as, como um dos
investimentos relevantes para a melhoria da qualidade de ensino em busca de uma educação
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que leve em consideração as diversidades, nos remetem a outras questões que estão
imbricadas neste contexto: Além da formação dos/as professores/as, como a escola pode
contribuir para garantir a todos/as os/as alunos/as o êxito educacional? As diversidades
encontradas no espaço escolar são levadas em consideração na organização do currículo e/ou
do Projeto Político Pedagógico? Como proporcionar efetivamente uma Educação
Multicultural nas classes de EJA em interação com os diversos segmentos da escola?
Essas e outras questões relacionadas à formação dos/as professores/as e a educação
multicultural continuarão a serem debatidas na seção abaixo, intitulada de “Educação
Multicultural: compreendendo espaços e redefinindo os papéis”, na qual discutimos acerca da
relevância das conjecturas da educação multicultural, salientando a importância da abordagem
dessas proposições no processo de formação docente.

2.3 Educação Multicultural: compreendendo espaços e redefinindo os papéis

O principal desafio educacional não está, simplesmente, em adotar um conjunto de
normas e conteúdos novos e direcionados aos diversos grupos sociais que compõem a
sociedade brasileira, mas pensar a escola no sentido de ressignificar seus conceitos
proporcionando uma educação que viabilize e garanta o sucesso de todos os/as educandos/as,
considerando a diversidade dos universos culturais.
Mas, como fazer isso? A partir de quais ressignificações começaremos? Muitos são os
questionamentos acerca dessas tensões, porém observamos que a escola, como espaço público
e democrático, pode proporcionar aos atores envolvidos: pais, alunos, educadores e servidores
em geral, uma convivência harmoniosa, primando não só o respeito às semelhanças, mas
também às diferenças. Parafraseando Santos, B. (2001, p.16), todas as pessoas tem o direito
de serem iguais quando a diferença os inferioriza, mas também tem o direito de serem
diferentes quando a igualdade os descaracteriza, não respeitando suas singularidades.
Os seres humanos, de forma geral, dependem do reconhecimento que lhes é dado,
sendo assim, um reconhecimento falso ou inferiorizado é uma forma de violência e opressão
com o outro. Imagens estereotipadas sobre determinadas parcelas da sociedade - pobre, negra,
homossexuais, pessoas com necessidades especiais etc. – proporcionam dor e sofrimento que
se tornam impedimentos de crescimento pessoal. Segundo Taylor (1994), as projeções
negativas que fazemos sobre a imagem de outros indivíduos inferiorizando-os, podem oprimir
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a tal ponto, podendo levá-los à internalização dessa imagem e passar a acreditar nos
estereótipos que lhes são atribuídos.
Para que haja a disseminação da cultura do respeito às diversidades na sociedade de
uma forma geral, faz-se necessário que na escola todos sejam reconhecidos como pessoas
iguais em dignidade e direitos (TAYLOR, 1994). Isso não significa que não devemos levar
em consideração as diversas formas de diferenciação existentes entre os indivíduos e os
grupos de uma maneira geral. Nesse contexto, vislumbramos a perspectiva da educação
multicultural38 como uma pedagogia a qual pode contribuir para a ressignificação de posturas
e concepções disseminadas no ambiente escolar, como por exemplo, a homogeneização
cultural que leva a uma “guetização cultural39” do currículo e dos conteúdos trabalhados em
sala de aula (CANEN, 2001).
A educação multicultural, segundo Banks (1999), é um movimento reformador
destinado a realizar grandes ressignificações no sistema educacional, sendo que a principal
finalidade dessa educação é favorecer todos os estudantes (mulheres, grupos étnicos, minorias
linguísticas, grupos de baixa renda, pessoas com deficiência, etc.) a desenvolverem
habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para atuar no contexto da sua própria
cultura e, assim, poder interagir com outras culturas. Comungando com esse pensamento,
outros autores, como Grant (1986) e Sleeter (1986), salientam que a educação multicultural
significa o esforço de uma reforma total da escola, um projeto para aumentar a equidade
educacional para uma variedade de culturas, grupos étnicos e econômicos. Mas, como
podemos proporcionar isso nos nossos ambientes escolares?
Para enfrentar esses desafios que emergem no espaço escolar e proporcionar uma
educação multicultural com êxito, não basta apenas reformular o currículo ou proporcionar
material e conteúdo específico, mas auxiliar aos/as professores/as e os outros membros da
escola a reconhecer, respeitar e valorizar os grupos étnicos, culturais, de gênero, de
38

A educação multicultural começou a crescer nos Estados Unidos nos anos de 1960, a partir da fermentação do
movimento pelos direitos civis. Segundo Banks e Banks (1993), durante esta década afro-americanos começaram
uma busca pelos seus direitos que não tinham precedentes nos Estados Unidos. Assim, um dos principais
objetivos do movimento dos direitos civis foi para eliminar a discriminação em acomodações públicas,
habitação, emprego e educação. As consequências deste movimento civil nos Estados Unidos tiveram influências
significativas sobre as instituições educacionais com os grupos étnicos (o primeiro grupo foi o afro-americano)
que exigiram que as escolas e outras instituições educacionais reformassem seus currículos para que eles
refletissem sobre suas experiências, histórias, culturas e perspectivas.
39

“A guetização curricular implica uma perspectiva em que grupos ou identidades étnico-culturais optam (ou são
levadas a optar) por propostas curriculares que se voltam exclusivamente ao estudo de seus padrões culturais
específicos. [...] Embora seja defendida por certos multiculturalistas, sugiro que esta guetização impede o
diálogo entre padrões culturais plurais” (CANEN, 2001, p. 185).
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religiosidade etc., inseridos naquele contexto, grupos estes visíveis, porém ocultos no
currículo. Banks e Banks (1993) também chamam a atenção para a importância do currículo
oculto40, suas normas e valores implícitos, pois este é parte poderosa da cultura escolar
através do qual ficam implícitas para os sujeitos da escola as atitudes em direção a uma série
de questões e problemas, incluindo a visão de mundo, de sociedade e de homem que se quer
formar.
Em relação ao currículo oculto e ao trabalho com as diversidades, a partir da
concepção gerencial e pedagógica, a diretora do Colégio Doutor Milton Santos se referiu aos
aspectos (social, cultural, educacional) que primam os profissionais desse estabelecimento de
ensino enquanto sistema social, corroborando, assim, com o pensamento de Banks e Banks
(1993) no que diz respeito à importância do currículo oculto e sua representação. A diretora
assim pontuou:

[...] Eu vejo a cultura escolar, hoje, como um espaço para desenvolvermos
habilidades humanas, contextualizarmos o momento histórico no qual
vivemos e os vividos por outras gerações e, assim, planejarmos um cotidiano
escolar mais empático. Estamos num momento de busca, não dá para ter a
escola como instrumento de reprodução, e o currículo oculto é uma
ferramenta para a escola de comunidade como a nossa. Buscamos dentro da
comunidade um elemento problemático e a partir desse desenvolvemos os
saberes historicamente sistematizados, e que precisamos ser partilhados com
todas as classes; afinal, estudar nada mais é do que conhecer os feitos do
homem no seu meio e desenvolver habilidades para ser um realizador de
feitos históricos. O docente educador precisa ter conhecimento dos estilos de
aprendizagem da escola. Cada educando tem seu sistema racional
organizado conforme suas vivências, sua cultura. Assim, o estilo de aprender
e apreender são muito individuais. Podemos ter ciências dos saberes por
diversos caminhos. Não existe uma única forma de divulgar o conhecimento.
Despertamos o interesse pela indagação, pelo querer ir além com o texto
corporal, as expressões faciais, a consciência de que no momento do
aprendizado do outro também estamos aprendendo e vice-versa (Diretora do
C.E.D.M.S., 20 set./2012).

Observamos que a direção do Colégio Estadual Doutor Milton Santos compreende o
currículo oculto como “ferramenta”, proporcionando a educação deste estabelecimento de
ensino buscar na comunidade os elementos norteadores para alicerçar as discussões e,
consequentemente, o processo de ensino e aprendizagem. Contudo para que os/as
professores/as possam usufruir desse currículo oculto como recurso pedagógico faz-se
40

Segundo Silva (1999, p.78) o currículo oculto “é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar
que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais
relevantes (...) o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e
orientações".
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necessário que estes tenham consciência de que tipo de mundo, sociedade e homem querem
formar, bem como conhecer o contexto social dos seus atores, no caso específico desta escola
- alunos/as (jovens, adultos e/ou idosos) da EJA de uma escola quilombola, localizada no
bairro periférico de Barro Preto.
Corroborando com o pensamento acima, a diretora afirma que “para atuar numa escola
quilombola é de fundamental importância conhecer sua história pessoal, perceber-se
pertencente a um grupo étnico e desejar a igualdade de oportunidades para todos os partícipes
dos meandros escolares”. Percebemos a manifestação de uma consciência multicultural por
parte desta diretora, porém, também constatamos por meio da entrevista com a direção,
coordenação e interlocutoras da pesquisa que nem todas as professoras se preocuparam com a
sua formação para trabalhar com as questões relacionadas à educação quilombola e/ou étnicoraciais.
Apesar da não participação efetiva das professoras do referido colégio nos cursos de
formação para as questões étnico-raciais41, oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação,
observamos que a escola apresenta as marcas de identidade da comunidade afro-brasileira por
meio da estética local, visivelmente percebida através da ornamentação com elementos
artísticos da cultura negra42 (potes de barro, pinturas de elementos africanos em telhas, etc.),
além dos trabalhos feitos pelos alunos/as como, por exemplo, a releitura da Mona Lisa
africana, pintura com elementos africanos em cerâmica, dentre outros. Sobre o compromisso
da escola com estas questões a diretora salientou:

A comunidade do Barro Preto situa-se numa comunidade remanescente
quilombola, reconhecida pela Fundação Palmares, então é um dever da nossa
escola ter ou fomentar em nossa formação, enquanto docentes e funcionários
a diversidade. Conhecer a história afro-brasileira precisa fazer parte de base
curricular da Escola Milton Santos. Todos os projetos aos quais estamos
presentes, Festival da Canção Estudantil, Tempos de Artes Literárias, Artes
Visuais Estudantis, Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Mais
Educação, Projeto Político Pedagógico: Saberes e Saberes têm como foco o
multiculturalismo e suas origens, seus significados e concepções teóricas,
que leve em conta, no processo formativo dos educandos, a necessidade e
importância de se reconhecer, valorizar e acolher identidades plurais sem
41

Conforme comentário anterior da coordenadora do Colégio, a Secretaria Estadual de Educação colocou a
disposição todos os cursos do IAT que tratam sobre a temática, como também foram disponibilizados os cursos
de formação sobre relações étnico-raciais oferecidos pelo ODEERE/UESB, porém os/as professores/as não
participaram dos cursos. Sendo que, das nove participantes da pesquisa, apenas uma afirmou ter participado de
um dos cursos proporcionados por esses órgãos.
42

As imagens em relação à ornamentação do espaço físico da escola com elementos artísticos da cultura negra,
bem como dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos/as estão disponibilizadas no Apêndice B (p. 150) e
nas contracapas dos Capítulos III (p. 61) e IV (p. 93).
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representar ameaças ou quaisquer formas de naturalização do preconceito e
desrespeito à vida humana (Diretora do C.E.D.M.S., 20 set./2012).

Percebemos por parte da gestão escolar a compreensão e o desejo para a concretude da
efetivação do trabalho pedagógico direcionado para as questões multiculturais, porém como
salienta Banks e Banks (1993), para implementar a educação multicultural na escola precisamos
reformar as suas relações de poder, a interação entre professores/as e alunos/as, a cultura da
escola, o currículo, as atividades extracurriculares, as atitudes, as normas institucionais, as
estruturas sociais, as crenças, os valores e os objetivos da escola, onde tudo deve ser
transformado e/ou reconstruído. Ou seja, a educação multicultural é uma mudança de postura,
de paradigma e de valores. Uma vivência teórico/prática dos profissionais da educação a
partir do conhecimento não só dos conteúdos, mas, também, na valorização das ações
humanas.
Assim, acreditamos na proposta da educação multicultural como uma das alternativas
que visam proporcionar discussões acerca das problemáticas que envolvem os conflitos
sociais e culturais vivenciados pelos atores sociais. Partindo desses pressupostos, procuramos
também compreender as questões que abarcam o processo educacional do campo de
investigação e resolvemos na seção seguinte, intitulada “Compreendendo a História da
Educação Escolar Quilombola,43” abordar a educação quilombola, modelo destinado a atender
o ensino formal nas comunidades quilombolas.

2.4 Compreendendo a História da Educação Escolar Quilombola
Ao longo da história, o Brasil, por meio de algumas leis e decretos produziu uma
estrutura institucional a qual relegou a população negra, deixando-a à margem do processo
formal de escolarização, o que atualmente reflete nos seus baixos índices educacionais.
Entretanto, a partir de 1968, com a realização pela ONU da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em Nova York, onde foram
estabelecidas formas de intervenção para a superação do racismo e suas consequências, o
43

A abordagem dessa discussão teórica surgiu da inquietação em conhecer mais um pouco sobre a proposta da
Educação Escolar Quilombola por se tratar de uma educação voltada para a compreensão dessa parcela da
sociedade levando em consideração toda trajetória histórica do povo quilombola, a partir de suas lutas, seus
valores e suas crenças culturais, como também proporcionar aos leitores desta dissertação algumas informações
acerca desta educação escolar, a qual está direcionada a uma parcela significativa da sociedade, já que de acordo
com a Fundação Palmares, atualmente existem mais de 1.500 comunidades quilombolas certificadas, espalhadas
por todo o território brasileiro.
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Brasil sancionou, alguns anos depois, leis que proporcionariam a visibilisação desta
população.
Dentre as leis sancionadas estão: a Lei Federal 10.639/2003, que altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, tornando obrigatório o ensino de história e
cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar da educação básica. E cria também as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais que reforçam a
inclusão destes conteúdos no currículo oficial, orientando também a novas atitudes e práticas
pedagógicas.
Neste cenário de combate à discriminação, superação do racismo, como também de
reparação social, o governo brasileiro instituiu o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº.
12.288/2010) que no seu artigo 2º versa que: “É dever do Estado e da sociedade garantir a
igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da
etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades
políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua
dignidade e seus valores religiosos e culturais” (Art. 2º da Lei nº. 12.288/2010).
Sendo assim, a partir desta garantia de igualdade de direitos e oportunidades dos
afro-brasileiros está o reconhecimento à propriedade definitiva aos remanescentes das
comunidades de quilombos (Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal – ADCT/CF), como também a Educação Escolar Quilombola (incluída
como modalidade da educação básica no Parecer CNE/CEB 07/2010 e na Resolução
CNE/CBE 04/2010 que institui as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica). De
acordo com essas diretrizes:
A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades
educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia
própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade
e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios
constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a
Educação Básica Brasileira. Na estruturação e no funcionamento das
escolas quilombolas deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade
cultural (p. 42).

Em relação ao campo da pesquisa (Colégio Estadual Doutor Milton Santos –
Escola Quilombola) e a esse artigo das Diretrizes Curriculares Gerais para Educação
Básica, notamos que apesar do respaldo legal dado por esse documento, o referido
estabelecimento de ensino não detém uma pedagogia própria, levando em consideração a
especificidade da comunidade onde está inserido (Comunidade Quilombola do Barro

59

Preto), e, sim, às políticas educacionais da EJA na rede estadual, com todas as suas
especificidades e projetos, inclusive adotando os livros distribuídos pela Secretaria
Estadual de Educação, com exceção apenas em algumas temáticas relacionadas à
valorização do negro, abordadas no PPP, onde são utilizados outros materiais
pedagógicos, como textos diversos, jogos e pesquisas.
Ainda no que se refere à educação escolar quilombola, esta foi “gestada” nas
discussões sobre a „diversidade‟ no campo educacional, na Conferência Nacional de
Educação (CONAE), em 2010, em Brasília. Essas discussões resultaram na inclusão da
educação quilombola como modalidade da educação básica. De acordo com o documento
final da CONAE (2010), em relação à educação quilombola, os governos federal, estadual
e municipal deverão:
a) Garantir a elaboração de uma legislação específica para a educação
quilombola, com a participação do movimento negro quilombola,
assegurando o direito à preservação de suas manifestações culturais e à
sustentabilidade de seu território tradicional.
b) Assegurar que a alimentação e a infraestrutura escolar quilombola
respeitem a cultura alimentar do grupo, observando o cuidado com o
meio ambiente e a geografia local.
c) Promover a formação específica e diferenciada (inicial e continuada)
aos profissionais das escolas quilombolas, propiciando a elaboração de
materiais didático-pedagógicos contextualizados com a identidade étnicoracial do grupo.
d) Garantir a participação de representantes quilombolas na composição
dos conselhos referentes à educação, nos três entes federados.
e) Instituir um programa específico de licenciatura para quilombolas, para
garantir a valorização e a preservação cultural dessas comunidades
étnicas.
f) Garantir aos professores/as quilombolas a sua formação em serviço e,
quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização.
g) Instituir o Plano Nacional de Educação Quilombola, visando à
valorização plena das culturas das comunidades quilombolas, a afirmação
e manutenção de sua diversidade étnica.
h) Assegurar que a atividade docente nas escolas quilombolas seja
exercida preferencialmente por professores/as oriundos/as das
comunidades quilombolas. (p. 131-132).

Assim, a regulamentação desta modalidade de ensino no sistema nacional de
educação deverá ser consolidada seguindo as orientações curriculares gerais da Educação
Básica, como também as demais leis e decretos que versam sobre as relações étnicoraciais para garantir a especificidade das suas realidades e vivências. Também neste
processo de regulamentação da Educação Escolar Quilombola foram sancionadas as
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola, por meio da Resolução nº.
8 do CNE/CEB e publicada no Diário Oficial da União em 21/11/2012, seção 1, p. 26.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola instituíram as
orientações para que os sistemas de ensino formulem projetos político-pedagógicos
adequados à especificidade das realidades, vivências e história das comunidades
quilombolas existentes no país. Partindo destes pressupostos, o reconhecimento do grande
contingente de comunidades quilombolas coloca para o Estado Brasileiro e os sistemas de
ensino a problemática de repensar a educação escolar, iniciando pelo currículo, para que
este leve em consideração os valores, práticas culturais e os conhecimentos produzidos ao
longo dos anos pelas comunidades negras (urbanas ou rurais), durante o processo histórico
do país.
Em suma, a Educação Escolar Quilombola não pode abstrair a discussão histórica e
política que envolve a questão quilombola no Brasil. Desta maneira, os sistemas de ensino,
as escolas, os docentes, os cursos de formação inicial e continuada de professores/as da
Educação Básica e Superior, ao implementarem as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Escolar Quilombola, deverão incluir em seus currículos os aspectos legais e as
discussões das temáticas que envolvem o quilombo desde a conceituação do nome,
perpassando pelas lutas históricas do povo até as questões socioculturais desta parcela da
população (BRASIL, 2012).
Sendo assim, esperamos que as Diretrizes sejam realmente inseridas nos currículos
dos cursos de licenciaturas para que os futuros profissionais da área da educação possam
conhecer as especificidades educacionais direcionadas a essa parcela da população, bem
como nas escolas que estão localizadas em territórios quilombolas, sendo estas os
principais veículos da disseminação da história do povo negro que vem ao longo do tempo
sendo estereotipado e excluído por meio de um processo educacional eurocentrista, o qual
não levava em consideração os demais grupos socioculturais existentes.
Portanto, nesta pesquisa propusemos investigar a formação das professoras da EJA
em relação aos seus conhecimentos e práticas referentes à educação multicultural. Assim,
escolhemos como campo empírico a única escola quilombola da rede pública estadual,
situada na região de Médio Rio das Contas44, mais especificamente na zona urbana da
cidade de Jequié, na Bahia, vislumbrando encontrar nesse espaço educativo práticas
44

A Região do Médio Rio das Contas é composta pelas cidades: Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa
Nova, Dário Meira, Gongogi, Ibirataia, Ipiaú, Itagi, Itagibá, Jequié, Jitaúna, Manoel Vitorino, Nova Ibiá, Ubatã,
Itamari.
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pedagógicas direcionadas às questões multiculturais, a partir da formação inicial e/ou
continuada das professoras, as quais estão inseridas num contexto específico, ou seja, nas
classes de EJA de uma escola quilombola.
Assim, após o período dedicado à pesquisa empírica e aos estudos apresentaremos
nos capítulos seguintes (III e IV) os resultados encontrados no campo. Reiteramos que a
pesquisa como um estudo de caso se delineou em um grupo de nove professoras da EJA
do C.E.D.M.S, as quais se propuseram a participar de livre e espontânea. Passamos, então,
a descrever e analisar os dados coletados a partir das impressões, reflexões e argumentos,
em diálogo com os teóricos estudados.
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CAPÍTULO III
FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO MULTICULTURAL:
ANALISANDO OS DADOS

Figura 4: Trabalhos de Artes dos Discentes da EJA com o Tema África.
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3 FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO MULTICULTURAL: ANALISANDO OS
DADOS
“O sujeito é um ser singular, que tem história, que interpreta
o mundo e dá-lhe sentido, assim, como dá sentido à posição que
ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história
e singularidade. [...] o sujeito é ativo, age no e sobre o mundo, e
nessa ação se produz e, ao mesmo tempo, é produzido no conjunto
das relações sociais no qual se insere” (Juarez Dayrell).

No início do processo de pesquisa há a expectativa, o medo do desconhecido e as
dúvidas. Após a coleta dos dados e diante do universo das informações colhidas, a percepção
é de completa desordem sendo o momento da análise quando, enfim, a pesquisa sistematiza
tudo que foi observado, lido, compreendido e investigado durante o percurso. Ainda que esse
procedimento tenha sido delimitado com a utilização das várias informações obtidas nos
encontros do grupo focal, outros elementos, como o questionário e a entrevista, também
foram necessários para a coleta de dados. Como afirma Goldenberg (2009, p. 62): “É o
processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os procedimentos necessários para as
respostas que se quer alcançar. Cada pesquisador deve estabelecer os procedimentos de coleta
de dados que sejam mais adequados para o seu objeto particular”. Essa autora também
salienta que o mais importante é ser flexível e criativo ao explorar todos os possíveis
caminhos da pesquisa e não ficar preso à ideia positivista de que os dados qualitativos
comprometem a objetividade, a neutralidade e o rigor científico (id.). Sendo assim, nas seções
abaixo apresentaremos ao leitor as análises e discussões dos dados obtidos por meio destes
dois instrumentos de coleta (questionário e entrevista).

3.1 O Processo de Formação das Professoras em Pauta
Após a obtenção dos dados chega o momento de definição do quadro de análise, para
tanto tomamos nesse momento, como material de pesquisa todos os diálogos com as
interlocutoras45 durante as entrevistas e as respostas do questionário, os quais foram
45

Usaremos os termos „interlocutoras‟ e „docentes‟ como palavras sinônimas ao termo „professora‟ durante toda
a análise e discussão dos dados, nos referindo às participantes da pesquisa. Também gostaríamos de salientar
que em respeito às questões de gênero trataremos a nomenclatura “professor/a” no que se refere aos docentes de
uma forma geral. E utilizaremos as palavras “professora(s), docente(s) e ou interlocutora(s)” para as nove
profissionais mulheres que participaram da pesquisa.
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transcritos, lidos e relidos antes de serem tabulados. Esses dados foram tomados para compor
os perfis das professoras, as informações sobre os percursos profissionais e as opiniões do
grupo sobre a educação multicultural. Também utilizamos esses dados na construção das
categorias de análise que a seguir apresentaremos, ficando os diálogos dos grupos focais para
serem analisados separadamente. Os mesmos trazem nas entrelinhas das discussões outras
questões que devem ser tratadas posteriormente, complementando os dados que agora serão
apresentados.
Assim, com base nas transcrições das entrevistas e do questionário, identificamos os
temas discutidos pelas professoras e a frequência com que ocorriam. No entanto, os dados que
não tiveram grande ocorrência, mas que demonstraram uma perspectiva diferente do
problema, também foram considerados. Mediante o universo apresentado nas discussões,
tornou-se necessário tomar como guia as questões norteadoras para não perder o rumo do
trabalho, as quais direcionaram o nosso olhar na busca dos elementos fundamentais na
definição das categorias. Por isso, para não perder o rumo e a partir dessas categorias tecer as
impressões encontradas, retomamos a pergunta de partida:
 Com base na formação docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas
professoras, como estas se comportam em relação às questões multiculturais
presentes nas classes da educação de jovens e adultos?
Para aprofundar a discussão referente à problemática inicial, outras questões surgiram
como coadjuvantes no processo, proporcionando uma base de investigação. Sendo essas:
 Como se deu sua formação enquanto professora?
 Que tipo de formação teve para trabalhar com a diversidade cultural da educação de
jovens e adultos?
 As questões relacionadas à educação multicultural estiveram presentes em algum
momento da sua formação profissional?
 Sua prática pedagógica está alicerçada numa visão mono ou multicultural?
Partindo dessas perguntas e de outras contidas nos instrumentos de pesquisa, os dados
foram coletados e analisados. Contudo, antes da análise julgamos necessário expor algumas
informações acerca desses instrumentos (questionário e a entrevista). Como exposto no anexo,
o questionário foi composto por 07 tópicos, sendo que 04 perguntas abertas, as quais
buscavam as informações particulares de cada professora sobre seus dados pessoais, nível de
escolarização, tempo de trabalho etc. E 03 questões abertas com solicitação de justificativa, as
quais foram em sua maioria deixadas em branco pelas docentes que responderam ao
questionário.
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A escolha por questões abertas e fechadas justificou-se pela dinâmica destes dois tipos
de pergunta, já que nas “questões abertas solicita-se aos respondentes que ofereçam suas
próprias respostas [...] e, nas questões fechadas pede-se aos respondentes para que escolham
uma alternativa dentre as que são apresentadas numa lista” (GIL, 2010, p.122). Assim, esses
dois tipos de questões proporcionaram as interlocutoras responderem sobre suas próprias
informações pessoais, como também escolher dentre as demais alternativas, a opção que mais
se aproximava da sua linha de pensamento.
Outro aspecto da pesquisa que necessitou maior explicação foi a utilização do
questionário como instrumento, pois conforme estudos de Gil (2010), esse instrumento
melhor se aplica a um universo maior de pessoas. Porém, tivemos que recorrer a esse para a
obtenção de informações importantes, assim como também recorremos à entrevista para
complementar as respostas e concluir o ciclo da pesquisa. Em relação à entrevista, retomando,
a mesma foi composta de setes perguntas semiestruturadas, as quais tiveram como objetivo
complementar as informações dadas pelas professoras acerca da sua formação e da prática
pedagógica desenvolvida em sala de aula, (ver em anexo).
Durante a coleta dos dados e ao iniciar a análise, optamos pela não utilização dos
nomes das interlocutoras envolvidas na pesquisa, conforme havíamos informado às mesmas
no momento da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver em anexo).
Assim foi empregada a denominação “Professora” associando a esta uma numeração de 1 a 9
(1P a 9P), considerando o número de docentes da EJA que participaram da investigação e
associando a ordem alfabética de cada nome. Portanto, esta nomenclatura estará sendo
utilizada durante todo o processo da interpretação e discussão dos dados.
Prosseguindo com as informações sobre os procedimentos de análise, as categorias
foram selecionadas de acordo com a pertinência do objeto investigado. Assim, ao analisar as
respostas obtidas por meio do questionário e da entrevista percebemos que a profundidade das
reflexões revelou pensamentos expressivos nos direcionando para a definição de quatro
categorias de análise, configuradas da seguinte maneira:
1. Percursos formativos do tornar-se professora: entraves e sucessos;
2. Saberes docentes relacionados à educação de jovens e adultos;
3. Concepções e práticas pedagógicas referentes à educação multicultural;
4. A prática pedagógica frente à diversidade e adversidades no trabalho com as
questões étnico-raciais.
Essas foram as categorias escolhidas para o esclarecimento da questão de partida e dos
objetivos traçados para o estudo ora apresentado. Assim, a partir da definição das categorias
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acima listadas, apresentaremos as conclusões dos dados por meio da análise dos mesmos,
tendo como alicerce os pressupostos teóricos de Bardin (1977), com seus estudos sobre a
Análise do Conteúdo (AC), o qual nos permitiu trabalhar com esses dados por ordem de
temas e não por ordem sequencial, com o objetivo de auxiliar na compreensão dos dados
coletados.
Abaixo, apresentaremos a análise das respostas obtidas por meio do questionário, as
quais foram compiladas e estão representadas por meio dos gráficos e as respostas das
professoras no momento das entrevistas, as quais estão registradas por meio da transcrição das
falas das interlocutoras, seguidas de comentários e análises. Portanto, iniciaremos a próxima
seção com as discussões acerca da primeira categoria que trata dos percursos formativos das
docentes e os entraves e sucessos nessa trajetória profissional.

3.2 Percursos Formativos do Tornar-se Professora: entraves e sucessos
Ao longo da discussão teórica abordada no capítulo III, intitulado “Passeio Dialógico
entre o Campo Teórico e o Empírico”, alguns teóricos que discutem sobre a formação de
professores/as vem assinalando como esse processo vem se dando ao longo da história, os
objetivos de cada época e os reflexos desta na prática pedagógica. A cada período histórico,
os entraves e também os avanços são percebidos trazendo a reflexão de que o contexto
educacional está inserido no âmbito das transformações sociais, culturais e econômicas de
uma sociedade na mesma velocidade e proporção das demais mudanças.
Assim, refletir sobre a formação docente no século XXI é de suma importância, pois
várias transformações ocorreram no âmbito internacional e nacional trazendo para a sociedade
reflexões e redimensionamento de pensamentos, posturas e ações em todas as esferas,
principalmente na educacional. O mundo não é mais o mesmo, as coisas estão constantemente
se modificando, então, porque pensar a escola, os/as alunos/as46, a prática pedagógica como
estagnados no tempo? Nesse sentido, até que ponto a nossa formação enquanto professor/a
tem sido ressignificada?
Em referência às professoras da escola quilombola „Colégio Estadual Doutor Milton
Santos‟, identificamos que elas tem entre 10 a 33 anos de atuação na área educacional. Sendo
46

Assim como o termo professor/a utilizaremos os termos educandos/as e discentes como palavras sinônimas ao
termo aluno/a durante toda a análise e discussão dos dados. Salientamos que em respeito às questões de gênero
trataremos as nomenclaturas com a adição de “/a”, fazendo a menção ao feminino das palavras.
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assim, definimos, então, a formação profissional dessas professoras como categoria de
análise. Portanto, para trabalhar essa e as demais categorias utilizamos as respostas obtidas
com os dois instrumentos de coleta (questionário e entrevista), sendo o primeiro para
organizar os dados e o segundo, ou seja, a entrevista, para transcrever e analisar as respostas
das interlocutoras.
Assim, a fim de analisar os entraves e sucessos da trajetória do tornar-se professora, a
principal pergunta do questionário referente ao percurso profissional das interlocutoras tinha
como objetivo compreender o porquê das mesmas estarem exercendo este ofício, ou seja, as
motivações para a escolha da profissão docente. Se essa tinha sido escolhida por vocação,
desejo, falta de opção, ou outro motivo que não estava explícito. As respostas obtidas estão
expressas no gráfico abaixo e também nas entrevistas com as interlocutoras, ficando
representado assim o resultado:
Gráfico 1 – Motivo da Escolha da Profissão
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Observamos no gráfico acima que das nove professoras pesquisadas, quatro afirmaram
que escolheram esta profissão por vontade ou desejo. Outras quatro optaram por falta de
opção e uma assinalou “outro motivo” (Justificativa: opinião da família), sendo que nenhuma
docente respondeu a opção por “vocação”. Após a análise das entrevistas percebemos nas
entrelinhas do discurso 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 estas falam sobre a sua formação inicial.
Assim, uma interlocutora salienta:
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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).

Contudo, algumas professoras também demonstraram satisfação na escolha da
profissão ao iniciar o curso de magistério47, nível de ensino médio e profissionalizante da
época, depois galgando a licenciatura como complemento desta formação inicial, com o
objetivo de ampliar o campo de atuação, podendo também lecionar no antigo ginasial e no 2º
grau48. Assim comentaram:

A minha formação inicial foi magistério, porque sempre gostei (P3).
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).
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).

Outro dado observado diz respeito ao caminho inverso que outras professoras fizeram,
ou seja, primeiro cursaram um curso técnico ou preparatório, no ensino médio e, depois ao
ingressarem na faculdade optaram por um curso de licenciatura para poder ter a oportunidade
de ensinar. Este fato também deixa implícita a questão da licenciatura proporcionar a essas
profissionais a oportunidade no ingresso do contexto educacional como professora, não
apenas nas séries iniciais do ensino fundamental, mas também nas séries finais e no ensino
médio. 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).
Eu fiz na época o científico. Só existia o científico na época, depois eu fiz a
faculdade, a licenciatura (P7).

47

Os concluintes do Curso de Magistério eram habilitados em Professores do Ensino de 1º grau, podendo os
mesmos lecionar da 1ª 4ª série primária (atualmente conhecido como Séries Iniciais do Ensino Fundamental de
09 anos).
48

O antigo ginasial corresponde atualmente às Séries Finais do Ensino Fundamental de 09 anos e o 2º grau ao
Ensino Médio.
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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).

Esses discursos mostram que, apesar de não terem cursado o magistério como
formação inicial, algumas professoras, após concluírem o curso técnico, também optaram por
cursar a licenciatura, reforçando o sentido da profissão como uma opção imediata para a
inserção no mercado de trabalho49. 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. A fala da interlocutora seguinte comprova que, inicialmente, essas
docentes buscaram formação nas áreas mais valorizadas na época e que, posteriormente,
decidiram migrar para o setor educacional:

Eu sou técnica de contabilidade em nível médio. E mais tarde eu vim a fazer
pedagogia com licenciatura em gestão pedagógica e atuo, ultimamente,
como professora e pedagoga fazendo consultoria. Enquanto professora,
dedico-me muito aos meus alunos e ao meu trabalho. Policio-me muito em
relação o que condiz a fala e a prática em si no dia-a-dia (P2).

Outra professora deixa explícito no seu discurso que a escolha em fazer o magistério e
a licenciatura foi tomada por sua família e se ela tivesse a oportunidade de escolha não teria
ingressado nessa profissão. Ela conta com detalhes como se deu todo o processo de sua
formação inicial.

Fiz magistério em Feira de Santana no Instituto de Educação Gastão
Guimarães, depois eu fiz formação geral, aí fiz o vestibular para testar os
conhecimentos e acabei passando. Não queria cursar justamente porque era
para ser professora, mas a minha família, mais uma vez, exerceu muita
influência e não permitiu que eu não me matriculasse. Aí eu me matriculei.
Quando cheguei à UESB eu tinha a possibilidade de fazer a licenciatura
curta ou plena. Fiz a licenciatura curta em ciências e poderia continuar
estudando para concluir a plena em química ou biologia. Como os
professores da área de química eram mais comprometidos e faltavam menos
e eram professores que estavam sempre presentes, eu acabei escolhendo
química, mas na verdade, se eu fosse escolher mesmo eu teria escolhido
matemática. Mas, acabei escolhendo química também por isso, porque eu
49

A profissão de professora foi tida como uma opção imediata para a profissionalização e a inserção no mercado
de trabalho, principalmente para as mulheres que residem em cidades do interior, onde as oportunidades
profissionais e empregatícias são limitadas. Na época, o curso de magistério (e posteriormente, as licenciaturas)
era considerado como garantia de emprego para essas pessoas, já que depois da conclusão do curso poderiam
lecionar em escolas particulares (desde escolinhas de bairros a escolas de maior porte) e/ou fazer carreira
ingressando nos estabelecimentos de ensino das redes municipal e/ou estadual por meio de concurso público.
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achava que tinha afinidade maior com a matemática do que com a biologia.
Agora se fosse hoje eu teria escolhido biologia, porque hoje eu percebo que
os professores de biologia da UESB, na parte de licenciatura, têm um
cuidado maior com as questões do processo de ensinar do que os professores
de química, porque a maioria são da área de ciências duras, então poucos se
dedicam à área de ensino. Nós temos pouquíssimos professores voltados
para esta área no curso de licenciatura de química da UESB. Então, depois
do Magistério e da Licenciatura de Ciências com Habilitação em Química,
eu fiz uma Especialização no Ensino de Ciências, depois fiz outra em
Educação e Gestão Ambiental, porque trabalho com Ciências e,
ultimamente, concluí uma Especialização em Fundamentos Sociais e
Políticos da Educação (P5).

Observamos no depoimento da professora (P5) que, mesmo inicialmente tendo
escolhido o magistério como formação primeira, ela não queria lecionar, sendo convencida
pela família, provavelmente pelas chances de ingressar logo na profissão, após a sua
conclusão, por meio de concurso e/ou contrato. Outro fato nos chama atenção na fala da
interlocutora

devido

ao

fato

de

a

escolha

da

licenciatura

ser

decorrente

do

“comprometimento” dos professores do curso de Química e não pela afinidade pessoal com o
curso.
Assim, os pronunciamentos dessa interlocutora, ao mesmo tempo em que demonstram
a insatisfação na escolha da profissão, deixa claro a preocupação com a sua formação. Optar
profissionalmente, naquele momento, significava decidir a área em que iria atuar. Portanto, a
prioridade foi centrada na melhor opção em se tratando da formação, mas não houve o
respeito ao desejo pessoal. Apesar de uma dupla frustração, a professora demonstra estar
preocupada com as relações estabelecidas no processo de ensino aprendizagem com foco na
atuação do professor/a. E em muitos momentos a sua fala traduziu a preocupação com uma
boa formação como forma de ampliar a sua atuação em sala de aula.
Percebemos, portanto, que esse entrave da “não opção” ficou registrado nas memórias
e histórias dessas docentes, porém não as impedem de, pelo menos, tentar exercer com
coerência suas atribuições, fato este observado no cotidiano da escola por meio das
observações in locus. Além das observações, este comprometimento foi reafirmado através
das respostas das professoras quando essas foram solicitadas a definir a sua profissão com
uma palavra, frase ou pensamento.

Ser professora significa respeito e responsabilidade (P6).
Hoje, no momento atual, professor significa trabalho (P4).
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Professor é estar acima de tudo se policiando e fazendo práxis daquilo que se
fala (P2).
Eu acredito que professor não ensina, ele ajuda o aluno a aprender buscando
seus valores e contribuição para todos (P9).

Outras professoras preferiram fazer uma comparação do ofício de professora com
outras profissões no sentido de demonstrar a importância e a responsabilidade que sentem no
exercício da carreira. Assim, algumas pontuaram:

Eu vou fazer uma comparação [do professor] com o médico, por exemplo:
ele é o responsável por trazer a vida e o professor é o responsável pelo resto
da vida de uma pessoa, fazendo daquela pessoa um homem de bem, um
cidadão crítico que tenha a coragem de reivindicar os seus direitos, né? E o
professor, acredito eu, é a base de tudo (P3).
Ser professor é como uma frase que estava escrita numa camisa que nossa
diretora e gestora nos deu no dia do professor. Acho que é uma frase de
Sérgio Haddad que está escrito assim: “Professor de que muito se exige e
pouco se valoriza”, é mais ou menos assim. Então é mais ou menos isso, a
gente é muito exigida, muito cobrada. Eu sempre digo que professor em sala
de aula tem que ser de tudo um pouco: médico, psicólogo etc. Eu tenho
muito disso comigo, porque às vezes eu estou sentada fazendo a chamada e
chega um aluno do meu lado e começa a contar a história de vida dele. É
tanto que [...], nossa coordenadora, brinca comigo falando: [...], que horas
você dá aula, porque você sabe a vida de todo mundo. Mas, isso é nato. Eu
estou sentada fazendo a chamada e eles chegam até me atrapalhando e, eu
dou lugar. Dou lugar porque sinto essa necessidade deles. Então eles sentam
e começam a me contar a história deles, a história mesmo de vida. Às vezes
me pedem conselho e eu dou. Então às vezes a gente tem que ser de tudo
um pouco na sala de aula. Então, a gente é muito cobrada, muito exigida e
muito pouco valorizada, infelizmente. É como a gente estava conversando
antes, todas as outras profissões passam pela gente, pelo professor. Eu nem
digo eu de 5ª a 8ª série, mas a basezinha, o maternal, o prontidão e o ensino
fundamental. Então o professor deveria ser muito mais bem valorizado (P7).

Observamos nas falas acima que apesar de todas as dificuldades vivenciadas pelas
interlocutoras ao longo de sua trajetória profissional, algumas docentes expressam a
importância dessa profissão na vida dos/das educandos/as e da sociedade em geral, como
também reconhecem que ser professora é muito mais do que trabalhar conteúdos
programáticos e seguir o programa, mas originar e possibilitar que os estudantes se tornem
donos de sua própria história, por meio de uma pedagogia humanista50 (FREIRE, 2000).
50

A Pedagogia Humanista de Paulo Freire (2000) baseia-se nos fundamentos da prática denominada como
prática educativa-progressista, a qual deve ser desenvolvida com base numa relação de autonomia do
educando/a, ou seja, transformando sua curiosidade ingênua e crítica em conhecimento sistematizado.

72

Esse momento de definir o ser professora serviu também para que algumas professoras
externassem seus sentimentos de frustração e de decepção com as políticas educacionais que
cobram do docente, cada vez mais, sobrecarregando sua jornada de trabalho, assim como não
proporcionando a esses um reconhecimento e valorização da sua profissão. A fala da seguinte
interlocutora denuncia os problemas de saúde vivenciados pela categoria os quais são
desencadeados pelo ritmo estressante do trabalho em sala de aula.
Hoje ser professor é ser pai, é ser mãe, ser psicólogo. Ser professor hoje está
diferente do que seria antigamente. O professor não é professor apenas. Ele é
professor e muito mais, às vezes representa o papel da família ou de
psicólogo, então ele não é só professor. O que nos preocupa é que a nossa
formação não foi essa. Não tivemos formação para lidar com nossos alunos
“diferentes” que temos hoje. Eu não vou falar dos nossos alunos na
perspectiva de inclusão, eu vou falar dos nossos alunos hoje na perspectiva
da rebeldia, do nervosismo, do stress, porque eles chegam na sala despejam
tudo em nós e nós professores temos que ser o porto seguro, a gente não
pode desabar nunca. É como se nós professores não fôssemos seres
humanos, fôssemos apenas robôs. Então isso, às vezes, incomoda e me
preocupa porque os nossos alunos hoje não estão sabendo o que é ser
humano. E o professor é um ser humano e isso está assim, às vezes
adoecendo, deixando o professor muito cansado. Então, hoje ser professor é
uma profissão que antes de tudo exige amor. Quem não tem amor hoje não
dá para enfrentar esta profissão, porque ela é uma profissão que você não
tem muito reconhecimento. Você não tem valorização. A própria
comunidade não enxerga em você isso. Então ser professor hoje é você
exercer uma profissão por amor e eu hoje como professora, infelizmente, eu
não aconselho ninguém a ser professor (P5).

Na fala acima da professora (P5) intuímos também a sobrecarga, principalmente
emocional, vivenciada por essas profissionais nos espaços escolares ao desempenharem
outros papéis, os quais não fazem parte da sua formação e nem da sua função, mas que lhes
são atribuídos, devido à inversão de valores em que vive a sociedade nos dias atuais. Temos,
como exemplo, as questões educacionais que, tradicionalmente, são restritas ao universo
familiar e que passam, atualmente, para a responsabilidade dos professores/as, pois
atualmente algumas famílias delegam, por motivos diversos, o encargo da formação
doméstica dos seus filhos à escola, dirimindo suas responsabilidades e extrapolando as do (a)
professor (a).
Essa sobrecarga sentida pelas professoras, assim como a desvalorização profissional
ratificada com os baixos salários e as políticas públicas que envolvem o setor educacional,
tem como reflexo o desencantamento com o ofício de professor/a, sendo esse exercido
algumas vezes a partir da mecanização das ações apenas para o cumprimento da função. Esses
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fatores que estão relacionados diretamente à escolha da profissão foram observados nas
entrelinhas das conversas com as interlocutoras.
Portanto, percebemos por meio do gráfico 1 que a metade das interlocutoras (quatro)
escolheram o ofício de professor/a por desejo, mas, também a outra metade (quatro) e uma
por falta de opção, influência familiar etc., sendo essas alternativas, em alguns casos,
motivadas pela garantia de inserção no mercado de trabalho e não pela satisfação em exercer a
profissão. Porém, mesmo não sendo a principal opção profissional, intuímos por meio das
falas das entrevistas 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.
Sendo assim, a formação continuada torna-se uma necessidade, pois, o tipo de
formação inicial dos/das professores/as, na maioria das vezes, não proporciona conhecimentos
e reflexões acerca das situações complexas do cotidiano da sala de aula, sendo que as
transformações sociais e científicas exigem do/a professor/a melhor formação e um novo
olhar sobre a atuação docente. Assim: “A formação [...] tem o papel de descobrir a teoria para
ordená-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, [...]. Seu objetivo é remover o sentido
pedagógico comum, para recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos e teóricos que
sustentam a prática educativa”. (IMBERNÓN, 2005, p. 59).
Partindo desse pressuposto, a formação ao longo da carreira dos/as professores/as é de
suma importância para o exercício de sua prática, para a postura que adotará no
encaminhamento de suas ações, pois alguns dos pilares dessa formação estão pautados na
reflexão do sujeito sobre sua prática docente, seus valores e suas concepções, tendo como
alicerce o saber intelectual, mas levando em consideração a realidade social em que está
inserido e a qual deve manter estreitas relações. Neste contexto sócio-educacional que
permeia a realidade das nossas salas de aula, compostas por uma pluralidade cultural, não
podemos deixar de abordar conteúdos relacionados com as diversas culturas do povo
brasileiro, principalmente na EJA.
Assim, Freire (2000) “convoca” os/as professores/as a vislumbrarem no educando/a
um ser construtor do seu conhecimento, atuando em processos de trocas de saberes,
principalmente nas salas de Educação de Jovens e Adultos nas quais “fervilham” vários
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conhecimentos de mundo. Portanto, dando sequência à análise e os resultados da pesquisa,
discorreremos a seguir sobre os saberes docentes relacionados ao trabalho na EJA, com o
objetivo de vislumbrar a formação das professoras em relação a esta modalidade de ensino.

3.3 Saberes docentes relacionados à Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos, ao ser nomeada como uma modalidade de ensino,
surge de forma diferenciada desde a nomenclatura que a caracteriza, pois ao tratarmos dos
outros segmentos da educação básica, usamos o termo Ensino (Ensino Fundamental ou
Ensino Médio), mas, quando nos referimos a EJA utilizamos a palavra Educação e
completamos com os sujeitos a quem se destina essa modalidade (jovens e adultos). Segundo
Dayrell (2007, p. 53), “essa diferença é muito significativa e tem uma relação com a própria
história da EJA, cujas origens remontam aos riquíssimos processos da Educação Popular no
Brasil, uma tradição que não podemos relegar ao esquecimento”.
Sendo assim, quando nos referimos à educação de pessoas “jovens ou adultas”,
estamos assumindo a compreensão das identidades culturais na sua diversidade, situando-as,
também, no seu tempo-espaço. Dessa maneira, o indivíduo deixa de ser visto de forma
generalizante apenas como “aluno/a” e passa a possuir especificidades próprias devido ao seu
contexto histórico, ao lugar que ocupa nos seus tempos da vida, assim como as demandas e
necessidades específicas (DAYRELL, 2007).
É valido destacar também que a EJA não se restringe apenas aos sujeitos carentes de
instrução, que não usufruíram do processo regular de alfabetização, mas aqueles que já
possuem um domínio básico da leitura e da escrita e buscam seguir estudando, por motivos
diversos – profissionais, individuais, religiosos etc. A esse respeito, Di Pierro (1999, p. 122)
observa que na busca de maiores níveis de escolarização na fase adulta, destacam-se as
“múltiplas necessidades de conhecimento ligadas ao acesso aos meios de informação e
comunicação e à afirmação de identidades singulares em sociedades complexas e
multiculturais”.
Assim, o universo da EJA é totalmente diferenciado dos demais segmentos
educacionais, pressupondo-se que o olhar dos/das professores/as vislumbra uma posição
diferenciada no trato das questões pedagógicas, mediante uma formação específica para se
trabalhar com essa modalidade de ensino. Portanto, a partir destas proposições procuramos
saber se as interlocutoras tiveram alguma formação específica para trabalhar com a EJA. De
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acordo as respostas obtidas por meio do questionário, a maioria (7) relatou que não teve
nenhuma formação, mas duas professoras responderam afirmativamente; esse quadro se
visualiza no gráfico seguinte.
Gráfico 2 – Formação Profissional para o Trabalho com a EJA
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Para complementar as respostas obtidas por meio do questionário perguntamos às
interlocutoras, no momento da entrevista, 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 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. Os alunos da noite quando faz uma
atividade em grupo em sala de aula, eles se desenvolvem melhor do que
quando você pede para ele fazer a atividade sozinha. Alguns se sobressaem,
mas a maioria deles fazem a atividade melhor quando é em grupo, porque
eles aprendem fazendo e relacionando suas práticas e suas vivências. Eu
gosto de trabalhar com a EJA da noite, porque os alunos são respeitosos.
Agora os alunos do dia, do eixo, são difíceis porque estes, às vezes, não tem
interesse, eles não têm esse cuidado com o saber. Acho que eles não sabem o
que é estudar, mesmo que você fale isso, acho que está relacionado também
com a comunidade, o local onde estão inseridos, a própria família, a questão
da não valorização dos estudos porque muitas vezes estudaram, mas não se
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especializaram e acabaram exercendo funções que outros às vezes mesmo
sem estudo também exercem e isso tem peso sobre esses alunos (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 EJA51.
Também demonstra sua preferência pelos alunos/as do noturno em detrimento aos do turno
vespertino, justificando sua posição a partir do comportamento e comprometimento dos
discentes que estudam a noite, já que no diurno a faixa etária dos educandos/as da EJA do
Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola Quilombola varia entre 15 a 17 anos,
enquanto que no noturno é a partir dos 18 anos de idade52.
Observamos assim, no setor educacional, mais especificamente na EJA, a grande
presença de jovens e adolescentes nas classes. A “juvenilização” da EJA é um acontecimento
social que merece ser investigado, procurando compreender as rupturas e os novos desafios
que provoca, assim há a necessidade de refletirmos sobre estes sujeitos. Qual a imagem que
fazemos dos jovens? Como acolhemos esses jovens em nossas escolas e salas? (LEÃO,
2007).
Ainda, continuando, arguimos: Até que ponto o/a professor/a consegue dialogar com
os/as discentes de forma a atendê-los o mesmo em suas necessidades? Qual a diferença da
concepção de escola para os/as alunos/as do diurno e os do noturno? Não teriam de ser
propostas diferenciadas para cada grupo?
O que podemos observar aqui é que mesmo a professora (P5), a qual demonstra estar
preocupada com os resultados de suas turmas, ao lidar com a problemática da EJA não sabe
como proceder e remete ao desinteresse dos alunos/as, ao baixo desempenho e produtividade.
Ainda continuando as reflexões acerca da EJA, outra professora preferiu expor o
trabalho de alfabetização que é realizado nestas classes, salientando que alguns alunos/as do
eixo IV chegam às salas de aula com deficiência na leitura e na escrita, dificultando o
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Segundo Romanelli (2000), os primeiros vestígios desta modalidade de ensino são visíveis no período da
colonização, mais ou menos em 1549, após a chegada dos jesuítas. Estes tinham como objetivo a catequização e
“instrução” de adultos e adolescentes nativos e colonizadores, diferenciando apenas os objetivos do ensino para
cada grupo social.
52

No Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola Quilombola, a EJA está distribuída em dois turnos
específicos. No turno vespertino estão as classes denominadas pela coordenadora como EJA Juvenil, também
conhecida por Tempos Formativos, distribuídas em 02 salas de aula, sendo uma do eixo IV (correspondente às
antigas 5ª e 6ª série) e outra do eixo V (correspondente às antigas 7ª e 8ª série). E no noturno estão as classes do
eixo temático VI e VII (antigo ensino médio). O eixo VI trabalha com os conteúdos relacionados às Áreas
Humanas do Ensino Médio) e o eixo VII trabalha com os conteúdos relacionados às Áreas Exatas do Ensino
Médio).
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desenvolvimento da prática pedagógica e, consequentemente, na aprendizagem destes/destas
educandos/as. Assim ela comentou:
Hoje no trabalho com a EJA, a gente busca na verdade alfabetizá-los já que
eu trabalho com o eixo IV que é referente à 5ª e 6ª série. É um processo de
alfabetização. Já trabalhei com turmas em anos anteriores de eixo da EJA
quando eles sentiam vontade. Na verdade eram alunos mais maduros que
tinham vontade de concluir o ensino fundamental I, II e o ensino médio.
Hoje eles (os alunos) vão para a EJA por causa de uma distorção série-idade,
por um processo-administrativo que diz que eles têm que ir para a EJA.
Então a gente não percebe mais a vontade deles para concluir o ensino
fundamental II. A gente não vê mais esta vontade de estudar, de alcançar
algum objetivo. Eles estão aqui por estar, para não estar na rua, porque o pai
obriga, então já que a gente não tem este retorno deles, a gente não tem tanto
estímulo de estar na sala de aula (P4).

No discurso anterior da interlocutora, percebemos também um tom de preocupação e
crítica aos alunos/as da EJA do turno vespertino. Observamos que as classes vespertinas são
consideradas como as mais problemáticas no sentido de comportamento, interesse e no
processo de ensino aprendizagem. Algumas professoras queixam-se que esses/as alunos/as
não chegam completamente alfabetizados/as nos eixos IV e V, dificultando todo o processo
pedagógico. Essas classes também são consideradas por estas docentes como classes de
aceleração, ao serem agrupadas por meio dos eixos, onde os discentes podem cursar os quatro
anos finais do ensino fundamental em apenas dois anos e terminar a etapa do ensino médio
também em dois anos, reduzindo assim o tempo dos estudos (de 7 anos de duração no ensino
regular para 4 anos de duração nos tempos formativos da EJA) e, consequentemente, a
permanência nas escolas e nas salas de aula.
Assim, ainda que se pense de forma diferenciada no que diz respeito ao
comprometimento com a educação, os/as professores/as ainda tendem a pensar a escola como
um ambiente homogêneo e se algo foge ao seu controle, isso se dá por falta de interesse ou
pouco caso do/a aluno/a com a escola. Esse trabalho de forma diferenciada, citado pela
docente, nada mais é que uma nova proposta de planejamento e organização dos conteúdos
voltados a atender uma demanda específica representada pelos discentes em idade/série
defasados. Os problemas, as identidades sócio-culturais, assim como a autoestima
desses/dessas alunos/as, muitas vezes, são desconsiderados.

Ainda sobre a questão das classes da EJA do vespertino uma professora salienta:
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Na verdade essa EJA eu vejo como aquele projeto antigamente chamado de
processo de aceleração, onde a gente procura assim reaver a idade-série,
resgatando aqueles que por algum motivo não puderam fazer aqueles cursos
que estão fazendo. Por isso eles fazem dois anos em um só. Pelo menos a
turma que estou trabalhando, eles não são comprometidos, não. Sem
compromisso nenhum com a educação e estão ali mesmo para cumprir
horário (P3).

Assim como a professora (P3) outras docentes continuam enfatizando nas suas
respectivas falas a deficiência no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da EJA.
Essas professoras demonstram não estarem satisfeitas em trabalhar com esse público,
reforçando a preferência pelos/pelas alunos/as do noturno, devido ao compromisso da turma,
composta por pessoas que labutam durante todo o dia e chegam cansados à escola, mas têm
comprometimento com os seus estudos. Para outras professoras trabalhar com a EJA é um
oportunidade de aprendizagem tanto para elas como para os/as alunos/as, porém uma delas
relata sobre certa “dificuldade de raciocínio” desses/dessas educandos/as, reforçando alguns
estereótipos atribuídos ao longo da história aos discentes da EJA. Sendo assim, as professoras
(P9 e P6) ponderam:
Gosto da EJA por se tratar de alunos, no meu caso, alunos adultos, porque é
à noite. Alunos esses que a gente já sabe que tem dificuldade de raciocínio,
mas são interessados. Assim é para mim um privilégio, porém a gente acha
que o trabalho não fica totalmente completo (P9).
Eu gosto nem só de trabalhar com a EJA especificamente, mas eu sempre
trabalhei muito à noite com os alunos. Trabalhar à noite é sempre com
adultos e eu gosto de trabalhar com esse público, acho legal. Eles não dão
trabalho e participam. Eles são mais comprometidos com os trabalhos
escolares e fazem dentro do prazo. Agora, a EJA do diurno não. Ela tem
outra característica bem diferente da EJA noturna (P6).

Além destas questões referentes à postura dos/as alunos/as, há também por parte de
algumas professoras uma preocupação em contextualizar os conteúdos trabalhados em sala de
aula. Muitas afirmam trazer a realidade do cotidiano vivenciado pelos/pelas discentes para
exemplificar um determinado assunto. Esse fato ficou explícito na fala da professora (P7),
mas posteriormente ratificado por meio de conversas informais com a coordenadora
pedagógica do referido colégio e com alguns/algumas alunos/as nos momentos dos intervalos.
Ainda em questionamento ao trabalho com a EJA, uma das professoras respondeu:
Em parte é muito bom trabalhar na EJA, porque você trabalha mais o
cotidiano deles. Então você procura trazer os conteúdos de uma determinada
disciplina; no meu caso, ciências, para trazer para a realidade deles, o
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cotidiano. Então a gente trabalha muito trazendo o conteúdo para o cotidiano
deles e eles aprovam (P7).

Enquanto que a professora (P7) detalhou como trabalha com os conteúdos nas classes
de EJA, as demais docentes foram pontuais ao responder ao questionamento sobre suas
percepções e opiniões acerca do cenário dessas turmas, limitando a fala no momento da
resposta, aparentando não querer adentrar nessa discussão, se posicionando da seguinte
maneira:
Trabalhar com a EJA representa trabalhar com um público que se encontra
num processo de defasagem de aprendizagem em relação a sua idade devido
a fatores diversos (P8);
Trabalhar com a EJA sempre foi algo desafiador, enriquecedor, é muito mais
aprender do que ensinar (P1);
Trabalhar com a EJA do vespertino significa trabalhar com adolescente que
está passando por fases de transições psicológicas. É muito difícil, mas
também requer do professor habilidades para trabalhar (P2).

Assim intuímos por meio da representação do gráfico 2 (Formação para o Trabalho
com a EJA) e das respostas das entrevistas realizadas com as interlocutoras, sobre “o que
representa trabalhar com a EJA”, que estas consideram um desafio o trabalho com esse
público de maneira geral, mas, principalmente com os jovens53 que estão sendo inseridos
nessas classes. Sobre esse assunto, Dayrell (2007) salienta que o tema juventude é
constantemente abordado nas rodas de professores da EJA, mas este é quase sempre abordado
em uma perspectiva negativa. Geralmente o jovem é representado como problemático, sendo
enfatizada a “indisciplina” (falta de respeito) com os colegas e professores, na
“irresponsabilidade” com as tarefas escolares e na “rebeldia” externada nas vestimentas,
piercings e bonés.
Por outro lado, também observamos mediante as ponderações e explicações das
docentes que, apesar de não haver uma formação específica de professores/as para exercer 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
53

Segundo dados do IBGE (2010), em 1996, a população de jovens (15 a 24 anos) no Brasil contabilizou 31.
088. 484 pessoas. No ano de 2000 havia 34,1 milhões de pessoas e em 2010, o censo computou o total de
34.447.476 jovens em todo o país, demonstrando um crescimento gradativo desta população. Este fato aponta
para um emergente crescimento da juventude nas últimas décadas no Brasil. Além do IBGE outros órgãos como
a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento - CNPD (1998) constataram por meio de estudos uma
“onda jovem” na estrutura demográfica do Brasil, com problemas e demandas específicas.
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aprendizagem em sala de aula e compreendendo as limitações sociais e educacionais dessas
pessoas que, por meio da exclusão social, cultural ou econômica foram impedidas de
frequentar as classes escolares no período da infância, adolescência e/ou adulta, já que
encontramos também nas classes de EJA pessoas da terceira idade.
Portanto, notamos que há mais de seis décadas depois da aprovação do Decreto nº.
19.513, de 25 de agosto de 1945, o qual oficializa a Educação de Adultos no país, essa
modalidade de ensino ainda não é tratada com a mesma ênfase dispensada aos demais
segmentos da educação básica, principalmente no que se refere à formação dos professores.
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. Podemos primar, entretanto, nos
ambientes escolares por uma educação organizada de forma a permitir a todos, independente
de grupo social, étnico e/ou cultural, do gênero, da religião etc., viver em harmonia com as
diferenças.
Em se tratando das questões referentes à diferença e/ou a diversidade (social, cultural,
econômica, religiosa etc.), indagamos as professoras sobre a educação multicultural,
questionando as mesmas acerca da presença desta temática nas suas respectivas formações e
suas concepções sobre o trabalho pedagógico numa perspectiva multicultural. As informações
acerca deste assunto serão abordadas a seguir, na sessão intitulada: “Concepções e práticas
pedagógicas referentes à educação multicultural”, com o objetivo de verificar a compreensão
das docentes acerca das questões que perpassam esta filosofia de ensino.

3.4 Concepções e Práticas Pedagógicas 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 “desculturizada54”, 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

54

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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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 de 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”.
Assim, com o objetivo de investigar a formação das interlocutoras 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, conforme
gráfico seguinte.
Gráfico 3 – Presença da Educação Multicultural na Formação Docente
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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
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sentir “igual” às demais pessoas de pele branca, reforçando o mito da democracia racial que
pretende negar essa desigualdade racial existente entre 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
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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; 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).
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".
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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.
A partir dessas proposições, trazemos na sessão seguinte as discussões sobre a prática
pedagógica das professoras em relação às questões étnico-raciais partindo da compreensão da
concepção em que está alicerçada sua práxis, refletindo também sobre a ressignificação, ou
não, da sua prática pedagógica após o Colégio Estadual Doutor Milton Santos ter sido elevado
à categoria de escola quilombola no ano de 2007.

3.5 A Prática Pedagógica Frente à Diversidade e Adversidades no Trabalho com as
Questões Étnico-Raciais

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB nº. 9.394/96), que
regulamenta e sanciona as questões referentes à educação nacional, no seu parágrafo 4º do
artigo 26, da educação básica (seção I do capítulo II), diz que: “O ensino de História levará
em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 1997).
Este fragmento da LDB deixa explícito, nas suas entrelinhas, a necessidade do
educador apresentar nas suas respectivas salas de aula as matrizes culturais que contribuíram
para a formação do povo brasileiro. Contudo, esta lei não sinaliza claramente os conteúdos
referentes a estas culturas que devem ser abordados ou levados em conta, nem salienta a
importância da história, da cultura e das contribuições destes povos nas áreas sociais,
econômicas e políticas do país (MOREIRA, 2009).
O preconceito e a discriminação sofridos pelos negros nas mais diversas esferas da
sociedade e a falta de conhecimento mais aprofundado sobre a sua história levou a
Presidência da República sancionar e publicar no ano de 2003, a Lei nº. 10.639/200355. Esta
55

Esta lei alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Sendo também que esta já foi modificada pela Lei de nº. 11.645, de
10 de março de 2008.
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lei legitima a obrigatoriedade do ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira”, nos
currículos dos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino fundamental e médio.
Partindo das questões ratificadas por meio da LDB 9.394/96 e da Lei nº. 10.639/2003
sentimos a necessidade de adentrarmos nas questões étnico-raciais e compreender as posições
das professoras em relação a esses temas, a partir das suas concepções pedagógicas,
confrontando essas com as observações e respostas sobre suas prováveis ressignificações das
práxis, após o Colégio Estadual Doutor Milton Santos ser elevado à categoria de Escola
Quilombola. Assim, por meio do questionário, perguntamos as professoras sobre a concepção
na qual está alicerçada sua prática pedagógica, com o objetivo de conhecê-la e correlacionar,
ou não, a concepção escolhida com a prática desenvolvida em sala de aula. Partindo dessas
indagações o resultado obtido foi apresentado no gráfico abaixo:
Gráfico 4 – Concepção que Alicerça às Práticas Pedagógicas
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Observamos que, segundo as respostas obtidas por meio do questionário, as
interlocutoras quase na totalidade (8 pessoas) afirmaram que as suas respectivas práticas
pedagógicas estão alicerçadas na concepção multicultural, enquanto que apenas uma
professora assumiu a prática pedagógica baseada na concepção monocultural.
Assim, para confrontar as respostas acima com as reais preocupações das professoras
referentes a essas questões, perguntamos na entrevista o que mudou nas suas respectivas
práticas pedagógicas, após o Colégio Estadual Doutor Milton Santos ser considerado um
estabelecimento de ensino quilombola. As posições das entrevistadas demonstraram que o
impacto nas práticas pedagógicas, desenvolvidas pelas professoras após as mudanças
estruturais do colégio, não foram tão significativas, evidenciando no discurso a não

87

compreensão das temáticas que envolvem as questões multiculturais, incluindo as referências
à identidade quilombola. Assim se posicionou uma professora:

Na verdade eu ainda não incorporei a questão quilombola. Já deixei claro
para [...] a diretora da escola que se essa for a questão que eu fico até a
disposição da escola para ser transferida, porque eu ainda não sei como
trabalhar na perspectiva quilombola. Já procurei alguns professores para me
orientar, hoje eu desenvolvo um projeto na área de química financiado pela
FAPESB em parceria com a UESB. Mas, eu ainda não consegui trazer esta
prática quilombola para a minha sala de aula. Eu sei que tem o curso que
ajuda o professor a entender o que seria a comunidade quilombola, no
ODEERE56. Eu não participei ainda, não por falta de interesse, mas por falta
de tempo, porque o professor que trabalha 40 horas, que precisa tá fazendo
aulas dinâmicas com várias turmas diferenciadas mesmo sendo a mesma
disciplina, mas são várias séries diferentes, então fica difícil o professor
arrumar tempo para estar fazendo esses cursos, porque ele acaba assim, se
cansando muito. E eu procuro sempre fazer os cursos na minha área. Como
sou professora de química, de matemática e ciências, eu procuro sempre
fazer os cursos na minha área e nunca tive tempo para participar do curso no
ODEERE. Eu não sei na verdade como trabalhar numa perspectiva
quilombola, eu trabalho na verdade na perspectiva de professor, naquilo que
eu acredito que é o melhor para o aluno, que o aluno deveria aprender, de
forma que ele possa estar incorporando esta aprendizagem dele no dia-a-dia.
Então eu busco contextualizar, mas deixando claro no caso de ciências, que
não podemos fazer com que eles pensem que é o senso comum que está
prevalecendo. Mas, é o conhecimento cientifico que vai sempre prevalecer
mediante as discussões, diálogos, pesquisas e estudos (P5).

Na fala da professora (P5) observamos que ela admite não estar preparada para
trabalhar em uma escola quilombola por desconhecer as questões que perpassam esse modelo
de educação, salientando ainda não ter conseguido trazer esta prática para a sua respectiva
sala de aula. Essa fala inicial da professora revela uma situação delicada no que diz respeito às
concepções educacionais que permeiam a educação do referido colégio, quatro anos depois
deste ter sido elevado à categoria de escola quilombola, a maioria do seu quadro docente
ainda não participou de nenhuma formação específica em relação às temáticas alusivas às
demandas étnico-raciais.
Percebemos também que a interlocutora, apesar de salientar que procurou orientação
de outros professores/as sobre a temática, utiliza-se do argumento do fator tempo pra não
participar do curso de formação sobre as relações étnico-raciais ministrados no
ODEERE/UESB e logo após se contradiz ao afirmar que sempre procura fazer cursos em sua
área do conhecimento (química, matemática e ciências). Assim, a partir dos desencontros nas
suas colocações, a professora (P5) deixa implícita no seu depoimento uma resistência aos
56

Órgão de Educação e Relações Étnico-Raciais - ODEERE
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conteúdos relacionados às questões étnico-raciais ou as questões referentes às africanidades
brasileiras57.
Outra parte do discurso da docente (P5) que merece destaque é quando esta salienta o
seu trabalho na perspectiva do que “é o melhor para o/a aluno/a e o que ele deveria aprender”.
Mas, o que é considerado “melhor” para os alunos/as de uma escola quilombola aprender? O
que seria na visão da professora (P5) uma escola quilombola? Na sua perspectiva, trabalhar
com as questões voltadas à história e cultura afrodescendentes são menos importantes na
escola? Ou seria somente uma questão de falta de conhecimento ou, como ela diz, “falta de
tempo” para esse tipo de formação?
Algumas das indagações acima suscitadas serviram também na observação das
entrelinhas do discurso das demais professoras entrevistadas quando estas ressaltam o
compromisso delas diante das suas respectivas práticas pedagógicas, porém deixam explícito
que ainda não conseguiram ter uma prática baseada nas questões étnico-raciais. Elas
confessam que tentam adequar os conteúdos à filosofia da escola, mas ainda sentem
dificuldades. A esse respeito as docentes comentaram no momento da entrevista:

A minha prática pedagógica continua a mesma antes da escola tornar-se
quilombola (P3).
Não mudei a minha prática, continuo com o mesmo compromisso de sempre,
porém o que procuro fazer é adequar os conteúdos da disciplina que leciono
à proposta pedagógica da escola (P8).
Minha prática não mudou, não. Procuramos trabalhar sempre com
responsabilidade e focando no sentido de que a escola pretende trabalhar,
assim sei que não faço tudo como fazia antes, porque a força da gente já vai
diminuindo mais. Mas, eu tenho levado assim a proposta da escola, na
medida do possível, como a escola quer (P9).

Assim, observamos nas respostas anteriores a fragilidade demonstrada pelas
interlocutoras (P3, P8 e P9) para trabalhar com a realidade de uma escola quilombola. Mas, ao
questionar outras duas docentes sobre o que mudou nas suas respectivas práticas após o
colégio ser elevado a essa categoria, as mesmas preferiram traçar um comparativo entre a
prática exercida nas demais escolas onde trabalharam, antes de fazer parte do corpo docente
do colégio quilombola. A professora (P4) assim ponderou:
57

Ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo às raízes da cultura brasileira que têm origem
africana. Dizendo de outra forma, estamos de um lado, nos referindo aos modos de ser, de viver, de organizar
suas lutas, próprios dos negros brasileiros e, de outro lado, às marcas da cultura africana que, independentemente
da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia (SILVA, P., 2005, p. 155).
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Aqui nessa escola eu tenho um ano. Nunca trabalhei antes dela em uma
escola quilombola, mas fazendo um paralelo com outras escolas onde já
lecionei, a gente percebe a questão cultural, o trabalho que toda a escola faz
o projeto pedagógico da escola que é voltado para a questão étnica, do negro,
do quilombo e todos os nossos alunos estão a todo o momento vivendo com
essa realidade. A realidade deles não é algo solto, não é apenas o nome
quilombola. Há, sim, um trabalho na escola voltado para a questão
quilombola (P4).

Já a docente (P2), além de comparar os dois ensinos (em uma escola regular e outra
quilombola), ela também salienta o preconceito enraizado em relação à cultura afro-brasileira
e principalmente a religião de matriz africana. Assim, ressaltou a docente:

Eu tenho pouco tempo que leciono aqui e quando cheguei já era quilombola.
Mas, acredito que uma escola que não é quilombola, ela não trabalha muito
as questões africanas, a questão do negro. Trabalha, mas de maneira
reduzida. No entanto, a escola quilombola, ela dá mais ênfase às questões
culturais envolvendo o negro, aos movimentos culturais. Ultimamente eu
trabalho com a disciplina Cultura Afrobrasileira e percebo isso aqui dentro
da escola que eu posso estar inserindo mesmo que no ano todo a cultura afro
e passando para os alunos o conhecimento, além dos movimentos culturais,
os países que tiveram influência na nossa cultura, os dialetos que hoje ainda
nós utilizamos, a culinária, a dança, as músicas e outras coisas que até hoje
estão inseridas no nosso cotidiano, como a religião. A religião
afrodescendente é muito discriminada, mesmo nos dias atuais, mesmo por
parte de pessoas que têm conhecimento de nível superior. Há ainda a
resistência com a cultura afro, mas isso é falta de conhecimento. A cultura
afro-brasileira é uma cultura que corresponde a elementos afro e brasileiro,
porque aqui no Brasil nós temos essa miscigenação devido à herança cultural
africana (P2).

Nas falas das professoras (P2 e P4) ficou registrado o trabalho desenvolvido pelo
colégio, como também o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, o qual é voltado para a
questão étnica, do negro, do quilombo e todos os nossos/as alunos/as que fazem parte dessa
comunidade escolar. Contudo, apesar de o discurso reafirmar o trabalho desenvolvido na
escola, observamos que o trabalho deixa a desejar, não executando na sua plenitude uma
educação multicultural ou uma educação escolar quilombola.
Já algumas poucas entrevistadas (P1, P6 e P7) afirmaram que mudaram algumas
coisas em suas práticas, como por exemplo, começaram a procurar conhecer um pouco mais
sobre a cultura afro, começaram a ler sobre o que é uma escola quilombola e uma delas
declarou que procurou conscientizar os/as alunos/as sobre a história do negro. Assim, estas
ponderaram:
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Procuro conhecer um pouco mais a cultura afro, porque isso muda os
olhares, ressignifica, agrega e faz de nós um ser melhor (P1).
Sim, eu mudei a forma de se trabalhar, como também fui buscar
conhecimentos referentes à escola quilombola. Essa foi a mudança. O
restante praticamente não mudou nada (P6).
Sim, mudei a minha prática. Como estamos num bairro quilombola, os
alunos não se aceitavam como negro, então a gente tem procurado
conscientizá-los sobre essa situação, porque é a história deles (P7).

Notamos na fala da professora (P7) que alguns dos alunos não se aceitavam e nem se
reconheciam como negros. A consequência desta atitude de negação é, muitas vezes, reflexo
da condição de escravidão e de inferiorização com a qual a imagem do negro foi sendo
associada ao longo da história. Para que estereótipos como esses sejam desconstruídos no
contexto escolar e floresçam as questões relacionadas à valorização do ser humano,
independente de sua etnia, é preciso que as professoras abordem estas questões em sala de
aula, mas para isso faz-se necessário uma preparação para essas discussões, por meio de
formações continuadas que trabalhem com a história da cultura negra de maneira a conduzir
ao conhecimento e compreensão da sua importância e valorização. Como salienta Lima
(2007, p. 53): “Daí a importância da formação que aborda a História do negro no Brasil, que
mostra sua cultura de forma não estereotipada e que dialoga com as identidades das
professoras em formação”.
Assim, levando em consideração as respostas positivas das professoras sobre a
presença da educação multicultural nas suas respectivas formações (ver gráfico 3, p. 81), bem
como as suas respectivas práticas pedagógicas nas salas de EJA estarem alicerçadas com base
nesta concepção (ver gráfico 4, p. 85), perguntamos (por meio do questionário) às
interlocutoras sobre quais seriam os entraves para a efetivação de uma educação multicultural.
A resposta assinalada pela maioria das professoras a esse questionamento ratifica as análises
realizadas a priori, as quais demonstram a fragilidade de conhecimento teórico sobre a
educação multicultural e quilombola, como também a falta de participação em formações
continuadas que abordam a temática. Observem a seguir a representação dessas respostas no
gráfico 5:
Gráfico 5 – Entraves para a Efetivação de uma Educação Multicultural
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Observamos no gráfico acima (Gráfico 5 – Entraves para a Efetivação de uma
Educação Multicultural) que as docentes divergiram em suas respostas, sendo que o maior
número (4) marcou a opção „outros‟. As demais apontaram como entraves a falta de material
(2), a falta de cursos preparatórios (2) e apenas uma assinalou os próprios discentes,
justificando que estes rejeitam sua história. Para uma análise mais apurada em relação a esse
questionamento, foi solicitado o complemento da resposta assinalada, requerendo que as
interlocutoras especificassem esses “outros”. Sendo assim, das quatro professoras, três
escreveram como justificativa:
A falta de interação dos docentes (P1).
A burocracia, formalização, são os fatores que impedem com que o processo
educacional tenha efeito (P2).
O tempo para planejar as atividades, fazer pesquisa e contextualizar com a
área do conhecimento (P5).

Notamos que são atribuídos aos diversos fatores os entraves para a não efetivação da
educação multicultural, desde aos discentes até ao fator tempo. Porém a justificativa
apresentada pela docente (P2) nos chama a atenção para as práticas pedagógicas
desenvolvidas na sala de aula, pois neste cenário a principal relação existente é entre
professor/a e aluno/a. Assim, não compreendemos até que ponto a burocracia e a formalização
podem impedir uma professora, dentro da “sua” sala de aula, desenvolver uma ação
pedagógica pautada numa educação libertadora que proporcione a aprendizagem e o sucesso
de todos os/as alunos/as. Não seria a ausência de formação de professores voltada para o
trabalho com a diversidade e/ ou a falta de participação dos docentes nestes cursos uma das
prováveis causas?
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Assim, após a análise dos gráficos e das falas das interlocutoras, observamos que
quase uma década depois da promulgação da Lei 10.639/2003, a maioria dos
estabelecimentos de ensino ainda não trabalha efetivamente com as questões étnicas, nem
mesmo algumas escolas que foram reconhecidas como quilombolas, as quais deveriam
proporcionar aos discentes uma educação voltada para a compreensão crítica acerca das
questões relacionadas com a valorização étnica de todos os povos, principalmente aos
pertencentes à cultura negra e, consequentemente, a afrobrasileira; compreendendo como
legado africano o conjunto de saberes trazidos em situação de diáspora pelos grupos étnicos
africanos, no período da escravização (SANTANA, 2008).
Outra lacuna observada refere-se à formação inicial e continuada dessas docentes,
apesar da maioria afirmar (no questionário) que as questões multiculturais estiveram presentes
em algum momento de suas formações e suas respectivas práticas pedagógicas estarem
alicerçadas na educação multicultural, no momento da entrevista estas afirmações foram
refutadas pela dificuldade evidente em não conseguir trabalhar numa perspectiva educacional
étnico-racial e quilombola. Sendo assim, observamos que apesar de discursivamente as
professoras estarem dispostas a trabalharem com essas temáticas, elas ainda não se
capacitaram em suas formações continuadas, considerando que na formação inicial
(magistério e/ou ensino médio) não trabalharam ou deram conta destas questões.
Portanto, para que as discussões referentes às questões étnicas, multi e/ou
interculturais tornem-se uma realidade nas salas de aula, faz-se necessário a reformulação do
currículo das formações docentes e escolares, incluindo as práticas pedagógicas desenvolvidas
por parte dessas professoras, tomando como base as identidades e as necessidades dos grupos
sociais inseridos no contexto escolar no sentido de que grupos minoritários, como os negros,
não fiquem invisibilizados mediante a imposição cultural de origem eurocêntrica (LIMA,
2007).
A seguir, no próximo capítulo, damos prosseguimento às análises dos dados,
apresentando e discutindo as informações obtidas por meio da participação das interlocutoras
nos encontros do Grupo Focal (GF). Para tanto, foram realizados três encontros onde
trabalhamos com situações fictícias envolvendo temáticas como preconceito, discriminação e
intolerância, sendo as informações coletadas e analisadas a partir das discussões.
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CAPÍTULO IV
GRUPOS FOCAIS: DESVELANDO AS INTENÇÕES DO INCONSCIENTE

Figura 5: Trabalho de Arte dos Discentes da EJA sobre a Releitura do Quadro da Mona Lisa de
Leonardo da Vinci.
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4 GRUPOS FOCAIS: DESVELANDO AS INTENÇÕES DO INCONSCIENTE

“Um caminho possível de formação de professoras acerca da
diversidade étnico-racial é oportunizar descobertas sobre
o modo como elas estão inseridas nessas relações e o efeito que isso
tem em sua vida, na sua família, na construção de sua subjetividade
de mulher, de mãe, filha, esposa, educadora. Sem a mediação
das dimensões identitárias, agindo em nível estritamente
instrumental, fica difícil conhecer a natureza do problema
do racismo e seus efeitos prejudiciais nas mentes e corpos
em processo de formação” (Maria Nazaré M. de Lima).

Para adentrar no mundo da consciência e externarmos o que sentimos, muitas das
vezes recorremos às estratégias que favorecem a tomada de posição por meio do
subconsciente. Precisamos, às vezes, de não sermos “nós”, para que o nosso “eu” se
apresente. Desse modo, analisar o que está no outro traz para o ser humano certo conforto,
pois neste momento não sou eu que estou em evidência, em questão, mas é o outro e sobre o
outro é mais fácil falar, principalmente quando este outro é fictício, imaginário e não alguém
com quem um dia posso me defrontar. Partindo desse pensamento, escolhemos o Grupo Focal
(GF) como estratégia metodológica para obtenção das informações pertinentes à pesquisa,
onde nos encontros trabalhamos com situações fictícias, propiciando as interlocutoras um
desprendimento nas suas respectivas ponderações, por se tratar de pessoas inexistentes
naquele espaço físico. Sendo assim, neste capítulo trazemos as análises dos dados obtidos nos
encontros do GF, apresentado ao leitor as proposições em relação aos resultados alcançados
na pesquisa.

4.1 Algumas Considerações sobre o Grupo Focal

Assim, para desvelar o mundo intrínseco das interlocutoras lançamos mãos da
estratégia do Grupo Focal (GF58) para observar o explícito no implícito. Segundo Gatti
(2005), para maior interação do grupo o mesmo deve ser composto preferencialmente entre 6
58

A explicação da definição de Grupo Focal (GF) e o porquê da escolha desta técnica de pesquisa estão descritas
no capítulo da metodologia, mais especificamente no subtítulo: “1.1 Os Percursos Metodológicos” (p. 25), onde
são abordadas todas as questões referentes a essa técnica tendo como principal referencial teórico os estudos de
Gatti (2005), dentre outros autores.
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a 12 pessoas, sendo que na composição do grupo59 o conhecimento e o julgamento do
pesquisador é que irá balizar essa formação. Dessa maneira optamos por formar o grupo com
professoras da EJA que lecionam no Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola
Quilombola, por ser a pesquisa um estudo de caso, tendo como objetivo investigar as docentes
que lecionam neste referido estabelecimento de ensino.
Além das pessoas participantes do GF, o mesmo deve ser coordenado por um
moderador; neste caso específico, a pesquisadora, que tem como função coordenar o debate e
garantir a participação de todos e um relator ou observador que irá registrar as discussões,
sendo que na falta deste, a moderadora poderá acumular também essa função, mesmo não
sendo o mais recomendado.
Neste momento do processo da pesquisa que é a coleta dos dados, o pesquisador atua
como um “psicanalista”, onde este tenta a todo o momento ler nas entrelinhas do discurso o
que seu “cliente” quer apresentar ou esconder sobre os fatos mediante seu gesto, seu discurso
e/ou silêncio. Assim, por meio de situações fictícias trouxemos para a discussão problemas
que poderiam ser vivenciados em sala de aula. O objetivo foi proporcionar um ambiente
impessoal para que as interlocutoras pudessem expor suas opiniões de forma mais verdadeira,
embora em situações fictícias, sem subterfúgios e receios em serem julgadas ou estarem
julgando alguém próximo.
A finalidade do GF foi conseguir as informações necessárias para orientar nosso
entendimento sobre o problema pesquisado e as demais questões norteadoras, já que o
trabalho com grupos focais permite a compreensão de ideias compartilhadas por indivíduos
no dia a dia, além de auxiliar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma
questão (GATTI, 2005).
Assim, realizamos o primeiro encontro para o conhecimento do grupo e a partir do
segundo iniciamos os trabalhos, tomando como referência os estudos de Gatti e outros autores
que abordam a temática. Entretanto, para obtermos os objetivos propostos, ao longo do
processo fizemos algumas alterações60 na aplicação do GF, porém levando em consideração
os pressupostos básicos para o bom emprego do mesmo.
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Segundo Gatti (2005, p. 17), a composição do grupo deve se basear em algumas características homogêneas
dos participantes, mas com suficiente variação entre eles para que apareçam opiniões diferentes ou divergentes.
Por homogeneidade, entende-se aqui alguma característica comum aos participantes que interesse ao estudo do
problema. A característica comum pode ser relativa ao gênero, idade, condições socioeconômicas etc.
60

Dentre essas alterações estão a escolha em trabalhar com situações fictícias, a opção em trabalhar com um
grupo de professoras do mesmo estabelecimento de ensino para compor o GF e a inserção de mais de um
questionamento para o grupo com o objetivo de proporcionar às interlocutoras um ambiente propício para estas
exporem suas opiniões.
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Utilizando histórias fictícias, a seguir explicitadas e analisadas nos encontros dos
grupos focais, trataremos de temáticas relacionadas a questões que envolvem: preconceito,
discriminação, intolerância etc. A seguir abordaremos a primeira história trabalhada no GF
que tem como temática o preconceito em relação à cor da pele.

4.2 A Cor da Pele como Artifício para o Preconceito

Os encontros para as discussões das temáticas do GF foram concentrados nos
comentários e opiniões das professoras participantes da pesquisa acerca das situações fictícias
apresentadas. Esse primeiro tema teve como foco o preconceito61 em relação à cor da pele, ou
preconceito racial, tomando como referência um problema fictício, o qual traz a discussão,
além de outras questões alusivas à miscigenação do povo brasileiro, aspectos do romance “A
Escrava Isaura” escrito por Bernardo Guimarães, no qual a protagonista da história é uma
escrava de pele branca.
A escolha do tema „preconceito‟ tem como objetivo analisar situações de preconceito
racial existentes na sociedade e de forma especial no ambiente escolar, em formas de
apelidos, “chacotas” e frases pejorativas direcionadas às crianças e jovens tidos como
“diferentes” no contexto escolar. A esse respeito, Gomes (2005) nos chama a atenção em
relação às piadas sobre o negro espalhadas na nossa sociedade, as quais trazem nas suas
entrelinhas os sentimentos de inferioridade racial. Em relação ao preconceito, Bernd (1997, p.
10) salienta que “é, pois, uma posição dogmática e sectária que impede aos indivíduos a
necessária e permanente abertura ao conhecimento mais aprofundado da questão, o que
poderia levá-los à reavaliação de suas posições”.
Assim, a partir da discussão dessa temática alguns dados foram obtidos, transcritos e
analisados, já que os dados anteriores (analisados e discutidos no capítulo III) haviam sido
colhidos por meio do questionário e da entrevista. Porém, antes da apresentação das análises e
para melhor compreensão de todos, segue abaixo o quadro com o plano de desenvolvimento
do GF (MARIANO, 2010), acompanhado em seguida pela apresentação da situação fictícia e
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Segundo Gomes (2005, p. 54), “O preconceito é um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo
racial de pertença, de uma etnia ou de uma religião ou de pessoas que ocupam outro papel social significativo.
(...). Trata-se do conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimentos dos
fatos. O preconceito inclui a relação entre pessoas e grupos humanos. Ele inclui a concepção que o indivíduo tem
de si mesmo e também do outro”.
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a análise da mesma. Salientamos que as discussões dos GF foram gravadas em áudio
(previamente autorizadas pelas interlocutoras).

Segundo Gatti (2005), as gravações são

necessárias para o registro do trabalho, uma vez que garante ao pesquisador a captação das
informações produzidas no momento das discussões.

Local

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR MILTON SANTOS – ESCOLA
QUILOMBOLA
Sala dos Professores do Colégio Doutor Milton Santos

Turno

Matutino

Data

10 de abril de 2012

Tempo de Duração

01 hora

Participantes

A pesquisadora/moderadora,
professoras.
Preconceito racial

Problemática
Objetivo

Situação Fictícia

um

observador

externo

e

sete

Analisar situações de preconceito relacionados à cor da pele
existentes no ambiente escolar, assim como na sociedade em geral.
A data é 13 de maio, dia de abordar em sala de aula o assunto sobre a
abolição da escravatura. A professora começa o ensaio da peça que
fará com os seus alunos/as. A peça é a Escrava Isaura, personagem
que, segundo a história, apesar da condição de escrava, tinha a pele
clara. No momento da escolha da menina para interpretar Isaura, a
aluna Helena é a escolhida. Helena é uma aluna de pele e olhos
claros. Nesse momento, um colega grita: “Helena não poderia nunca
ser escrava, pois escravos tinham que ser negros da África”. Qual
seria o comportamento da professora diante da situação?

Esse primeiro encontro do GF foi cheio de expectativas. Ao adentrarmos o espaço da
sala dos professores observamos que a mesma já estava organizada com as cadeiras em volta
da mesa de reuniões. Após os cumprimentos iniciamos o encontro explicando mais uma vez
às interlocutoras sobre a dinâmica do GF, já que este procedimento havia sido realizado nos
primeiros contatos que tivemos com as professoras em dias anteriores, antes das mesmas
aceitarem participar da pesquisa. Dessa forma, solicitamos uma voluntária para a leitura da
história em questão. A professora (P4) prontificou-se e começou a fazer a leitura que
descrevia a seguinte situação:
A data é 13 de maio, dia de abordar em sala de aula o assunto sobre a abolição da
escravatura. A professora começa o ensaio da peça que fará com os seus alunos/as. A peça é
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a Escrava Isaura62, personagem que, segundo a história, apesar da condição de escrava,
tinha a pele clara. No momento da escolha da menina para interpretar Isaura, a aluna
Helena é a escolhida. Helena é uma aluna de pele e olhos claros. Nesse momento, um colega
grita: “Helena não poderia nunca ser escrava, pois escravos tinham que ser negros da
África”. Qual seria o comportamento da professora diante da situação?
Ao final da leitura lançamos para as interlocutoras o questionamento com o objetivo
de darmos início à discussão e estas pudessem se posicionar em relação à temática. Sendo
assim, perguntamos: Enquanto profissionais da educação, independente da disciplina que
lecionam, como vocês analisariam esta situação em sala de aula e como acham que deveria
ser o comportamento da professora diante da situação exposta em referência à aluna Helena?
Após ouvirem a pergunta inicial as informantes ficaram durante alguns minutos em
silêncio, pensando e olhando umas para as outras. Depois de um breve espaço de tempo
começaram a se posicionar63. A primeira professora a falar comentou:

Primeiro ela (a professora de Helena) deveria colocar que Isaura também era
branca, então o preconceito aí já vem do autor. No primeiro momento da
discussão com o aluno e no segundo momento ela deveria discutir que nem
todos os negros vieram da África. E que os negros que estão aqui no Brasil é
questão de descendentes e que nem todo branco é branco, é negro também.
Acho que são dois momentos de discussão na sala (P4).

Ao externar sua opinião, a professora (P4) parte do principio que o primeiro fato a
salientar aos alunos/as é a escolha preconceituosa do autor ao apresentar uma escrava branca,
com feições finas para retratar a escravidão da época. Contudo o objetivo do autor Bernardo
Guimarães não era de afrontar o público, nem praticar o racismo às avessas, mas era de
conquistar os leitores da sociedade brasileira do século XIX, que era composto principalmente
por mulheres da sociedade que apreciavam os romances e se identificavam com a imagem de
Isaura, levando assim a sociedade da época a refletir sobre o processo de escravidão. Além do
62

“Escrito em plena campanha abolicionista (1875), o livro conta as desventuras de Isaura, escrava branca e
educada, de caráter nobre, vítima de um senhor devasso e cruel. O romance A Escrava Isaura foi um grande
sucesso editorial e permitiu que Bernardo Guimarães se tornasse um dos mais populares romancistas de sua
época no Brasil. O autor pretende, nesta obra, fazer um libelo anti-escravagista e libertário e, talvez, por isso, o
romance exceda em idealização romântica, a fim de conquistar a imaginação popular perante as situações
intoleráveis do cativeiro”. (BARBOSA e BELETTI, 2007, p. 1). Fragmento retirado do texto eletrônico
intitulado: “Estudo de A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães”, por Frederico Barbosa e Sylmara Beletti.
Extraído do site: http://reocities.com/paulopes.geo/isaura2.htm. Acessado em 03/04/2012.
63

Nesse momento elenco as falas mais significativas das participantes, fazendo concomitantemente as
interlocuções entre estas, analisando-as e tecendo os comentários pertinentes.
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preconceito do autor a professora ressalta a necessidade da discussão sobre a descendência.
Assunto esse que outra interlocutora comenta logo em seguida:

Acho que nesse caso aí ela deveria abordar a temática de que o ser negro não
é apenas a cor da pele, é o sangue que corre nas veias, a nossa descendência.
Acho que ela deveria abordar isso. Também deveria abordar o porquê da
Isaura ter sido escrava, se esta tinha a pele branca. A partir dessa introdução,
contar a história do Brasil na época da escravidão e o porque de haver
pessoas escravizadas mesmo tendo a pele branca (P7).

Assim como a interlocutora anterior, a professora (P7) ratifica a importância de
explicar aos alunos/as a descendência do povo brasileiro para uma melhor compreensão,
expondo a partir dos dados históricos, as matrizes culturais (índios, brancos e negros), que
constituíram a população brasileira, apresentando a importância e a contribuição de cada
matriz cultural para a construção do nosso país, principalmente das que foram ao longo da
história vistas como inferiores. Segundo Anjos (2005, p. 173), faz-se necessário ressaltar que
os africanos “não foram responsáveis somente pelo povoamento do território brasileiro e pela
mão-de-obra escrava, eles marcaram e marcam, decisivamente, a nossa formação social e
cultural, que, ao longo desses séculos, foi preservada, recriada, mesmo com as políticas
contrárias do sistema”.
Ao trazer a questão de que “o ser negro não é apenas a cor da pele, é o sangue que
corre nas veias, a nossa descendência”, pressupõe-se que a professora (P7) parte do princípio
do conhecimento da ancestralidade africana e também de todo o processo de miscigenação
ocorrido após o “descobrimento do Brasil”, reforçando a concepção que a identidade não é
algo inato, mas um fator crucial na geração das redes de relações sociais e culturais dos
grupos sociais (GOMES, 2005). Mas, será que estes conteúdos são trabalhados na sala de aula
a partir desta concepção?
Também em relação à cor da pele, a professora (P9) ressaltou:

Acho que não é só a questão da cor da pele. Só que o aluno não vê esta outra
questão, só entende mesmo negro se tiver a pele negra. Hoje até que
melhorou, pelo menos eu vejo aqui na escola onde foi feito um trabalho que
vem há mais de três anos trabalhando com estas questões de preconceito, só
por causa da cor. Eu acho que aqui na escola já tem uma base sobre isso e
também na questão da valorização do ser humano. Não é porque é o fato de
ser negro que tem que ser menor (P9).
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O trabalho realizado há três anos pela escola sobre o preconceito o qual a professora
(P9) se refere foi iniciado com o Projeto Político Pedagógico- PPP do biênio 2009-2010, com
o tema gerador: “Nascer negro é consequência, ser negro é consciência”. Segundo diagnóstico
do PPP, a discussão dessa temática fez-se necessária devido ao desconhecimento da
comunidade escolar sobre a história do povo negro, suas conquistas sociais e seus
representantes dentro da sociedade. Mas, será que as abordagens dessas temáticas em
momentos de conflito dão conta da complexidade do preconceito velado e/ou explícito que se
manifesta nas relações sociais em sala de aula?
Após o comentário da professora (P9), outra interlocutora traz na sua proposição um
exemplo de processo de escravidão, mas não referente à cor da pele e, sim, entrelaçado com
as questões sociais.
Foi o que eu coloquei pra a mãe de um aluno da tarde. Ele contou aqui que a
mãe dele trabalha das 6h da manhã à meia noite e eu pensei que era mentira.
Eu disse a ele que isso é desumano, é escravidão, que isto não existe hoje
mais não. Eu disse para ele: sua mãe não trabalha assim das seis da manhã à
meia-noite. E realmente ela trabalha e ela é branca. Isso também é um tipo
de escravidão, trabalhar das 6h da manhã à meia-noite. Então eu acho que o
primeiro ponto aí é o preconceito do autor, porque ele escreveu a Escrava
Isaura branca. Há teses de mestrado e doutorado com relação ao preconceito
do autor. Eu já trabalhei com “Negrinha” de Monteiro Lobato, justamente
trabalhando com esta questão do preconceito e “Clara dos Anjos”. Clara dos
Anjos é negra, mas é vista como branca, as duas visões de negro trazidas
pelo pré-modernismo. E aqui ele traz a mesma coisa, a questão do
preconceito do autor. Então, dependendo da série, primeiro trabalhar o
preconceito do autor para depois desmistificar esta questão de ser escravo,
de ser branca e porque tem que ser da África (P4).

Em um dos pontos abordados na fala da professora (P4) e em alguns comentários
anteriores percebemos que os alunos/as não compreendem como se deu o processo de
escravização dos povos africanos, ligando esse processo apenas ao Continente Africano sem
observar ao longo da história como ocorria o processo de escravidão em outros tempos e
continentes. Mas, os alunos/as, de fato, não compreenderam ou estas questões não foram
trabalhadas a contento em sala de aula?
Após esgotar a discussão do questionamento inicial e o silêncio tomar conta do
ambiente, lançamos outra pergunta como estratégia para que continuassem as argumentações
em torno da temática e das questões que perpassam a mesma, corroborando também com o
pensamento de Pizzol (2003) o qual salienta que, dentre outras tarefas, cabe ao moderador,
manter a discussão produtiva no grupo focal, garantindo que todos os integrantes coloquem
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suas ideias, impedindo assim que o foco seja disperso e evitando a monopolização da fala por
parte de apenas um participante. Partindo desse pressuposto, prosseguimos com o
questionamento: Depois da promulgação da Lei 10.639/2003 será que as demais escolas da
rede pública de ensino estão tendo a preocupação de trabalhar com as questões étnico-raciais?
A esta pergunta as professoras (P4 e P9) responderam:
Acho que isso está bem aberto hoje, embora as escolas não trabalhem com
afinco. A escola aqui trabalha por causa da questão de ser quilombola. Mas,
se fosse uma escola “normal” como as demais, não estaria com esse afinco.
Estariam trabalhando aquelas datas comemorativas64 apenas (P4).
Hoje em dia a gente vê cargos melhores ocupados por pessoas de pele mais
escura. Antigamente não se via gerente de banco de pele mais escura que nós
chamamos de feia, mas hoje a gente já tem e vamos dizer que tem pessoas
muito inteligentes. Tem pessoas assim, que aparentemente você não dá nada,
mas que tem uma cultura, uma educação, tem uma qualidade que antes não
se via. Podemos observar que aqui em Jequié nós temos pessoas negras com
cargos mais elevados, como juiz mesmo (ênfase). Enfim, acho que a coisa
hoje tem outro rumo, até porque há a Lei 10.639 que vai desmistificar essas
coisas todas. Eu acredito que as escolas também estão abertas, mais
compreensivas também com a humanidade (P9).

Ao responder ao questionamento do GF, a professora (P4) ratifica por meio da sua
experiência docente que as escolas de maneira geral não estão preocupadas em trabalhar com
as questões étnico-raciais, sendo o Colégio Estadual Doutor Milton Santos uma exceção por
ter sido elevado à categoria de escola quilombola. Salienta, também, que as demais escolas
quando trabalham com a temática é apenas com ênfase nas datas comemorativas, deixando os
demais pontos referentes a esses assuntos no esquecimento. Mediante o “silenciamento”, ou
“esquecimento”, da abordagem de temas como preconceito, discriminação etc., no contexto
escolar, como estão sendo efetivados a Lei 10.639/2003 e o Parecer nº 003/200465 nos
Projetos Políticos Pedagógicos das escolas?
Também observamos nas entrelinhas as questões sociais e econômicas que são
refletidas na imagem formada pelas professoras em relação às pessoas negras. E a associação
da cor da pele ao potencial intelectual do indivíduo que, muitas vezes, acontecem, atribuindo
64

“Aquelas datas comemorativas”, citadas pela Professora (P4), referem-se às comemorações realizadas nas
escolas apenas em dias específicos e pontuais como o Dia do Índio e o Dia do Folclore. Nessas ocasiões as
culturas indígena e afro-brasileira são apresentadas de maneira errônea, como celebrações folclóricas, onde na
maioria das vezes, apenas as comidas, as vestimentas e algumas palavras dos dialetos são estudadas e
apresentadas de forma simplificada e superficial aos alunos, como recurso didático para explicar toda a grandeza
dessas matrizes culturais.
65

O parecer nº. 003/2004 regulamenta e dá as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais e para o
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
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os resultados escolares negativos de alunos/as afrodescendentes a uma provável falta de
motivação, de esforço ou, até mesmo, de inteligência. Segundo Arroyo (2007, p. 117), “Os
percursos e trajetórias acidentadas das crianças, adolescentes vítimas da segregação sócioétnico-racial têm sido um argumento para ocultar o racismo que ainda se faz presente no
sistema escolar”.
Após as proposições e opiniões sobre o trabalho desenvolvido nas escolas sobre as
questões étnico-raciais, houve outro momento de silêncio por parte das interlocutoras. Antes
de prosseguirmos para o segundo momento do nosso grupo focal, vamos retornar a questão da
aluna Helena que queria ser a Escrava Isaura da peça. Resumindo o que foi dito e discutido, o
que vocês concluem?

No primeiro momento a professora de Helena deve se trabalhar na sala de
aula o preconceito do autor e dizer para eles (os alunos) que a colega poderia
ser a Escrava Isaura porque o livro traz a personagem de Isaura como uma
moça de pele branca (P4).
A questão também a ser trabalhada não deve ser apenas a cor da pele, mas o
processo de escravidão. É a utilização do processo da escravidão humana
para a exploração do trabalho (P2).
Eu acho também que a encenação da peça Escrava Isaura pode ser
representada por uma aluna negra. Mesmo que o autor tenha escrito uma
Isaura de pele branca, nada impede que seja encenada por uma menina de
pele negra e traga para discussão outros elementos. Isso é outro estudo, outra
abordagem que pode ser feita (P3).

Novamente aparece na fala da professora (P4) a questão do preconceito ao avesso.
Esta salienta o preconceito do autor por trazer uma escrava branca. Mas, diante da insistência
do tema, nos questionamos se realmente esta foi a compreensão da interlocutora ou o reflexo
de um pensamento a partir de uma visão eurocêntrica que vê nessas ações um processo
igualitário. Mediante essa situação resolvemos questionar as interlocutoras se há no Colégio
Estadual Doutor Milton Santos o preconceito ao contrário, ou seja, do negro contra o branco e
sobre o que essas pensam ou sabem sobre o preconceito ao avesso ou sobre qualquer tipo de
preconceito. A partir dessas proposições, elas comentaram:

Quando eu estava estudando a História da África, observei que lá também
havia o preconceito dos negros contra os brancos. Sobre esse preconceito ao
avesso pouco se ouve falar, pois, na sua maioria, as pessoas pensam que a
África foi e é constituída apenas por cidadãos negros (P9).
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Muitas vezes, o próprio negro não se aceita enquanto negro, gerando
conflitos de identidade (P3).
- É verdade! Mas, na África também existiu o Apartheid66 que era o
preconceito também dos negros com os brancos. No ano passado
trabalhamos com o Filme Invictus que conta a vida de Nelson Mandela e
observamos que havia também o preconceito da pessoa negra contra a
pessoa branca. Esse episódio foi retratado no filme na cena da partida do
jogo onde o grupo (negros) de Mandela não queria saber dos brancos, não
frequentavam os mesmos espaços e começaram a revidar da mesma forma
que os brancos faziam com os negros. Esse preconceito existia de forma
muito explícita na época do Apartheid (P4).

Observamos na fala da professora (P4) algumas distorções em relação ao Apartheid
utilizando desse argumento para justificar o preconceito existente contra os negros,
salientando que existe ou existiu também o preconceito conta as pessoas brancas. Notamos
que a professora possui os traços físicos europeus, com pele branca e cabelos lisos e loiros,
talvez partindo daí a sua dualidade no posicionamento destas questões, demonstrando certo
conflito em relação ao seu pertencimento, pois em outro depoimento, a interlocutora
demonstra indignação em relação à propaganda de um outdoor, onde está escrito a seguinte
frase: “Hoje é dia de branco”, no qual há um homem e uma mulher com a cor da pele branca,
vestidos com camisetas brancas, reforçando o estereótipo contra as pessoas negras. Em
relação a esse fato, ela pondera:
Por que não ser o dia do negro? Isso são estereótipos que se não forem
contidos continuarão a ser perpetuados ao longo do tempo por meio desses
ditos populares. No ano passado, no projeto da escola, trabalhamos bastante
essas questões, porque o tema do projeto foi relacionado com as questões
quilombolas e o reconhecimento do Bairro Preto como área quilombola.
Assim trabalhamos muito com os ditos populares e paródias para
desmistificar alguns preconceitos existentes (P4).

66

O apartheid foi um dos regimes de discriminação mais cruéis de que se tem notícia no mundo. Ele vigorou na
África do Sul de 1948 até 1990 e durante todo esse tempo esteve ligado à política do país. A antiga Constituição
sul-africana incluía artigos onde era clara a discriminação racial entre os cidadãos, mesmo os negros sendo
maioria na população. Em 1487, quando o navegador português Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa
Esperança, os europeus chegaram à região da África do Sul. Nos anos seguintes, a região foi povoada por
holandeses, franceses, ingleses e alemães. Os descendentes dessa minoria branca começaram a criar leis, no
começo do século XX, que garantiam o seu poder sobre a população negra. Essa política de segregação racial, o
apartheid, ganhou força e foi oficializada em 1948, quando o Partido Nacional, dos brancos, assumiu o poder. O
apartheid, que quer dizer separação na língua africâner dos imigrantes europeus, atingia a habitação, o
emprego, a educação e os serviços públicos, pois os negros não podiam ser proprietários de terras, não tinham
direito de participação na política e eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas das dos brancos. Os
casamentos e relações sexuais entre pessoas de raças diferentes eram ilegais. Os negros geralmente trabalhavam
nas minas, comandados por capatazes brancos e viviam em guetos miseráveis e superpovoados. (IBGE, 2010 –
artigo
intitulado:
Apartheid,
o
racismo
legalizado).
Extraído
na
íntegra
do
site:
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/discriminacao/apartheid.html. Acessado em 07/06/2012.
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Notamos que a professora (P4) fica embravecida com a propaganda que reforça o
estereótipo contra os negros e salienta o trabalho realizado na escola, no ano anterior,
utilizando os “ditos populares e as paródias para desmistificar os preconceitos existentes”.
Mas, será que apenas um trabalho pontual, usando ditos populares e paródias, consegue
desconstruir a visão estereotipada em relação ao negro? Parafraseando Gomes (2008), vale
salientar que a identidade construída pelos negros (pretos e pardos) ocorre não apenas por
aversão ao branco, mas também pelo conflito e diálogo com este e outros grupos étnicoraciais.
Após a professora (P4) concluir sua fala, percebemos que as participantes do GF não
tinham mais questões e argumentos a serem expostos sobre a temática e que as falas já
estavam se repetindo; assim, passamos para o segundo momento da reunião que consistia na
leitura e reflexão do conto intitulado: “A cor da pele” (em anexo). O objetivo do trabalho com
o texto foi para proporcionar a finalização das discussões sobre o preconceito, por meio da
leitura de um conto, o qual também pode ser utilizado para suscitar a discussão na sala de aula
sobre essa “mazela da sociedade”. A leitura foi realizada pela professora (P3) e em seguida
indagamos as demais sobre o que mais chamou atenção no texto, na tentativa de fazer um
contraponto com tudo o que havia sido discutido.
Percebemos nas entrelinhas que as interlocutoras já tinham argumentado tudo ou
quase tudo que queriam. Apesar do texto (o conto) ser extremamente rico em elementos
referentes ao preconceito, as professoras não quiseram comentar, salientando que o texto
reflete tudo o que havia sido discutido. Portanto, apenas uma professora se pronunciou:

Dá para perceber as mazelas do mundo por meio desse texto. A
discriminação do ser discriminado. Também a questão da inocência. A
inocência das crianças, porque são os pais e a convivência social que vão
internalizando nas crianças essas questões, se ele é negro e a questão do
racismo. Isso vai sendo internalizado por meio da convivência social na
família e na escola, muitas vezes mostrando que a diferença é a cor da pele.
Assim, devemos desconstruir isso, mas não é fácil (P9).

Observamos no posicionamento da professora (P9) o reconhecimento da construção do
preconceito por meio da convivência social, incluindo a escola como uma das instituições
propagadoras de situações de discriminação e preconceito. Desta maneira, concordamos com
Candau e Moreira (2002, p. 161), quando estes salientam que “a escola sempre teve
dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las”.
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Sendo assim, qual o papel do professor neste contexto, manter o silenciamento destas
questões ou proporcionar aos seus alunos/as uma educação baseada no respeito à diversidade?
Também percebemos nas entrelinhas dos momentos de silêncio proporcionados pelas
interlocutoras ao longo da reunião do primeiro GF que os assuntos envolvendo questões
étnico-raciais trazem certo desconforto no momento das discussões. Muitas das vezes os
problemas envolvendo escravidão, preconceito e discriminação são vistos pelas professoras
como assuntos que foram historicamente construídos, dirimindo em alguns momentos a
responsabilidade da sociedade atual na propagação destas problemáticas. Portanto, ao
percebemos que a discussão já havia se esgotado, resolvemos encerrar a reunião do GF com a
leitura dos pontos que foram observados e registrados pelo relator convidado. Alguns dos
pontos sinalizados nas discussões consistiram em:
 Consideração de que a discriminação já vem do autor que coloca Isaura como
branca e reconhecimento de que nem todos negros vieram da África;
 Identificação do preconceito ao avesso na obra de Bernardo Guimarães;
 Reconhecimento de mudança de atitudes na unidade escolar (Colégio Estadual
Doutor Milton Santos), a partir de um trabalho de continuidade fazendo com que os alunos já
aceitem essas temáticas com naturalidade;
 Oferecimento de temas relacionados às questões étnico-raciais que vem sendo
trabalhados nessa unidade de ensino;
 Reconhecimento de ocupação de cargos por afrodescendentes;
 Constatação de que o preconceito se manifesta mais acentuadamente em relação à
cor da pele;
 Identificação de outros tipos de escravidão; a da exploração no trabalho, por
exemplo;
 Constatação da auto-afirmação do negro na sua identidade racial;
 Ocorrência do comportamento infantil em relação à discriminação racial em
decorrência da discriminação dos pais.
Os pontos apresentados pelo relator constituem uma síntese das questões arroladas
durante a reunião do GF. Percebemos após a primeira reunião a insegurança por parte de
algumas professoras em tecer opiniões e/ou comentários sobre as questões étnicas.
Observamos que as discussões sobre a temática provavelmente só foram introduzidas no
contexto educacional pesquisado pelo fato de o colégio ter sido elevado à categoria de
quilombola. Notamos, entretanto, existir uma visão confusa entre o preconceito ao avesso e a
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situação de apartheid vivenciada no Continente Africano, dentre outros equívocos e
distorções.
Assim, percebemos que as questões étnico-raciais ainda são pouco abordadas no
contexto educacional, mesmos nos espaços onde essas temáticas deveriam ser exploradas com
mais frequência, como é o exemplo de escolas quilombolas nas quais estes assuntos deveriam
ser naturalmente trabalhados e discutidos.
Dando continuidade para analisar as proposições das interlocutoras em relação a
outras situações envolvendo a discriminação e a intolerância, trazemos, em seguida, outra
história fictícia abrangendo os sujeitos da EJA e o conflito de gerações, por meio da
discriminação com o idoso em sala de aula.

4.3 As Diversas Faixas Etárias da EJA e a Discriminação

O segundo encontro para as discussões das temáticas do GF foi realizado no dia
10/07/2012, três meses depois da primeira reunião, por causa da greve dos professores da rede
estadual que durou cerca de cento e quinze dias. Como sempre, o encontro aconteceu no turno
matutino, na sala dos professores do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola
Quilombola e ao adentrarmos observamos que a sala continuava organizada da mesma forma
com as cadeiras em volta da mesa de reuniões. Esse encontro do GF contou com a
participação de seis interlocutoras e da pesquisadora/moderadora que também teve que
acumular a função de relatora. Essa reunião durou aproximadamente 50 minutos, seguindo a
sequência de organização conforme está explicitado no seguinte plano de desenvolvimento.

Local

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR MILTON SANTOS –
ESCOLA QUILOMBOLA
Sala dos Professores do Colégio Estadual Doutor Milton Santos

Turno

Matutino

Data

10 de julho de 2012

Tempo de Duração

50 minutos

Participantes

A pesquisadora/moderadora e seis professoras.
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Problemática

Discriminação67

Objetivo

Discutir situações de preconceito com o idoso no espaço da sala de
aula.
Sala de aula da EJA com a sua diversidade de educandos no que se
refere à faixa etária. A aula da professora Joana está interessante.
Ela explica o assunto e solicita que os alunos façam um trabalho em
equipe em sala de aula. Na equipe que Sr. João é participante,
apenas ele tem mais de 60 anos, os demais integrantes são mais
jovens. Iniciam-se os trabalhos das equipes. Corta papel pra lá,
escreve no cartaz para cá. Num determinado momento Lúcio,
colega de sala e de equipe de Sr. João, começa a destratá-lo:
- Rápido, Sr. João, com essas gravuras aí. Que lerdeza! Parece um
bicho preguiça, demora em fazer tudo. Por isso que velho não
deveria estudar.
Qual seria o comportamento da professora diante desta situação?

Situação Fictícia

Após os cumprimentos iniciais foram solicitadas às presentes, uma voluntária para a
leitura do problema em questão. A história fictícia trazida para esse encontro versava sobre a
seguinte situação:
Sala de aula da EJA com a sua diversidade de educandos no que se refere à faixa
etária. A aula da professora Joana está interessante. Ela explica o assunto e solicita que os
alunos façam um trabalho em equipe em sala de aula. Na equipe que Sr. João é participante,
apenas ele tem mais de 60 anos, os demais integrantes são mais jovens. Iniciam-se os
trabalhos das equipes. Corta papel pra lá, escreve no cartaz para cá. Num determinado
momento Lúcio, colega de sala e de equipe de Sr. João, começa a destratá-lo:
- Rápido, Sr. João, com essas gravuras aí. Que lerdeza! Parece um bicho preguiça,
demora em fazer tudo. Por isso que velho não deveria estudar.
Qual seria o comportamento da professora diante desta situação?
Após a leitura da problemática proposta lançamos para as professoras um
questionamento com o objetivo de que a discussão desse início e as interlocutoras pudessem
se posicionar em relação ao tema. Sendo assim, perguntamos: Qual seria o comportamento da
professora Joana diante dessa problemática ou de qualquer professora nessa situação quando
temos um público de EJA composto de várias faixas etárias, onde em muitas escolas há em
sala de aula, alunos de 60 anos junto com alunos de 17 e 18 anos? Nesse caso, como os
professores podem conduzir uma situação dessas sabendo que são universos diferentes (17,
30, 50, 60... anos), com objetivos diferentes, mas juntos na mesma sala de aula? O que fazer?
67

A discriminação abordada nesta situação fictícia parte do conceito da palavra discriminar a qual, segundo
Gomes (2007, p. 55), “significa „distinguir‟, „diferenciar‟, „discernir‟”, onde o aluno em questão (João) é
diferenciado pelos outros colegas, tido como “lerdo e bicho preguiça” devido a sua idade.
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A esse questionamento inicial, assim responderam as interlocutoras (P9, P8 e P4):

Essas pessoas de mais idade é uma perfeição para fazer as coisas. Na sala
mesmo, nós temos Dona Maria (nome fictício). Ela é da minha idade e tem
aquela preocupação de fazer tudo bem direitinho, não borrar, porque D.
Maria é assim, é uma preocupação se está certo ou errado. E o jovem não,
quer acabar ligeiro para poder sair, pra não ter trabalho. Agora você mediar
como ela (a professora Joana) tá falando, aí é complicado (P9).
Você lembra de Dona Hilda? Ah, gente! Ela tinha uma dificuldade tão
grande. Mas, tinha um carinho com os professores. E dependendo até do
grupo da EJA, do nível da EJA 1, 2, 3, 4, a gente poderia tá trabalhando
mesmo a valorização e o estatuto do idoso, porque eles não colaboram com
os idosos na rua, numa fila, nem nada. Os jovens hoje não respeitam a
questão do mais velho em hipótese nenhuma (P8).
Eles (os alunos idosos) são mais cuidadosos dos que os outros (P4).

Observamos nas falas das interlocutoras que há uma diferença no comportamento dos
alunos/as de EJA em suas respectivas salas de aula, sendo que os adultos e idosos68 são vistos
como os mais “bonzinhos”, em contraponto com os jovens que são vistos como “inquietos”.
A professora (P8) salienta que “os jovens hoje não respeitam a questão do mais velho em
hipótese nenhuma”. Neste sentido, concordamos com o pensamento de Leão (2007), quando
salienta que a escola é um espaço de relações, onde estas poderão ser “ricas e humanas”, mas
também podem ser “desumanizadas” quando não estão em harmonia com as aspirações e os
projetos das pessoas envolvidas. Sendo assim, torna-se necessário para os professores/as uma
formação que promova uma discussão acerca dos tempos, ritmos e relações da diversidade
dos alunos da EJA.
Em relação à posição da professora Joana (da situação fictícia) e aos alunos/as da EJA
as docentes ponderam:
Numa situação como essa (a professora) deve trabalhar o respeito, o estatuto
do idoso, porque na verdade 70 anos já é idoso. Falar que todos tem o direito
de aprender, mediaria e trabalharia a questão do respeito (P4).
Eu trabalharia o respeito e também a questão da valorização da pessoa, por
causa da forma como o colega falou com o idoso (P9).

68

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que nos países em desenvolvimento um indivíduo é
considerado idoso a partir dos 60 anos, enquanto nos países desenvolvidos a idade limite é de 65 anos. No Brasil,
de acordo com o Estatuto do Idoso, “a pessoa deve ser considerada idosa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos”.

109

Para eles (os idosos) chegarem a ir para a sala de aula já é um passo, porque
não é fácil para a pessoa (idosa) passar por isso. Tem muitos que nem quer,
tem vergonha (P3).
Eu acho que eles (os idosos) são muito bons. Eu tiro o chapéu para a força
de vontade deles. Elogio bastante (P1).
O adulto, como também está inserido no mercado de trabalho, também
procura estudar mais e fazer uma faculdade (P6).

As interlocutoras (P4, P9, P3, P1 e P6) propõem que a professora Joana trabalhe com
as questões que envolvam o respeito e a valorização humana a partir do Estatuto do Idoso.
Elas também reconhecem o esforço de uma pessoa idosa em voltar para a sala de aula e
salientam a vergonha que muitos sentem e por esse motivo não retornam à escola, evitando
sofrer algum tipo de discriminação, como o exemplo da situação fictícia em destaque.
Portanto, como salientaram as professoras, há uma necessidade da discussão em sala de aula
sobre os direitos e deveres das pessoas idosas a partir do Estatuto do Idoso, o qual traz no seu
Art. 3º do Título I das Disposições preliminares que é obrigação de todos (família,
comunidade, sociedade e do Poder Público) “assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária”.
Mas, quanto ao retorno à sala de aula, a professora (P6) ressalta o adulto que está no
mercado de trabalho e regressa à escola chegando até a faculdade. A esse respeito
concordamos com Di Pierro (1999), ao observar que, na fase adulta, na busca de maiores
níveis de escolarização destacam-se as várias necessidades de conhecimento ligado ao acesso
aos meios de comunicação e informação, assim como a afirmação das identidades sociais.
Aproveitando a fala da colega, a interlocutora (P9) traz o exemplo do seu esposo que retornou
à faculdade com 54 anos de idade. Ela comentou:

Mas, isso não acontece só na sala de EJA, não, na faculdade também. O meu
marido tinha 54 anos quando ele foi fazer faculdade de administração. Aí um
amigo nosso que estudava lá falou: o que é que o vovô vai fazer aqui? Você
vai dormir. Meu marido queria desistir, aí eu falei: Que nada, rapaz! Você
vai, sim. Aí o que aconteceu, ele (o marido) é mais expansivo do que eu,
gosta de falar na frente e os trabalhos da faculdade da equipe dele quem
apresentava era ele. Como ele era vovô mesmo, teve que se desdobrar e
mostrar que era capaz. Então não é só na EJA que acontece isso, não. O que
eu quero dizer para você é que na EJA a gente vê isso toda hora, mas a gente
como professor tem que saber que todos têm direito, todos tem a
oportunidade (P9).
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Notamos a partir do exemplo trazido pela professora (P9) que os adultos e idosos que
estão retornando as salas de aula, tanto dos colégios quanto das faculdades, fazem isso
também como condição de sobrevivência para uma melhoria na qualidade de vida, sendo que,
por meio da escolarização terão a oportunidade de estudar e de exercer plenamente sua
cidadania, isto é, a possibilidade de se desenvolver individual, social e culturalmente
(ARROYO, 2007). Aproveitando o exemplo trazido pela interlocutora (P9), a professora (P4)
comenta sobre outra situação de falta de respeito para com o idoso e salienta que os jovens
precisam se conscientizar em relação ao tratamento com essas pessoas. Assim ela comentou:

Na igreja Santo Antônio, nessa época dos festejos, eu já vi uma cena
ridícula. Eu e meu marido estávamos com J.P e J.G (iniciais dos filhos da
professora) dormindo no colo. Então a gente estava assim com os dois
meninos em pé, porque a gente já ia para casa, porque com eles dormindo
sem condição de ficar. Na frente da gente tinha um banco e três adolescentes
sentados com uma mãe. A mãe estava ao lado e tinha algumas pessoas
idosas em pezinhas. A pessoa da igreja responsável pelo acolhimento
chamou e pediu que as pessoas mais novas que ficassem em pé para poder
ceder os lugares aos mais idosos. Eles não cederam o lugar, ficaram rindo e a
mãe ficava assim ainda (balançando a cabeça) e dizendo sai, sai. É assim a
falta de respeito que não se tem. É a conscientização. Então essa questão do
trabalho com o estatuto, não é só ler por ler o estatuto, mas ver a questão da
prioridade. Chegamos na fila do Banco do Brasil lá naquelas 3 caixas dos
idosos, só tem os novos, e os idosos estão lá na fila. São situações que na
verdade acontecem não só na sala de aula da EJA, mas em todo nosso dia-adia. As pessoas não param para os pedestres, para os mais velhos
atravessarem tem todas essas questões (P4).

No seu comentário a professora (P4), além da ocorrência com o idoso que presenciou
na cidade de Jequié, juntamente com sua família nos festejos de Santo Antônio, ela também
denuncia outras situações de descaso vivenciadas pelos idosos em outros ambientes, como por
exemplo, nas agências bancárias. Desta maneira, observamos que, mesmo com o Estatuto que
diz no parágrafo único do Art. 3º que para o idoso o “atendimento deve ser preferencial
imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população”, algumas pessoas ainda não respeitam o que está posto na Lei como direito das
pessoas idosas.
Assim, a interlocutora (P4), como as demais professoras, ressaltaram a importância de
um trabalho sistematizado sobre o respeito para com o idoso, principalmente nas classes de
EJA. Também aproveitaram para retomar a problemática da diferença dos/as alunos/as no
momento da execução das tarefas, ressaltando o empenho das pessoas com mais idade nas
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atividades escolares, enquanto que os jovens não dão, na maioria das vezes, o devido valor
aos exercícios propostos. Então elas ressaltaram:

Deve ser trabalhada na sala de aula, a valorização não só por conta de ter um
ou dois idosos, mas para eles, os jovens, também terem consciência disso e
entender também que às vezes o que o idoso é para alguns. E para dar lição
para aqueles jovens, porque eu tenho um aluno Sr. Pedro, ele foi falar da
profissão, ele vende picolé. Aí eu pedi para fazer um texto visual, eu queria
só desenho da profissão, no entanto para Sr. Pedro terminar esse trabalho,
demoooora (ênfase), porque ele tem que fazer bem feito, ele demora porque
é o tempo dele. Os mais novos me entregaram cada coisa feita de qualquer
jeito (P9).
O capricho nas atividades é porque o adulto é mais detalhista e o jovem não
(P1).
Os jovens não respeitam no momento das atividades, conversam na sala. O
idoso precisa de silêncio para ele entender. O jovem conversa, fala palavrão
(P6).
O jovem não deveria estar lá de jeito nenhum com os de mais idade, porque
os mais velhos não vão produzir porque eles (os jovens) não deixam (P3).

Observamos nas falas das professoras (P9, P1, P6 e P3) que elas, mais uma vez,
salientam o zelo do aluno idoso na execução das atividades, ressaltam o tempo de
aprendizagem destes, mas também retomam as críticas aos alunos mais jovens,
culpabilizando, muitas vezes, pela não aprendizagem dos/as alunos/as idosos/as. Isso está
explicitado na fala da professora (P3) quando ela salienta que os “jovens não deveriam estar
juntos com os de mais idade na mesma sala de aula, porque os mais velhos não vão produzir
porque eles (os jovens) não deixam”. Assim, o julgamento realizado por parte de alguns
professores da EJA tende a ver o jovem a partir de estereótipos e do conjunto de modelos
construídos socialmente e, com esta visão, correm o risco de julgá-los apenas de forma
negativa, o que não os deixam conhecer realmente o jovem que frequenta estas classes. Mas,
afinal, quem são estes jovens? O que compreendemos por juventude?
Contudo, os professores devem compreender que a EJA trabalha com dois tipos de
sujeitos – jovens e adultos – e atualmente idosos que pelo lugar que ocupam nos tempos da
vida, possuem realidades específicas e, assim, apresentam demandas e necessidades também
específicas (DAYRELL, 2007), as quais devem ser levadas em conta no contexto da sala de
aula.
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Após as discussões sobre a história fictícia trazida para esse GF e ao iniciar o silêncio
no ambiente, como estratégia para dar continuidade às discussões e preparar para o segundo
momento com a leitura do texto, retomamos a fala e comentamos que no nosso país há esse
desrespeito com as pessoas da “melhor idade”, mas em outras culturas os idosos são vistos
como símbolo do conhecimento, da experiência e, por isso, são considerados bibliotecas
vivas. As pesquisas do IBGE (2010) apontam que o Brasil será daqui a alguns anos um país
de “velhos e velhas”, pois a taxa de natalidade está caindo e a qualidade de vida está
proporcionando a longevidade das pessoas; por isso, cada vez mais, temos que valorizar o
conhecimento e a experiência dos adultos e dos idosos.
Assim, depois desse breve comentário, passamos para o texto “Não importa a idade 69”
(em anexo), o qual foi lido pela professora (P4). Depois da leitura do texto solicitamos que as
interlocutoras comentassem e/ou fizessem inferências sobre o mesmo. Algumas teceram os
seguintes comentários:
Devemos descobrir a beleza de cada idade, de cada tempo, porque todo
mundo vai ficar velho (P8).
É a questão da aceitação. É reconhecer as transformações que vão
ocorrendo. É estar com uma mente boa para isso (P4).

Observamos na fala das professoras (P8 e P4) que as mesmas reconhecem a fase
vivenciada pelo idoso, salientando o fator tempo de cada fase da vida, tendo a consciência que
todas as pessoas passarão por esta fase, independente de cor, sexo ou situação econômica,
sendo necessário o respeito de todos para com essas pessoas. Quanto à questão do respeito à
pessoa com mais idade, a professora (P9) relata um caso presenciado por ela e por outras
pessoas que ilustra uma situação de desrespeito com uma idosa, ocorrida em um salão de
beleza. Assim a interlocutora comentou:
Por exemplo: sábado eu estava no salão e aconteceu um fato. Uma menina
(criança) ia subindo as escadas, aí a moça (dona) do salão falou: sobe não
porque lá em cima tem uma velha. Aí, uma velha, que estava lá dando
escova, uma senhora que já estava lá, ouviu e deu um espôrro: velha, não! Lá
69

O objetivo do trabalho com o texto “Não importa a idade”, da autora Liduina Felipe de Mendonça Fernandes
(Mossoró-RN), extraído do site: http://www.mundojovem.com.br/poema-idoso-3.php - teve como objetivo trazer
a reflexão os direitos e deveres de todas as pessoas em viver a vida da melhor maneira possível, independente da
idade, salientando o respeito, o reconhecimento e a dignidade com que essas pessoas devem ser tratadas por
todos, devido à grande parcela de contribuição dada por esta, ao longo dos anos. Também teve como objetivo
concluir as discussões iniciadas com a história fictícia trazida no primeiro momento do GF, ratificando ou não as
falas ditas no início dos diálogos.
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em cima tem um leão, tem um cachorro, porque todo velho é vovô e toda
velha é vovó. E você vê o que a gente fala das pessoas de idade? É um bicho
papão, é o feio, é o que mete medo. Aí a criança ficou perguntando: tem um
velho? Aí a senhora respondia: não. Tem um cachorro? Ela disse: tem, tem
um leão que vai pegar (P9).

Observamos no exemplo trazido pela professora (P9) que a figura da pessoa idosa
ainda hoje é associada, em alguns casos, como algo feio, que assusta e pega as crianças. Por
outro lado, vimos a resposta da senhora a qual salientou que toda pessoa de idade pode ser um
vovô ou uma vovó, associando a imagem do “velho ou velha”, a uma pessoa importante,
carinhosa, bela e amável que representa para a criança o seu avô e/ou sua avó. Portanto, ainda
convivemos não apenas na sala de aula, mas em outros ambientes, com situações de
discriminação com as pessoas idosas.
Após esses comentários retomamos a fala e questionamos as interlocutoras: E nas suas
respectivas salas de aula, já aconteceu alguma coisa perto dessa situação que discutimos hoje,
de discriminação com as pessoas idosas? Vocês já observaram se essas pessoas com mais
idade ou idosas têm vergonha de estar na sala de aula com pessoas mais jovens?
A essas perguntas, elas responderam da seguinte maneira:

Às vezes, à noite acontece alguma coisa, mas não tão grave assim, mas a
gente percebe eles (os mais jovens) falando: seu fulano não termina nunca,
não. Aí digo: tenha paciência porque eu não posso apagar o quadro porque
seu fulano está fazendo. Aí eles questionam: Ah professora! Está demorando
demais, por que ele demora tanto? Então às vezes a gente não se depara com
tanta coisa, como chamar o colega de “bicho preguiça”. Mas, existe, também
a questão do esperar, aluno não quer saber de esperar, não respeita o direito
do outro. Eu acho que isso acontece sempre. Até para fazer uma pintura
mesmo, que sou de educação artística, daqui que trabalha com a tinta, até a
gente mesmo (falando também da paciência da professora em esperar). Oh
meu Deus!. Porque 40 minutos, duas aulas são 80 minutos, se você não fizer
uma dinâmica aquele negócio rola todo o dia. Aí na verdade, então a gente
depois tem que pensar e esperar, porque é o tempo dele, até porque eu
valorizo muito, às vezes eu digo na sala: Ô gente, quem estuda de noite tem
uma valorização, porque você deveria estar em casa descansando depois de
uma luta de trabalho, eu sei quem está aqui quer alguma coisa. Digo para
elevar a autoestima dessas pessoas, porque na verdade é isso. Alguns vêm
porque, você sabe, por vir, mas outros e os mais velhos mais ainda, porque
tem uma força de vontade de aprender (P9).
Até que não percebo muito isso, até porque não tem muito essa rivalidade.
Agora que reclamam (jovens) muitas vezes, sim (P8).
No início é um impacto muito grande, depois eles vão acostumando, mas no
início ficam meio assim (P3).
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As professoras deixam explícito nas suas respectivas falas que há momentos de
discriminação dos/as alunos/as jovens com os de mais idade no momento da execução das
atividades, principalmente no noturno, sendo a impaciência com o tempo de espera o principal
motivo das reclamações desses jovens em relação às pessoas adultas e/ou idosas. Porém a
professora (P3) salienta que essas atitudes ocorrem mais no início do ano letivo e que depois
os/as alunos/as se acostumam com o ritmo de cada um.
Observamos, portanto, com esse GF que ainda há nos estabelecimentos de ensino, e
mais especificamente nas salas de EJA, uma discriminação com as pessoas idosas por parte de
alguns colegas. Também percebemos que, apesar de compreenderem o tempo e o ritmo dessas
pessoas, as professoras ainda tem uma visão de assistencialismo com os estudantes de mais
idade e que há uma preferência por esse público em sala de aula em detrimento do público
mais jovem, por esses serem mais atenciosos e quietos.
Portanto, percebemos que existem atualmente nas classes de EJA dois processos
distintos, o de “juvenilização” (DAYRELL, 2007) e o de “idosilização70” (MOREIRA, 2013).
O primeiro corresponde ao rejuvenescimento das classes de EJA com o ingresso cada vez
maior de alunos/as jovens nesta modalidade de ensino. O segundo e ainda desconhecida a
nomenclatura corresponde ao processo inverso, ou seja, ao envelhecimento de algumas
classes de EJA. Assim, observamos que essa modalidade de ensino que já consideramos
diversa, continua passando ao longo do tempo por outras ressignificações; por isso,
questionamos: Os professores que trabalham nas classes da EJA estão acompanhando estas
transformações? E quanto aos programas de formação (inicial e/ou continuada) dos
professores da EJA, estão preocupados com estas questões?
Assim, após as falas das professoras aqui citadas, percebemos que a discussão e o
tempo já haviam se esgotado, pois neste dia elas teriam também uma reunião com a direção
da escola; deste modo, resolvemos encerrar a discussão da segunda reunião do GF com a
leitura dos pontos que foram observados e registrados pela moderadora que também exerceu a
função de relatora. Alguns pontos sinalizados nas discussões versaram sobre:
 A importância de trabalhar com a questão referente ao respeito e a valorização da
pessoa idosa;
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Idosilização é um conceito novo (neologismo) criado pela mestranda Josinélia dos Santos Moreira, a partir do
radical “idos” que significa - os tempos, os dias passados e o sufixo “ilização”. Assim esse termo significa o
processo de envelhecimento das classes de EJA, a partir do aumento do ingresso de pessoas idosas nessa
modalidade de ensino. Sendo que, algumas Secretarias Municipais de Educação já apresentam em suas
respectivas propostas educacionais para a educação de jovens e adultos, a sigla EJAI referindo-se a Educação de
Jovens, Adultos e Idosos, como é o caso do município de Planaltino, na Bahia, no qual a referida mestranda
prestou serviço como consultora e assessora da proposta pedagógica da EJAI intitulada: Reconstruindo a sua
História.

115

 Trabalhar na sala de aula com o Estatuto do Idoso não apenas apresentando-o, mas
trabalhando com os capítulos das leis para que os/as alunos/as tenham consciência
dos seus direitos e deveres;
 A discriminação com as pessoas idosas não acontece apenas nas classes de EJA,
mas em outros espaços sociais;
 O direito à educação que todas as pessoas tem, inclusive os idosos.
 A diferença do tempo da pessoa idosa para executar as tarefas escolares, devido ao
ritmo e porque são mais cuidadosas e perfeccionistas;
 A seleção dos alunos/as para as classes de EJA, separando os/as alunos/as por faixa
etária.
Os pontos acima apresentados constituem uma síntese das questões arroladas durante
o segundo encontro do GF. Percebemos após essa reunião que as professoras têm preferência
pelos alunos do turno noturno porque esses são pessoas adultas e idosas, as quais demonstram
mais interesse com os estudos apesar, segundo elas, das dificuldades no processo de
aprendizagem. Também observamos que há em alguns momentos, principalmente no início
do ano letivo, um embate dos jovens em relação à demora dos idosos na execução das
atividades, gerando alguns momentos de desconforto.
Notamos, ainda, que apesar dos discursos positivos das interlocutoras em relação ao
comportamento dos alunos idosos e as falas não tão animadoras referentes ao comportamento
dos jovens, as professoras se sentem despreparadas para o trabalho nessa modalidade de
ensino devido aos problemas surgidos nas salas de aula de EJA, relacionados à diversidade
etária dos educandos/as dessas classes, percebendo desta maneira a necessidade de uma
formação específica para os professores que lecionam na EJA, proporcionando a eles uma
reflexão sobre os tempos, os sujeitos e as aprendizagens desta modalidade de ensino.
Assim, dando continuidade às discussões do GF e as temáticas relacionadas com
preconceito, discriminação e intolerância, a partir das conjecturas das professoras,
apresentaremos, em seguida, outras duas histórias fictícias abrangendo situações de
intolerância religiosa e sexual em sala de aula. Essas foram trabalhadas em conjunto devido
ao embricamento natural em que essas duas questões apareceram nas discussões das
interlocutoras, sendo desnecessário o desvinculamento dos assuntos.

4.4 Cenários de Intolerâncias Religiosa e Sexual
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A terceira e última reunião para as discussões das temáticas do grupo focal foi
realizada no dia 17/07/2012, na sala dos professores a qual estava arrumada como de costume.
O encontro foi realizado como sempre no turno disponível para a participação das
professoras, ou seja, o turno matutino com a participação de seis professoras e da
pesquisadora/moderadora que, novamente, acumulou a função de relatora. A duração do GF
foi de aproximadamente uma hora.
Gostaríamos de salientar que nessa reunião foram discutidas duas situações problema,
pois as temáticas tratadas nessas histórias se entrelaçaram71 desde o primeiro momento da
discussão, sendo assim pertinente aproveitar a efervescência dos temas e a equalização do
tempo, já que o segundo momento preparado para esses dois GF não poderia ser usado,
devido à falta de aparelho multimídia para a exibição dos conteúdos. Portanto, fizemos apenas
o comentário sobre o conteúdo de cada vídeo e sugerimos às interlocutoras que os assistissem
em momento oportuno.
Segue abaixo o quadro com o plano de desenvolvimento do GF acompanhado
posteriormente das apresentações das situações fictícias e das análises das mesmas.

Local

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR MILTON SANTOS –
ESCOLA QUILOMBOLA
Sala dos Professores do Colégio Doutor Milton Santos

Turno

Matutino

Data

17 de julho de 2012

Tempo de Duração

01 hora

Participantes

A pesquisadora/moderadora e seis professoras.

Problemáticas

Intolerância Religiosa e Sexual

Objetivos

Discutir situações de intolerância religiosa e sexual vivenciadas
em sala de aula, no ambiente escolar.
1ª situação: A aula era de matemática. A professora, Sra. Felícia.
O assunto que estava sendo abordado era equação do 1º grau.
Diana, aluna evangélica de uma congregação que segue algumas
doutrinas tipo: as mulheres não podem cortar o cabelo, usar
adereços e nem calça comprida, nem chegar atrasada na sala de
aula. No momento que Diana entra na sala, ouvem-se
comentários pejorativos de alguns colegas:
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O entrelaçamento entre esses dois temas relacionados à intolerância sexual e religiosa esteve presente desde o
primeiro momento na organização das histórias fictícias, quando apareciam fundidos em uma só situação. Assim,
para melhor discussão das temáticas resolvemos separá-los, mas, para a nossa surpresa, naturalmente os dois
assuntos surgiram totalmente imbricados nas falas das interlocutoras. Estas trouxeram exemplos de alunos/as que
sofrem conjuntamente os dois tipos de discriminação, por ser homossexual e ser do candomblé. Então por esse
motivo e por outros trabalhos já citados, decidimos manter os dois temas em uma única reunião do grupo focal.
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Situações Fictícias

- Só poderia ser esta “crentinha” pra chegar atrasada.
- A religião dela é melhor do que as dos outros, pois ela disse que
já está no céu.
Neste momento, outra aluna, incomodada com a balburdia, se
levanta e fala com a professora:
- Pró, a senhora poderia pedir para que os meninos parassem de
“atentar” Diana? Depois pode falar um pouquinho sobre as
religiões para acabar com esta confusão?
A professora respondeu: - Infelizmente, não, Mare, pois este
assunto é para a professora de Ensino Religioso.
2ª situação: Numa sala de aula da cidade de São Crispim, a
professora Teodora tem vários alunos/as, dentre estes um se
destacava aos olhos dela: Antônio Bento, por ser considerado
“afeminado”. Esse aluno é visto como “estranho e diferente”
pelos demais colegas, sendo também por várias vezes motivo de
chacotas e apelidos. Num dia em que a aula foi sobre “direitos e
deveres”, a professora Teodora em nenhum momento fez
inferência sobre essa problemática vivida em sala de aula.

Após os cumprimentos rotineiros, iniciamos a leitura da primeira situação problema
em questão. Essa versava assim:
A aula era de matemática. A professora, Sra. Felícia. O assunto que estava sendo
abordado era equação do 1º grau. Diana, aluna evangélica de uma congregação que segue
algumas doutrinas tipo: as mulheres não podem cortar o cabelo, usar adereços e nem calça
comprida, nem chegar atrasada na sala de aula. No momento que Diana entra na sala,
ouvem-se comentários pejorativos de alguns colegas:
- Só poderia ser esta “crentinha” pra chegar atrasada.
- A religião dela é melhor do que as dos outros, pois ela disse que já está no céu.
Neste momento, outra aluna, incomodada com a balburdia, se levanta e fala com a
professora:
- Pró, a senhora poderia pedir para que os meninos parassem de “atentar” Diana?
Depois pode falar um pouquinho sobre as religiões para acabar com esta confusão?
A professora respondeu: - Infelizmente, não, Mare, pois este assunto é para a
professora de Ensino Religioso.
Após a leitura da primeira situação fictícia questionamos:
O que vocês pensam sobre essa situação? Aqui no problema apresentado, a
intolerância religiosa foi praticada contra uma aluna evangélica, mas podemos compreender
essa ocorrência em qualquer outra religião, por exemplo, a de matriz africana, católica etc.
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Assim, mediante ao exposto, gostaríamos de saber se já aconteceu alguma situação dessas de
intolerância religiosa aqui na escola?
Em relação a esses questionamentos trazidos após a leitura da história fictícia, as
interlocutoras comentaram:

Não com muita zoada assim, mas teve. Sempre tem, mas não assim com
muita ênfase, mas no ano passado quando foi introduzido aqui sobre a escola
quilombola teve resistência, inclusive algumas mães vieram para saber o que
a gente estava falando aqui na questão do candomblé, porque eu dei aula o
tempo todo que era ensino religioso em artes. Eu dei tudo que falou sobre a
África. Teve um desses períodos que foi a religião. E aí a mãe veio saber por
que a gente estava falando, que ia tirar a filha daqui. Daí até a pessoa citou o
meu nome que sou adventista. Mas, eu só passei o ensino da religião
africana, só que eu dizia que era a cultura da África e muitas pessoas tinham
essa religião, no entanto eu estava dizendo o que era, mostrava o certo,
mostrava o que é que era certo na igreja e o que não era, porque na nossa
igreja tem as falhas, né? Tem, sim (P9).

A fala da professora (P9) foi interrompida pela professora (P4) que comentou:
Teve mãe que veio devolver o material, aquelas que estavam devolvendo o
material, é da turma minha da 6ª série do canto. É um livro com vários
personagens negros e tinha Mãe Menininha, tinha Mandela, tinha vários.
Também um dicionário pequenininho “axé” com o significado das palavras
africanas. Veio um kit do estado com histórias africanas, esses personagens e
um jogo de damas que era justamente com esses personagens que a gente
recortava, montava no papel e brincava damas com esses personagens. E aí
duas mães vieram aqui à noite. Eles receberam à tarde e a gente trabalhou na
sala à tarde mesmo com o kit. E quando foi à noite elas vieram aqui devolver
à coordenadora. Que eles eram evangélicos e que não podiam estudar a
religião do “diabo” não, não podia estudar o diabo, não. Aí a coordenadora
estava colocando que não era assim. Por que que então eles viviam no
quilombo? Aqui (no quilombo) era lugar de diabo? E a coordenadora foi
colocar toda essa questão da cultura africana que se trabalha aqui na escola,
porque o ano passado foi o projeto com essa questão quilombola, mesmo
assim eles devolveram o livro. Aí a coordenadora disse: A senhora está
devolvendo, mas na sala de aula, ele (o filho) vai sentar junto com outro
colega para fazer (as atividades) ou então ele vai ficar sem as aulas de
português. Aí eu disse a Luana (nome fictício): na minha aula eu vou fazer
atividades, inclusive tinha atividades nesse livro e eles faziam as atividades
desse livro, mas não levaram o livro. Então é questão de resistência mesmo.
Não dos meninos, aí é que a gente vê. Eles em momento algum
demonstraram. Eles amaram o material. Tinha jogos, a gente sentava no
chão, jogava essa dama com os personagens negros. É muito bom o material.
Agora a resistência é da família e não dos alunos. Dos meninos não. Aí na
sala eu trabalhei com eles essa questão da cultura que a gente tem que ter
conhecimento de tudo para poder falar. Que eu sou católica, mas eu preciso
conhecer as outras religiões para que eu possa fazer alguma crítica às outras
religiões. Eu não posso fazer uma crítica a uma religião que eu não conheço.
Inclusive Luana ia chamar o pastor dessa igreja para falar, porque foi uma
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confusão até nessa igreja por conta desses livros que esses meninos
receberam aqui. A coordenadora ficou até de chamar esse pastor, mas até
hoje não sei se chamou ou não. Então, é assim a resistência não é dos
meninos. Aí eu coloquei para eles que eles precisam conhecer, para que eles
possam fazer uma crítica ao candomblé e as outras religiões. Aí eu disse para
eles que nem todo negro é do candomblé ou frequenta o candomblé.
Inclusive a coordenadora disse para essa mãe que é negra: a senhora é negra.
Ela disse:
- não, sou morena (...) (P4).

Observamos nas falas das professoras (P9 e P4) que há situações de intolerância
religiosa e de preconceito em relação à religião de matriz africana por parte de alguns pais e
alunos/as do Colégio Estadual Doutor Milton Santos, mesmo em se tratando de uma escola
quilombola há cinco anos. Percebemos nas entrelinhas a necessidade de um trabalho
educativo relacionado com a cultura africana e afrobrasileira, não apenas com os/as alunos/as
do referido estabelecimento de ensino, mas, sobretudo com os pais destes educandos/as, os
quais demonstraram por meio das falas das interlocutoras, atitudes de intolerância religiosa,
referente à religião de matriz africana, chegando a denominá-la como “religião do diabo” e
ameaçando tirar os/as seus/as filhos/as da escola, caso esses conteúdos sejam abordadas em
sala de aula.
Em relação à questão religiosa observamos que a interlocutora (P9) professa a religião
evangélica, sendo adventista e outra professora (P4) é da religião católica, porém as duas
interlocutoras demonstram não ter nenhum problema em trabalhar com as questões
relacionadas à cultura e religião de matriz africana, demonstrando, até certo ponto, indignação
com a postura dos pais em relação a essas questões. Assim, aproveitando essa temática, a
docente (P9) comenta sobre outra situação vivenciada por ela em sala de aula.
Nessa semana, a aula da nossa sala lá do eixo VII foi justamente os
conteúdos africanos e entre eles tinha uma parte que eu ia dividir em grupos.
Seriam quatro grupos e um aluno saiu da sala, só porque o colega estava
lendo sobre os deuses africanos, falando sobre os orixás, Iemanjá, etc. Aí ele
falou: - Professora, eu vou me retirar, pois eu não falo disso. Aí se levantou e
saiu (P9).

Mais uma vez vimos o exemplo de preconceito religioso, testemunhado pela
professora (P9), desta vez, protagonizado por um aluno da EJA (eixo VII). Assim,
percebemos que a intolerância religiosa nesta localidade onde está situada o Colégio Estadual
Doutor Milton Santos, área quilombola, parte principalmente de alguns alunos/as do turno
noturno e de alguns pais dos alunos/as do diurno, os quais proíbem que seus filhos/as estudem
sobre a temática. Ainda em relação a essa situação, a professora (P4) traz como exemplo a
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representação que determinados alunos/as têm em relação ao escudo impresso na camisa do
colégio. Ela comenta:

Pela situação que coloca aqui (referindo-se a história fictícia) é uma crítica
do outro colega. Enquanto que aqui são eles mesmos que não aceitam
conhecer o diferente, o que não é da cultura deles. Acham que tudo é do
diabo. A própria farda72 deles, eles dizem que tem um cão ali com dois
chifres, é porque não tem aqui uma para te mostrar. Na verdade é o símbolo
do Brasil e aí pintou, um lado do Brasil ficou preto e o outro branco, para
mostrar que dentro do Brasil a maior parte da população é negra. E quando
pinta além do Amapá, não sei se tu já reparou o mapa do Brasil, tem uma
subidinha assim. Eles disseram que é o chifre do diabo. Todos eles sabem
que tem ali o diabo no símbolo da escola. Como é o nome que eles chamam?
Tem um nomezinho que eles chamam de ... É clamunhão! Um nome assim
mesmo. Olha o mapa do Amapá, ele sobe assim e depois sobe de novo, eles
dizem que são os chifres. Então assim são eles mesmos, não é o outro colega
que critica. Eles mesmos que se autocriticam. Aí a gente perguntava a eles
porque, então, estão aqui nessa escola? Eu pergunto tudo. Eles falaram:
- Tem outra? Eu respondi: - Tem, logo ali embaixo tem uma (P4).

Essa situação exposta pela professora (P4) demonstra o grau de intolerância e
preconceito que esses alunos/as têm em relação às questões étnico-raciais, principalmente em
relação aos negros, mesmos esses morando e estudando em uma área reconhecida como
quilombola. Diante dessa problemática observamos que esses moradores e estudantes da
região ainda não se aceitam e/ou se reconhecem enquanto negros e descendentes de
quilombolas, relacionando a cultura negra a coisas demoníacas e negativas, a ponto de
associar parte do mapa do Brasil à imagem do demônio, porque este estava pintado de preto.
Esse tipo de comportamento é reforçado por alguns ditos populares que associam a imagem
do negro ou cor preta a tudo que é negativo, ruim e pejorativo (GOMES, 2007).
Portanto, segundo estudos de Santos, D. (2012), o que se tem analisado é que, assim
como o preconceito étnico-racial, o preconceito religioso sempre esteve presente na dinâmica
da sociedade brasileira, porém esteve a todo tempo silenciado por conta do Brasil ser
reconhecidamente Cristão Católico [...]. Partindo dessas constatações, o que a escola vem
fazendo para proporcionar aos alunos/as uma educação com base no respeito às diferenças?
Os currículos das escolas abordam estas questões? E os cursos de formação de professores
discutem as temáticas que perpassam pela diversidade?
Após a fala da professora (P4) e tendo como objetivo instigar as discussões, inferimos,
mais uma vez, com o seguinte questionamento: Então, quando vocês falam sobre essas
72

Ver a gravura do escudo da farda dos alunos/as do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola
Quilombola na contracapa do Capítulo I (p. 24).
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questões referentes às culturas africana e afro-brasileira, há uma resistência dos alunos/as,
contudo, nessa região aqui tem terreiros de candomblé. Sendo assim, gostaríamos de saber se
há alunos/as que frequentam os terreiros e se estes assumem a sua pertença religiosa.
Em relação a esse assunto, as interlocutoras (P3, P4 e P8) comentaram:
Sim, tem alunos que frequentam (o terreiro) e eles se assumem. Eu tenho
mesmo na 8ª série da tarde um que ele é assumido como filho de Ogum, que
na cultura dele, ele já fez aquela questão que fica no quarto fechado por
vários dias e que raspa a cabeça, filho de santo mesmo. Então ele é assumido
mesmo, ele é assumido tanto que pelo fato dele assumir a crença dele, os
colegas ainda dizem que isso é religião de boiola, que é assim pai de santo
ou que é filho de santo, porque ele tem mesmo algumas ferramentas como
eles dizem. Mas, eles não acham que é só religião, que é só crença de quem é
homossexual (P3).
Nós também temos outros da 6ª série e do 2º ano, mas eles são assumidos
mesmos. Inclusive teve uma situação na primeira unidade que eles não
estavam vindo, esses dois, um do 2º ano e outro da 6ªA da tarde. Aí eu fui
falar com a diretora e ela disse que eles estavam fazendo tratamento e que
eles são amparados por Lei, porque é a religião deles e eles fazem o
tratamento que tem que ficar dentro de casa trancados, não sei o quê. A
menina mesmo ficou com um lenço na cabeça um tempão, uns raspam, essa
não raspou, mas teve que cobrir a cabeça. E eles estão amparados pela Lei. É
como se fosse um atestado mesmo, inclusive tive que fazer com ela a
segunda chamada (P4).
Até a questão das roupas tem as cores que deve se usar em determinado dia
(P8).

Observamos nas proposições apresentadas que, apesar dos problemas da discriminação
religiosa abordados anteriormente nas falas das professoras, existem alunos/as que frequentam
os terreiros de candomblé existentes na localidade, assumindo a sua crença na religião de
matriz africana. Por outro lado, vimos que há por parte de alguns educandos/as a associação
da religião com a homossexualidade das pessoas que frequentam os terreiros, demonstrando
um duplo preconceito (religioso e sexual), além de evidenciar desconhecimento total nestas
questões. Desse modo, Santos, D. (2011) sinaliza que a escola sempre foi o lugar de
estruturações das relações sociais, sendo vista por muitas pessoas como a “segunda família”
das crianças e dos jovens, na qual a problemática da convivência com a diversidade religiosa
vem sendo um grande desafio a ser enfrentado.
Outro fato que nos chamou a atenção se refere ao reconhecimento, por parte da
direção da escola, do amparo legal dos alunos/as de terreiro que frequentam e realizam seus
rituais religiosos, sem nenhum prejuízo educacional, demonstrando a compreensão da escola
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pública como um espaço laico, onde cada um pode assumir sua crença religiosa, na qual o
trabalho desenvolvido contemple as diversidades, trabalhando a partir do respeito às culturas,
como também assumir o compromisso da inclusão das questões referentes às histórias e
culturas africana e indígena nos conteúdos programáticos, reparando, assim, as ações de
discriminação e preconceitos vivenciados no espaço escolar (SANTOS, D. 2011).
Em relação ao preconceito, porém, outras interlocutoras falaram sobre os alunos/as de
terreiro os quais sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação, pois estes também
assumem sua homossexualidade. Nos seus comentários, esses discentes sofrem algum tipo de
hostilização por parte dos colegas, os quais deslocam seus atos discriminatórios para as
questões sexuais e não religiosas. Sobre esse assunto elas falaram:
Na verdade é só o aluno da 8ª série que sofre preconceito, mas não é levado
pela religião, não, e sim pelo homossexualismo, porque eles (os colegas)
associam uma coisa à outra (P5).
São (homossexual) mesmo. Quer dizer que esse da 8ª série é, mas não é nem
por conta da crença que ele sofre preconceito, é por conta do
homossexualismo, mas essa parte ele não assume, não. Mas os colegas
acham que tem (P3).
Eles (os colegas) já levam a questão do homossexualismo para a religião
(P1).
Os outros são homossexuais e não sofrem (preconceito) não. Tem Pedro
(nome fictício) do 2º ano, ele é homem, mas nasceu mulher e hoje é homem.
E na sala os meninos aceitam numa boa, não é questão da religião de matriz
africana. Ele é de terreiro mesmo e os colegas tratam ele numa boa (P4).

Observamos que as interlocutoras (P5, P3 e P1) reafirmam o preconceito sofrido pelos
alunos/as que são de terreiros e homossexuais, mas sempre salientando que esse fato ocorre
devido à questão da orientação sexual destes jovens e, não, por conta da religião. Já a
professora (P4) ratifica o posicionamento das colegas quando afirma que os demais discentes
homossexuais não sofrem preconceito, trazendo como exemplo o caso de uma aluna que
nasceu mulher, não fez mudança de sexo, mas é homossexual e quer ser tratada como homem
e os colegas respeitam essa posição dela. Neste caso, fica explícito que há diferenças no tipo
de preconceito e /ou discriminação, a depender dos estigmas dados ao indivíduo. Se este for
apenas negro sofre um determinado grau de preconceito, se for negro e homossexual um grau
mais elevado e, se este for negro, homossexual e da religião de matriz africana,
consequentemente, será triplamente discriminado (SANTOS, D. 2012).
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Após essas ponderações, retomamos a palavra e a situação problema em pauta fazendo
a seguinte inferência: no caso da professora Felícia da história fictícia do GF, ela é de
Matemática e o problema surgiu na classe, no momento da sua aula, porém, a docente coloca
como se não fosse da sua responsabilidade comentar essa situação que envolve a religião, pois
segundo ela, quem estaria apta para esse assunto seria a professora de ensino religioso. O que
vocês acham disso? Quando surge um problema desses na sala de aula, Como vocês acham
que as professoras devem agir?
A esses questionamentos as professoras se posicionaram da seguinte maneira:
Sim. Na verdade o ensino religioso, ele nem existe mais. Você deve falar,
sim. Na verdade em qualquer disciplina desde o momento que surgiu, aí é
uma oportunidade para esclarecer alguma coisa (P3).
É a mesma coisa de outro acontecimento. Logo quando eu entrei aqui na
escola, uma vez, não sei se vocês lembram, na 5ª série, um dia eu entrei, eu
ensinava Ciências. Um (aluno) falou: hoje a gente não quer saber de nada
aqui de escola, a professora de Português já saiu aqui e a gente queria saber
sobre mulher e agora com a senhora a gente quer saber de drogas. Respondi:
- Então, vamos saber. Olha, meu filho, eu não sei muita coisa sobre isso, mas
o que eu souber... Foi bem assim. Eram poucos alunos. Então eles sentaram
assim perto da minha cadeira, juntou assim. Aí eu perguntei: o que você sabe
sobre drogas? Meninas, eu soube de coisa que só Deus. Coisas que eu não
sabia. Então, foi assim. Então, eu acho que você como educador tem que
estar preparado para um pouquinho de cada coisa. Ainda que você não tenha
muita habilidade com tal assunto, mas se surgir, você não tem que deixar
passar. Porque você é de Matemática, você não fala de Ciências, se você é de
Ciências não fala de Português?. Não existe mais isso (P9).
Quando eu sou abordada eu sempre digo para eles. Mas, quando a questão é
matemática eu não respondo, porque eu não sei matemática, quer dizer,
mesmo assim tem coisa que eu consigo esclarecer para eles. Em qualquer
outra área eu estou aqui (P3).
E a gente deve sempre saber as limitações da gente e a gente sempre fala:
- Olha, a gente não está muito por dentro desse assunto, mas o que a gente
puder... Até costumo dizer assim: se eu não souber, eu levo para casa,
procuro e depois trago. A gente precisa ter essa humildade, né? E a gente
não sabe tudo. Então, quantas vezes eu já disse assim: se eu souber... E
dentro da aula de drogas quem me deu aula foram eles (P9).

Notamos nas falas das interlocutoras (P9 e P3) que estas estão abertas ao diálogo com
os alunos/as, demonstrando proporcionar em suas respectivas aulas uma “abertura” para que
estes possam se posicionar sobre outras questões que não sejam apenas referentes às suas
respectivas disciplinas. A consciência crítica da professora (P9) em salientar que “a gente
deve sempre saber as limitações da gente (...). Até costumo dizer assim: se eu não souber, eu
levo para casa, procuro e depois trago”. Essa postura reflete o grau de conscientização da
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interlocutora, no que se refere ao conhecimento, parafraseando Freire (1996): Ninguém ignora
ou sabe tudo, pois todos nós sabemos e ignoramos alguma coisa e, por isso, estamos sempre
aprendendo. E aproveitando o momento, a professora (P9) faz outro comentário trazendo o
exemplo de outra situação vivenciada por ela em sala de aula com seus respectivos alunos/as:
Já faz alguns anos, mas eu vim saber de coisa até de quando jogaram um
freezer na piscina do tênis. Você sabe quem jogou aquele freezer no tênis?
Teve um show e aí no final havia acabado a cerveja e eles fazendo balburdia.
E eles querendo cerveja, cerveja, cerveja. Levantaram o freezer e jogaram
dentro da piscina. Foi em um show desses de axé aí na Bahia, não me lembro
qual, mas foi em uma festa dessas. Eles falaram: olha professora a senhora
sabe quem foi? Eu disse não. E a senhora sabe ali a subida da Lélis? Disse:
sim. Pois, quando tem festa ali embaixo na Praça da Bandeira, a gente fica
com a arma ali. E um dia eu indo para a Santa Helena, eu vi um menino, um
rapazinho com a arma em punho, eu disse: suspende o vidro suspende o
vidro. Tinha uma pessoa assim na esquina e disse: essas mulheres, eu não
quero mulher, quieta, quieta, quieta. Ele passou, quando ele passou o menino
com a arma em punho. Aí o aluno falou: professora, ali é o nosso pedaço.
Sabe, os meninos ficam atrás da gente, mas quem pega, a gente cai nessa
capoeira aí professora, quem pega? Aí eu perguntei: quem são os meninos? –
É a polícia. Então, são coisas assim que a gente fica dando conselhos,
falando e tal. Aí no final, ele diz:- Obrigado aí professora, a senhora é gente
boa. Quer dizer eu não falei quase nada, só ouvi, mas eu ouvi a aula toda, eu
não dei aula, então quer dizer, não é especificamente se você é professora
disso que você vai falar disso. Talvez naquele momento ele estivesse até
querendo ouvir alguma coisa, não sei. Aí depois fui conversar com Maria
(nome fictício de outra professora) e ela disse: o que eu aprendi com aqueles
meninos sobre mulheres! Era uma sala insuportável, eram poucos, mas você
não tinha um que soubesse nada. Então, assim são coisas que nós como
professores não podemos taxar, sou professora disso, ainda que só tenha um
conhecimento maior sobre uma área específica (P9).

Assim, observamos também neste outro exemplo trazido pela interlocutora (P9) que
muitas das vezes os alunos/as necessitam, além do conhecimento acadêmico, da escuta de
alguém em quem possam confiar seus medos, anseios e dificuldades. Alguns deles
demonstram procurar na figura da professora a pessoa que deveria cuidar pela formação de
seus valores, que são os seus pais e/ou responsáveis. Portanto, notamos que além das questões
relacionadas aos conteúdos e programas escolares, outros assuntos devem ser abordados no
contexto da formação docente devido às novas demandas surgidas no contexto escolar, sendo
essas provenientes da própria ressignificação social, cultural e econômica do país e do mundo
com o processo de globalização e das tecnologias.
Aproveitando o último ponto abordado pelas interlocutoras em relação ao preconceito
com os alunos/as homossexuais, adentramos na segunda história fictícia escolhida para
discutirmos no GF (em destaque no quadro com o plano de desenvolvimento do GF). Essa
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versava sobre a intolerância sexual em sala de aula por parte dos colegas em relação a um
aluno “afeminado”, numa sala de aula da cidade de São Crispim, onde a professora Teodora
tinha vários alunos/as, dentre estes um se destacava aos olhos dela: Antônio Bento, por ser
considerado “afeminado”. Esse aluno era visto como “estranho e diferente” pelos demais
colegas, sendo também por várias vezes motivos de chacotas e apelidos. E questionamos as
professoras o que essas pensavam sobre esse fato.
Após alguns minutos de silêncio, as interlocutoras começaram a responder ao
questionamento, trazendo como exemplo, a situação de um aluno da 6ª série que aparenta ser
homossexual, mas não se aceita e externa seu conflito interno em atitudes de rebeldia em sala
de aula. Também observamos por meio das falas das professoras que esse aluno é hostilizado
por parte dos colegas, justamente porque ele ainda não sabe o que quer e por isso não se
impõe. Assim elas relataram o caso:
Na 6ª série tem um menino né, Maria (nome fictício de uma professora)? Na
6ª série tem um menino, o Antônio (nome fictício do aluno) da 6ª, mas ele é
inteligente, viu? O menino é inteligente, mas ele também é muito levado
(P3).
Na verdade, ele saiu da manhã e foi para a tarde por conta disso. Ele não era
aceito na turma. Ele criava polêmica, confusão, todo o dia ele brigava na
sala, aí a professora transferiu ele de turma. Apesar dele ainda não se aceitar
como homossexual. Então tem aí dois problemas: primeiro a aceitação dele
que todo mundo sabe que ele é, inclusive ele já deu depoimento: -Ah!
professora, eu estou confuso. Mas, ele já se abriu com a professora em uma
conversa. Ele não se aceita ou já se aceitou e tem medo da família, mas ele
ainda está nesse conflito. Agora à tarde existia o preconceito dos colegas,
tanto que ele foi trocado de turma. Ele brigava no turno da tarde, ele já
estava assim. Ele não aguentava mais, aí revidava. Aí como ele começou a
revidar, a diretora mudou ele de turno para ver, porque ele a qualquer
comentário partia. E aí a tarde ele tinha Pedro (nome fictício de um colega)
que batia de frente com ele e o chamava de boiola, gay, e ia de frente com
ele. Aí quando ele não aguentou mais, ele começou a revidar e a diretora
mudou ele de turno de novo. E era justamente o caso, ele revidava porque
estava sendo criticado (P4).

Mediante o exposto na fala da professora (P4), observamos que Antônio (nome fictício
do aluno) é considerado um aluno inteligente, muito levado, o qual não assume a sua
“homossexualidade” e que sofre preconceito por parte dos colegas. Na verdade, presenciamos
nesse exemplo um jovem que é levado a silenciar-se sobre si mesmo como se fosse um
“objeto” a ponto de manter seus sentimentos escondidos de todos, porque a própria escola
ensina aqueles que são vistos como “estranhos” e diferentes a silenciar sobre si mesmo. Como
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afirma Miskolci (2010, p.19), “O silêncio sobre as diferenças contribui para que alguns
aprendam a ignorar seus sentimentos e negar seus desejos”.
Continuando a explanação sobre o aluno Antônio, a professora (P9) falou:
Gente, esse menino, eu fico assim muito preocupada, porque ele só senta
perto de menina e só quer fazer as coisas como menina, até para conversar
ele só conversa assim (com as pernas cruzadas). Ontem ele me chamou e me
falou uma coisa que eu achei, assim, que ele precisa ter um trabalho. Ele
disse: - Professora faça o favor. A minha vizinha me disse que a mulher só
faz os pêlos só para a relação sexual ou para a higiene pessoal. Eu falei:
- Oh! Antônio (nome fictício), eu te respondo essa pergunta assim, que é
para a limpeza pessoal e também (dá uma pausa). Agora porque você está
me fazendo essa pergunta nesse momento, nessa hora junto com seus
colegas? Antônio, você está conversando demais com pessoas que acho que
está além da sua idade. Então, assim, ele já está tendo uma conversa com
vizinhos e ele é novo. E as colegas ficam ki, ki, ká, ká. – Oh! professora,
Antônio aqui tá muito “osado”. E o que esses meninos não conversam fora
da presença da gente, entendeu? E a mãe dele é uma pessoa esclarecida, ela
trabalha no Banco Econômico. E parece que é, porque ele é um menino todo
arrumadinho, tem celular, é educado. E a professora já me falou que a mãe já
deu uma surra nele por causa disso. Ele é alto, mas não está assim querendo
muita coisa, não. Ele tá levado. E como você falou (referindo-se a P4), eu
acho que ele está se decidindo para o lado feminino, mas ele está
pesquisando o que o lado feminino faz para ver se ele se agrada. E os
colegas falam: Oxe, oxe, se assume rapaz, se assume! Toma vergonha na sua
cara, Antônio! Você já está grande, fala como homem, Antônio! Então os
colegas já sabem, mas ele só senta do lado de três meninas (P9).

Outro fato que chamou a atenção em relação aos conflitos vivenciados por este aluno
está representado na fala da professora (P9) quando esta diz: “Gente, esse menino, eu fico
assim muito preocupada, porque ele só senta perto de menina e só quer fazer as coisas como
menina, até para conversar ele só conversa assim (com as pernas cruzadas)”, essa busca de
aceitação e “proteção” que esse aluno manifesta, ficando apenas entre as meninas é uma
estratégia de resistência, mas pode se tornar armadilha, levando este a reforçar a sua diferença
e a aversão dos outros colegas (MISKOLCI, 2010).
Assim, notamos que a professora (P9) mantém uma “preocupação” pelo aluno Antônio
sentar com as meninas; contudo, no tom da voz e nas expressões faciais da interlocutora, ao
ressaltar esse sentimento, deixa implícito se a preocupação provém dos conflitos internos e
externos sofridos pelo aluno no dia-a-dia ou porque a docente considera a homossexualidade73
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Segundo Louro (2001, p. 542) “A homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do século XIX. Se
antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas como sodomia (uma
atividade indesejável ou pecaminosa à qual qualquer um poderia sucumbir), tudo mudaria a partir da segunda
metade daquele século: a prática passava a definir um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e
reconhecido”.
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como algo “errado”, “ruim” e/ou “pecaminoso”. Também a abertura ao diálogo que a
professora demonstrava ter no início dos comentários, inclusive sobre outros assuntos não
direcionados à sua disciplina, foi lançada “por terra” no momento que as dúvidas e os
questionamentos são direcionados às questões envolvendo os/as alunos/as homossexuais.
Além disso, notamos que a escola deveria propor um trabalho relacionado às questões
sobre a intolerância sexual, mostrando que todos tem o direito de escolher os seus caminhos,
pois nas falas apresentadas ficou explícita a violência simbólica vivida principalmente por
esse aluno e por outros que assumem a sua homossexualidade. Ainda sobre essas questões, as
interlocutoras trazem, em seguida, o exemplo de uma aluna que é lésbica e não aceita ser
chamada pelo seu nome de registro. A professora (P9) iniciou se posicionando da seguinte
maneira:
Agora eu acho mais difícil trabalhar com essa situação de que com a situação
religiosa, porque assim eu vejo também pela parte dos colegas, porque é
visual e a religião às vezes você é mais na sua, não dá para demonstrar
muito, até essas meninas que frequentam assim (o terreiro), a gente não
percebe, não. E essa questão (homossexualidade) é explícita. Os colegas não
estão nem aí para a imagem deles, se vão ajudar eles ou vão piorar. Eles não
estão ligando para isso, querem mesmo malhar e por mais que você fale que
é seu colega, eles dizem (os colegas): -Tomem vergonha, rapaz, ou então não
sei o quê. Essa do 2º ano, o nome dela é Marta (nome fictício), ainda hoje ela
me reclamou. Tem 365 dias que eu estou na escola e 365 ela me reclamando,
porque eu digo: Marta dos Santos. Ela fala: Martão! Porque ela quer que a
chame de Martão, ou melhor, Marlo. Então, é assim, eu digo, mas não posso,
querida. Ela escreve nas atividades - Martão (P9).

Observamos que a professora (P9) antes de começar a falar sobre a aluna Marta, ela
deixa claro que acha mais difícil trabalhar com as questões relacionadas à homossexualidade
do que com a questão religiosa “porque é visual e a religião às vezes você é mais na sua, não
dá para demonstrar muito, até essas meninas que frequentam assim (o terreiro), a gente não
percebe não. E essa questão (homossexualidade) é explícita”. Nesta fala a interlocutora (P9)
deixa transparecer um “incômodo”: neste caso os alunos/as homossexuais que deixa explícita
a sua condição por meio dos gestuais, modo de se vestir, andar, falar etc. Já os alunos/as do
candomblé são invisibilizados, pois estes não demonstram sua religiosidade no cotidiano da
sala de aula, não aparentando a sua crença e, consequentemente, “não incomodando”.
Assim questionamos até que ponto a professora em destaque, e outras que também
professam as religiões cristãs (evangélicos, católicos etc.) e no caso da interlocutora
adventista, estão abertas à diversidade? A “aceitação” dos alunos/as que são da religião de
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matriz africana se dá por conta do respeito à diversidade religiosa ou porque esta questão pode
ser apresentada e/ou discutida como questão cultural?
Depois do posicionamento inicial da professora (P9), as demais continuaram falando
sobre a aluna Marta (nome fictício) e como esta se posiciona acerca da sua sexualidade.
Assim comentaram as interlocutoras (P4, P5 e P8):
Esse ano quando eu entrei na sala, antes de fazer a chamada, no primeiro dia
de aula, a primeira coisa que ele fez foi falar: - Ô professora me chama igual
a senhora me chamava no ano passado. Então, no ano passado, de tanto ela
falar eu já chamava de Martão, só para não estar assim entrando em
confronto com ele, com ela (P4).
E ela quer trabalhar para ganhar dinheiro para trocar o órgão sexual (P5).
E a família dele não aceita de jeito algum (P8).

Por meio do comentário da professora (P4) notamos que a aluna em questão não se
reconhece enquanto mulher, reivindicando inclusive, ser chamada pela forma masculinizada
do seu nome (Marlo e/ou Martão), deixando explícito o desejo de ser tratada como homem,
apesar do discurso biológico e heteronormativo74, o qual afirma que ela é mulher por possuir
aparelho genital feminino, instituindo ao corpo sexual (masculino/feminino) fronteiras que
tendem tornar os homens a partir do “projeto de gênero masculino e as mulheres, femininas”,
formando uma espécie de classificação bastante definida e fixa das identidades sexuais
(LOURO, 2001).
Observamos também que as professoras demonstraram certa dificuldade no tratamento
com a discente Marta apresentando uma oscilação no uso do pronome ao se referir a essa
aluna. Algumas vezes as docentes utilizavam “ele” outras vezes “ela”. Essa oscilação do uso
dos pronomes demonstra que essas profissionais ainda compreendem a identidade de gênero75
74

Heteronormatividade (do grego hetero, "diferente", e norma, "esquadro" em latim) é um termo usado para
descrever situações nas quais variações da orientação heterossexual são marginalizadas ou ignoradas por práticas
sociais, crenças ou políticas. Isto inclui a concepção de que os seres humanos recaem em duas categorias
distintas e complementares: macho e fêmea; que relações sexuais e maritais são normais somente entre pessoas
de sexos diferentes; e que cada sexo tem certos papéis naturais na vida, sendo a heteronormatividade considerada
a única orientação sexual normal. Disponível no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Heteronormatividade.
Acessado em 14/07/2012.
75

Segundo Louro (2001, p. 11): “as identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por
relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade”. Também, segundo a autora: “os
sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes formas, eles podem viver seus desejos e prazeres corporais
de muitos modos [...]”. Suas identidades sexuais se constituíram, pois através das formas como vivem sua
sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as. Por outro
lado, os sujeitos também se identificam social e historicamente, como masculinos e femininos e assim constroem
suas identidades de gênero.
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e sexual, por meio do binarismo (masculino/feminino ou homem/mulher) relacionando ao
órgão sexual, sem levar em consideração que a identidade de gênero e sexual é uma
construção social e histórica de cada indivíduo. Assim, as docentes partem do princípio da
heteronormatividade imposta pela sociedade, relacionando sexo e gênero numa perspectiva
apenas biológica, sob a égide das normas regulatórias do sexo (BUTLER, 2003).
A seguir, dando continuidade à situação de Marta em relação à sua identidade sexual,
a professora (P9) reforça o desejo da educanda em fazer a mudança de sexo, salientando o
instrumento sexual de borracha que ela utiliza. Mas, também, a interlocutora apresenta um
pouco da história de vida da aluna. Assim pontuou a docente:
Porque ela disse para mim que usa de borracha. Ela é maior de idade, tem
uns 24 anos. Se vocês soubessem a vida daquela menina, porque eu pedi
para fazerem uma crônica. E a crônica que ela me fez, vocês não sabem o
que passa aquela criatura. Perdeu uma irmã porque mataram. Aí essa irmã
que ela perdeu, ela ficou querendo vingar a vida da irmã. Ela trabalhou,
comprou uma arma, foi morar em Itabuna porque soube que quem tinha
matado a irmã estava em Itabuna. Ao chegar em Itabuna, ela soube que
quem tinha matado a irmã, tinha morrido. Aí ela sentiu que a justiça já tinha
sido feita, aí ela voltou. E com a volta dela, sabendo que a pessoa que havia
matado a irmã já tinha morrido, ela se tranquilizou, mas tem esses problemas
que precisam ser resolvidos e que a família não aceita (P9).

Ao contar um pouco sobre a vida de Marta, a professora (P9) traz as outras dores
vivenciadas pela aluna. Contudo, ao final do depoimento a interlocutora ratifica o retorno à
casa e a tranquilidade da jovem após saber que “a pessoa que havia matado a irmã já tinha
morrido”, mas salienta “esses problemas que precisam ser resolvidos e que a família não
aceita”. Que problema a professora (P9) se refere ao falar da aluna Marta? Qual a concepção
que a professora aparenta ter sobre a homossexualidade?
Ao dar continuidade ao relato de vida de Marta, a professora (P4) narra a experiência
de casal vivenciada pela aluna com uma colega; a interlocutora (P9) apresenta os conflitos
com a mãe por conta desta relação homossexual. Assim comentaram:
O ano passado ele morava na casa de uma colega, essa colega começou a se
relacionar com ele. Nessa relação, essa menina já estava apaixonada por ele.
Só que os pais dessa aluna, dessa colega dele, não sabiam dessa relação dos
dois. Sabiam que eram colegas e o pai dessa menina achava que tinha uma
mulher ali, que era uma mulher, os cegos que não querem ver, né? E aí eles
começaram a brigar, briga de casal. Aí ele voltou para a casa da mãe e a
menina ficou sofrendo por amor e até hoje ela sofre por amor, por conta dela
que saiu de dentro da casa dela (P4).
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E ela chegou aí, esses dias, chateada com a mãe. - Quando a gente pegar aí e
matar (e ainda soltou um palavrão). Aí eu perguntei: - Oh! menina, tu tá
falando isso com quem? - É minha mãe. É essas coisas que já trazem de lá,
então por isso eu já acho mais difícil trabalhar, porque não é uma coisa assim
que você pode esconder, chegar no canto, chamar, dar conselho, é coisa
notória (P9).

O comentário da professora (P4) revela a relação de amor compartilhada por Marta e
pela colega, sinalizando para a ausência de conhecimento ou “silenciamento” dos pais sobre a
situação do casal, enquanto (P9) comenta sobre o relacionamento mãe e filha protagonizado
pela aluna e sua genitora. Porém, nota-se que os problemas envolvendo a homossexualidade
dos alunos/as deixam a docente incomodada. Esta deixa explícita o desejo de “esconder” as
situações que envolvem esses indivíduos. Partindo da percepção do desconforto na sala de
aula proporcionado pelos alunos/as que se autodeclaram homossexuais, arguimos as
interlocutoras se houve a necessidade de chamar a atenção da turma por causa das questões
com essa aluna e trazer o assunto para discussão.
A esse questionamento elas responderam de forma bem tranquila, apontando que a
relação dos colegas com essa aluna e as demais, que se assumiam como homossexual, era
bem tranquila, inclusive trouxeram outros exemplos. Assim elas pontuaram:

Não, os colegas deles aqui são até passivos (P8).
No ano passado aqui, nós tínhamos aqui um casal homossexual de meninas,
que já brigaram e estão separadas. Eram namoradas, apresentaram a família
e tudo. Na verdade uma das meninas nunca foi. Foi uma crise com a família
que ela disse que ia aprontar, foi uma fuga. Tu lembra Joana (nome fictício
de uma professora)? Joana que falava ano passado: Essa daí não é nada!
(P9).
Era nada. Eu já a conhecia desde pequena. Era uma forma de chamar a
atenção da mãe, é tanto que não demorou nada (o relacionamento com a
outra menina) (P3).
E os meninos não estavam nem aí. É tanto que elas andavam de mãos dadas
e não eram escondidas, não. Saíam daqui da escola de mãos dadas (P4).
Pelo contrário, fez com que outras meninas quisessem seguir o mesmo. Elas
saíam depois das aulas de mãos dadas, se beijavam (P9).

Notamos nas proposições das interlocutoras (P8, P9, P3 e P4) que há uma diferença no
tratamento por parte dos colegas em relação à questão da homossexualidade masculina e da
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feminina. Percebemos que as meninas sofrem menos preconceito em relação aos meninos que
também se autodeclaram homossexuais, sendo a homossexualidade feminina mais aceita
pelos colegas do que a masculina. Essa situação corrobora com o pensamento de Miskolci
(2010), no qual salienta que as “lésbicas” são prováveis alvos de grupos de rapazes que
costumam expressar suas intolerâncias por meio de violência verbal e até física, mas os
“gays” são alvos mais recorrentes de violência, por serem homens que estão se opondo à
sociedade hegemônica a forma de masculinidade vivida por eles. Sendo assim, a comunidade
escolar deve ficar atenta às expressões de homofobias, inibindo possíveis violências verbais e
até físicas.
Após o encerramento das discussões, solicitamos que as professoras posteriormente
assistissem ao vídeo do youtube com o tema: “O vídeo que o MEC deveria ter produzido (Kit
gay)76”, como complementação no segundo momento do GF; entretanto, mas não foi possível
a exibição do vídeo por falta de disponibilidade dos equipamentos tecnológicos, já que estes
estavam sendo utilizados nas salas de aula por outros/as professores/as.
Finalizando os agradecimentos, foi encerrada a discussão da terceira reunião do GF
com a leitura dos pontos que foram observados e registrados durante o encontro. Os pontos
sinalizados nas discussões em relação à intolerância religiosa e sexual trataram sobre:
 O cuidado nas discussões com as questões que envolvem as crenças religiosas;
 A intolerância religiosa de alguns pais em relação à religião de matriz africana;
 A necessidade do trabalho com os conteúdos relacionados às culturas;
 O preconceito com os temas relacionados ao homossexualismo;
 O desconforto na sala de aula proporcionado pelos alunos/as que se autodeclaram
homossexuais;
 A diferença no tratamento com o homossexualismo masculino e o feminino;
 Os problemas sociais e familiares enfrentados pelos alunos/as homossexuais;
 A identidade de gênero e sexual dos alunos/as homossexuais;
 A importância do papel dos professores nos esclarecimentos ou informações sobre
alguns conteúdos, independente da sua formação acadêmica;
 O comportamento de alguns alunos/as devido aos fatores sociais aos quais estão
inseridos;
76

O objetivo da exibição do vídeo era contribuir um pouco mais para as reflexões acerca da homossexualidade e
a ressignificação das situações de preconceitos e discriminação em relação a essas pessoas. O vídeo está
intitulado: “O vídeo que o MEC deveria ter produzido (Kit gay)”. Disponível em:
www.youtube.com/watch?v=8KEneJ-nQ7s
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 A formação do professor para trabalhar com outras questões que surgem no
contexto da sala de aula.
Assim, finalizando as discussões dos três encontros do GF, que trataram
respectivamente do preconceito racial, da discriminação do idoso nas salas de EJA e da
intolerância religiosa e sexual no contexto da sala de aula, observamos que estas questões
ainda não são trabalhadas a contento no contexto escolar. Sendo assim, percebemos que se faz
necessário no “pensamento educacional”, alguns avanços, mesmo tensos, no reconhecimento
das diversidades existentes na escola, por parte das políticas públicas, dos projetos políticos
pedagógicos, dos currículos, da gestão e dos docentes, possibilitando a ressignificação de
pensamentos e atitudes equivocadas em relação aos grupos visto como “diferentes” (negros,
idosos, homossexuais, pessoas com necessidades especiais etc.).
Portanto, sendo a escola um espaço onde a diversidade se faz presente, um ambiente
onde os diferentes sujeitos se encontram, esta deveria referenciar e tornar visível em seu
currículo essa diversidade de sujeitos e culturas. Sobre esse assunto, Macedo (2008, p. 98) nos
chama atenção salientando que “a educação brasileira ainda não proporciona aos usuários dos
equipamentos de ensino o acesso de cada cidadão à Diversidade Cultural, à cultura universal
que é singular de sua comunidade, de sua região e de seu país”.
Neste sentido, Saviani (2008) nos chama a atenção para o fato de que o tratamento
dispensado à questão educacional no Brasil sempre foi atravessado por um dualismo
desqualificador da instrução popular em confronto com aquela destinada à elite. Permitindo
afirmar que o acesso à educação no país se dá de forma bastante desigual, favorecendo os já
mais favorecidos e desfavorecendo aqueles que, historicamente, são os menos favorecidos.
Sendo assim, é importante que a escola e as salas de aula não continuem sendo espaços de
silenciamento e marginalização das culturas consideradas inferiores na perspectiva da cultura
hegemônica, nem local de informações descontextualizadas, pois se faz necessário que os
alunos/as compreendam quais são as diferentes concepções de mundo que se ocultam sob
cada uma delas e os principais problemas da sociedade a que pertencem (SANTOMÉ, 1995).
Assim, acreditamos em uma estrutura curricular que garanta a todos o direito de
aprender e de ampliar seu conhecimento sem negar a si mesmo o grupo étnico e/ou cultural a
que pertence, assim como a adotar comportamentos, costumes e crenças que lhes são
antagônicas, onde as diferenças sirvam apenas como um meio de troca de conhecimento e não
como um meio de discriminação. Enfim, uma educação que vise garantir a oportunidade de
igualdade entre todos os indivíduos e que leve em consideração a diversidade étnica e cultural
que se faz presente nos diferentes espaços educativos.
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A efetivação desse currículo passa também pela ressignificação da formação dos
professores com o objetivo de proporcionar a esses docentes as discussões de temáticas, as
quais se apresentam em sala de aula por meio de atitudes, gestos e falas dos alunos/as de
forma deturpada ou sendo silenciadas, ao evitar a abordagem dessas temáticas no cotidiano da
escola. Portanto, a docência não se constitui apenas na transmissão de um saber acadêmico
ou na transformação do senso comum do aluno/a para um conhecimento científico, pois ser
professor/a implica no desempenho de outras funções como: estimular a motivação, lutar
contra a exclusão social, participar social e politicamente nos cenários locais e nacionais,
atuar nas relações com estruturas sociais etc. (IMBERNÓN, 2005), sendo que, na efetivação
deste currículo multicultural, necessitamos de uma nova perspectiva nas políticas públicas
sobre a formação inicial e continuada dos professores.
Concluindo as discussões acerca da pesquisa intitulada “A Formação dos
Professores/as e a Educação Multicultural no Cenário da EJA”, as quais dialogaram, ao longo
dos capítulos, sobre as temáticas que envolvem as questões multiculturais na formação
docente na EJA, refletidas à luz de alguns autores dessas áreas, bem como a partir dos dados
empíricos. A seguir, nas considerações finais, apresentaremos as nossas ponderações e
conclusões acerca das impressões encontradas ao longo da pesquisa, bem como as lacunas
existentes, devendo as mesmas se tornarem objetos de estudos em trabalhos futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 6: Parede Externa de um dos Pavilhões do Colégio Estadual Doutor Milton Santos – Escola
Quilombola
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“[...] Ou se abandona uma falsa noção de uma
Sociedade monocultural, para a maximização de
potenciais de todos os alunos a partir de suas
especificidades culturais, ou estaremos condenados
a ficarmos presos a práticas promotoras de exclusões
e estereótipos dominantes”(Ana Canen).

No concernente à formação docente, a Lei de Diretrizes e Bases (nº. 9394/96) trouxe
algumas transformações passando a exigir um profissional com curso superior, o qual deve
estar preparado para trabalhar com as novas concepções referentes ao currículo, gestão e
avaliação objetivando formar alunos/as capazes a atender com qualidade ao mundo do
trabalho. Em relação a esse acontecimento, Veiga e Viana (2011) chamam a atenção
salientando que a formação de professores/as passou a se resumir em transmissões rápidas de
conhecimentos, habilitações aligeiradas por meio de treinamentos dosados e quantificados,
minimizando os saberes. Ou seja, a formação passou a fortalecer as relações individualistas e
competitivas, não indo além da reprodução dos conhecimentos e informações padronizadas.
Contudo, várias preocupações da contemporaneidade como, por exemplo, as preleções
xenófobas77 têm contribuído para as discussões acerca do papel da educação e do currículo na
formação de futuras gerações com ênfase na educação de valores, sobretudo no que se refere
ao convívio com as diversidades. Estão incluídas aqui as questões ligadas às relações étnicoraciais que há algum tempo vem permeando discussões internacionais e locais. No Brasil,
com a promulgação da Constituição de 1988, houve uma reafirmação deste país como nação
multicultural e pluriétnica. Na esfera educacional a LDB (nº. 9394/96) delineou as questões
relacionadas à organização pedagógica e curricular para as escolas indígenas, bem como a

77

Xenofobia é o medo irracional, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em
relação a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vêm de fora do seu país. A palavra xenofobia é
comumente associada à aversão a outras raças e culturas. Atitudes xenofóbicas incluem desde o impedimento à
imigração de estrangeiros ou de pessoas pertencentes a diferentes culturas e etnias, consideradas como ameaça,
até a defesa do extermínio desses grupos. Por esta razão a xenofobia tende a ser normalmente associada a
preconceitos étnicos ou ligados à nacionalidade. Extraído do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
Acessado em 15/09/2012.
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inclusão de conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira nas escolas com a
implantação da Lei nº. 10.6339/2003 (COSTA e MESSEDER, 2010).
A partir do reconhecimento do Brasil como um país multicultural e de algumas leis
educacionais que apontam para a importância e 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 dos demais instrumentos
educacionais, desde as relações interpessoais, perpassando pelo currículo e, principalmente,
pela formação dos/as professores/as.
Sendo assim, destas questões surgiu o problema desta pesquisa que apresentou como
objetivo investigar a formação docente de um grupo de professoras da EJA de uma 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 obtida para trabalhar com a diversidade da EJA e as
concepções que alicerçam suas respectivas práticas pedagógicas.
A coleta de dados, como exposto no primeiro capítulo deste trabalho, foi realizada
através de questionário, de entrevista e de quatro encontros com o GF formado pelas nove
interlocutoras da pesquisa. Salientamos a importância da utilização destes instrumentos para a
obtenção dos dados, pois a partir da triangulação encontramos as contradições das
interlocutoras em relação às temáticas, proporcionando, assim, uma análise dos dados mais
apurada e sendo assim, concluímos a pesquisa com êxito.
Ainda que este estudo não tenha apresentado explicitamente hipóteses, algumas foram
sendo levantadas no nosso imaginário no decorrer do trabalho, como também na elaboração
das questões para a coleta dos dados. Em relação à primeira hipótese, considerávamos que se
tratando das temáticas referentes aos conteúdos multiculturais, as professoras do Colégio
Estadual Doutor Milton Santos - Escola Quilombola - apresentassem, na sua maioria,
participação em cursos de formação com ênfase nesses conteúdos. Acreditávamos, ou
queríamos acreditar, que nossa hipótese seria confirmada nos resultados desta investigação.
No entanto, nossa hipótese foi refutada. Assim, apesar de afirmar 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
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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, étnicoculturais 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. Apresentam-se como mais um conteúdo do programa educacional, com pouca
reflexão crítica sobre os contextos sociais, econômicos, culturais e históricos que permeiam
essa temática. Este “silenciamento”, mesmo inconsciente, muitas das vezes pode reforçar a
negação da herança civilizatória dos/as alunos/as de uma escola denominada de quilombola.
Podemos concluir, também, que a maioria das entrevistadas escolheu a profissão de
professora devido à falta de opção ou por influência familiar, sendo que estas fizeram cursos
de formação geral e, posteriormente, escolheram uma licenciatura para submergirem no
campo profissional. Para essas, a docência serviu como a melhor opção para ingressar no
campo de trabalho com garantia de obtenção de emprego. Sendo assim, verificamos que
algumas professoras adentraram na profissão por outros caminhos que não foram os
inicialmente escolhidos por elas, pois se constituíam em uma segunda opção em termos de
futuro profissional. Fica evidente que algumas professoras não atenderam, na sua formação
inicial, aos seus desejos profissionais; entretanto, no decorrer do exercício profissional, surge
a consciência da relevância social da docência e o compromisso com a profissão, ora adotada.
Tínhamos, também, outra hipótese referente ao trabalho com as classes de EJA,
partindo do pressuposto de que as professoras dessas classes levavam em consideração a
diversidade sociocultural dessa modalidade de ensino nas suas práticas pedagógicas.
Constatamos, porém, que as docentes tendem a homogeneizar os sujeitos da EJA, não levando
em consideração as diferentes faixas etárias e seus respectivos perfis de identidade. Na sua
maioria, demonstram preferência ao trabalho com os/as alunos/as adultos em detrimento
dos/as alunos/as jovens, devido aos padrões de inadequação de comportamento da juventude.
Concluímos, também, a partir das discussões nos encontros do GF que as professoras
reconhecem a existência de situações de preconceito, discriminação e intolerância no
ambiente escolar, inclusive apresentando alguns exemplos destas situações vivenciadas na sua

138

escola, contudo não aproveitam essas circunstâncias para trazer esses temas para discussão no
contexto da sala de aula. Essa atitude de negação vem, na verdade, reforçar os
comportamentos discriminatórios e os estereótipos direcionados às pessoas negras, idosas,
homossexuais, afiliados ao candomblé etc., predominantemente presentes no ambiente escolar
e na sociedade em geral.
Sendo assim os fatos mais reveladores desta pesquisa foram:
•

Constatar que as professoras demonstram sua consciência sobre a importância da
formação docente continuada com ênfase na EJA para melhorar sua atuação
profissional;

•

Constatar que as professoras reconhecem a necessidade da abordagem dos conteúdos
relacionados à diversidade cultural para o atendimento da EJA;

•

Perceber que as professoras reconhecem a especificidade cultural de uma escola
quilombola, mas não conseguem materializar essa especificidade nas práticas
curriculares;

•

Observar que as professoras, mesmo diante de um discurso multicultural, tendem a
desenvolver suas práticas pedagógicas concebendo a sala de aula como um ambiente
homogêneo;

•

Observar 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.
Ressaltamos também as lacunas apontadas pela pesquisa ficando algumas questões

para serem estudadas em outro momento, dentre estas: Por que os/as professores/as se
esquivam de participar dos cursos de formação continuada em relação às temáticas étnicoraciais? A formação continuada representa para o/a docente a obtenção de conhecimentos
teórico-práticos para a melhoria da sua atuação pedagógica ou se constitui, simplesmente,
como uma estratégia para ganhar um percentual de reajuste salarial? Os/as professores/as da
EJA tiveram, ou não, ao longo de sua formação disciplinas ou cursos que abordaram as
especificidades intergeracionais presentes nas turmas da EJA? De que forma os docentes da
EJA adquirem conhecimento e experiência para lidar com as especificidades da EJA?
Esperamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir, significativamente,
como uma reflexão crítica sobre a prática dos/as professores/as de uma forma geral e,
principalmente, os 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
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a partir dessas ações, os/as professores/as possam cada vez mais se comprometerem com sua
formação (inicial e continuada), para que estes adquiram as “ferramentas” necessárias, porém
não as únicas, para exercerem com firmeza as suas práticas pedagógicas, conhecendo a
concepção onde está alicerçada a sua práxis e tendo consciência do tipo de mundo, sociedade
e homem/mulher que estão formando.
Desta forma, sugerimos que os cursos de licenciaturas das faculdades e universidades
proporcionem aos futuros profissionais, ao longo de sua formação acadêmica, disciplinas que
discutam as questões relacionadas à diversidade (étnica, cultural, sexual etc.), pois como
salienta Cortesão (2002), o profissional necessita romper com o papel do/a “professor/a
monocultural”, ou seja, aquele/a que pauta o seu trabalho não apenas nos conteúdos, mas
também numa prática pedagógica voltada para a possibilidade da convivência humana
harmoniosa e do respeito às diferenças, proporcionando assim, o êxito de todos os/as
alunos/as envolvidos no contexto escolar.
Também ressaltamos a necessidade de um currículo pautado na concepção da
educação multicultural, o qual proporcione ao professor/a ressignificar não apenas os
conteúdos trabalhados em sala de aula, mas uma mudança de concepção pedagógica. Para
tanto se faz necessário que as políticas públicas educacionais proporcionem aos/as
professores/as formações iniciais e continuadas a partir da abordagem de temas e conteúdos
que subsidiem uma prática pedagógica no respeito às singularidades dos indivíduos.
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APÊNDICE A – Ofício Encaminhado à Direção do Colégio
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,

___________________________________________________________________,

concordo em participar da pesquisa intitulada “Educação Multicultural e Formação de
Professores no Cenário da Educação de Jovens e Adultos”, participando de reuniões de
grupo focal e respondendo a uma entrevista e/ou questionário a ser aplicada pela pesquisadora
Josinélia dos Santos Moreira.
Estou ciente dos objetivos da pesquisa. Fui informado que a pesquisa tem finalidade
acadêmica com propósito educacional. A pesquisadora se compromete a não usar de qualquer
mecanismo que submeta os informantes a situações de coação, indução ou intimação, ao
mesmo tempo em que assegura a privacidade dos informantes usando nomes fictícios nos
textos produzidos pela pesquisa.
Diante do exposto, autorizo o uso das informações para fins de redação em dissertação de
mestrado, publicação em artigos científicos, congressos e/ou revistas científicas. Declaro que
estou consciente de que não receberei benefícios financeiros. Fica acordado que poderei
desistir de participar da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem que eu seja submetido a
qualquer penalização. Assino este termo de consentimento, ficando com uma cópia do
mesmo.
________________________________________
Assinatura do entrevistado (a)
Declaro que recebi de forma voluntária e apropriada o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido deste entrevistado (a), para participação nesta Pesquisa.
_________________________________

_______________________________

Ass. da Orientadora
Prof.ª Dr.ª Kátia Maria Santos Mota.

Ass. da Investigadora
Josinélia dos Santos Moreira.

________________, ____/____/ 2012.

148

APÊNDICE C – Fotos da Ornamentação do Espaço Físico do Colégio com Elementos
Artísticos da Cultura Negra

Foto 1- Vaso de Cerâmica - ornamentação
do rol de entrada do colégio.

Foto 3 – Bonecas de Pano – trabalhos dos
alunos/as ornamentando a sala dos professores/as.

Foto 2 – Desenho na Telha - trabalhos dos
alunos/as ornamentando o rol do refeitório.

Foto 4 – Minis Berimbaus – ornamentação
da sala de coordenação.
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APÊNDICE D - Roteiros das Situações Problemas Utilizadas nos Grupos Focais

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Grupo Focal – “Tema: Multiculturalismo e Práticas Pedagógicas”.
1º Encontro com as Professoras.
Data: _________/________2012.

Situação – Problema (Preconceito)

I Momento:

1ª) A data é 13 de maio, dia de abordar em sala de aula o assunto sobre a abolição da
escravatura. A professora começa o ensaio da peça que fará com os seus alunos/as. A peça é a
Escrava Isaura, personagem que, segundo a história, apesar da condição de escrava, tinha a
pele clara. No momento da escolha da menina para interpretar Isaura, a aluna Helena é a
escolhida. Helena é uma aluna de pele e olhos claros. Nesse momento, um colega grita: “Helena não poderia nunca ser escrava, pois escravos tinham que ser negros da África”. Qual
seria o comportamento da professora diante da situação?

II Momento:

Leitura e reflexão do poema “A cor da pele” de Saleti Hartmann.
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ENQUANTO A COR DA PELE FOR MAIS IMPORTANTE QUE O BRILHO DOS
OLHOS, SEMPRE HAVERÁ GUERRA. (BOB MARLEY).

A COR DA PELE (Saleti Hartmann /Cândido Godói-RS)

Duas crianças brincavam despreocupadamente na areia da praia, uma de cor negra e outra de cor
branca. Brincavam com tanta alegria, como se tivessem a vida inteira para ser felizes juntas. O menino
da pele negra brilhava ao sol pela sua cor de ébano, e o menino de pele branca construía o seu castelo,
sem que nenhum deles lembrasse da cor da pele.
Ambos eram uma visão contrastante, mas harmônica, porque sorriam e se ajudavam na brincadeira
com a areia. Passaram o dia brincando juntas, e no outro dia se encontraram novamente. De repente,
era como se fossem dois irmãos, sem a consciência de negritude e de pele branca. Brincavam como
filhos da vida, sem notar o mundo dos adultos.
Até que, um dia, um desses adultos distantes, passou pelos dois meninos, parou e sorriu. Olhou para a
pele negra e para a pele branca, e não para a infância que estava à sua frente. E a pergunta inevitável: Vocês são amigos?
E os dois responderam prontamente: - Somos!!! Porque?
- Porque negro e branco nunca se entenderam... só por isso.
As duas crianças olharam-se, surpresas, como se estivessem se analisando pela primeira vez. O
menino cor de ébano olhou, surpreso, para o seu amiguinho e depois para si mesmo. Depois, indagou
curioso:
- Moço, o que é branco e negro?
- É a diferença da cor da pele de vocês dois. O outro é tão branquinho e claro, e você é negro: brilha
como a noite. Só isso...
O estranho adulto continuou a caminhar, seguindo o seu caminho na areia quente da praia. Os dois
amiguinhos se olharam, surpresos. O menino da pele negra olhou novamente para si mesmo, depois
olhou para o garoto de pele branca. Colocou seu braço escuro perto do braço claro do amigo, e pediu: Você se importa de eu ser negro assim?
A que o menino branco respondeu, prontamente:
- Se você não se importa que a minha pele seja clara...
Os dois olharam-se e sorriram. E recomeçaram novamente a brincadeira de construir castelos na areia.
Novamente, esqueceram-se de si mesmos, da cor da pele que os diferenciava, e eram somente duas
crianças vivendo a infância com alegria. Mas, dentro da mente de ambos, começou a latejar o
pensamento escondido, de que um era branco e outro negro. No entanto, ambos tinham uma leve
sensação de liberdade, porque a cor da pele não importa, quando se quer amar o outro de verdade.

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar,
as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar." ( Nelson Mandela).

Extraído de: http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=128649#ixzz1qzBH8OFW
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Grupo Focal – “Tema: Multiculturalismo e Práticas Pedagógicas”.
2º Encontro com as Professoras.
Data: _________/________2012.

Situação – Problema (Discriminação)

I Momento:

2ª) Sala de aula da EJA com a sua diversidade de educandos no que se refere à faixa etária. A
aula da professora Joana está interessante. Ela explica o assunto e solicita que os alunos façam
um trabalho em equipe em sala de aula. A equipe na qual Sr. João é participante, apenas ele
tem mais de 60 anos, os demais integrantes são mais jovens. Iniciam-se os trabalhos das
equipes. Corta papel pra lá, escreve no cartaz para cá. Num determinado momento Lúcio,
colega de sala e de equipe de Sr. João começa a destratá-lo:
- Rápido, Sr. João, com essas gravuras aí. Que lerdeza! Parece um bicho preguiça,
demora em fazer tudo. Por isso que velho não deveria estudar.
Qual seria o comportamento da professora diante desta situação?

II Momento:

Leitura e reflexão do poema “Não importa a idade”.
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Não importa a idade
Terceira idade, idade da sabedoria e da experiência!
Vida que merece ser vivida,
Não importa a idade.
Terceira idade, vida que merece ser bem vivida, curtida.
Vida que merece respeito, carinho e atenção
De todos que um dia, também lá, chegarão.
Vida que exige família, renda, saúde e educação.
Moradia, ocupação e diversão.
Com Deus sempre presente em cada coração
Para que a vida seja vivida com dignidade e satisfação.
Terceira idade, por que não aceitá-la?
Por que não enfrentá-la?
Por que deixá-la passar se cada estação da vida
Tem o seu perfume, o seu encanto
E a sua luz que faz a vida brilhar?
É preciso ter sempre consigo a esperança
E a vontade de lutar
Pelo direito à vida, que é sagrado, mas que é necessário conquistar.
Terceira idade, vida que merece respeito, carinho e atenção
De todos que um dia, também lá, chegarão.
Precisamos, pois, sensibilizar com mais fervor
Família, poderes públicos e sociedade para que entendam
Que não basta fazer leis, se na prática, esquecem de aplicar.
Que não basta falar de amor, solidariedade e atenção
Se os que estão na terceira idade,
Ainda sofrem o peso da discriminação,
Do desrespeito e o não reconhecimento do seu valor
Como gente, cidadão.
Não importa a idade,
Cada estação da vida merece ser vivida com dignidade
E satisfação.
Terceira idade, caminhemos de mãos dadas
Envolvendo crianças, jovens e adultos,
Família, poderes públicos e sociedade
Buscando construir coletivamente
O sonho de uma realidade,
Para que a pessoa idosa seja vista como gente
E não como um fardo a ser carregado.
Seja vista como cidadã que pensa e pode ser útil e competente
Se a sua vida for com dignidade preservada.
Terceira idade, vida que merece ser vivida, não importa a idade.
de Liduina Felipe de Mendonça Fernandes (Mossoró - RN - por correio eletrônico extraído de:
http://www.mundojovem.com.br/poema-idoso-3.php).
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Grupo Focal – “Tema: Multiculturalismo e Práticas Pedagógicas”.
3º Encontro com as Professoras.
Data: _________/________2012.

Situação – Problema (Intolerância Religiosa)

I Momento:

3ª) A aula era de matemática. A professora, Sra. Felícia.

O assunto que estava sendo

abordado era equação do 1º grau. Diana, aluna evangélica de uma congregação que segue
algumas doutrinas tipo: as mulheres não podem cortar o cabelo, usar adereços e nem calça
comprida, nem chegar atrasada na sala de aula. No momento que Diana entra na sala, ouvemse comentários pejorativos de alguns colegas:
- Só poderia ser esta “crentinha” pra chegar atrasada.
- A religião dela é melhor do que as dos outros, pois ela disse que já está no céu.
Neste momento, outra aluna, incomodada com a balburdia, se levanta e fala com a professora:
- Pró, a senhora poderia pedir para que os meninos parassem de “atentar” Diana? Depois pode
falar um pouquinho sobre as religiões para acabar com esta confusão?
A professora respondeu: - Infelizmente, não, Mare, pois este assunto é para a professora de
Ensino Religioso.
Você enquanto educador, o que pensa sobre essa situação?

II Momento:
Exibição do vídeo do youtube: Diversidade Religiosa e Direitos Humanos – 20º Encontro da
Nova Consciência.

154

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Grupo Focal – “Tema: Multiculturalismo e Práticas Pedagógicas”.
4º Encontro com as Professoras.
Data: _________/________2012.

Situação – Problema (Preconceito)

I Momento:

1º) Numa sala de aula da cidade de São Crispim, a professora Teodora tem vários alunos/as,
dentre estes um se destacavam aos olhos dela: Antônio Bento, por ser considerado
“afeminado”. Esse aluno é visto como “estranho e diferente” pelos demais colegas, sendo
também por várias vezes motivos de chacotas e apelidos. Num dia em que a aula foi sobre
“direitos e deveres”, a professora Teodora em nenhum momento fez inferência sobre essa
problemática vivida em sala de aula. O que você pensa sobre isso?

II Momento:

Exibição do vídeo do Youtube “O vídeo que o MEC deveria ter produzido (kit gay)”.
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APÊNDICE E – Questionário Docente
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Educação Multicultural e Formação de Professores no Cenário da Educação de
Jovens e Adultos (EJA).

QUESTIONÁRIO DOCENTE
Nome________________________________________________________________
Data de Nascimento____/____/____ E-mail:_________________________________
Endereço________________________________________ Tel:_________________
Escola(s) Onde Leciona_________________________________________________
Série(s)______________________________Disciplina(s)_______________________
Carga Horária de Aulas na Escola ______________Nº de Turmas________________
Ensina em outra escola? ___________________ Turno(s) - _____________________
Série(s) - __________________________ Disciplina(s) ________________________
Carga Horária - ________________________________________________________

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Profissionalizante
Nível Superior

Magistério
Bacharelado

Educação Básica
Licenciatura

Nome do Curso______________________________ Ano de Conclusão ___________
Instituição_____________________________________________________________

PÓS-GRADUAÇÃO
Lato Sensu (Especialização)
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Nome do Curso________________________________________________________
Instituição____________________________________________________________
Ano de Conclusão_____________________________________________________
Stricto Sensu:

Mestrado

Doutorado

Nome do Curso______________________________________________________
Instituição__________________________________________________________
Ano de Conclusão___________________________________________________

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO (NOS ÚLTIMOS 5 ANOS)
Nome do Curso________________________________________________________
Instituição_____________________________________________________________
Carga Horária_________________________ Ano _____________________________
Nome do Curso________________________________________________________
Instituição_____________________________________________________________
Carga Horária_________________________ Ano _____________________________

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Tempo de Serviço Docente____________________________________________
Tempo de Serviço em EJA_____________________________________________

FORMA DE INGRESSO:

Concursado
REDA
Indicado (ESPECIFICAR)

______________________________________________________________________
PERCURSO
A profissão de professor foi escolhida por?
Vocação

Desejo

Falta de opção

Outro
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Especificar: __________________________________________________________
Teve algum tipo de formação específica ou curso para trabalhar com a EJA?
Sim

Não

Especifique em caso positivo: ___________________________________________

As questões relacionadas à educação multicultural estiveram presentes em algum momento
da sua formação profissional?
Sim

Não

Especifique em caso positivo: ___________________________________________

Para você enquanto professor (a) quais os entraves para a efetivação de uma educação
multicultural?

A falta de material
Os discentes

Os conteúdos

O projeto político pedagógico

a falta de cursos preparatórios

Outros

Especificar:________________________________________________________________

Sua prática pedagógica está alicerçada em que concepção?

Multicultural

Monocultural

Outros

Justificar:__________________________________________________________________
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APÊNDICE F – Roteiro da Entrevista Semiestruturada
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Educação Multicultural e Formação de Professores no Cenário da Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

I. Identificação:
Nome:_________________________________________________________________
A Religião que Professa: __________________________________________________

II. Algumas Questões:
a) Falando sobre a formação e a prática:
1º) Você está satisfeito e/ou feliz com sua profissão?

2º) Mudou alguma coisa em sua prática pedagógica após a escola ter sido elevada a categoria
de escola quilombola urbana?

3º) Como foi a sua formação inicial (magistério, licenciatura...) enquanto professor?

4º) Para você o que representa trabalhar com a EJA?

5º) O que você considera trabalhar numa perspectiva multicultural?

6º) Qual a disciplina que leciona e como trabalha?

7º) Defina a profissão de professor com uma palavra, frase ou pensamento:
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