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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho refere-se à pesquisa-ação realizada na escola campo e à participação no GTE da 

Rede Municipal de Educação para reescrita da PPP/EAJA 2017. O objetivo dessa pesquisa-

ação consistiu em incluir as temáticas de gênero e sexualidade no currículo da Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos (EAJA) da escola campo e da Rede Municipal de Ensino 

(RME) de Goiânia. A pesquisa questionou o currículo da EAJA, suas propostas e medidas e 

se essas são viáveis à discussão de gênero e sexualidade no ambiente escolar da EAJA. De 

início, remontou-se à história da educação de jovens e adultos no Brasil e na Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia, às identidades do sujeito da EJA, à diversidade cultural 

que caracteriza a EJA e a discussão de um currículo que se pretende desenvolver na EAJA, 

considerando a diversidade cultural e as temáticas de gênero e sexualidade. A metodologia 

eleita para essa pesquisa foi a pesquisa-ação, qualitativa com observação participante, na qual 

a pesquisadora procurou integrar-se ao cotidiano da Escola Campo, com vistas a melhor 

perceber as interações sociais e a práxis pedagógica dos sujeitos pesquisados. Essa técnica de 

pesquisa na educação permite a participação de todos(as) os(as) envolvidos(as) em todo o 

processo e nas decisões da pesquisa e intervenção. Para viabilizar uma prática pedagógica 

voltada para o diálogo com as várias identidades que compõem a diversidade cultural da EJA 

foram analisados vários documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Temas Transversais (BRASIL, 1998), Parecer nº 11/2000-CNE/CEB, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 2010), além de outros como Documento Nacional Preparatório a VI 

CONFINTEA (BRASIL, 2009), os quais permitem à escola a construção do seu currículo 

para atender às especificidades de seus sujeitos e promoção da multiculturalidade. Essa 

pesquisa-ação contribuiu com o processo, ainda em construção, de uma nova cultura escolar 

de respeito à diversidade cultural, gênero e sexualidade na escola campo. A formação 

continuada trabalhada em forma de grupos de estudos em conjunto com os(as) professores(as) 

participantes sobre as temáticas de gênero e sexualidade com a perspectiva de auxiliar na 

elaboração do discurso e da prática de igualdade de gênero, isto é, a superação das 

desigualdades entre mulheres e homens. Durante a formação continuada os(as) 

professores(as) participantes planejaram as sequências didáticas para trabalhar com os(as) 

alunos(as) em sala de aula. Os temas das aulas trataram em geral das questões de gênero, com 

especificidade para a violência doméstica, planejamento familiar, a maternidade e a mulher e 

o mundo do trabalho. Foi trabalhado também a diversidade sexual e a corporeidade. O 

resultado dessas formações culminou na elaboração do objeto educacional estruturado em 

duas sequências didáticas com sugestões de práticas pedagógicas para a elaboração do 

discurso e da prática de igualdade de gênero e da sexualidade no ambiente escolar. A 

participação no GTE que reescreveu a proposta curricular da EAJA da RME testemunhou a 

inclusão das temáticas de gênero e sexualidade na PPP/EAJA (2017). 

   

Palavras-chave: EJA; gênero; diversidade; currículo; ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work refers to action research conducted in the field school and participation in the GTE 

of the Municipal Education Network to rewrite the PPP / EAJA 2017. The purpose of this 

action research was to include the issues of gender and sexuality in the curriculum of 

Adolescent, Youth and Adult Education (EAJA) at the field school and Teaching Municipal 

Network of Goiânia (RME). The survey questioned the curriculum of Adolescent, Youth and 

Adult Education, their proposals and measures and these are viable to the discussion of gender 

and sexuality in the school environment of Adolescent, Youth and Adult Education. Initially, 

remounted to the history of youth and adult education in Brazil and Goiânia‘s Municipal 

Secretary of Education, the identity of the subject of adult education, cultural diversity that 

characterizes the adult education and discussion of a curriculum to be developed in EAJA, 

and the debate about a curriculum to be developed in the Adolescent, Youth and Adult 

Education, considering cultural diversity and the themes of gender and sexuality. The 

methodology chosen for this research was the action research, qualitative with participant 

observation in which the researcher sought to integrate into the daily life of Field School, in 

order to better understand the social interactions and the pedagogical praxis of the subjects. 

This research technique in education allows the participation of all the involved throughout 

the process and in the research and intervention decisions. To make a pedagogical practice 

focused on the dialogue with the various identities that make up the cultural diversity of the 

EJA was analyzed various official documents such as the National Curriculum Parameters: 

Transversal themes (BRAZIL, 1998). Report Nº. 11/2000-CNE / CEB, National Curriculum 

Guidelines for Youth and Adult Education (BRAZIL, 2000), the Law of Directives and Bases 

of Education (BRAZIL, 2010), and others like National Document Preparation CONFINTEA 

VI (BRAZIL, 2009) which allow the school to build its curriculum to meet the specific 

characteristics of their subjects and promoting multiculturalism. This action research 

contributed to the process, still under construction, a new school culture of respect for cultural 

diversity, gender and sexuality in school field. Continuing education worked in study groups 

with the participating teachers about the themes of gender and sexuality with the prospect of 

drawing up speech and gender equality practice, that is to say, overcoming inequalities 

between women and men. During the continuing education the participating teachers planned 

the didactic sequences to work with the students in classroom. The topics of the classes 

treated in general gender issues, with specificity for domestic violence, family planning, 

maternity and women and the world of work. It was also worked sexual diversity and 

corporeality. The result of such training culminated in the development of the educational 

object structured in two teaching sequences with suggestions of teaching practices for the 

development of speech and practice of gender equality and sexuality at school. Participation 

in the GTE that rewrote the curriculum proposal for EAJA at the RME witnessed the 

inclusion of issues of gender and sexuality in the PPP / EAJA (2017). 

Keywords: Adult education; Genre; Diversity; Curriculum; Teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

A escolha por trabalhar diversidade, gênero e sexualidade com os profissionais da 

educação de Goiânia que atuam na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA) da 

Secretaria Municipal de Educação, na Escola Campo
1
, faz parte das necessidades urgentes 

percebidas pela pesquisadora tanto em relatos de pesquisa, como por sua própria experiência 

profissional na Educação de Jovens e adultos (EJA). Como professora desta modalidade de 

ensino por opção, a autora deste trabalho sempre se inquietou com a forma como mulheres 

adolescentes, jovens e adultas justificam, muitas vezes, seu afastamento da escola, alegando 

diversos motivos que envolvem a maternidade e o casamento: porque precisam ficar com as 

crianças, pois o marido não se dispõe a isso; pelo ciúme que este demonstra; e também, em 

alguns casos, essas alunas, quando procuradas, dizem que o marido não aceita o fato de elas 

saberem mais que eles.  

O estudo do tema e a intervenção na Escola Campo configuram-se como uma tentativa 

de interpretar parte do universo que compõe as identidades de gênero e de contribuir com o 

processo de construção de uma nova cultura escolar de respeito à diversidade. Entende-se que 

a abordagem de questões relativas ao assunto das relações de gênero e sua identidade, 

sexualidade/orientação sexual, tem sido trabalhada em poucas escolas na modalidade de 

ensino de Educação de Jovens e Adultos, em geral dependente de um quadro de docentes que 

assumam a tarefa e aceitem o desafio de trabalhar com o tema em sala de aula. Além disso, 

setores conservadores da sociedade pressionam para que os legisladores aprovem leis que 

retirem esse assunto das escolas, vistas por eles como ―ameaça à família‖. No município de 

Goiânia, em junho de 2015, foi aprovado o Plano Municipal de Educação com a supressão das 

palavras ―gênero‖ e ―sexualidade‖, a exemplo do Plano Nacional de Educação. Uma vitória 

dos grupos religiosos e conservadores da sociedade brasileira, que são representados pela 

maioria dos legisladores que decidem sobre as leis desse país e do município de Goiânia. 

 A pesquisa consiste numa pesquisa-ação qualitativa, que se promove no campo da 

informação, na busca por conhecer com maior profundidade o assunto e tornar mais claro os 

conceitos de ―diversidade‖, ―gênero‖ e ―sexualidade‖. Trata-se de uma pesquisa de 

observação participante, na qual a pesquisadora busca integrar-se às atividades desenvolvidas 

no cotidiano da escola, com vistas a perceber melhor as interações sociais e a práxis 

pedagógica dos sujeitos pesquisados. A pesquisa-ação procura compreender o papel do(a) 

                                                           
1
Devido a razões éticas, de acordo com a resolução CNS nº 466/12, o nome da escola pesquisada será 

preservado. Por conseguinte, a escola pesquisada será denominada ―Escola Campo‖. 
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professor(a) da EAJA como mediador(a) dos discursos (diálogos/processos) sobre 

diversidade, gênero e sexualidade. Esperou-se, desta feita, programar propostas que viessem a 

enriquecer o currículo da escola.  

 A esta pesquisa coube questionar o currículo da EAJA, suas propostas e medidas e se 

elas são viáveis à discussão de gênero na escola. Como dialogar com professoras e 

professores com vistas à compreensão da temática em pauta nas várias disciplinas trabalhadas 

na EAJA? São disponibilizados às professoras e aos professores cursos e materiais que tratem 

da história das mulheres, suas lutas e conquistas? Há clareza, em meio ao coletivo de 

educadores e educadoras, de que a diversidade pode, muitas vezes, contribuir para a 

aprendizagem de todas e de todos os envolvidos no processo escolar? Como contribuir para a 

perspectiva de uma nova cultura escolar de respeito à diversidade, ao gênero e à sexualidade?  

 O objetivo do trabalho de pesquisa-ação é contribuir com o exercício de formação 

continuada junto ao coletivo de professores e professoras da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos da Escola Campo, tendo como proposta a aplicabilidade e a socialização, na 

Rede Municipal de Educação de Goiânia, da temática em discussão neste trabalho. Procurou-

se promover seminários, oficinas, grupo de estudo, esperando contribuir com a elaboração do 

discurso e da prática de igualdade de gênero, superar as desigualdades e promover o respeito à 

diversidade sexual no ambiente escolar.  

  Inicialmente, durante o ano de 2014, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre os vários trabalhos que discutem gênero, sexualidade, diversidade, currículo e educação 

para que fosse, assim, possível não apenas delimitar o material teórico que subsidiasse o 

desenvolvimento desta pesquisa, já que com esse levantamento, procurou-se também recortar 

e cumprir as formalidades protocolares necessárias ao devido conhecimento da unidade 

escolar aqui privilegiada. 

A fase exploratória consistiu em algumas visitas à Escola Campo, quando ocorreu o 

primeiro acesso ao ambiente escolar pela pesquisadora. Na ocasião, foi possível levantar 

alguns dados com a coordenação pedagógica e realizar a leitura do Projeto Político 

Pedagógico/2014 da Escola Campo e da Proposta Político-Pedagógica da Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos (EAJA) /2012-2014 da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia. 

Após ter sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa/CEP-UFG, este projeto de 

pesquisa foi apresentado ao coletivo da Escola Campo. Em reunião, considerou-se que a 

participação do conjunto de professoras e, também, professores e da coordenação pedagógica 
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seria imprescindível à realização e ao desenvolvimento desta pesquisa-ação, já que esta se 

caracteriza pela proposta de trabalhar teoria e prática diante de um problema que só poderia 

ser equacionado se envolvesse o conjunto de sujeitos partícipes da situação, no caso a Escola 

Campo em questão. Como esta pesquisa-ação tem objetivo de conhecimento (THIOLLENT, 

2004, p. 18), foi apresentado o objetivo geral do projeto de intervenção. Em seguida, 

esclareceu-se a comunidade sobre todas as fases da pesquisa previstas na metodologia. 

 Para resguardar os sujeitos entrevistados, foram atendidas as exigências da Resolução 

466/12, do Ministério da Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no 

Brasil. Procurando cumpri-la, foi elaborado um Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento que os participantes da pesquisa leram, concordaram e assinaram. 

Após a apresentação da proposta da pesquisa-ação à equipe houve um período de 

negociação em que a pesquisadora reviu a metodologia proposta, reorganizada para atender ao 

coletivo de professoras e professores. Após as mudanças na metodologia, eles(as) 

concordaram em participar e só então se cumpriram as formalidades protocolares. Do coletivo 

de treze profissionais que atuam na EAJA da Escola-Campo, na sala de aula e coordenação 

pedagógica, participou da pesquisa-ação o total de nove profissionais, sendo uma professora e 

um professor da coordenação pedagógica, duas professoras e uma intérprete do I Segmento 

(1ª a 4ª séries) e três professoras e um professor de área do II Segmento (1ª a 8ª séries). 

A pesquisadora realizou, em seguida, uma análise diagnóstica da Escola Campo em 

que foi observada a ação do coletivo no refeitório, durante o serviço de jantar e o recreio, 

tanto do pátio, quanto da sala dos(as) professores(as) e da biblioteca. Seguiu-se a aplicação de 

dois questionários que levantaram dados quantitativos da Escola Campo e outros relativos aos 

projetos desenvolvidos em 2014, bem como dos planejamentos dos(as) professores(as) para o 

primeiro e segundo semestre de 2015. Foi possível também colher informações sobre a 

formação dessas professoras e desses professores na temática diversidade, gênero e 

sexualidade. Tais dados foram levantados na secretaria junto à coordenação pedagógica da 

escola e com o coletivo de professores e professoras participantes da pesquisa-ação. As 

observações foram transcritas em um diário de campo, em que a pesquisadora registrou a sua 

percepção do contexto, sobre as representações do assunto aqui discutido; além de fatos, 

discursos e prática social desta instituição de ensino. 

Para a realização do seminário foi considerado, em primeiro lugar, a experiência e 

saberes das(os) profissionais envolvidas(os) e, em segundo lugar, suas dificuldades 

conceituais em relação às temáticas de gênero e sexualidade. Os saberes das(os) 
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professoras(es) foram considerados com base na reflexão da aquisição desses ao longo da 

história de sua vida profissional e pessoal, abrangendo todas as suas esferas de relações 

sociais e de aprendizagem, tanto em sua vida profissional quanto em sua vida social e 

familiar. Foram abordados os conceitos de ―gênero‖, ―identidade de gênero‖, ―sexualidade‖, 

―orientação sexual‖ ―diversidade‖ ―diversidade cultural‖ e ―diversidade sexual‖. Em seguida à 

discussão desses conceitos, as(os) professoras(es) envolvidas(os) apresentaram suas 

dificuldades em  relação ao trabalho em sala de aula com as temáticas de gênero, sexualidade 

e diversidade sexual. 

O trabalho de formação continuada foi desenvolvido no horário de estudo e 

planejamento das(os) professoras(es) e da coordenação pedagógica. A formação continuada 

concretizou-se em forma de grupos de estudos. Ressalta-se que a formação continuada em 

serviço está prevista na orientação da Proposta Político-Pedagógica da Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos PPP/EAJA 2012-2014: ―a formação dos educadores deve ser 

compreendida como trabalho, sendo, portanto, realizada dentro da carga horária dos 

profissionais dessa modalidade de ensino‖ (PPP/SME, 2013, p. 08).  

Durante a realização dos grupos de estudos, foram trabalhados vários textos, vídeos e 

reportagens sobre a temática de gênero e sexualidade na educação de jovens e adultos. O 

material estudado e as discussões realizadas tinham objetivo de esclarecer as dúvidas dos(as) 

participantes sobre as temáticas e trabalhar as dificuldades apontadas nos questionários e no 

seminário. As indagações oriundas do seminário e da pesquisa exploratória conduziram os 

estudos com o coletivo de profissionais participantes. O trabalho foi desenvolvido no sentido 

de contribuir com a formação docente daquelas(es) profissionais com a problematização de 

suas concepções de gênero, sexualidade e diversidade cultural, além da reflexão sobre as 

práticas pedagógicas que se propôs realizar. 

Os temas das aulas foram escolhidos livremente pelos professores e professoras, sendo 

que alguns e algumas desenvolveram o tema proposto utilizando os livros didáticos
2
 adotados 

na EAJA da Escola-Campo. Curiosamente, a pesquisadora encontrou a temática diversidade e 

gênero nos livros didáticos adotados, em todas as disciplinas dos componentes curriculares, 

fato que a maioria das professoras e dos professores disse desconhecer.   

Essa formação resultou em seis planejamentos de sequências didáticas a serem 

trabalhadas em sala de aula nos I e II segmentos. As atividades foram organizadas 

separadamente de acordo com os assuntos: ―A mulher inquietações e expectativas de cada 

                                                           
2
 A coleção tempo de aprender, adotada na Escola Campo, é uma distribuição periódica do MEC referente ao 

Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos. (PNLD EJA). 
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professor(a). As temáticas trabalhadas nessas aulas contemplaram as várias faces da discussão 

sobre diversidade, gênero e sexualidade. Foram abordados os seguintes no mundo do 

trabalho‖ (1ª e 2ª séries do I segmento), foi trabalhado pela professora referência e a 

professora intérprete dessa sala.  ―Gênero e diversidade sexual‖; ―Diversidade sexual na 

escola: reconhecê-la e superar preconceitos‖ (8ª A e B do II segmento), desenvolvida pelo 

professor de português. ―Planejamento familiar‖ (6ª série do II segmento), trabalhado pela 

professora de geografia, a partir do conteúdo do livro didático de geografia referente a essa 

série. ―A maternidade e a mulher‖ (7ª série do II segmento), trabalhado em ciências, com 

ajuda do livro didático. ―O corpo e a sexualidade‖ (6ª série do II segmento), trabalhado pela 

professora de artes, com base no livro didático de artes referente a essa série e a ―Cartilha da 

Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito de toda mulher‖ (3ª e 4ª séries do I 

segmento), trabalhado pela professora referência dessa sala de aula. Vale registrar que as 

aulas sobre esse último item surpreenderam a professora/pesquisadora quando, no decorrer 

destas, todas as alunas foram declarando, uma a uma, as violências de gênero, de um ou mais 

tipo, que sofriam ou já sofreram mais de uma vez.  

Quando a professora e/ou professor concluía o trabalho com a temática proposta para a 

sala aula, a pesquisadora aplicava uma entrevista, em profundidade, – orientada e 

semiestruturada – com os(as) professores(as) e a coordenação pedagógica. Ao final do 

processo, os(as) professores(as) responderam a um segundo questionário sobre a temática da 

pesquisa e a um terceiro questionário de avaliação da pesquisa e da pesquisadora. 

A realização do seminário, da formação continuada, do planejamento e da realização 

das aulas percorreu um tempo de seis meses. A formação continuada foi trabalhada com nove 

professores(as) em um período de quatro meses, somando um total aproximado de dez horas 

de estudo com cada professor(a), em grupo ou individualmente. Além das anotações 

realizadas pela pesquisadora durante a pesquisa, todas as entrevistas foram gravadas e 

transcritas, com a garantia do sigilo e privacidade dos(as) entrevistados(as), assegurados pelo 

Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 Compreende-se aqui a pesquisa participante como aquela que examina seu objeto 

dentro de um contexto determinado pelo ambiente, ou seja, estão em questão o 

comportamento e a interação do grupo ou do indivíduo. Nessa realidade social observa-se a 

postura, as normas de conduta, explícitas e implícitas, a linguagem verbal e não verbal, o 

vocabulário, a sequência de eventos; enfim, os diferentes momentos do objeto investigado. 
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Nessa perspectiva de buscar entender a realidade social de dentro para fora, elegeu-se 

para a interpretação dos dados a análise do contexto histórico e social em que se encontra a 

instituição eleita para a intervenção. Dito de outro modo procurou-se compreender a prática 

social, que envolve os movimentos expressados em ações e representações, que por sua vez, 

constituem a realidade social, pois o discurso é uma prática social constituída de 

representação e significação que participa e ajuda a construir os sistemas de conhecimento, de 

crenças, das relações sociais e, por fim, intrinsecamente da constituição e construção das 

identidades sociais.  

 De posse da pesquisa realizada e com o conteúdo das fitas gravadas transcrito, que 

somaram um total aproximado de 120 laudas, iniciou-se a redação da presente dissertação de 

mestrado acadêmico. 

 O primeiro capítulo traça uma retrospectiva na EJA, cuja história é marcada pela 

exclusão e pelas hierarquias culturais. Ao apontar alguns aspectos da trajetória da EJA no 

Brasil, consideram-se as conquistas das mulheres, especialmente seu processo de 

escolarização. Ainda no primeiro capítulo trabalham-se as concepções teóricas que 

conceituam identidade e sujeito da EJA, diversidade e currículo. Esses conceitos são 

abordados nesta dissertação mediante a uma perspectiva multiculturalista, pós-colonialista e 

pós-estruturalista. 

 O segundo capítulo explora, em primeiro lugar, a história da EJA em Goiânia, 

surpreendente pela forma democrática como se desdobrou posteriormente em EAJA
3
, pela 

luta de sua consolidação nos moldes da Educação Popular e pelo processo de escrita e 

reescrita de suas Propostas Políticas Pedagógicas. Para dar sequência a este estudo e de 

acordo com o objetivo geral da pesquisa-ação, o segundo capítulo analisa a atual Proposta 

Política Pedagógica – PPP/EAJA 2012-2014 (2013) e discorre sobre o processo preparatório e 

de execução da escrita da Proposta Política Pedagógica – PPP/EAJA (2017). Do mesmo modo 

trata da participação da pesquisadora no Grupo de Trabalho e Estudo GTE, responsável por 

efetivar a avaliação e a reescrita da metodologia e a inclusão de gênero e sexualidade no 

currículo da EAJA, por meio da Proposta Política Pedagógica – PPP/EAJA (2017). 

 O terceiro capítulo desdobra-se sobre o percurso metodológico da intervenção e da 

pesquisa-ação na Escola Campo e discute, ainda, o objeto educacional com uma abordagem 

teórica dos conceitos de diversidade, gênero e sexualidade, aptos a compor a Proposta 

                                                           
3
 Em nível nacional, a nomenclatura dessa modalidade de ensino é denominada EJA – Educação de Jovens e 

Adultos. Na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a partir de 2001, foi incluído o sujeito adolescente, o 

que resultou na nomenclatura EAJA – Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos. 
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Política Pedagógica – PPP/EAJA 2017. Ademais, apresenta sugestões de práticas pedagógicas 

para a elaboração do discurso e da práxis de igualdade de gênero no ambiente escolar por 

meio de duas sequências didáticas escolhidas e desenvolvidas pelos(as) professores(as) da 

escola campo em sala de aula. 

A inclusão da temática diversidade, gênero e sexualidade na Proposta Política 

Pedagógica – PPP/EAJA 2017 e no Projeto Político Pedagógico da Escola Campo, de forma 

documentada, com referenciais teóricos e sugestão de aplicabilidade nas práticas educativas, 

pode conferir aos educadores e às educadoras da EAJA informações e segurança para tratar 

dos temas. Espera-se também que esses profissionais da Escola Campo possam demonstrar, 

no cotidiano escolar, vontade e desejo de questionar as verdades e as normas culturais 

vigentes historicamente na sociedade, com especial atenção para a temática trabalhada com 

esses sujeitos sociais na perspectiva de desenvolver uma nova cultura escolar de respeito e 

valorização da diversidade cultural. 
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I. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DIVERSIDADE, GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

 

O presente capítulo apresenta uma abordagem histórica da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA e sua constituição como modalidade de ensino
4
 no Brasil e em Goiânia. Além 

disso, a diversidade cultural que a caracteriza, a concepção do sujeito e suas identidades 

construídas culturalmente com especificidade para as temáticas de gênero e sexualidade e sua 

importância na formação das(os) educadoras(res) para desenvolvimento de uma nova cultura 

escolar de respeito e multiculturalidade.  

O objetivo desse capítulo teórico não pode ser apenas de esclarecer as categorias que 

servem de sustentação para a pesquisa, mas de propor uma articulação teórica que substancie 

o entendimento da necessidade de novas práticas educacionais na EJA e que considerem a 

diversidade cultural como ponto de partida para a igualdade. 

Para tanto, surgem alguns apontamentos com o propósito de verificar se o 

conhecimento da trajetória da Educação de Jovens e Adultos - EJA no Brasil e na Secretaria 

Municipal de Goiânia pode contribuir para a inclusão das temáticas gênero e sexualidade e se 

é pertinente inseri-las no currículo da Escola Campo. A Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia, por meio de seu Projeto Político Pedagógico, caracteriza como sujeitos da EJA, 

os(as) professores(as), alunos(as), e demais profissionais da escola. Essa concepção de 

sujeitos permite pensar que o entendimento da diversidade cultural por parte destes sujeitos 

contribuem para uma compreensão da construção identitária, da discussão de gênero e 

sexualidade.  

Tais apontamentos buscam responder às seguintes questões: em que medida a 

problematização de gênero e sexualidade pode contribuir com a formação dos sujeitos da 

EJA? Considerando os campos dos estudos lésbicos e dos estudos gays
5
, é pertinente pensar 

que estes também podem contribuir com a educação dos(as) educadores(as) da EJA? 

A história da EJA no Brasil se constitui, em última análise, em um movimento pautado 

na educação popular que procura garantir as Políticas Públicas para essa modalidade de 

ensino. A origem da educação de adultos tem suas raízes no período de colonização, quando, 

                                                           
4
 A referência à Educação de Jovens e Adultos (EJA), como modalidade de ensino, diz respeito à sua natureza 

voltada para atender a educação básica em seus dois níveis, ensino fundamental e médio. 
5
 Embora o termo gay trate de um estrangeirismo criticado por alguns militantes dos direitos homossexuais, esta 

palavra foi adotada por uma grande maioria de homossexuais para uma definição identitária de grupo 

minoritário, uma orientação sexual e várias subculturas ou tribos urbanas e, por isso, ela será usada neste 

trabalho ao lado de termos como homoafetivo, homoerótico, homossexual etc.  
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em 1549, visando garantir a soberania da Metrópole no Brasil, a coroa portuguesa, sentiu a 

necessidade de implantar um processo de escolarização, incumbindo a tarefa aos jesuítas, os 

quais tiveram a missão inicial de catequizar os índios.  

Tal incumbência já revelou, desde esta época, um processo de escolarização marcado 

pela ausência da valorização da cultura do outro, ou seja, dos catequizados, bem como, da 

distinção de gênero, uma vez que a escolarização para homens e mulheres tinha caráter 

diferenciado, pautados nos moldes europeus. Embora expulsos em 1759 pela coroa 

portuguesa, a influência deste modelo de educação religiosa dos jesuítas perpassa o tempo e a 

história chegando até os dias atuais.  

  

 

1.1. História da EJA: aspectos da trajetória da educação de jovens e adultos  

  

A trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil é caracterizada por lutas e 

movimentos sociais que procuram garantir as Políticas Públicas desta modalidade de ensino. 

Propõe-se aqui uma abordagem histórica com referências pontuais para ajudar no 

entendimento desse processo de constituição da educação de jovens e adultos no Brasil e em 

Goiânia. 

 Ao chegarem ao Brasil, em 1500, e encontrarem os ameríndios, os portugueses se 

depararam com vários povos de organização e cultura diferentes da prática cultural europeia. 

Provavelmente, a educação própria da vida em comunidade daquelas pessoas se caracterizava 

pela informalidade, realizada no dia a dia, e com divisão sexual do trabalho. Até 1530 os 

recém-chegados exploradores de Portugal estabeleciam somente o sistema de trocas com 

esses povos, o escambo, que consistia em permutar produtos manufaturados por madeiras, 

com destaque para o pau-brasil. Em 1530 inicia-se o processo de colonização do Brasil, 

quando a metrópole, preocupada em proteger e garantir o território e atendendo a demandas 

europeias, investe na agricultura com a monocultura de cana de açúcar.  

 A coroa portuguesa criou, em 1549, o Governo Geral com vistas a implantar um novo 

regime que consolidasse o processo de colonização do território brasileiro e garantisse a 

soberania da metrópole. Diante disso, julgaram conveniente iniciar o processo de 

escolarização no Brasil e, para tanto, chegou, em terras brasileiras, a Companhia de Jesus com 

a missão de catequizar as populações indígenas do território colonial, estabelecendo-se no 

Brasil desde esse período até 1759, quando foram expulsos pela coroa portuguesa. 
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  Para cumprir a incumbência de catequizar os índios e convertê-los, considerou-se 

necessário que eles soubessem ler e escrever para servir não só à igreja, como também ao 

trabalho. Com isso, inicia-se o processo de educação dos homens adultos no Brasil, para que 

estes aprendessem português, aceitassem o Deus dos europeus e abandonassem seus hábitos. 

Os educadores jesuítas difundiam o evangelho, transmitiam normas de comportamento, 

profissionalizavam os índios e um pouco mais tarde os escravos traficados da África. Nesse 

processo de escolarização e formação de mão de obra, os jesuítas criaram as missões, em que 

os indígenas, deslocados de suas aldeias, eram catequizados nessa dinâmica: trabalho-

religiosidade.  

 O legado dos jesuítas, além de contribuir para a disseminação das populações 

indígenas, tem seu caráter marcante na configuração do sistema educacional brasileiro, uma 

vez que foram os responsáveis pela criação dos primeiros colégios para formação da elite e de 

vários seminários. De acordo com Paiva (2015, p.68), 

 

Montado o sistema de educação popular com base no objetivo primordial de 

catequese e recrutamento de vocações religiosas necessárias à difusão da fé e 

consolidação do domínio português, puderam os jesuítas, uma vez logradas essas 

metas, enfatizar o ensino das elites: além das escolas de ler e escrever, eles 

mantinham na época da sua expulsão diversos seminários e 24 colégios para 

formação das elites.  

 

 

 Os jesuítas destinavam seu trabalho intrinsecamente a ensinar a catequese a todos, em 

geral, e à formação da elite brasileira branca e masculina, em particular. A influência da 

educação religiosa dos jesuítas no Brasil não se limita a esse período de tempo. Perpassa a 

história da educação brasileira em todas as suas épocas até a atualidade (RIBEIRO, 1992). 

 Às mulheres adultas da colônia era permitido frequentar aulas de catequese. Sua 

educação completava-se no lar, onde aprendiam a cozinhar, lavar, passar, enfim, tornavam-se 

cuidadoras de seus pais e maridos. Essa era a normativa europeia da época. Na própria 

metrópole do século XVI, não havia educação regular para meninas. As mulheres da corte 

eram alfabetizadas em casa, o suficiente para ler livros de reza. Já as portuguesas do interior 

de Portugal eram, em sua maioria, analfabetas (RIBEIRO, 2000). 

 Segundo Haddad e Di Pierro (2000), com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de 

Pombal, em 1759, houve uma desorganização do sistema de ensino instituído pela Companhia 

de Jesus. Somente no período imperial encontram-se informações sobre o processo de 

educação dos adultos.  
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 A Constituição Brasileira de 1824 garantiu o direito de instrução primária e gratuita a 

todos os cidadãos, incluídos aí os adultos. Esse direito universal, declarado nessa e em todas 

as outras constituições que a sucederam, destinava-se, particularmente, aos cidadãos 

brasileiros. Nesse período do Império brasileiro, eram considerados cidadãos uma pequena 

parcela da população, a elite econômica, branca e masculina, que estava destinada a 

frequentar a educação primária de direito, ―da qual ficavam excluídos negros, indígenas e 

grande parte das mulheres‖ (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.109). Esse descompasso entre o 

discurso declarado na Constituição e a garantia dos direitos de fato não foi o único entrave 

imediato no desenvolvimento da educação elementar no Brasil imperial. 

 Nas informações acumuladas sobre o período imperial, consta também a 

descentralização do ensino elementar, decretada pelo Ato Institucional de 1834. Neste, o 

governo imperial institui as assembleias legislativas e lhes responsabilizando pela elaboração 

de seu próprio regimento, que deveria estar de acordo com a Constituição e com as normas do 

Estado central. Ficaram, então, a cargo das províncias, a legislação e a execução dos 

processos de escolarização pública no local, quando elas passaram a responder pelas diretrizes 

e pelo funcionamento de suas poucas escolas e poucos professores.  

 O ensino secundário e superior ficou sob a responsabilidade do governo Imperial. 

Segundo Paiva (2015), essa difusão da educação elementar inclui as escolas noturnas criadas 

pelas províncias a partir de 1870. Durante muito tempo, elas foram a única forma de educação 

de adultos praticadas no país. Os autores Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que as poucas 

realizações do Império na área de educação básica foram desenvolvidas pelas províncias tanto 

na escolarização de jovens e adultos, quanto no ensino de crianças e adolescentes. 

A responsabilidade pública das províncias e municípios no desenvolvimento e atuação 

no ensino elementar foi reiterada na Constituição de 1891, dois anos após a Proclamação da 

República, orientada pela concepção federalista de organização governamental. O ensino 

secundário e superior, no entanto, continuou a cargo do governo central, a União. Constata-se 

que durante a Primeira República houve preocupação por parte das províncias com as 

condições difíceis e precárias da educação básica. Essas preocupações resultaram na 

elaboração de um grande número de reformas educacionais que deixaram de ser realizadas 

por falta de orçamento. 

 A primeira Constituição da República brasileira proibiu que adultos analfabetos 

votassem em eleições para cargos públicos (PAIVA, 2015). Um dos idealizadores da 

Constituição de 1891, Rui Barbosa defendia a ideia de que a proibição ao voto para 
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analfabetos os impulsionaria a procurar aprender a ler e a escrever. Mas, obviamente, isso não 

ocorreu por vários fatores econômicos e estruturais. O censo de 1920 aponta que 72% da 

população brasileira adulta eram analfabetas. Em Goiás esse índice chegou a 98%. 

 O fim da Primeira Guerra Mundial (1918) e o final da Primeira República (1930) no 

Brasil despertou um clima de nacionalismo no mundo e no Brasil. Nesse momento, a 

campanha de valorização do sentimento nacional se refletiu no ―entusiasmo da educação‖ 

(PAIVA, 2015), compartilhado por alguns idealistas brasileiros, como empresários, 

comerciantes, o próprio governo e seus legisladores. Movidos pela concepção humanitarista 

da educação, viam na precária difusão do ensino a razão de todos os problemas da nação, 

concebendo o analfabeto como um sujeito incapaz. Na busca de soluções imediatas e 

nacionalistas, tomaram algumas medidas nesse sentido, como a nacionalização do ensino nos 

estados do Sul, a instituição do serviço militar obrigatório para homens e a cruzada contra os 

altos índices de analfabetismo. 

 Na urgência da campanha que foi deflagrada contra o analfabetismo, caracterizada 

pela difusão quantitativa, que percorre os anos de 1920, surgem profissionais com os ideais 

transformadores da Escola Nova. De acordo com Paiva (2015), esses novos ideólogos
6
 

adotaram o otimismo pedagógico como meta educacional, que enfatiza o aspecto qualitativo 

do ensino e despreza a relação existente entre o sistema educacional e o conjunto da sociedade 

e sua evolução histórica e social. 

 Pode-se perceber que tais campanhas não representaram medidas radicais e tampouco 

conseguiram realizar a alfabetização em massa, como pretendido. Nesse período, com 

exceção das escolas noturnas, criadas em 1925, não consta nenhuma iniciativa por parte dos 

estados e tampouco do governo central no sentido de alfabetizar os adultos. De acordo com 

Paiva (2015, p. 100): 

 
O movimento em favor da difusão quantitativa do ensino – muito forte até meados 

da década dos 20 – tem um caráter geral. Ele se refere ao ensino das crianças e, 

marginalmente, ao dos adultos; refere-se também à ampliação das oportunidades de 

instrução profissional. 

 

 

 Somente a partir de 1940, quando se efetiva o Plano Nacional de Educação (PNE) 

criado pela Constituição de 1934, é que se estabelece, pela primeira vez, a educação de 

                                                           
6
 ―Os primeiros ‗profissionais da educação‘ frequentemente não possuem formação específica; são autodidatas 

dispostos a estudar o assunto e dar opiniões que deixam de lado o aspecto político da questão‖ (PAIVA, 2015, p. 

113). 
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adultos como dever do Estado e a obrigatoriedade do ensino primário para todos. A educação 

de jovens e adultos assume um caráter de política governamental, com destaque em âmbito 

nacional para a tomada de algumas medidas, tais como: em 1942 a criação do Fundo Nacional 

de Ensino Primário (FNEP), que incluía o ensino supletivo para adolescentes e adultos; em 

1947, a instituição do Serviço de Educação de Adultos (SEA) para orientar e coordenar os 

planos anuais de ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos.  

 Nesse mesmo ano, o Serviço de Educação de Adultos (SEA) organizou a Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultos, (CEAA, de 1947), de reconhecida importância na 

estruturação e organização dos estados e municípios no sentido de atender à educação de 

jovens e adultos; o governo federal criou também, nesse período, outras duas campanhas de 

curta duração de pouco êxito, sendo elas a Campanha Nacional de Educação Rural (1952) e a 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958) (BRASIL, 2002).  

 Os princípios conceituais dessas medidas governamentais são fundados na concepção 

preconceituosa do analfabeto, construída durante o Império e a Primeira República, ainda hoje 

persistente. Nessa concepção, a aprendizagem do analfabeto, considerado pueril, deveria ser 

realizada nos mesmos moldes da educação elementar das crianças de sete a quatorze anos. 

Esse paradigma foi sendo reforçado pelos ―entusiastas da educação‖ (PAIVA, 2015) a ponto 

de responsabilizarem os sujeitos analfabetos pela precária situação econômica do país.  

 À época, a taxa de analfabetismo atingia a cifra de 40% da população, quase 16 

milhões de habitantes estavam à margem da sociedade no processo de produção e nas 

tomadas de decisão política do país, quando era negado constitucionalmente o voto aos 

homens analfabetos e sem posses. Nas palavras de Vanilda Paiva (2015, p. 213): ―[...] na base 

de tudo isto estavam algumas ideias defendidas pelos ‗entusiastas da educação‘, sendo o 

analfabetismo enfocado como causa e não efeito da situação econômica, social e cultural do 

país‖. 

 O lapso de tempo entre 1959 a 1964 é chamado por Haddad e Di Pierro (2000, p. 111) 

como ―um período de luzes para a Educação de Adultos‖. Em 1958 ocorreu o II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, promovido pelo Ministério da 

Educação, no governo de Juscelino Kubistchek. A principal preocupação de seus 

organizadores consistia em sistematizar essa modalidade escolar de acordo com as novas 

necessidades do país, com um governo preocupado em promover e orientar a educação dos 

adultos de forma que eles se integrassem ao novo ritmo imposto pela política nacional 

desenvolvimentista em fase de expansão. Para fomentar a discussão e direcionar novas 
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diretrizes para o assunto em pauta, os movimentos de educação popular, recentemente 

surgidos, foram convidados a participar do Congresso com a defesa de suas teses sobre os 

novos rumos a serem trilhados pela organização da educação de adultos no Brasil (PAIVA, 

2015). 

 O II Congresso Nacional de Educação de Adultos repercutiu uma nova forma de 

pensar a pedagogia para esse segmento da população, que rompe com o preconceito de 

incapaz sobre o analfabeto. Desprezando a sua cultura e suas experiências, ele era até então 

estigmatizado como indivíduo infantil. No Congresso, discutiu-se a renovação dos métodos e 

processos educativos, com propostas de cursos que partissem da realidade de vida dos alunos, 

privilegiando suas experiências e programassem discussões problematizando a realidade com 

ênfase no caráter emancipatório e libertador.  

Supunha-se, então, que, ao ser alfabetizado, o homem adulto teria condições de ler o 

mundo e adquiriria independência para agir e votar. Esses temas, discutidos por Paulo Freire, 

prevaleceram no Congresso e marcaram, definitivamente, um novo modo de pensar a 

educação de adultos em contraposição a velhos preconceitos e ideias. Na realização do 

evento, verificaram-se os esforços de diversos grupos na luta em favor da educação popular 

dos adultos com o fim de garantir sua participação na vida política do país, por meio da 

reflexão sobre a vida social e a conjuntura política. 

 Os movimentos nacionais, com propostas para o nacional-desenvolvimentismo, o 

pensamento renovador cristão e o Partido Comunista substanciaram essa nova forma de 

pensar a educação popular de adultos, quando se desenvolveram várias campanhas e 

programas direcionados a essa faixa etária, no período entre 1959 e 1964. Dentre eles 

destacam-se o Movimento de Educação de Base (MEB), criado em 1961 pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil e patrocinado pelo governo federal. Nesse mesmo ano, 

formou-se o Movimento de Cultura Popular do Recife, os Centros Populares de Cultura da 

União Nacional dos Estudantes (UNE); Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 

da Secretaria Municipal de Educação de Natal; criou-se ainda o Programa Nacional de 

Alfabetização, do Ministério da Educação e Cultura, com a participação de Paulo Freire, 

principal idealizador e referência na constituição de um novo modelo de educação de Adultos.  

 O recém-educador Paulo Freire defendia a alfabetização a partir da realidade dos 

alunos, ele trabalhava com a metodologia da dialogicidade com vistas à conscientização e à 

emancipação do homem trabalhador brasileiro. As ideias de Paulo Freire alcançaram 

reconhecimento nacional ao ser aprovado, em 1964 pelo governo federal, o Plano Nacional de 
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Alfabetização. Com este Plano, pretendia-se desenvolver, em todo âmbito nacional, 

programas de alfabetização com base na metodologia desse filósofo brasileiro nordestino 

(BRASIL, 2002). 

 Em outubro de 1961 cria-se, no município de Goiânia, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, quando a competência e o financiamento da educação municipal, antes 

ações do estado, expandem-se para o âmbito municipal. À ocasião, o município contava com 

duas escolas de ensino noturno e, em 1965, com seis (CLÍMACO, 1991).  Neste período, não 

existia em Goiânia, uma política de educação de jovens e adultos.  

  Os dezesseis anos que se seguiram, 1964-1980, foram marcados pela Ditadura Militar 

no Brasil que, em 1970, lançou o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL. Com 

ele, o governo militar esperava reduzir o índice de analfabetismo que, de acordo com IBGE, 

alcançava então a cifra de 33,6%. Caracterizada como campanha de alfabetização de massa, 

os militares fizeram desse programa um dos pilares da política educacional de seu governo, 

adotado como estratégia para fortalecer o regime junto às classes populares.  

 O MOBRAL surgiu em substituição aos principais programas de alfabetização de 

jovens e adultos criados na década de 1960, a saber: Movimento de Educação de Base 

(MEB); Movimento de Cultura Popular (MCP); Centro Popular de Cultura (CPC) e CEPLAR 

– Campanha de Educação Popular. A extinção destes programas se deu por serem 

considerados e natureza comunista e muitos de seus membros foram perseguidos e exilados, 

dentre eles o educador Paulo Freire. Esses movimentos professavam a necessidade de 

promover a educação de adultos de forma crítica e de transformação social, tendo o diálogo 

como princípio educativo e os educandos adultos, assumindo o papel de sujeitos da 

aprendizagem e transformação do mundo. (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 

 De acordo com a Lei nº 5.379 de 15 de dezembro de 1967, o MOBRAL teve o 

propósito de erradicar o analfabetismo no Brasil por meio de uma proposta de alfabetização 

funcional e de educação continuada, tendo como alguns de seus objetivos a Promoção da 

educação dos(as) analfabetos(as) de qualquer idade ou condição, alcançáveis pelos recursos 

audiovisuais, em programas que assegurem aferição válida dos resultados; a Alfabetização 

funcional e educação continuada para os(as) analfabetos(as) de 15 ou anos ou mais, por meio 

de cursos especiais, básicos e diretos, dotados de todos os recursos possíveis, inclusive 

audiovisuais, com a duração prevista de nove meses e assistência alimentar e recreação 

qualificada, como fatores de fixação de adultos(as) nos cursos, além de seus efeitos 

educativos. 
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 Como programa de impacto, o MOBRAL teve grande abrangência, pois alcançou 

todos os estados do Brasil e a quase totalidade dos municípios. Tendo em vista relatos oficiais 

que, à época, divulgaram a expectativa de reduzir o ―analfabetismo do país para menos de 

10% em 1980‖ (PAIVA, 2015 p. 336), o MOBRAL foi concebido para ter continuidade e 

uma vigência de dez anos. Os resultados apresentados pelas notas oficiais do MOBRAL 

foram motivo de desconfiança e ceticismo por parte daqueles(as) que acompanhavam o 

desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos à época. O que se pode comprovar com o 

índice de analfabetismo no Brasil, referente a 1980, de 25,9 % de analfabetos(as) com idade 

de quinze anos ou mais. (BRASIL, 2003) 

 Com o processo de redemocratização no Brasil, na década de 1980, a alfabetização de 

jovens e adultos torna-se motivadora das lutas envolvendo sindicatos e associações de pais e 

mestres. Já em Goiânia, somente em 1992 foi criado um grupo de estudos que elaborará um 

projeto de alfabetização. Ele foi resultado de uma parceria entre a Universidade Federal Goiás 

(UFG) e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), com o intuito de trabalhar com 

jovens em situação de risco. Em 1993, os debates sobre os princípios educacionais do projeto 

de alfabetização e cidadania, idealizado pela UFG, culminaram em processo de estudos e 

discussões teóricas e práticas na SME, que resultou na criação da primeira equipe de ensino 

noturno para Adolescentes, Jovens e Adultos, dando origem ao projeto Alfabetização de 

Jovens e Adultos (AJA) 
7
.  

 O projeto da AJA teve pouco tempo de atuação na UFG, tendo espaço e continuidade 

na SME com recursos do tesouro municipal e convivendo com duas maneiras de atendimento 

aos estudantes jovens e adultos, sendo uma seriada e outra modulada. Em 1994, a SME cria a 

EAJA (Educação de Adolescente, Jovens e Adultos), fruto de reflexões e adequações para 

atender e considerar a realidade de seus sujeitos. 

 A Constituição Federal de 1988 institui a obrigatoriedade do ensino fundamental para 

todos. Mas somente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB - nº 9394/96), a Educação de Jovens e Adultos finalmente ocupa o lugar de modalidade 

básica voltada para atender o ensino fundamental e médio. Nesse mesmo ano de 1996 inicia-

se um processo, convocado pela UNESCO, de criação de Fóruns de Educação de Jovens e 

Adultos nos estados brasileiros. Esperava-se então garantir e preparar a participação do Brasil 

na V Conferência Internacional de Jovens e Adultos (V CONFITEA).  

                                                           
7
 Modalidade de caráter experimental que tem por experiência pedagógica o ensino fundamental para 

adolescentes, jovens e adultos da 1ª a 4ª série. Caracterizou-se por uma organização em módulos, 180 dias 

letivos, com possibilidade de avanço a qualquer momento do ano etc. 
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 De acordo com a edição eletrônica do Ministério da Educação/SECADI, estes fóruns 

contribuíram para que a Educação de Jovens e Adultos – historicamente ocupando lugar 

secundário na formulação das políticas educacionais – tomasse um novo impulso na luta por 

conquistas legais que garantissem os princípios da educação como direito de todos, assim 

como de ser educado ao longo de toda a vida (BRASIL, 2007). 

Ao discorrer sobre o Plano Nacional de Educação - PNE 2001-2010, Di Pierro (2010, 

p. 940) chama a atenção para as controvérsias relativas à EJA na Agenda de políticas 

educacionais. Segundo a autora, 

 

Quando dirigimos a atenção para as retóricas educativas, os acordos internacionais e 

a legislação nacional do período, somos levados a crer na existência de um amplo 

consenso em torno do direito humano à educação, em qualquer idade, e à 

necessidade da formação continuada ao longo da vida. Entretanto, quando 

analisamos as políticas educacionais levadas à prática, constatamos a secundarização 

da EJA frente a outras modalidades de ensino e grupos de idade. 

 

 

Do mesmo modo, Rummert e Ventura (2007), reafirmam o caráter secundário da EJA 

no conjunto das políticas educacionais, em especial com criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF e a 

reforma da Educação Profissional, por meio do Decreto 2.208/97. Estes instrumentos 

redefiniram novas diretrizes da política educacional, mas colaboraram para um expressivo 

retrocesso da modalidade EJA.  

Considerado um grande marco no cenário educacional brasileiro após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e LDB de 1996, o Plano nacional de Educação - PNE 2001-

2010 é, em primeira instância, uma exigência prevista na Constituição e na LDB 9.394/96, em 

seu artigo 87, parágrafo primeiro. Sua construção se deu em meio a grandes debates que 

envolveram todos os segmentos da sociedade brasileira, sendo possível verificar um extenso 

referencial teórico em torno do assunto. Pode-se afirmar com base em Saviani (2010), Cury 

(2011), que o PNE tem sua gênese na década de 1930, época em que já se vislumbrava a 

necessidade de delinear um plano educacional e se afirmar como importante instrumento que 

assegurasse a continuidade das políticas educacionais, articuladas entre as três esferas do 

poder executivo. 

De acordo com Saviani (2010), a primeira manifestação explícita de plano no âmbito 

da educação é fruto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, em que se 

diagnosticou o estado da educação pública no Brasil. Por meio deste diagnóstico concluiu-se 
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que os esforços sem unidade de plano e espírito de continuidade não conseguiram criar um 

sistema de organização escolar condizente com as necessidades do país. ―O famoso Manifesto 

de 1932 entende que um dos pilares da reconstrução nacional teria de ser um plano de 

reconstrução educacional‖. (CURY, 2011, p.790).  

Construir um novo plano plurianual de educação exige um diagnóstico para avaliar a 

situação atual, mas sem deixar de fazer uma revisão, uma retrospectiva sobre o percurso da 

formulação do plano anterior, para compreender os fatores que incidiram sobre os resultados 

alcançados. E estando a EJA no centro deste diagnóstico, dessa revisão, há de se perceber que, 

as políticas públicas para superar o analfabetismo estão ainda muito longe dos compromissos 

assumidos pelo país, seja por meio de seus instrumentos legais, seja nos fóruns internacionais. 

(DI PIERRO, 2010).  

Nota-se que o PNE não surgiu do acaso, sendo a sua construção permeada por 

mudanças políticas, econômicas e sociais. Embora sua elaboração seja uma iniciativa da 

União, por meio das prerrogativas da Constituição Federal e LDB, há a participação de vários 

segmentos sociais e no caso deste PNE (2001-2010), duas propostas chegaram ao Congresso 

para apreciação. Cury (1998) e Di Pierro (2010) discorrem sobre essas duas propostas de 

formulação do PNE 2001- 2010, sendo uma proposta da sociedade civil e a outra proposta, de 

representantes do poder legislativo.  

Segundo Di Pierro (2010), ambas as propostas não apresentavam significativas 

inovações quanto às concepções de formação de jovens e adultos e não se ajustavam aos 

paradigmas da educação popular ou da educação continuada ao longo da vida. Nas duas 

propostas, o que se tinha em evidência era a necessidade de elevar as taxas de alfabetização e 

níveis de escolaridade da população, mas com foco na reparação de estudos não realizados na 

infância ou adolescência.  

Conforme o diagnóstico do PNE (2001-2010) em relação à EJA, o número de jovens e 

adultos(as) que não tiveram acesso ao ensino fundamental obrigatório é resultado dos déficits 

de atendimento no ensino fundamental. Do mesmo modo, o número ainda alarmante de 

analfabetos no país está associado às taxas de escolarização e ao número de crianças fora da 

escola. (PNE, 2001, p. 37).  

O PNE (2001-2010) configurou-se como um documento muito amplo, inclusive de 

difícil compreensão quanto à sua estruturação. A EJA, discutida no item 5, tem inicialmente o 

diagnóstico, seguido das diretrizes e as 26 metas e objetivos para atender a essa modalidade 

de Ensino. Di Pierro (2010) chama a atenção para cinco destas 26 metas traçadas, que em suas 
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palavras são compreendidas como: Alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de pessoas, de 

modo a erradicar o analfabetismo em uma década; Assegurar, em cinco anos, a oferta do 

primeiro ciclo do ensino fundamental à metade da população jovem e adulta que não tenha 

atingido esse nível de escolaridade; Oferecer, até o final da década, cursos do segundo ciclo 

do ensino fundamental para toda a população de 15 anos ou mais, que concluiu as séries 

iniciais; Dobrar, em cinco anos, e quadruplicar, em dez anos, a capacidade de atendimento 

nos cursos de EJA de nível médio; Implantar ensino básico e profissionalizante em todas as 

unidades prisionais e estabelecimentos que atendem a adolescentes infratores. 

Fazendo uma análise das ações propostas no PNE 2001-2010 há de se concluir que, de 

fato, houve um exagero de metas traçadas, as quais não alcançaram os resultados esperados. 

Ainda persistem os altos índices de analfabetismo e um grande número de jovens e 

adultos(as) que ainda não concluíram o ensino fundamental e ensino médio. Dados da 

UNESCO
8
 revelam que o Brasil ocupa a oitava posição em índices de analfabetismo de 

adultos(as). As razões desta posição não se constituem o foco deste trabalho, tampouco 

detalhar os erros e acertos ao longo destes 15 anos de PNE. Mas, no que diz respeito à EJA, 

considera-se pertinente fazer algumas observações sobre o que o PNE 2014-2024 tem a 

oferecer. Com uma melhor compreensão, pode-se dizer que ele está mais bem estruturado, 

pois foram agrupados em vinte temas, com vinte metas, e cada uma dessas metas com 

estratégias específicas, bem como seus objetivos. A EJA se enquadra em três temas, 

trabalhados nas metas oito, nove e dez, embora a meta oito apresente algumas 

particularidades, inclusive em seu objetivo:  

 

 
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no último ano de vigência deste 

Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 

vinte e cinco por cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou 

mais para noventa e três inteiros e cinco décimos por cento até 2015 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta por 

cento a taxa de analfabetismo funcional. Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada à educação profissional. (PNE, 2014, p. 67-69). 

 

 

 

                                                           
8
 UNESCO. Relatório de Monitoramento Global de EPT. Paris: 2014. Disponível em:  

< http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf>. 
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As estratégias vinculadas a essas metas ―assumem o público jovem e adulto em 

defasagem de idade-série, portanto, os trabalhadores que, acima de 18 anos, não completaram 

ainda 12 anos de estudos, os não alfabetizados acima de 15 anos e aqueles que demandam 

uma formação básica integrada à educação profissional‖ (MACHADO; RODRIGUES, 2014, 

p. 384).  

Considerando-se as seis estratégias da meta oito, as doze estratégias da meta nove e as 

onze da meta dez, obtém-se 29 estratégias. Ressalta-se que aquilo que chamaram de metas, no 

PNE anterior, se constituem as estratégias propostas no novo PNE. Em que isso pese como 

ponto positivo ou ponto negativo para a EJA ainda estão longe de delinear. É visível que neste 

novo plano existem estratégias audaciosas e que se perdem no emaranhado dos propósitos da 

EJA, como, por exemplo, as seguintes estratégias: 

 

Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, específicos para os 

segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 

colaborar com os estados, o Distrito Federal e os municípios para a garantia de 

frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses(as) estudantes na rede pública regular de ensino; Executar ações 

de atendimento ao(à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de 

programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da 

saúde; (PNE, 2014, p. 68-69) 

 

 

 

Tais estratégias podem ser consideradas audaciosas no sentido de se contrapor ao que 

essencialmente não se conseguiu alcançar desde o primeiro PNE, com destaque para a 

erradicação do analfabetismo. ―O paradigma compensatório ainda é hegemônico e a gente não 

conseguiu romper e ter um modelo de oferta específico‖ (DI PIERRO, 2015 p. 251). Daí que, 

foi preciso, ao longo deste período entre o primeiro PNE e este último, a União delegar aos 

estados e municípios algumas propostas que buscassem compensar as lacunas que a EJA não 

conseguiu suprir em decorrência de ficar em segundo plano quando o assunto foi alçado ao 

âmbito financeiro.  

Nesse sentido, destacam-se os programas nacionais pré-moldados, segundo as palavras 

de Di Pierro (2015), dentre eles, o Brasil Alfabetizado. Esse programa, segundo dados da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI tem o 

propósito de recolocar a alfabetização de jovens e adultos na agenda política do país, sendo 

ainda um instrumento que ―reafirma o dever do Estado de garantir a educação como direito de 

todo‖. (SECADI, 2011, p.7). O Brasil Alfabetizado: 
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Implementado em 2003, para ―erradicar‖ o analfabetismo no Brasil, esse programa 

tem por finalidade ―capacitar alfabetizadores e alfabetizar cidadãos com 15 anos ou 

mais que não tiveram oportunidade ou foram excluídos da escola antes de aprender a 

ler e escrever‖5. Segundo o Ministério da Educação, o período estipulado para e 

alfabetização é de até oito meses, com uma carga horária estimada entre 240 e 320 

horas. (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 34). 

 

Não se pode esperar que em oito meses um(a) jovem, adulto(a) ou idoso(a), com 

histórico de defasagem de aprendizagem, possa ser alfabetizado(a); no mínimo, o que se 

propõe é uma decodificação de símbolos. Mas ―um governo que assume compromisso com a 

justiça social e pretende desenvolver o país de forma sustentável precisa dar prioridade ao 

cidadão mais excluído, que é o analfabeto adulto‖ (GADOTTI, 2008, p. 10). Críticas e 

contradições à parte, o Brasil Alfabetizado é um programa com padrões pré-formatados, com 

escassas possibilidades de flexibilidade. Um dos grandes entraves do referido programa, 

colocado para os estados e municípios é a pouca autonomia para se ajustá-lo aos seus 

contextos, seus objetivos e suas necessidades. (DI PIERRO, 2015).  

 O Parecer do Conselho Nacional de Educação, nº 11 de 2000, estabelece como papel 

da Educação de Jovens e Adultos trabalhar a sua natureza de reparar, equalizar e qualificar os 

jovens e adultos que conseguem, a despeito de todos os gargalos econômicos e sociais, nela 

ingressar. Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, o 

referido Parecer do Conselho Nacional de Educação, nº 11 de 2000, recorre ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/90, em seu Artigo 2º, para correlacionar a 

idade com os ciclos de vida das pessoas: a infância é estabelecida entre zero e 12 anos 

incompletos; a adolescência de 12 anos completos a 18 anos incompletos; e a juventude de 18 

anos a 21 anos, quando começa a fase adulta, incluindo a terceira idade iniciada aos 65 anos. 

 O mesmo Parecer define como função reparadora da EJA oportunizar concretamente a 

frequência de Jovens e Adultos na escola, garantida por Lei, e oferecer igualdade de 

oportunidades a todos. Estabelece ainda que essa ação deve ser viável em função das 

especificidades socioculturais destes sujeitos, e acrescenta: ―É por isso que a EJA necessita 

ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e 

satisfazer necessidades de aprendizagem de Jovens e Adultos‖ (BRASIL, CNE/CEB 11/ 

2000, p. 9. Grifo original). 

 O referido Parecer também define a função equalizadora da EJA, que deve garantir, 

prioritariamente, o acesso a trabalhadores, donas de casa, migrantes, aposentados e 

encarcerados. O retorno ao sistema educacional deve ser entendido como uma reparação, 
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―possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 

espaços da estética e na abertura dos canais de participação‖ (BRASIL, 2000, p. 9). Para que 

tal se efetive, de acordo com o Parecer, devem-se criar mais vagas para estes novos alunos 

que demandam por uma nova oportunidade de equalização, na qual todos os jovens e adultos, 

em situação de vulnerabilidade, tenham as mesmas oportunidades de frequentar a escola. 

 O Parecer afirma, ainda, que a qualificação é mais que uma função da EJA, é o próprio 

sentido dela, de caráter permanente, com dever de promover a atualização de conhecimentos a 

todos durante toda a vida. A função qualificadora, explica o Parecer,  

 

 

[...] tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de 

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não 

escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação 

de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a 

diversidade (BRASIL, 2000, p. 11). 

 

 

 

 Nesse sentido, o documento oficial esclarece que a função qualificadora não se opõe à 

qualificação profissional, no nível técnico, podendo até complementá-la. Mas a primeira delas 

não se identifica como tal. Aponta que essa função da EJA deve proporcionar a oportunidade 

de despertar nos sujeitos suas potencialidades que os levarão à descoberta de novos caminhos 

e novas habilidades, pois a realização da pessoa não é um universo hermeticamente fechado e 

acabado. A construção de suas identidades se dá ao longo de suas trajetórias. Essa perspectiva 

destaca, assim, uma compreensão ampla da condição de adolescente, jovem e adulto. Para ela, 

as possibilidades para adquirir conhecimento e valores e desenvolver habilidades podem 

transcender os muros da escola, constituindo-se na realização de si e no entendimento do 

outro como sujeito.  

 

 

1.2.  EJA, identidades e sujeito: desafios e possibilidades 

 

 No terreno da cultura, observa-se um constante jogo de alternância de identidades, 

uma vez que os seres humanos possuem comportamentos, hábitos, ética e moral distintos, 

dependendo de onde ele se encontra. Essa diversidade de perfis humanos também é 

estabelecida, entre outras coisas, por um longo processo de vivências culturais que compõem 

a história de cada indivíduo. O discurso demonstra a extensão que a identidade revela. Ele se 
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efetiva a partir do lugar onde o sujeito se encontra. Mas quer a linguagem, o comportamento 

ou as atitudes, tudo é determinado em função do lugar, da dimensão política e cultural e do 

papel social exercido pelo indivíduo, assim como pela diversidade e hierarquia centrada nas 

relações com a família, os amigos e o meio em que vive. 

 A identidade é, necessariamente, o que diferencia um sujeito (indivíduo) ou grupo 

social dos demais. É construída no cotidiano e se modifica ao longo da existência. Mediante a 

interatividade, os sujeitos experimentam, cotidianamente, trocas simbólicas em grupos 

classificados, separados por fronteiras que as relações sociais estabelecem. 

 A construção identitária perpassa relações de poder que distingue dominado e 

dominador, tanto na esfera econômica quanto na política, ou até mesmo simbólica – na qual o 

poder simbólico, por ser invisível, só se exerce diante da cumplicidade entre dominados e 

dominadores. Essa construção identitária constitui-se, também, por meio de diferentes 

estratégias de constituição das desigualdades e diversidade, que, ao se diferenciar do padrão 

social, gera discriminação.  

 A identificação de um determinado grupo partilha, coletivamente, valores e crenças 

que geram uma pertença e conduz os seus membros ao ―eu‖ coletivo. Esse compartilhamento 

dos mesmos princípios propicia uma significativa inserção de seus membros no grupo com o 

qual se identificam como pares, mesmo que temporariamente. Stuart Hall elenca três 

concepções de identidade que explicitam diferentes noções de sujeito em cada uma delas. No 

Iluminismo, o termo se define pela compreensão de que a identidade do indivíduo é inata, 

imóvel e imutável, independentemente do meio em que vive. Ao longo de sua existência ele 

pode, nessa ótica, defrontar-se com ambientes e situações diferentes que não influirão em sua 

identidade, pois ela não se alterna: ―[essa] era uma concepção muito ‗individualista‘ do 

sujeito e sua identidade (na verdade, a identidade dele: já que o sujeito do Iluminismo era 

usualmente descrito como masculino)" (HALL, 2011, p. 11)
9
.  

 A concepção do sujeito sociológico, por sua vez, se estabelece na interação dele com o 

meio cultural em que vive. Ele e a sociedade se interagem e constituem suas identidades, 

sendo que estas, ao serem estruturadas, tornam-se fixas e imóveis dentro de um espaço 

cultural organizado e estável. Ambos, indivíduos e sociedade, são, assim, previstos e 

previsíveis. Afirma Hall (2011, p. 12): ―A identidade, então, costura... o sujeito à estrutura. 

Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis‖. 

                                                           
9
 As aspas, parênteses e realce em itálico são do autor.  
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 O conceito de identidade do sujeito aqui pressuposto aproxima-se dos termos 

problematizados na pós-modernidade. Como afirma Hall (2011, p.13), 

 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.  
 

 Como as identidades não são fixas, nem imóveis ou imutáveis, estão sempre em 

movimento, levando as pessoas a adotar diferentes posições e papéis sociais em função do 

meio e de suas vivências. Rabelo (2006) se inspira em Hall (2001) quando afirma que as 

identidades são formadas nos diversos papéis que os indivíduos são convidados a exercer. Há 

uma mistura e uma mobilidade traduzidas pela necessidade de os sujeitos serem aceitos nos 

espaços sociais em que convivem com as outras pessoas.  

 O(a) estudante da EJA, assim como os demais indivíduos da sociedade, atua em 

diversos papéis sociais como forma de ser admitido no grupo. Se essa situação não for 

considerada, há, consequentemente, uma omissão quanto a sua real identidade que 

desconsidera as relações de poder e as distintas formas de tratamento social. Segundo Rabelo 

(2006, p. 18), ―as identidades são formadas nos diversos papéis sociais que os indivíduos são 

chamados a exercer no convívio social e pelas relações de poder e de subalternidade que se 

estabelecem nesse contexto‖. 

 Como as identidades não são uma essência, mas forjadas nos diversos papéis que são 

exercidos na vida cotidiana, significa que a formação de uma ―grande família nacional‖, 

sendo polissêmica, é fugidia (HALL, 2011, p. 59). Há uma gama de situações que envolvem a 

vida de jovens, adultos e trabalhadores. Elas exigem também criatividade e capacidade 

dos(as) gestores(as) e professores(as) para constituírem uma nova cultura escolar que 

corresponda à realidade daqueles e contemple ações educacionais que possam se desenvolver 

a partir das histórias de vida desses sujeitos e suas experiências acumuladas. É necessário que 

essa nova cultura possa conferir aos sujeitos da EJA possibilidades no mundo do trabalho e 

uma participação efetiva e contínua na sociedade.  

 Documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s) fazem considerações 

sobre a pluralidade cultural. Argumentam que a desnaturalização do discurso sobre a 

identidade nacional e a multiplicidade de identidades culturais é o ponto de partida para que 

se possa repensar a educação para a diversidade, com propostas curriculares para a formação 
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da cidadania crítica e participativa, em uma sociedade multicultural hoje marcada pela 

exclusão e pelas disparidades socioeconômicas e culturais (BRASIL, 1997). 

 No contexto globalizado, a discussão sobre a questão identitária pressupõe a diluição 

das fronteiras geográficas pela modernização tecnológica, com o desenvolvimento das redes 

sociais e da cultura digital. Essa situação desencadeia uma permanente troca entre culturas 

diversas exigindo uma nova sensibilidade e atitude diante da pluralidade de valores e mundos 

culturais. Nesse novo cenário, o indivíduo se depara com diferentes formas de convivência no 

ambiente escolar reclamando o reconhecimento das identidades e suas diversidades.  

Por muito tempo, a educação de adultos foi vista como uma ação reparadora, como o 

intuito de alfabetizar e equalizar uma determinada demanda de sujeitos sofrendo interdições 

que os impediam de ingressar na escola. Em sua maioria, eles se originavam de áreas rurais e, 

como migrantes nas cidades, buscavam melhores oportunidades de ingresso no mundo do 

trabalho. Nos dias atuais, essa situação ainda se mantém, mas os novos cenários da cultura 

escolar contam com diferentes processos sociais e educacionais: são as crianças, os(as) 

jovens, os(as) adolescentes e os adultos assistindo à aula e consultando o celular e o Google 

ou se comunicando pelo WhatApp.  

Além das atitudes e dos costumes dos(as) estudantes que se modificaram, deve-se 

considerar também a convivência de vários grupos, entre eles os grafiteiros, os funkeiros, as 

prostitutas, os gays, as lésbicas, bissexuais, as travestis, transexuais, transgêneros, os punks, 

os black blocks, as donas de casa, as empregadas domésticas, os imigrantes de outros estados 

brasileiros, os menores infratores com liberdade assistida, os ex-encarcerados com 

monitoramento eletrônico, etc. 

A EJA, nos dias atuais, possui inúmeros impasses de projetos de universalização da 

educação escolar frente às desigualdades geradas pelo sistema capitalista, com implicações 

profundas na condução do processo educacional que não prioriza o contexto em que se insere 

para planejar suas ações, deixando passar as possibilidades de trabalhar as maiores 

necessidades de conhecimento desses sujeitos da EJA. As políticas públicas voltadas para a 

educação de jovens e adultos são formuladas como feições compensatórias, ou como marcas 

dos condicionamentos neoliberais, que não se preocupam com a formação integral do sujeito.  

Desse modo, essas políticas públicas se baseiam em concepções que direcionam ações 

focalizadas, em geral de caráter emergencial, um exemplo disso é o programa do MEC, Brasil 
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Alfabetizado
10

. Compreende-se o limite de tantas ações dispersas no tecido social e nas redes 

educativas e educacionais, diante das situações conjunturais e estruturais de vulnerabilidade 

social, em que estão inseridos os sujeitos da EJA, para os quais o enfrentamento dessa 

situação demanda a formulação de Políticas Públicas. Essas, por sua vez, fundamentadas em 

concepções que reconheçam o direito de jovens e adultos à educação escolar e continuada, por 

meio de ações que possam reforçar esta última e contar com reforços para aprimorar e 

empreender sua ação pedagógica na escola.  

Na EJA, o vínculo entre o(a) aluno(a) e o mundo do trabalho é algo que 

necessariamente tem de ser considerado. A importância desse vínculo é visível em duas 

expressões extremas de empregabilidade, isto é, no campo e na cidade, conforme o 

documento BRASIL (2006) aponta: os(as) educandos(as) da EJA, em sua maioria, são 

trabalhadores(as) que tiveram, muitas vezes, uma experiência muito precoce com o mundo 

trabalho. Nas cidades, seus pais saíam para trabalhar e muitos deles já eram responsáveis, 

ainda em tenra idade, pelo cuidado da casa e dos irmãos. Outras vezes, acompanhavam seus 

pais ao trabalho, realizando pequenas tarefas para auxiliá‐los. É comum, ainda, nos centros 

urbanos, que esses(as) alunos(as) tenham assumido um sem‐número de atividades cuja renda 

completava os ganhos da família: guardar carros, distribuir panfletos, auxiliar em serviços na 

construção civil, fazer entregas, arrematar costuras, cuidar de crianças etc. (BRASIL, 2006, p. 

19).  

Considerando esse quadro, pode‐se afirmar que os alunos da EJA são sujeitos que 

buscam da educação um estímulo para sua própria construção interior. Essa questão tão 

central, escola‐trabalho, precisa estar contida no currículo da EJA. A tradicional discussão 

sobre a relação dicotômica entre a formação geral e para o mercado de trabalho tem direito a 

uma reflexão mais aprofundada. Aqui convém alertar para o fato de que realizar um currículo 

para jovens e adultos apenas no sentido de fazer sua inserção no mercado de trabalho é portar 

uma compreensão reducionista sobre o currículo para a EJA.  

Por outro lado, ao longo dos últimos anos cada vez mais jovens e adultos guardam 

marcas de segregação. Estigmatizando-os, a sociedade distancia-os cada vez mais de uma 

configuração de vida mais igualitária. O sujeito da EJA se apresenta vulnerável e sem 

horizonte, com limitada alternativa de liberdade. Existem algumas formas de apresentação do 

mundo desses sujeitos que sofrem com a marginalização e passam por problemas de 

                                                           
10

 Programa Brasil Alfabetizado (PBA) criado em 2003 pelo MEC e regulamentado pelo Decreto da Presidência 

da República nº 6.093 de 24/04/2007. 
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adaptação, ainda mais se considerados os adolescentes que ingressam na EJA com uma idade 

precoce e bem distante da maioria.  

 Pode-se dizer que o(a) aluno(a) da EJA, em uma análise simplista, matricula-se nessa 

modalidade para terminar seus estudos em tempo restrito. Privados da opção de realizar a 

educação em tempo regular adotam, como foco de vida, o mundo de oportunidades de 

trabalho. Assim, ao ingressar, acabam por evadir-se, encurralados pelos inúmeros impasses 

que enfrentam, como o conflito entre trabalho e educação, ou mesmo entre esta e o 

casamento, o nascimento de filhos e ainda o número de alunos(as) adolescentes em salas de 

aula etc.  

 As mulheres adolescentes, jovens e adultas, justificam, muitas vezes, seu afastamento 

da escola, alegando diversos motivos que envolvem a maternidade e o casamento: porque 

precisam ficar com as crianças, pois o marido não se dispõe a isso; pelo ciúme que este 

demonstra; e também, em alguns casos, elas, quando procuradas, dizem que o marido não 

aceita o fato de saberem mais que eles. Chegam a 60% os casos de evasão escolar das alunas 

da EJA, ocasionadas por maternidade e casamento, de acordo com pesquisa realizada com 

objetivo de traçar o perfil das alunas da EJA, de Ferreira e Dantas (2009). 

 Observa-se que o sujeito que frequenta a EJA apresenta outro perfil. São jovens que 

não concluíram o ensino fundamental do ensino regular e matriculam-se na esperança de 

concluir seus estudos. Muitos deles sofrem marginalização e vulnerabilidade social. Para eles, 

a EJA tende a se configurar, cada vez mais, como um projeto de educação popular de 

adolescentes, jovens e adultos(as) jogados à margem da sociedade. A EJA continua, nesse 

sentido, sendo uma política afirmativa desse coletivo vulnerável, tornando-se mais difícil 

desfazer essa situação por meio de políticas generalizadas.  

 O sujeito, jovem, adulto(a) ou idoso(a), que resolve retomar os estudos, depois de 

algum tempo ausente, carrega diversos estigmas. Traz consigo uma vida de dificuldades, mas 

também de esperança de melhores oportunidades, apresentando diversas identidades que porta 

em seus papéis sociais, quais sejam: mães, pais, avós(ôs), tias(os), trabalhadoras(es), gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis, prostitutas, etc. Possui clareza quanto ao lugar que ocupa na 

sociedade, mas acredita sempre que a escola é o meio de ascensão para o sonhado trabalho 

com boa remuneração e reconhecimento profissional, enfim, para que se coloquem no mundo 

do trabalho. Segundo a SECAD (MEC, 2006, p. 22) a escola, para o(a) aluno(a) da EJA, ainda 

é a instituição que favorecerá a sua inserção no mercado de trabalho: 
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Comunicar-se de forma competente com clareza, ordenação de ideias, 

argumentação; conhecer as diferentes formas de trabalho da nossa sociedade nos 

dias atuais, o trabalho formal e o informal, por exemplo; dominar os caminhos 

possíveis para a obtenção de empregos, a procura por agências, a preparação de 

currículos; ver na construção de uma pequena fábrica, na abertura de um comércio 

em sua região um possível canal de trabalho; conhecer, em sua região ou 

comunidade, os espaços gratuitos de formação técnica cursos de eletricidade, 

pintura, computação, confecção e outros são saberes passíveis de serem aprendidos 

na escola. Ela funcionaria, assim, como espaço de conhecimentos ligados ao mundo 

do trabalho. 

 

 Pode ser interessante pensar sobre as habilidades que a escola possui para contribuir 

no desenvolvimento interior do indivíduo, mas também para uma atuação mais eficiente nesse 

universo diversificado e competitivo que é o mercado de trabalho. Não queremos dizer com 

isso que a escola deva tomar para si a responsabilidade de preparar o trabalhador, ou deixar a 

incumbência de conquistar um ―emprego melhor‖ nas mãos do(a) aluno(a). Sabemos que essa 

é uma responsabilidade social mais ampla e mais próxima das políticas governamentais e 

empresariais.  

 Quando se fala de educação de pessoas adultas, geralmente se destaca a questão etária 

de distorção idade – a série e a escola tende a se preparar, subjetivamente, para educar o 

sujeito adulto definido de forma abstrata e universal que pode levar a um estereótipo de adulto 

constituído nas sociedades colonialistas, diferente daquele que se estabelece e que tem sido 

pesquisado como sujeito da EJA no Brasil. Segundo Oliveira (1999, p. 61):  

 

Tratar o adulto de forma abstrata, universal, remete a um certo estereótipo de adulto, 

muito provavelmente correspondente ao homem ocidental, urbano, branco, 

pertencente a camadas médias da população, com um nível instrucional 

relativamente elevado e com uma inserção no mundo do trabalho em uma ocupação 

razoavelmente qualificada. Assim, a compreensão da psicologia do adulto pouco 

escolarizado, objeto de interesse da área da educação de jovens e adultos acaba por 

contrapor-se a esse estereótipo.  

 

 

 É inegável que o sujeito adulto da EJA não se enquadra dentro dessa caracterização de 

adulto(a) tão reiterado dentro da sociedade e da escola, consequentemente. Da mesma forma, 

quando se fala da educação de jovens tem-se também um estereótipo de cunho colonialista 

deste jovem de forma abstrata e que não corresponde ao jovem sujeito da EJA. É necessário 

situar esses protagonistas da EJA historicamente, pois ao falar desses jovens e adultos como 

personagens abstratos pode-se incorrer no risco involuntário de fazer julgamento de valor na 

descrição desses sujeitos em questão: ―se ele não corresponde à abstração utilizada como 
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referência, ele é contraposto a ela e compreendido a partir dela, sendo definido então pelo que 

ele não é.‖ (OLIVEIRA, 1999, p. 61).  

 Para essa concepção de sujeito da EJA aqui discutida e de acordo com as pesquisas, 

qualitativas e quantitativas, acima mencionadas, a melhor caracterização desses sujeitos 

jovens e adultos que estão incluídos nessa modalidade de ensino, nas palavras de Oliveira 

(1999 p. 59-60):  

 

O adulto [...] é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles provenientes 

de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e com 

baixo nível de instrução escolar (muito frequentemente analfabetos), ele próprio com 

uma passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações 

urbanas não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas 

séries do ensino supletivo.  E o jovem, incorporado ao território da antiga educação 

de adultos relativamente há pouco tempo, não é aquele com uma história de 

escolaridade regular [...] é também o adolescente no sentido naturalizado de 

pertinência a uma etapa biopsicológica da vida. Como o adulto anteriormente 

descrito, ele é também um excluído da escola.  

 

 As especificidades culturais no contexto da escolarização devem ser consideradas 

dentro de uma perspectiva da diversidade em que se baseia essa proposta e toma como um dos 

traços dessa especificidade o fato de esses sujeitos educandos terem vivido um processo de 

exclusão escolar, tema recorrente das políticas educacionais. 

 Considerando que esse(a) aluno(a) possui características específicas, percebe-se que 

ele deverá receber um estímulo especial para permanecer na escola. Como possui uma 

participação social diferente das crianças, torna-se necessário que o(a) professor(a) esteja 

atento(a) às essas suas especificidades, à sua identidade marcada por anos de evasão que o(a) 

impele a se sentir desmotivado(a), envergonhado(a) pelo longo tempo fora da escola e até 

mesmo por já ser idoso(a), adulto(a), gay, lésbica, analfabeto(a), prostituta etc. O Documento 

Nacional Preparatório à VI Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFITEA 

(2009, p. 28), considera como prerrogativa da EJA: 

 

 

A EJA é também espaço de tensionamento e aprendizagem em diferentes ambientes 

de vivências que contribuem para a formação de jovens e adultos como sujeitos da 

história. Nesses espaços, a EJA volta-se para um conjunto amplo e heterogêneo de 

jovens e adultos oriundos de diferentes frações da classe trabalhadora. Por isso, é 

compreendido na diversidade e multiplicidade de situações relativas às questões 

étnico-racial, de gênero, geracionais; de aspectos culturais e regionais e geográficos; 

de orientação sexual; de privação da liberdade; e de condições mentais, físicas e 

psíquicas — entendida, portanto, nas diferentes formas de produção da existência, 

sob os aspectos econômico e cultural. Toda essa diversidade institui distintas formas 

de ser brasileiro, que precisam incidir no planejamento e na execução de diferentes 

propostas e encaminhamentos na EJA.  
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 A Educação de Jovens e Adultos não tem conseguido democratizar plenamente o 

acesso de idosos(as) a essa modalidade de ensino. Grande parte da população adulta brasileira 

é analfabeta e um grande número desses(as) analfabetos(as) tem mais de 60 anos.  Entende-se 

que esta população não tem uma Política Educacional que atenda às singularidades da diversa 

maturidade que a constitui. Pode-se dizer que os idosos e as idosas acabam sendo excluídos 

uma, ou mais vezes, seja pelo mercado de trabalho, pela família, sociedade e pelas políticas 

educacionais. Nas palavras de Rabelo (2011 p. 70-73): 

 
Embora a Política Nacional do Idoso já existisse, não há nada em específico para a 

pessoa idosa na LDBEN n. 9.394/96 ou nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

de Jovens e Adultos (2000). Essas leis e políticas públicas, além de não levarem em 

consideração a pessoa idosa, parecem agir isoladamente [...] No campo da educação, 

os idosos procuram a escola em busca de aprender a ler e a escrever, mas, acima de 

tudo, para combater o sentimento de incompetência diante da família e da sociedade. 

Em prol de sua satisfação pessoal, profissional e social, o idoso se insere na busca da 

independência. 

 

 A EJA é uma promessa de qualificação de vida para todos(as), inclusive para os(as) 

idosos(as), que muito têm a ensinar para as novas gerações. A prática docente junto aos idosos 

e às idosas tem revelado aos profissionais da educação que a grande preocupação destes 

sujeitos que voltam a estudar é aprender a ler e escrever. A política nacional do idoso 

regulamentada por meio da Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, não teve o devido 

tratamento na implantação das políticas educacionais para o ensino de idosas e idosos. O 

modo de conviver e trabalhar com esses sujeitos educandos requer práticas pedagógicas que 

consigam perceber as experiências e saberes que essas pessoas podem expressar e 

compartilhar em sala de aula. Essas pessoas merecem ser acolhidas de forma a se perceberem 

importantes nos processos escolares de ensino e aprendizagem. De acordo com a professora 

Dália
11

, do coletivo de profissionais da Escola campo, quando se referia à sua relação pessoal 

com os(as) estudantes: 

 

É isso que eu vejo... Algumas pessoas, não é que me criticam, mas falam que não 

conseguem compreender essa questão da afetividade, do contato físico, de estar 

presente, que eu tenho com os alunos, mas é porque eu sempre senti... Eu tenho essa 

situação de ser mais dada, né, mais dada, mas eu sempre vi essa necessidade do 

acolhimento, aprendi isso quando eu comecei a trabalhar com o EJA, no nosso... No 

jeito que a gente tinha com os idosos, porque eles precisavam de mais atenção e 

permaneceu... Permaneceu nesse novo jeito que a gente tem com esses alunos que 

                                                           
11

 Os(as) professores(as) serão identificados(as) por nome de flores nos vídeos das aulas e nos vídeos das 

entrevistas, para que as suas identidades sejam preservadas de acordo com a Resolução 466/12, do Ministério da 

Saúde, que regulamenta pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. 
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tem sido excluído, de uma forma ou outra, da sociedade, ou seja, do diurno... De 

todas... Né, como um todo, eles tendem de uma forma ou outra serem excluídos, e 

eles sentem falta dessa atenção, desse sentar, desse conversar (Entrevista concedida 

em Goiânia, dia 24/11/2015). 

 

 

 

 A presente pesquisa convida à reflexão e prioriza a discussão de alguns aspectos que 

contemplem maiores condições de aprendizagem dos sujeitos da EJA, por meio de projetos 

educacionais e metodologias que estimulem, valorizem e subsidiem suas manifestações, com 

produções de material que contribuam para que eles, os sujeitos da EJA, se reconheçam como 

produtores(as) de seus próprios destinos. Voltado para essas pessoas, este trabalho abre 

espaço para discutir a diversidade e, com ela, questões relacionadas a gênero e à sexualidade, 

inerentes ao cotidiano de todos os atores envolvidos no espaço escolar.  

 Discutir temas pontuais como esses é também um convite aos sujeitos da EJA para que 

se reconheçam como homens e mulheres para lembrá-los(as) que fazem parte de uma 

sociedade que pouco discute essas questões. Isso significa também rever conceitos 

relacionados às diferenças sexuais, à orientação sexual, à identidade e à diversidade, temas 

ligados à sexualidade e ao gênero no currículo da EJA, o objeto desta pesquisa. 

 

   

1.3.Diversidade, currículo e educação de jovens e adultos 

 

 A diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das 

diferenças (CONAE, 2014; GOMES, 2007). Assim, ela é resultado de vários processos 

institucionais, econômicos e estruturais de dominação política legitimados pela produção de 

preconceitos, discriminação e desigualdades, baseados na diferença cultural.  

 Um currículo que esteja pautado na diversidade cultural dos sujeitos educativos 

demanda um novo posicionamento de educadores e gestores diante das expressões culturais 

próprias das(os) alunas(os) nas escolas. O diálogo com a diversidade cultural delas(es) é uma 

possibilidade metodológica capaz de orientar a escolha de conteúdos e de procedimentos de 

ensino em sala de aula.  

 A experiência docente indica que não é próspero, nem possível fazer uma definição 

universal sobre o que o(a) aluno(a) da EJA deve aprender. As propostas curriculares da EJA 

tratam de uma base comum nacional, de uma parte diversificada e outra destinada ao ensino 

fundamental regular. No caso do município de Goiânia, a organização curricular dos 
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conteúdos é direcionada de outra forma e com outra metodologia, que será mais bem discutida 

no segundo capítulo. 

 A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s), em 1997, abriu espaço 

para as escolas repensarem o currículo propondo-se temas transversais: Ética, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, destacando 

o acréscimo de algum tema estabelecido de acordo com a necessidade local.  

Em meio ao desenvolvimento dos temas transversais nos currículos escolares, os 

PCN‘s sugerem em especial atenção aqui, a questão de gênero e sexualidade/orientação 

sexual. O programa de orientação sexual segue organizado em três eixos norteadores: Corpo: 

matriz da sexualidade; Relação de Gênero; e Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS. Em cada um desses eixos, destacam-se algumas questões que devem 

ser contempladas em ações educativas. Os PCN‘s convidam o profissional da educação a 

refletir com seus(suas) alunos(as) sobre as relações entre homens e mulheres na sociedade 

brasileira. 

 O documento referência da Conferência Nacional de Educação/2014 (CONAE-2014) 

define ações afirmativas no sentido de garantir o direito, o acesso e a permanência de todas as 

pessoas à educação, em especial os grupos excluídos por serem diferentes. Com o propósito 

de superar as desigualdades e as injustiças. O documento acrescenta, ainda, que essas ações 

são emergenciais e transitórias e só poderão ser extintas se comprovada a superação da 

desigualdade que a originou. Segundo o documento (CONAE, 2014, p. 30-31): 

 

 

Na educação, as ações afirmativas dizem respeito à garantia do acesso, da 

permanência e do direito à aprendizagem nos diferentes níveis, etapas e modalidades 

da educação aos grupos historicamente excluídos. Isto requer o pleno 

reconhecimento do direito à diferença e o posicionamento radical na luta pela 

superação das desigualdades socioeconômicas, raciais, de gênero, orientação sexual, 

regionais, de acesso a terra, moradia e oriunda da condição de deficiência, para o 

exercício dos direitos humanos. 

 

 

 O documento da CONAE-2014 define a diversidade como dimensão humana, uma 

construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se expressam nas complexas 

relações sociais e de poder. Acrescenta que as questões do trato ético e democrático das 

diferenças, sobre a superação de práticas pedagógicas discriminatórias e excludentes se 

articulam com a construção da justiça social, a inclusão e os direitos humanos. O referido 

documento ratifica como fundamentais para este processo as tomadas de decisão nas políticas 
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públicas, cuja implementação requer efetiva colaboração dos projetos político-pedagógicos 

das escolas, garantindo propostas que considerem e contemplem a inclusão de direitos 

humanos, como a igualdade social. Para a CONAE-2014, as políticas educacionais voltadas 

para o direito e o reconhecimento à diversidade também se interligam com a garantia da 

cidadania e com a construção de uma educação inclusiva.  

 Observa-se aqui que os documentos de referência da CONAE e PCNs possibilitam ao 

educador um diálogo que permeia a busca pelo conhecimento do contexto e da realidade local 

e de temas como gênero, diversidade, sexualidade e igualdade social. Para que a escola 

trabalhe o respeito à diversidade, é importante que as(os) professoras(es) conheçam e estejam 

bem informadas(os) sobre o assunto. Essa é a premissa básica para articular um discurso 

pautado na concepção de uma nova cultura escolar de igualdade e respeito às diferenças. A 

escola deve se encarregar de promover constantes diálogos sobre esses temas, com exercício 

diário dos(as) professores(as) para que não ressaltem ou criem situações de desigualdade 

forjadas pelas diferenças
12

 entre os(as) estudantes.  

      Um passo atrás nesse sentido foi dado pelo Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 

13005 de 25 de junho de 2014. Ele foi aprovado depois de modificado, por meio de um longo 

processo de discussão no Poder Legislativo. O parágrafo III do artigo 2º dispõe sobre as 

diretrizes da Educação Brasileira, voltadas para a superação das desigualdades educacionais. 

Originalmente, na proposta de seus mentores, este parágrafo dizia: ―III – superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero 

e de orientação sexual‖. Mas em sua redação final consta: ―III – superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação‖. 

 Na forma final do texto, a supressão das palavras ―gênero‖ e ―orientação sexual‖ foi 

resultado de um movimento dentro do Poder Legislativo, provocado por setores da sociedade 

ali representados que estavam incomodados com o que chamavam de ―ideologia de gênero‖, 

supostamente contida na proposta original. Analogamente, em 2011, setores religiosos 

conseguiram a suspensão da distribuição do kit anti-homofobia em escolas públicas. 

Produzido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o material destinava-se a estudantes 

do Ensino Médio, com a finalidade de sensibilizá-los para as questões de gênero e 

sexualidade/orientação sexual. O kit anti-homofobia, de acordo com esses setores religiosos, 
                                                           
12

 Os termos desigualdade e diferença no dicionário pertencem ao mesmo campo semântico (sinônimos), mas, 

neste contexto, desigualdade está relacionada à questão da injustiça, do preconceito, da discriminação ao que é 

diferente. O termo diferente, considerado na perspectiva da caracterização das pessoas, numa visão ―normativa‖, 

se refere às diferenças étnico/racial, de classe, de orientação sexual e de gênero, dentre outras diferenças.  
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influenciariam as crianças e os(as) adolescentes a se tornarem homossexuais. Isso é, 

definitivamente, uma demonstração de homofobia. ―A homofobia, o medo voltado contra 

os/as homossexuais, pode se expressar ainda numa espécie de ―terror em relação à perda do 

gênero‖, ou seja, no terror de não ser mais considerado como um homem ou uma mulher 

‗reais‘ ou ‗autênticos/as‘.‖ (LOURO, 2003, p. 28/29).  

 O fato de as temáticas de gênero e orientação sexual não terem sido contempladas no 

Plano Nacional de Educação – PNE não significava que os estados e municípios não 

pudessem abordar esses temas em seus documentos. A Constituição Federal (1988) em seu 

artigo 3º trata da constituição das obrigações fundamentais da República Federativa do Brasil 

no inciso IV ―Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.‖ (BRASIL, 1988). Mas, o Plano Municipal de 

Educação de Goiânia aprovado pela Lei nº 9.606, de 24 de junho de 2015, a exemplo do 

Plano Nacional de Educação retirou os termos ―gênero‖ e ―orientação sexual‖ da sua redação 

final.   

 Esses são exemplos da tendência do pensamento dominante na sociedade brasileira 

que torna hegemônicos o modelo heterossexual de união afetiva e a noção de homem e de 

mulher determinada pelo sexo biológico. Surge, a partir daí, a construção social e a normativa 

das diferenças sociais entre eles, favorecendo a institucionalização, no interior da cultura 

escolar, do modelo a ser seguido. As representações de feminino/mulher e masculino/homem 

tornam-se, assim, fixas, com tendência a serem imutáveis. Nelas a sexualidade/orientação 

sexual são dogmas a serem desvelados. 

 A compreensão dessa análise modernista do pensamento dominante, que concebe 

homem e mulher em dois polos opostos que se relacionam dentro de uma lógica binarista de 

dominação-submissão em caráter permanente e fixo, não permitem que se discuta no 

ambiente escolar as várias identidades de gênero que são construídas na instabilidade e nas 

incertezas, inclusive a identidade heterossexual.  

A sexualidade dos sujeitos educandos é, antes, constituída e formada por uma série de 

traços e insígnias do que seria a feminilidade e a masculinidade puras. Não há uma definição 

completa e conclusiva do que vem a ser um homem e uma mulher – o que já fora apontado 

pela psicanálise de Freud e Lacan. Os sujeitos estão em constante devir em suas relações com 

o masculino e o feminino e são, portanto, flexíveis e móveis diante de quaisquer tentativas de 

enquadramento de gênero. Exemplo disso, por ora, são os estudos contemporâneos – vide as 

discussões ensejadas pela filósofa Judith Butler – acerca do conceito de performance. 
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 Nas condições atuais da reflexão e normatização da metodologia escolar diante desses 

temas, o(a) professor(a) encontra‐se dividido(a) entre o que ele(a) acredita que deva trabalhar 

em sala de aula e o que o currículo programado exige que seja cumprido em cada ano na EJA. 

 É comum relatos de professores(as) de essa modalidade educacional apontar que o 

currículo é extenso e predeterminado, o que os(as) leva a vivenciarem o dilema entre ensinar 

o que consideram importantes e o que as famosas ―grades‖ curriculares propõem. Para 

elaborar um currículo fundado na realidade social e pautado na capacidade de dialogar com os 

sujeitos educativos e com seus saberes, torna-se necessário uma ação de natureza coletiva que 

estimule a interação entre os sujeitos da comunidade escolar.     

 Tal como pensa Arroyo (2013), o currículo é um campo de disputas não somente 

teóricas, mas dos indivíduos envolvidos na ação educativa. Tanto professores(as), quanto 

alunos(as) esperam e exigem ser reconhecidos(as) como sujeitos que experimentam fatos e 

ações sociais, juntamente com os saberes que requerem vez no território dos currículos. 

Arroyo (2013, p. 262) indigna-se com o fato de que os estudantes ―passarão anos na educação 

fundamental, complementarão a educação média e sairão sem saber nada ou pouco de si 

mesmos, como crianças, adolescentes ou jovens-adultos na EJA‖. 

 Dentro dessa proposta, o currículo deve buscar desenvolver valores, conhecimentos e 

habilidades que ajudem os(as) alunos(as) a interpretarem, de maneira crítica, a realidade em 

que vivem e nela se inserir de forma mais consciente e participativa. O objetivo é aprimorar as 

concepções dos alunos e das alunas sobre si mesmos(as), sua participação na e sobre a 

sociedade e contribuir para sua progressiva integração (BRASIL, 2001). Sobre esse tema a 

proposta curricular da EJA indica que: 

 

A complexidade da vida moderna e o exercício da cidadania plena impõem o 

domínio de certos conhecimentos sobre o mundo a que jovens e adultos devem ter 

acesso desde a primeira etapa do ensino fundamental. Esses conhecimentos deverão 

favorecer uma maior integração dos educandos em seu ambiente social e natural, 

possibilitando a melhoria de sua qualidade de vida (BRASIL, 2001, p. 163). 

 

 

          O currículo da EJA, nessa prerrogativa, deve contemplar as diferentes dimensões da 

formação humana que envolve relações e valores afetivos e cognitivos existentes no 

conhecimento social, político e cultural de seus(suas) alunos(as). Considera-se, assim, 

importante que o currículo da EJA esteja orientado na perspectiva da diversidade de 

alunos(as), culturas, linguagens, saberes, devendo incluir a ideia de que os conteúdos 
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contemplem a análise e a discussão das diversidades e das diferenças entre os sujeitos 

educativos.  

 De acordo com os estudos realizados por esta pesquisa em EJA, no nível nacional, o 

seu currículo na maioria das vezes tem sido desenvolvido com práticas pedagógicas em que se 

privilegia a inteligência cognitiva e o raciocínio lógico do estudante. Esse modelo de currículo 

se baseia em uma abordagem reducionista da vida, desconsiderando diferentes dimensões da 

cultura, afetividade, subjetividade e da própria história de vida das alunas e dos alunos. A 

proposta dos estudiosos do assunto, aqui privilegiados, é que seria importante realizar um 

currículo orientado culturalmente, que valorize o potencial humano e desenvolva as 

dimensões unilaterais dos sujeitos da EJA.  

 O currículo tem o dever de aprimorar, recuperar e discutir o direito e a cultura da 

escola, do mundo e do ser em si. É também sua incumbência garantir o aprendizado 

acumulado por novas e antigas gerações, e a apropriação de práticas e valores culturais, de 

sistemas simbólicos em função da construção do conhecimento pleno do ser humano. Um 

simples processo de transferência de conhecimento e conteúdos não pode ser o objetivo do 

currículo. Ele possui um caráter político e histórico e comporta uma relação social. Segundo 

Apple (1989), Arroyo (2013) e Silva (2014), o conhecimento, a cultura e o currículo são 

elaborados no contexto das relações sociais e principalmente de poder. Assim, entende-se que 

o currículo é culturalmente influenciado, historicamente situado e não pode ser indiferente à 

vida em sociedade, o que implica considerar fatores sociais e econômicos. Ele não se restringe 

a ideias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas por sujeitos concretos, imersos 

em relações de poder. 

 Em Apple (1989) se aprende que o currículo não pode ser apenas um conjunto neutro 

de conhecimento. É parte e resultado de uma tradição seletiva que prioriza algumas pessoas e 

a visão de certos grupos acerca do que seja o conhecimento que deve ser selecionado e 

trabalhado com os estudantes. A educação deve perceber as alternativas e as desigualdades 

nas relações de poder, bem como seus significados históricos. Silva (2014, p. 15) corrobora 

esse pensamento de Apple, quando afirma que o ―currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que 

vai constituir, precisamente, o currículo‖. O autor evidencia que, ao selecionar seus 

conteúdos, as teorias do currículo concentram esforços para justificar a referida seleção em 

detrimento de outros conhecimentos existentes.  
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 A escola é uma instituição social que representa a diversidade, pois os seus sujeitos, 

professores e alunos, são oriundos dos mais diferentes pertencimentos culturais, geracionais e 

étnico-raciais e um dos principais desafios dos profissionais que atuam na educação, em 

especial na sala de aula, é promover o respeito à diversidade. A diversidade consta no 

cotidiano da escola, desde o jardim de infância passando pela educação fundamental, média, 

universitária, ensinos profissionalizantes e, nessa análise, com atenção especial voltada para a 

Educação de Jovens e Adultos. A escola deve receber um tratamento que se dirija à 

diversidade ressignificando a inclusão das diferenças por meio de um currículo que questione 

as identidades. Nas palavras de Silva (2014, p. 15):  

 

 

Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em 

conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está 

inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo 

que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos 

dizer que, além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma questão 

de identidade.  

 

 

 Acredita-se, aqui, que a escola deve incluir em seus projetos e planejamentos uma 

discussão que pontue a diversidade como a construção cultural das diferenças, valorizando e 

percebendo o sujeito e suas identidades. De acordo com o Documento Nacional Preparatório 

da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFITEA (2009): 

 

Pensar sujeitos da EJA é trabalhar para, com e na diversidade. A diversidade é 

constituída das diferenças que distinguem os sujeitos uns dos outros – mulheres, 

homens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com necessidades 

especiais, indígenas, afrodescendentes, descendentes de portugueses e de outros 

europeus, de asiáticos, de latino-americanos, entre outros. A diversidade que 

constitui a sociedade brasileira abrange jeitos de ser, viver, pensar e agir que se 

enfrentam (p. 28). 

 

 

 

     Os modos distintos de construção das identidades sociais, étnico/raciais, de gênero e 

sexualidade e suas diferenças devem ser ponto de partida para que, na elaboração e 

constituição de seu currículo, a escola promova um diálogo entre os sujeitos da diversidade, 

nesse caso, os sujeitos da EJA, no sentido da elaboração de propostas políticas pedagógicas 

que incluam a todos em suas especificidades. O educador popular Paulo Freire (1992, p. 157) 

defendia a ideia de que há ―a necessidade da invenção da unidade na diversidade‖, a busca da 
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unidade na diferença, que significa, mesmo que em processo, o começo da multiculturalidade, 

a qual ele define:  

 

É preciso reenfatizar que a multiculturalidade como fenômeno que implica a 

convivência num mesmo espaço de diferentes culturas não é algo natural e 

espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, vontade política, 

mobilização, organização de cada grupo cultural com vistas a fins comuns. Que 

demanda, portanto, uma certa prática educativa coerente com esses objetivos. Que 

demanda uma nova ética fundada no respeito às diferenças.  

 

   

 A multiculturalidade é um desafio posto pelo multiculturalismo; consiste em um 

movimento de reivindicação de intelectuais, dos grupos culturais dominados e colonizados 

pelos países europeus e norte-americanos, para a discussão e desconstrução da hegemonia 

cultural ocidental. Denominados(as) de pós-colonialistas, este grupo de pensadores(as) é 

predominantemente formado por intelectuais da África e América Latina e tem em Paulo 

Freire um de seus idealizadores e principais expoentes. De acordo com esses(as) 

pensadores(as), a hegemonia cultural ocidental é baseada em uma hierarquização de culturas 

das quais o diferente, representado pelas culturas dominadas, está ausente de reconhecimento 

e representação.  

 A escola pública deve garantir o direito da sociedade à educação e ser direcionada para 

os sujeitos que constituem seus protagonistas. A EAJA, como a sociedade e a escola em geral, 

é constituída por uma diversidade de sujeitos e concepções que acabam se expressando em 

relações que discriminam as diferenças e as hierarquizam com relacionamentos na maioria 

das vezes conflituosos, antagônicos e desrespeitosos. O desafio que se coloca é de como 

desenvolver, entre os(as) profissionais da escola, um ambiente escolar de respeito às 

diferenças com ações educativas pautadas na convivência e no diálogo? 

   A questão da diversidade, da não fixidez das identidades, representadas nas discussões 

de gênero, da transformação dos corpos adolescentes e das novas configurações que esses 

próprios adolescentes representam no campo das identidades, ao interferir na construção de 

seus corpos, e da sexualidade construída ao longo da vida pelas pessoas adultas e idosas da 

EJA, gera conflitos geracionais no ambiente escolar em seu cotidiano, de acordo com o 

Documento Nacional Preparatório à VI  Conferência Internacional de Educação de Adultos – 

CONFITEA, (2009): 

 

 

A EJA, como espaço de relações intergeracionais, de diálogo entre saberes, de 

compreensão e de reconhecimento da experiência e da sabedoria, tencionado pelas 
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culturas de jovens, adultos e idosos, tem, muitas vezes, essas relações tratadas como 

problemas. As formas de expressão conflitam com padrões homogêneos, exigindo 

acolher a discussão de juventudes, do tempo de vida adulta e de velhices, no plural 

(p. 29). 

 

  

 Essa interpretação de que os conflitos oriundos das questões da diversidade tanto nas 

questões intergeracionais, quanto da construção das identidades e suas representações na EJA, 

pode ocasionar problemas, pois a desconstrução desses conceitos fundamentados no 

binarismo da concepção modernista causa estranheza, choque com sua própria subjetividade e 

a necessidade de se quebrar paradigmas que nunca foram questionados – considerando-se 

ainda que trabalhar com o presumível, com a ideia da fixidez do sujeito construído dentro da 

cultura hegemônica moderna, nos padrões heteronormativos, nos quais as diferenças são, no 

máximo, toleradas e tratadas como eventos pontuais em datas comemorativas na escola é 

muito mais confortável.  

  De acordo com Louro (2011), essa atitude curricular de separar o dia de tratar das 

―outras culturas‖ como dia internacional da mulher, dia do índio, dia da consciência negra e 

outros reafirma a cultura com C maiúsculo, assim como as diferenças e a hegemonia do 

modelo de homem da sociedade moderna. Para Louro (2013, p. 44): ―‘Novas‘ identidades 

culturais obrigam a reconhecer que cultura, longe de ser homogênea e monolítica, é de fato, 

complexa, múltipla, desarmoniosa, descontínua‖. Esse também é mais um desafio a ser 

vencido na concepção de currículo discutida neste trabalho. 

  A sociedade contemporânea convive com a rapidez tecnológica em quase todas as 

áreas e a instantaneidade nos meios de comunicação. Inclusive a comunicação individual das 

pessoas que tem à mão um telefone com internet e notícias a qualquer momento de qualquer 

lugar do mundo. Essa transformação da comunicação e o imediatismo inerente a essa 

realidade fazem da provisoriedade, instabilidade e transitoriedade, marcas desse tempo atual.  

 Segundo Louro (2013), para as educadoras e educadores, contar com as referências 

seguras, as direções claras e as metas sólidas e inequívocas seria mais confortável, mas ao 

contrário, esses profissionais são lançados em sala de aula e no espaço escolar às situações de 

imprevisibilidade, precariedade e incertezas que, sendo boas ou ruins, geralmente são 

inexplicáveis. Desafios aparecem por toda parte e faz com que esses sujeitos se sintam 

vulneráveis e sem qualquer preparo para enfrentar determinadas situações. Para a estudiosa, 

as professoras e professores devem ―assumir os riscos e a precariedade, admitir os paradoxos, 

as dúvidas, as contradições e, sem pretender lhes dar uma solução definitiva, ensaiar em vez 

disso, respostas provisórias, múltiplas, localizadas.‖ (LOURO, 2013, p. 44). 
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  A convivência diária dos sujeitos da escola e suas diferenças culturais potencializa a 

capacidade da escola em promover a cultura de reconhecimento da pluralidade das 

identidades e das diferenças. Os sujeitos da EJA se apresentam com maior número de 

especificidades que os estudantes da educação básica em geral. A diversidade composta de 

conhecimentos, atitudes, linguagens, valores, saberes, religião, moradias, migração, 

experiências de vida, como a maternidade e a paternidade, e suas experiências sexuais deve, a 

priori, instigar os educadores da EJA a pesquisarem as práticas educativas adequadas e com 

significação a esses sujeitos, considerando suas diferenças que advém de sua realidade 

cultural, níveis de conhecimento e da forma como eles têm constituído suas identidades e se 

percebido dentro do contexto social. 

 Uma realidade que não pode ser negada é de que a escola é a expressão da sociedade e 

o que consta é que a diversidade se transforma, na história da sociedade brasileira, em 

desigualdade, pois o Brasil é uma nação constituída de uma sociedade de classes, hierárquica 

e autoritária. A produção e efetivação de políticas públicas de Estado para a EJA centrada em 

sujeitos jovens, adultos e idosos com a expressão de toda a diversidade que constitui a 

sociedade brasileira, é responsabilidade de governos com a participação da sociedade, de 

maneira a superar formas veladas, sutis e/ou explícitas de exploração e exclusão de que a 

desigualdade se vale (CONFITEA, 2009, p. 29). 

 

 

 1.4. Gênero e sexualidade na educação de jovens e adultos 

 

 As educadoras e educadores da EJA constroem sua trajetória de docência na interação 

com a instituição escolar em que atuam. Tendo em vista a longa tradição do processo 

educacional e considerando que elas e eles, em especial, e a EJA em geral, são parte da 

sociedade contemporânea, percebe-se que a educação de jovens e adultos passa por 

transformações e mudanças que são, em última análise, reflexos da realidade na qual eles (as) 

estão inseridos.  

 O modelo cultural estabelecido, a política econômica e a estrutura social influenciam 

as práticas pedagógicas e intimidam a problematização da diversidade no ambiente escolar. 

Sobre isso, a pesquisa realizada pela UNESCO (2004a, p. 171), O perfil dos professores 

brasileiros: o que fazem o que pensam o que almejam, assim se manifesta: ―Grande parte dos 

docentes refletem o imaginário da sociedade brasileira, contemporizando e minimizando 
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situação de exclusão e desigualdades e reproduzindo nas suas práticas situações de violências 

simbólicas dificilmente mensuráveis‖.  

 De acordo com a referida pesquisa, quando indagados sobre comportamentos humanos 

admissíveis e não admissíveis na esfera da vida privada, as professoras e professores 

respondem da seguinte forma ao quesito ―ter experiências homossexuais‖: 59,7% dos 

entrevistados(as) afirmam que esta prática sexual é inadmissível; para 30,9% ela é indiferente 

e apenas 9,4% das professoras e professores admitem a homossexualidade. Outro dado que 

chama atenção nessa pesquisa diz respeito aos jovens e ao modo como eles são vistos pelas 

professoras e professores pesquisados: 

 

Sobre os jovens, a opinião dos professores merece um registro especial. O que se 

observa é que seguem uma tendência de reproduzir uma visão bastante recorrente, 

que percebe os jovens como principais depositários de uma série de problemas 

sociais. Identificam neles o enfraquecimento de uma série de valores éticos e morais, 

considerando que apenas o ―amor à liberdade‖ é um valor bastante fortalecido na 

chamada condição juvenil. Com isso, espelham percepções que identificam o jovem 

como um eterno descompromissado e reduzem a possibilidade de olhar a juventude 

na sua diversidade e pluralidade (UNESCO, 2004a, p. 175). 

 Os(as) professores(as) pesquisados(as) foram questionados(as) sobre o que pensam a 

respeito do grau de difusão de valores, atitudes e comportamentos entre os jovens, quais 

sejam: o compromisso social, a responsabilidade, o sentido de família, a seriedade, a 

espiritualidade, a honestidade, o amor à liberdade, a identidade nacional, a generosidade, o 

sentido do dever, o respeito aos mais velhos, o cuidado com a natureza, o sentido de justiça, a 

tolerância e ser esforçado. Perguntou-se: ―Qual a sua opinião sobre o fortalecimento ou a 

fragilização/enfraquecimento de alguns valores entre os jovens de hoje?‖. Das quinze 

categorias listadas, as pesquisadas e pesquisados consideram que 14 delas estão se 

enfraquecendo entre os jovens e que o único valor que se fortalece é o amor à liberdade 

(UNESCO, 2004a).  

 É senso comum entre as educadoras e os educadores pesquisados a visão da juventude 

como espaço de escárnio, violência, vícios e irresponsabilidade. Esse lugar comum é 

preocupante, já que a pré-concepção do mundo juvenil pode atrapalhar as relações 

estabelecidas com os sujeitos alunos e alunas da EJA. É importante ressaltar o processo de 

juvenilização dessa modalidade de ensino, que no caso específico da EAJA na Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, atende, sob a ação de liminar do Ministério Público, alunas e 

alunos a partir de catorze anos. Surpreendentemente, esses(as) mesmos(as) professores(as) 
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pesquisados(as) reforçam a importância do diálogo para o sucesso do processo de 

aprendizagem em sala de aula.  

 Causa também preocupação a realidade demonstrada pela pesquisa em que 

estereótipos e estigmas são reforçados pelas professoras e pelos professores no cotidiano da 

escola. O preconceito quanto à sexualidade e à orientação sexual é também reafirmado em 

meio às juventudes brasileiras, de acordo com outra pesquisa realizada pela UNESCO 

(2004b) – Juventude e sexualidade. A pesquisa adota como grupos de referência ―alunos das 

quatro últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, tanto da rede pública como da 

particular‖ (UNESCO, 2004b). De acordo seus resultados, declarações efetivas dos(as) jovens 

alunos(as) participantes desse grupo não se intimidam em demonstrar o preconceito em 

relação aos homossexuais:  

 
Muitos dizem que não têm preconceito, desde que o homossexual permaneça longe, 

não se aproxime e, principalmente, que não insinue que eles possam ser iguais ou 

um parceiro da relação. Os rapazes têm aversão às ―cantadas‖ vindas de 

homossexuais, sentindo-se ameaçados em sua masculinidade e, muitas vezes, 

reagindo com violência (UNESCO, 2004b, p. 280). 

 

  Em todas as capitais pesquisadas, os jovens do sexo masculino são mais veementes na 

afirmação de seus preconceitos quanto à homossexualidade. Quando se pergunta aos alunos e 

às alunas quais as pessoas eles não gostariam de ter como colega de classe, obtêm-se os 

seguintes resultados: ―Em Porto Alegre, enquanto 42% dos rapazes indicam tal preconceito, 

no caso das moças, baixa para 13%‖. Em Fortaleza, para exemplificar, 112.477 estudantes 

jovens afirmaram que não gostariam de ter um homossexual como colega de classe, o que 

representa 30,06% dos entrevistados. Em média, 25% do total de alunas e alunos pesquisados 

responderam que não gostariam de ter um em sala (UNESCO, 2004b, p. 280).  

De acordo com a perspectiva aqui adotada diante da sexualidade e da construção de 

igualdade de gênero
13

, atitudes de desprezo de algumas pessoas diante do ―diferente‖, mas 

tidas por ―normais‖, assim como os novos processos sociais surgidos na educação, despontam 

como um campo premente de discussão. Nas palavras de Guacira Lopes Louro (2007a, p. 

203):  

 

Desprezar alguém por ser gay ou por ser lésbica é, para mim, intolerável. No 

entanto, na nossa sociedade, essa parece ser uma atitude comum, corriqueira, talvez 

                                                           
13

 ―Gênero refere-se ao modo como as chamadas ‗diferenças sexuais‘ são representadas ou valorizadas, refere-se 

àquilo que se diz ou se pensa sobre tais diferenças, no âmbito de uma dada sociedade, num determinado grupo, 

em determinado contexto‖ (LOURO, 2000, p. 26). 
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mesmo ―compreensível‖. Conviver com um sistema de leis, de normas e de 

preceitos jurídicos, religiosos, morais ou educacionais que discriminam sujeitos 

porque suas práticas amorosas e sexuais não são heterossexuais é, para mim, 

intolerável. Mas esse quadro parece representar, em linhas mais ou menos gerais, a 

sociedade brasileira. Por isso, sinto-me autorizada a afirmar que a sexualidade ou as 

tensões em torno da sexualidade constituem-se numa questão que vale a pena 

colocar em primeiro plano. 

 

 Os(as) professores(as) que apresentem dificuldades para lidar com o direito das 

minorias sexuais podem ser chamados ao diálogo para que compreendam o modo como as 

jovens lésbicas e os jovens gays se constroem a si mesmos e o quanto ―fariam bem em 

considerar a disponibilidade explosiva de representações homossexuais na cultura popular e o 

que essas representações podem significar em termos de luta e dos direitos civis‖ 

(BRITZMAN, 1996, p. 74).  

Em uma das entrevistas realizadas por esta pesquisadora com professores e 

professoras da Escola Campo, perguntou-se ao professor Gerânio (do Segundo Segmento) – 

que se identifica como homossexual, sobre a homofobia na EAJA. Ao que ele respondeu:  

 

 

Homofobia, eu me lembro de um aluno na 6ª série, lembro-me de outro na 7ª série, 

pessoas que eu vi uma vez na escola e que eu sei, saíram da escola porque a escola 

não era tão interessante assim, aqui eles iam ser maltratados, o tempo que eu estive 

com eles na sala foi só bullying, por mais que eu tentasse desfazer o discurso dos 

meninos. Mas eles não tinham nenhum preparo então eu acho que falta à escola mais 

informações. E tem aquele aluno da 8ª série que você viu na aula. Quando o gay 

sentou perto dele, ele não se levantou porque o ônibus estava muito cheio e ele 

optou por ficar sentado perto do gay. Ele disse: ―Fazer o quê? Né?‖. Não é 

preconceito, é ignorância dos professores e dos alunos. Mas agora temos a 

informação e por mais que a gente não ajude todos a saírem da ignorância, mas a 

gente já tem um despertar para o assunto (Entrevista concedida em Goiânia, em 

01/12/2015). 
 

  

 

 Nessa fala do professor Gerânio pode se identificar a relação que ele traça entre 

ignorância e preconceito. Durante o percurso da pesquisa-ação na EAJA da Escola campo, foi 

recorrente esse tipo discurso. Ele propôs um trabalho a ser desenvolvido em sua aula temática, 

dentro dessa perspectiva da informação sobre a sexualidade e as orientações sexuais como 

construções sociais das identidades das pessoas e de como elas se constituem como cidadãs e 

cidadãos de direitos. E assim ele procedeu com as aulas nas duas 8ª séries, mas não sem antes 

procurar justificar que eram as salas com as quais ele tinha problemas de relacionamento 

justamente por conta de sua identidade homossexual. E quando esse professor avalia a sua 
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relação com os(as) alunos(as) após a prática pedagógica das sequências didáticas e rodas de 

conversa nestas duas 8ª séries, ele expressa:  

 

Eu acho assim: não que eu não era assim [homossexual], eles não tinha liberdade de 

falar... Eles me tratavam como professor, né, ou então evitavam a palavra, eu acho 

que com medo de desrespeitar ou com receio de eu apelar então eles viram que com 

aqueles nossos papos [as sequências didáticas], viram que eu sou uma pessoa 

normal, como eles são‖ (Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 

 Na entrevista ficou perceptível a necessidade de práticas pedagógicas que orientem 

educadoras e educadores para tratar de gênero e sexualidade no ambiente da EJA, na 

constituição do currículo que se pretende. A discussão no coletivo sobre a questão da 

diversidade apresenta-se como uma oportunidade para que eles se identifiquem como sujeitos 

que compõem essa diversidade. Provavelmente eles se sentirão mais seguros para lidar com o 

imprevisto, com a urgência e assim tratar de gênero e sexualidade no ambiente da EJA.  

 Vários processos de mudanças atravessam a escola, desde o crescimento do número de 

meninas e mulheres em sala de aula, a maior visibilidade dos homossexuais e bissexuais e seu 

reconhecimento na mídia. Com o advento da AIDS, a discussão sobre sexo e sexualidade se 

coloca em pauta necessariamente, podendo ser favorecida ainda mais pelo avanço 

revolucionário dos meios de comunicação que informam e educam (LOURO, 2003).  

 Como a maioria dos jovens e adultos que ingressam na EJA já frequentou a escola em 

algum momento anterior, ao retornarem para a sala de aula eles podem encontrar dificuldades 

para continuar frequentando-a. Essas dificuldades, muitas vezes, podem ser ocasionadas por 

preconceitos contra o diferente ou pela discriminação de gênero, no caso específico das 

mulheres. Como as ações preconceituosas e discriminatórias interferem, de forma subjetiva, 

diretamente na rotina da escola, torna-se necessário discutir, em seu interior, tais questões 

com vistas a contribuir para uma nova cultura escolar de respeito à diversidade. 

 Na contramão dessa discussão de currículo, entretanto, e para confirmar a necessidade 

de discutir diversidade, gênero e sexualidade no ambiente da EAJA, os sujeitos da educação, 

em geral, têm apresentado um alto índice de rejeição e negação do assunto. Evidenciam altos 

índices de preconceito e intolerância quanto a gênero e diversidade sexual, não aceitam a 

homossexualidade e entendem que os diferentes devem se adequar à realidade da escola, não 

o contrário. Pressupõe-se, no entanto, que o papel da educação e dos(as) educadores(as) seja 

justamente se prepararem para atender aos sujeitos que compõem essas novas identidades 

culturais postas em discussão, numa perspectiva de unidade na diversidade, haja vista o 

histórico de exclusão escolar. 
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 Os resultados da pesquisa de campo Preconceito e Discriminação no Ambiente 

Escolar
14

 podem dar uma relativa dimensão da atual situação do preconceito e da 

discriminação de gênero e sexualidade no ambiente escolar do Brasil. Realizada em 501 

escolas públicas de todo o país, a pesquisa evidencia que, de um universo de 18.599 pessoas 

entrevistadas (alunos(as), pais, mães, diretores(as), professores(as) e funcionários(as)), 96,5% 

discriminam portadores(as) de necessidades especiais; 94,2% têm preconceito de caráter 

étnico-racial; 93,5% de gênero;
15

 91% de geração; 87,5% socioeconômico; 87,3% relativo à 

orientação sexual; e 75,95% possuem preconceito de natureza territorial.  

 A partir de dados de diferenças de médias e de análises de correlação, observou-se 

ainda, nessa mesma pesquisa, que escolas com práticas discriminatórias e preconceituosas, em 

índices mais elevados, tendem a apresentar médias menores em avaliações da Prova Brasil. 

Nota-se, ainda, na pesquisa referida, que a relação é mais forte para o preconceito dos(as) 

alunos(as). Nesses casos, as avaliações tendem a ser menores. Por outro lado, em escolas em 

que os(as) alunos(as) tendem a manter contatos de maior proximidade com os grupos 

pesquisados, os(as) estudantes alcançaram melhor resultado na Prova Brasil 2007. A pesquisa 

de campo em pauta avaliou ainda o grau de importância das muitas variáveis de preconceito e 

discriminação para explicar as variações das médias da Prova Brasil 2007. A conclusão é de 

que 30% foram explicadas por aquelas variáveis. 

 De acordo com o professor José Afonso Mazzon (FEA-USP), coordenador da 

pesquisa, o preconceito e as práticas sociais dele decorrentes, bem como o desejo de 

distanciamento social das vítimas de discriminação, estão presentes no ambiente escolar em 

todos os atores, especialmente entre os(as) alunos(as). Mas, curiosamente, os indivíduos não 

assumem a sua postura preconceituosa. 

 Diante desses dados preocupantes, Mazzon adverte para a urgência de um plano que, 

promovendo a diversidade, inicie e potencialize um processo de mudança no espaço escolar. 

Em sua ótica, seriam necessárias, em primeiro lugar, ações que disseminassem informações 

de impacto. Propõe ainda outras intervenções de caráter mais específicos e pontuais que 

visem à transformação do comportamento. O professor acredita, por fim, que se devem adotar 

outras medidas de longo prazo que possam modificar os valores dos agentes escolares diante 

do preconceito e da discriminação. 

                                                           
14

 A pesquisa foi realizada pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) a pedido do Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e divulgada em 17 de junho de 2009. Cf. Brasil, 

2009. http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relatoriofinal.pdf 
15

 Discriminação de gênero: Comportamento preconceituoso que discrimina tanto o homem quanto a mulher 

com base no sexo biológico (ex. homem não chora). 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relatoriofinal.pdf
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 A EAJA da Escola Campo participou da Prova Brasil 2007. Seu Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), medido por essa prova desse ano, alcançou a 

média de 2,4.  

 O alto índice de preconceito e discriminação de gênero entre professores(as), pais, 

mães e alunos(as), representa, em última análise, o grau de preconceito e discriminação de 

gênero da sociedade brasileira. Em 24 de maio de 2016 o noticiário nacional anunciou que, no 

Rio de Janeiro, uma jovem de 16 anos fora estuprada por, aproximadamente, trinta e três 

jovens. Um vídeo com imagens parciais do estupro já havia corrido todo o país pelas redes 

sociais. Esse crime comoveu a sociedade brasileira que deflagrou, a partir desse fato, a 

campanha ―Contra a cultura do estupro‖, movimento nacional de mulheres e de homens 

brasileiros que ficaram estarrecidos com essa violência de gênero. 

  Esse fato ilustra o grau de violência contra a mulher e discriminação de gênero no 

Brasil. A garota de dezesseis anos foi entrevistada na delegacia de polícia sem a companhia 

de advogadas ou qualquer outra mulher, em um ambiente constituído apenas por homens em 

que se acirrou o preconceito advindo da reação e das perguntas do delegado afastado do caso: 

‖Você costuma ter relações com vários homens?‖.  

De acordo com o 9º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública esse crime é o 

que mais apresenta casos de subnotificação no mundo: apenas 35% dos casos de estupro 

ocorridos no Brasil são notificados. No ano de 2014 ocorreram 47.646 casos de estupros que 

foram informados no Brasil, o que representou um caso a cada onze minutos. Dados do Mapa 

da Violência – Homicídio de Mulheres revelaram que a violência sexual, física ou psicológica 

leva 147.691 mulheres ao Sistema Único de Saúde (SUS) a cada ano, ou 405 por dia, ou uma 

a cada quatro minutos.  

 Em meio às pesquisas apresentadas e à efetivação desses dados nos fatos acima 

levantados, torna-se necessário desenvolver metodologias que sensibilizem as professoras e os 

professores para que consigam problematizar a diversidade cultural que compõe a EAJA. A 

expectativa é de que, ao se informarem das temáticas de gênero e sexualidade, possam se 

sentir preparados para trabalhar com seus próprios preconceitos e receios e, a partir daí, 

estabelecerem diálogos com suas alunas e alunos. 

 Em entrevista com o professor Lírio da Paz, a entrevistadora apresentou-lhe as 

considerações do PPP da Escola Campo, nas passagens que ressaltam o atendimento às 

―necessidades básicas da comunidade escolar em relação ao lazer, à segurança, à expressão 

cultural, ao meio ambiente, à cultura da paz, aos cuidados com a saúde e higiene e o respeito 
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às diferenças: sexualidade, cor, raça, religião, gênero, terceira idade, deficiências e outros‖ 

(ESCOLA CAMPO, 2014). Questionou-se a viabilidade de trabalhar o respeito às diferenças 

sexuais, de cor, raça e gênero em forma de projetos, a exemplo dos projetos que eles já 

desenvolvem na EAJA. Nas palavras do professor,  

 

Vontade tem e até uma necessidade, mas, você deve ter percebido a grande 

dificuldade e acho que isso é geral, de trabalhar com o tema, por causa dos conflitos. 

São conflitos religiosos, conflitos em relação à sexualidade e mesmo em relação a 

vários preconceitos... (Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 

 A escola apresenta um duplo limiar entre a vida privada e a vida pública. Deve-se 

reconhecer que, embora de forma escassa, as representações de identidade estão presentes no 

ambiente da EAJA, sendo que elas podem ser rejeitas ou reforçadas: ―Compreender os 

significados contraditórios dessas categorias em termos de sexualidades exige que lidemos 

com as representações generificadas e sexuais – as aceitas e as rejeitadas – que circulam, 

formal e informalmente nas escolas‖ (BRITZMAN, 1996, p. 74). As escolas não são os 

únicos locais de identidade, tampouco têm conseguido legitimar identidades puramente 

heterossexuais, apesar de ser essa a pedagogia que domina seus espaços como um todo e da 

EJA, em particular. 

 Interlocutores culturais como o cinema, a mídia, a televisão, os jornais, os currículos 

das escolas, das universidades e os livros sempre foram dominados por homens brancos, 

heterossexuais, de classe média urbana e cristã – a referência cultural da identidade ocidental, 

localizada no centro da cultura. Esses homens falaram por eles e construíram as 

representações sociais sobre os demais, chamados de ―diferentes‖, representações que 

possuem poder de verdade, sendo recorrentes na afirmação da hegemonia colonialista e 

centralizadora da cultura heteronormativa.  

 Os grupos que representam as diversidades sexuais, de gênero, étnicos/raciais ou de 

classe, à medida que se apropriam desses espaços culturais conseguem inscrever sua própria 

história e sua própria representação, com vistas a propor questões de seu interesse. Esses 

novos grupos sociais estão disputando no terreno da cultura a expectativa de impor seus 

próprios significados a respeito do mundo, das práticas e dos sujeitos. O centro é desafiado. A 

visibilidade de ―novas identidades culturais obrigam a reconhecer que a cultura, longe de ser 

homogênea e monolítica, é, de fato, complexa, múltipla, desarmoniosa, descontínua‖ 

(LOURO, 2013, p. 44).  Há um deslocamento da posição de margem para o centro. Inicia-se 

um novo movimento político e teórico em que as noções de ―centro‖, ―margem‖ e ―fronteira‖ 
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são questionadas. Deve-se aproveitar essa oportunidade para esclarecer o caráter construído 

do centro e das margens. Segundo Louro (2013, p. 45): 

 

É necessário admitir, ainda, que o questionamento de sistemas e instituições, 

práticas e sujeitos solidamente estabelecidos na posição central, que hoje é levada a 

efeito, não implica negar que o centro permanece como uma atraente ficção de 

ordem e de unidade. O importante é reconhecer que isso se constitui uma ficção. A 

universalidade e a estabilidade deste lugar central resultam de uma história que tem 

sido constantemente reiterada – e por isso parece ser tão verdadeira – do mesmo 

modo que a posição do excêntrico não passa de uma elaboração que integra essa 

mesma história.  

 

 

    

 As noções de ―unidade‖, ―universalidade‖ e ―estabilidade‖ vinculam-se ao conceito de 

―centro‖. A identidade masculina, branca, heterossexual é referência fixa, confiável e sólida, 

presumivelmente uma identidade segura e permanente, enquanto os sujeitos que não ocupam 

esse lugar no espaço cultural da sociedade são chamados de ―diferentes‖ e recebem as marcas 

da diversidade, da fluidez, da instabilidade.  

 A sociedade contemporânea convive com outra política que se faz ouvir, marcada pela 

pluralidade de vários grupos que se reconhecem, organizam-se coletivamente e protagonizam 

a discussão em torno de gênero, etnia e sexualidade. Mais que o sistema e as instituições, as 

práticas e os sujeitos, o que vem a ser questionado ―é toda uma noção de cultura, ciência, arte, 

ética, estética, educação que, associada a esta identidade [heteronormativa], vem usufruindo 

ao longo dos tempos, de um modo praticamente inabalável, a posição privilegiada em torno 

da qual tudo mais gravita‖ (LOURO, 2013, p. 44). 

 A escola, na maioria das vezes, caminha na direção da universalidade, do confiável, do 

centro e assume como referência a heterossexualidade, legitimada nos livros didáticos, nas 

aulas de história, de ciências e no currículo. A recorrência das narrativas, dos gestos e das 

confirmações legitima a pedagogia aplicada e a naturalização da heterossexualidade. O 

conhecimento sobre esta identidade é transmitido informalmente em casa, no trabalho, na 

escola e na igreja, e regimentado e normalizado, na maioria das vezes, no currículo escolar de 

educação sexual. Essa pedagogia despreza o caráter construído das orientações sexuais e 

coloca na marginalidade qualquer identidade que não se encaixe nos padrões estabelecidos, 

diariamente reafirmados no espaço escolar. A nomeação das diferenças demarca fronteiras 

que, nesse caso, separam os sujeitos daquilo que eles não podem ser.  

 A diferença não é uma característica inerente aos seres humanos, mas é 

discursivamente produzida. Quando se coloca alguém na posição de diferente cria-se uma 
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relação de comparação a uma referência que historicamente e socialmente foi construída. 

Nesse caso, assume-se outra posição, dita ―normal‖. Há uma naturalização das normas sociais 

produzidas ao longo da história, que remonta ao modelo construído pela sociedade iluminista, 

reafirmado nas sociedades modernas e no Brasil, de acordo com Louro (2011, p. 65): 

 

 

No contexto da sociedade brasileira, ao longo de sua história, foi sendo produzida 

uma norma a partir do homem branco, heterossexual, de classe média urbana e 

cristão. Essa é nossa identidade referência, a identidade que não precisa ser 

mencionada porque é suposta, está subentendida. Por isso os ―outros‖, os sujeitos 

―diferentes‖, ―os alternativos‖ ou os problemáticos serão, em princípio, as mulheres, 

as pessoas não brancas, as não heterossexuais ou não cristãs. 

 

 

 

 Esse processo histórico, social e cultural de construção das diferenças ultrapassa 

questões biológicas a partir das quais têm se explicado, na maioria das vezes, as identidades 

de gênero e a sexualidade das pessoas: ―As diferenças são produzidas nos processos de 

adaptação da mulher e do homem ao meio social e no contexto das relações de poder‖ 

(GOMES, 2007, p. 17). Elas são percebidas como diferenças a partir da nomeação e 

identificação do que é referencial de igualdade para a sociedade. Dentro desse raciocínio, as 

culturas hierarquizam-se. Nesse movimento, a heteronormatividade se instaura, e as outras 

culturas destacam-se como diferentes, forjadas, portanto, com cunho duvidoso para a 

hegemonia da cultura dominante. 

 Para melhor compreender o lugar ocupado por mulheres e homens na sociedade e as 

relações que estabelecem entre si, importa menos observar seus sexos. Vale antes perceber 

tudo o que foi construído socialmente sobre os sexos. Esses são elementos construídos 

socialmente sobre os sexos para se estabelecer um diálogo na cultura escolar, criando um 

novo discurso no qual ―gênero‖ seja concebido como conceito fundamental, como 

constituinte das identidades dos sujeitos, assim como de classe ou de etnia, realçando-se o 

enfoque sobre as identidades como plurais, fluidas e móveis, portanto não fixas ou imutáveis. 

Assim sendo, o sujeito pode se identificar e se sentir pertencendo a vários grupos, de etnias, 

classe, gênero e orientação sexual, entre outros. 

Em contraposição à determinação do fator biológico, o gênero e a sexualidade são 

construções sociais feitas sobre diferenças sexuais, vinculados à formação dos sujeitos, 

produzidos culturalmente na escola, na família, na igreja e na mídia, envolvendo linguagem, 

códigos e rituais diferenciados de uma sociedade para outra. O conceito de ―gênero‖ se 

contrapõe à lógica essencialista que acredita numa mulher e num homem definidos ao 



 

65 
 

nascerem por sexo. Nesse sentido, a noção de gênero diz respeito às maneiras pelas quais as 

diferenças sexuais são colocadas nas práticas sociais e tornam-se parte do processo histórico. 

Os sujeitos se identificam, social e historicamente, como masculinos e femininos e, 

assim, constroem suas identidades de gênero. Trata-se da maneira como alguém se sente e 

apresenta-se para si ou para os outros na condição de homem ou de mulher, ou de ambos, sem 

que isso tenha necessariamente uma relação direta com o sexo biológico. A identidade de 

gênero é composta e definida por relações sociais, moldadas pelas redes de poder de uma 

sociedade. Cabe enfatizar que ela se refere à forma como nos vemos e queremos ser vistos, 

reconhecidos e respeitados, como homens ou mulheres. Ela não se confunde com a orientação 

sexual – atração sexual e afetiva pelo outro sexo, pelo mesmo sexo ou por ambos (LOURO, 

2003). 

Durante muito tempo acreditou-se que a sexualidade fosse um fenômeno meramente 

natural, manifestando-se entre os seres humanos de maneira análoga à das plantas e dos 

animais. Por isso considerava-se que a finalidade última da atividade sexual fosse a 

reprodução da espécie e, assim, tudo que escapasse a esse ―destino‖ era tido como anormal, 

um desvio. Com o advento das técnicas de planejamento familiar e, em especial, com a 

descoberta da pílula anticoncepcional, a sexualidade passou a ser encarada de outra forma. 

Tornou-se possível evitar a gravidez sem que fosse necessário deixar de praticar sexo. Estava 

aberta a porta para uma reviravolta nos costumes desse campo, sobretudo a partir da década 

de 1960. Algumas pessoas se referem a essas mudanças como revolução sexual. Outras 

defendem que não foi bem uma revolução, pois as assimetrias de gênero e a dominação 

masculina ainda se mantêm 
16

.  

As referências teóricas privilegiadas nesse trabalho sustentam a discussão da 

heterogeneidade do sujeito da EJA, sua condição de sujeito da história excluído do sistema 

regular de ensino e do currículo que se pretende desenvolver para e com esse sujeito. Um 

currículo pautado no respeito às diferenças e na apropriação da diversidade cultural como 

ponto de partida de respeito às várias identidades que compõem o coletivo da EJA. Para que o 

currículo seja, de fato, um currículo voltado para a diversidade, ele deve abordar práticas 

pedagógicas que discutam todas as formas de ser e estar diferente em comparação ao 

instituído, a heteronormatividade. Portanto, pondera-se que o currículo da EJA deve abordar 

de forma sistemática e prática as temáticas de gênero e sexualidade, que estão intrinsecamente 

relacionadas à vida de todas as pessoas que integram a sociedade e a EJA. 

                                                           
16

Menção ao kitgay, de 2011, que é composto pelo caderno ―Escola sem Homofobia‖, uma série de seis boletins, 

três audiovisuais com seus respectivos guias, um cartaz e uma carta de apresentação. 
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II. AS PPPs DA EAJA (2013 e 2017) E SUAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

TEMÁTICA DA DIVERSIDADE – ETNIA, GÊNERO E SEXUALIDADE  

 

A trajetória e as especificidades da EJA, apresentadas no primeiro capítulo desta 

pesquisa, convida a pesquisadora a discorrer, agora, sobre a forma como os sujeitos dessa 

modalidade de ensino são constituídos na atual Proposta Política Pedagógica da EAJA-RME 

de Goiânia. Procura-se ainda relatar, aqui, o processo percorrido durante a reescrita da PPP, 

de 2017
17

, da qual a pesquisadora está participando desde abril de 2015. Sua reescrita está 

prevista para se encerrar em agosto de 2016.  

 Ressalta-se que esta pesquisa e seus relatos sobre a experiência de leitura e o processo 

de reescrita das PPPs elencadas realçarão questões sobre diversidade, gênero e sexualidade. 

Procura-se, com isso, destacar como se manifestou, durante as discussões e elaborações 

realizadas por esses coletivos de profissionais atuantes na EAJA-RME de Goiânia, a 

preocupação com essas temáticas. 

 No decorrer deste capítulo, a reflexão recai sobre o diálogo da pesquisadora com os 

referenciais teóricos e com documentos oficiais que tratam da EAJA-RME de Goiânia, eleitos 

por referendar teoricamente a atual PPP da EAJA 2012/2014 (SME, 2013) e a reescrita da 

PPP-EAJA/2017. Nesse sentido, procura-se compreender como os sujeitos dessa modalidade 

de ensino são constituídos na atual Proposta Política Pedagógica PPP - da Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos – EAJA (2013) da Rede Municipal de Ensino – RME de 

Goiânia; Espera-se, ainda, identificar como a temática diversidade, gênero e sexualidade são 

contempladas nos documentos que legitimam teoricamente o currículo da educação de 

adolescentes, jovens e adultos no ensino municipal, sistematizados em sua proposta política 

atual.  

 Também será abordado, nesse capítulo, o processo de reescrita da PPP da EAJA a ser 

implementada a partir de 2017 com destaque na discussão dos temas: sujeito, currículo, 

diversidade, gênero e sexualidade. Questiona-se, nessa análise, em que medida as concepções 

teóricas e práticas dessa nova proposta curricular reescrita pelo coletivo de professores(as) da 

EAJA contribui para a construção de uma nova cultura escolar de respeito à diversidade, ao 

gênero e à sexualidade?  

                                                           
17

 Está em discussão, no Conselho Municipal de Educação, a temporalidade das PPPs elaboradas em toda a Rede 

Municipal de Goiânia e a não necessidade de reformulação a cada triênio. Somente quando houver necessidade. 

Portanto, por enquanto, a Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – GEAJA não pode 

determinar esse período. 
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 O Planejamento integral da instituição de ensino, o Projeto Político Pedagógico ou 

Plano Educativo envolve a dimensão pedagógica, comunitária e administrativa 

(VASCONCELLOS, 2002). Ele procura contemplar o ser humano em seus aspectos 

humanístico, cultural, político, socioafetivo e a formação profissional. Sua elaboração não é 

aleatória, pois se constitui por meio de alguns critérios como: a participação de todos os atores 

envolvidos no processo educacional – alunos e alunas, pais, coordenações pedagógicas e de 

turnos, professoras e professores, funcionários administrativo e a comunidade em geral, que 

―Compõe-se de Marco Referencial, Diagnóstico e Programação‖ (VASCONCELLOS, 2002, 

p. 95).  

 O Projeto Político Pedagógico busca construir uma ―comunidade educativa‖ na qual 

cada um, de acordo com sua capacidade específica, assume suas responsabilidades de modo a 

se sentir corresponsável pelo crescimento e aperfeiçoamento da comunidade escolar e local 

(PPP da Escola Campo, 2014/2015).  

 Além do PPP, o currículo também tem sua representatividade como instrumento 

fundamental para elaborar ações e metas da escola. Suas concepções e compreensões 

relacionam-se com os diversos momentos em que, historicamente, os pensadores da educação 

e a escola desenvolvem as ideias educacionais sobre a sociedade e o sujeito. De acordo com 

Rodrigues (2006, p.1): 

 

O currículo expressa uma forma de conceber a sociedade, o ser humano e a 

educação. Ele indica como a escola tem assegurado a função socializadora e cultural 

dos (as) educando (as): através da proposta político-pedagógica, explicando 

intenções, bem como o grau de compromisso social das pessoas e instituição frente 

ao contexto histórico, social e ideológico no qual se inserem.  

 

 

 A Proposta Política Pedagógica para a EAJA-RME de Goiânia se fundamenta na 

―concepção humanista e histórico-dialética [que] procura atender às especificidades dos 

sujeitos educandos da EAJA‖ (GOIÂNIA, SME/PPP EAJA, 2010-2013, p.6). Na perspectiva 

de que a EAJA ―está intrinsecamente voltada para a inclusão de pessoas em contextos sociais, 

econômicos, culturais e geracionais diferenciados‖ (p.10), ela se relaciona, assim, com a 

educação popular, que tem por fundamento a emancipação do sujeito. Nesse sentido, o 

currículo deve privilegiar a diversidade cultural, de gênero e de sexualidade, já que, nele, a 

proposta de um projeto de cunho social, com ideais de igualdade entre homens e mulheres, 

deve priorizar a superação da discriminação, inclusive da subordinação de um gênero ao 

outro. 
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 O direito, o acesso e a permanência na escola sem qualquer tipo de discriminação e 

exclusão estão garantidos por lei: Constituição Federal 1988 (art. 206) e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394/1996 (art. 3º); Resolução CNECEB nº 4 de 2010 (art. 8º). 

Mas, conforme afirma Machado e Rodrigues (2013, p. 374):  

 

[...] o acesso de jovens e adultos trabalhadores, com a progressiva possibilidade de 

incorporação de segmentos populares na escola pública, não assegura que os sujeitos 

atendidos permaneçam e concluam com êxito a aprendizagem. Também a cultura da 

repetência e do fracasso escolar, que se mantém na política educacional brasileira, 

aponta para um quadro de um grande grupo de jovens, marcados por experiências 

escolares descontínuas e negativas, ou que avançaram sem a respectiva 

aprendizagem, que se soma aos adultos e idosos que não tiveram acesso à 

escolarização. 

 

 

 

 O amparo legal ainda não é sinônimo de direito adquirido. Encarar a EJA como direito 

significa ―reafirmar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para a qual a 

educação constitui direito fundamental da pessoa, do cidadão; mais do que isto, significa 

criar, oferecer condições para que esses direitos sejam, de fato, exercidos‖ (BRASIL, 

CONFINTEA, 2009, p. 28). Nessa perspectiva, o cidadão, o sujeito e o outro se tornam peças 

fundamentais da elaboração do discurso e da prática de igualdade de gênero, com vistas a 

superar as desigualdades e a cultivar o respeito à diversidade sexual no ambiente escolar para 

que, com isso, configure-se uma nova cultura escolar. 

 É importante, contudo, ressaltar que a construção de instrumentos estruturantes de 

uma escola não se realiza isoladamente, principalmente na Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia, com destaque para Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos. Estes instrumentos 

são frutos de debates e reflexões que resultam de certa forma, numa conciliação de todas as 

instâncias institucionais ligadas à RME, sendo estas formadas por: Coordenadorias Regionais 

de Educação (CRE), Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA), 

professores e professoras da EAJA/RME, reunidos em seminários e grupos focais com os 

sujeitos estudantes da EAJA, em simpósios com professores e coordenadores da RME/EAJA 

e outros. 

  

 

2.1. A história da EJA/EAJA na Secretaria Municipal de Goiânia: alguns apontamentos 

  

 O atendimento aos jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Goiânia tem seu 

referencial na década de 1960, embasado nos princípios da educação popular, mas sem que 
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então houvesse uma proposta específica para eles. De acordo com Gomes, Santos e Costa 

(2013, p. 83): 

 

O município de Goiânia possui Ensino Noturno desde o final da década de 1960. Os 

alunos jovens e adultos eram por ele atendidos em classes de ensino supletivo. A 

insatisfação dos professores da rede municipal com os resultados dos cursos 

supletivos levou esses professores a solicitarem o fim desse atendimento e a 

transformação das classes de ensino supletivo em classes de ensino regular noturno. 

 

  

 

  As lutas e buscas por melhores condições de ensino para esse público demandou não 

apenas questões de cunho pedagógico, mas abrangeu também a luta por melhores salários e 

por políticas de formação dos professores. Nesse sentido, a década de 1980 tornou-se um 

marco que envolveu, além de sindicatos, movimento estudantil, associações de pais e mestres, 

uma maior participação da comunidade na escola. Posteriormente, em 1992, surge uma 

parceria entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte (SME) –, fruto, pode-se afirmar, de lutas passadas pelo atendimento oficial à política 

de Educação de Jovens e Adultos. Essa parceria criou um grupo de estudos que elaborou o 

Projeto Alfabetização e Cidadania, como forma de viabilizar uma educação para adolescentes 

em situação de risco (PPP EAJA 2012-2014 p. 12). 

 A história da EJA
18

 na Rede Municipal de Ensino de Goiânia está relatada por 

documentos oficiais, como as PPP/EAJA, Fóruns e Conferências, e ainda por diversos 

trabalhos acadêmicos. Entre esses, Santos (2007) aborda os saberes que permeiam a prática 

dos professores da EAJA; Rodrigues, Costa e Schveeidit (2013) destacam o percurso da EJA 

e elaboram uma investigação para compreender se as políticas voltadas para essa modalidade 

de ensino se configuram ou não como políticas públicas de Estado ou apenas de governo. 

 Nessa perspectiva, as autoras discorrem ainda sobre a formação continuada dos 

professores que aderiram, em 1993, ao Projeto de ensino para Adolescentes Jovens e Adultos 

(Projeto AJA). Desenvolvido em caráter experimental, ele organizou-se em módulos, com 

180 dias letivos e carga horária de três horas diárias, com flexibilidade no período de 

matrícula dos (das) educandos (as) e avanço em qualquer momento do ano. O Projeto surgiu 

com base nos princípios do Projeto Alfabetização e Cidadania da UFG (PPP EAJA 2013, p. 

13). 

                                                           
18

 A mudança da nomenclatura EJA para EAJA (Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos) ocorreu a partir 

de 1995. Neste trabalho haverá, portanto, variações entre as duas nomenclaturas em virtude dos documentos e 

referenciais teóricos utilizados. 
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 A percepção da necessidade dessas mudanças e as duas realidades (organização do 

trabalho pedagógico em módulos e seriação) com as quais a Rede Municipal de Ensino 

passou a conviver, a partir da implantação do Projeto AJA, em 1993, abriram espaço para 

diversos encontros, seminários, reuniões com a equipe pedagógica, cujo propósito era refletir 

sobre o trabalho com essa modalidade de ensino. Rodrigues, Costa e Schveeidit (2013, p. 167) 

apontam em seus estudos que, 

 

 

Em 1994 iniciou-se um processo de reflexão sobre a organização da EJA na SME de 

Goiânia, que contava com duas formas de organização no primeiro segmento – a 

seriada e a modular do projeto AJA – e o segmento do ensino fundamental, cujos 

alunos encontravam muitas dificuldades para continuarem na 5ª série e completar os 

estudos, havendo muitas desistências/evasão.  

 

 

 Com base nessa afirmação, pode-se destacar que há aí implícitos alguns fatores que 

colaboraram para esse quadro, a saber: a organização do trabalho pedagógico e do currículo; a 

história e o perfil dos sujeitos (diversidade e gênero); a formação dos professores e políticas 

específicas ainda indefinidas.  

 As discussões em torno da necessidade de organizar o trabalho pedagógico iniciaram-

se em 1994. Desde então, já se pensava em uma proposta de base curricular paritária
19

, mas 

que não se efetivou por motivos diversos, inclusive financeiros. A implantação dessa proposta 

curricular só ocorreu em 2000, por meio da Resolução 24/CME de 11 de dezembro. Mas antes 

de chegar a essa proposta e mediante constantes discussões e reflexões, em 1999 criou-se a 

proposta de organização alternativa para o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, que visava 

atender às diretrizes da LDB/96.  

 Note-se que, desde os movimentos em prol da educação noturna na Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia – e diante da ausência de orientações especificas para esse público, sendo 

estas formuladas pelo Estado –, a SME redimensionou suas práticas. Entre elas, destaca-se a 

necessidade de criar orientações e metodologias próprias ao funcionamento das escolas e das 

salas de aulas municipais, assim como a importância de desenvolver o regimento escolar, 

pautado na realidade dos sujeitos educandos da Rede Municipal de Ensino, a partir da 

compreensão de que o sistema educacional do município possui suas especificidades, o que 

                                                           
19

 Na forma de organização denominada Base Curricular Paritária todas as áreas do conhecimento são 

contempladas com a mesma quantidade de horas-aula. Não existe relação de privilégio ou hierarquia entre os 

componentes curriculares, sendo todas e cada uma delas entendidas como essenciais ao desenvolvimento 

cognitivo, motor, social, político, cultural e afetivo do educando. 
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oportuniza a elaboração de uma metodologia mais adequada à vivência desse ambiente 

escolar.  

  Para referendar essas novas normativas, a Secretaria Municipal de Educação procedeu 

com a criação, em 1997, do Conselho Municipal de Educação (CME) que regulamentou as 

diretrizes que norteiam o funcionamento do Sistema Municipal de Ensino, incluindo a EAJA 

(PPP/EAJA, 2013). 

 Essas mudanças ocorreram em decorrência de modificações implementadas em âmbito 

nacional que permitiram esse avanço na educação. Os fatores determinantes, para tanto, 

foram: a promulgação da LDB/1996 que direcionou o Ensino Fundamental – primeiro 

segmento – para as redes municipais de ensino; a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) que, na 

sistemática de redistribuição dos recursos para o Ensino Fundamental, vetou a participação da 

EJA. (PPP EAJA, 2013, p.13). 

 Com o objetivo de ―mobilizar e sensibilizar a população acima de 15 anos para o 

processo inicial de leitura e escrita‖ (PPP/EAJA, 2013, p. 15), a SME criou, em 2001, o 

projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos chamado AJA – Expansão, em parceria com 

movimentos sociais, empresas, igrejas e associações, entre outros. Esse projeto tem a 

peculiaridade de ser desenvolvido em espaços alternativos, com a participação voluntária de 

educadores populares. Atualmente ele se vincula ao Programa Brasil Alfabetizado, do 

governo federal, e denomina-se Programa AJA – Expansão/ Brasil Alfabetizado. 

 Conforme constatado a partir do conhecimento da história da EJA no município de 

Goiânia, há, por parte da SME, uma atenção especial em relação à formação política 

pedagógica que engloba a EAJA em todos os seus aspectos, com destaque para a forma com 

que a PPP se constitui e tem sido elaborada, avaliada e reformulada.  

A primeira PPP/EAJA unificada surgiu de um longo processo de reflexão e de uma 

pesquisa intervencionista, realizada no período de 2001 a 2004, em 40 escolas municipais que 

aderiram ao projeto. Essa PPP intitula-se A construção de uma proposta democrático-popular 

de educação para adolescentes, jovens e adultos (EAJA) da rede municipal de educação de 

Goiânia, pelos sujeitos do processo educativo (GOMES; SANTOS; COSTA, 2013, p. 84).  

 Durante o período de 2001 a 2003, representantes de professores (as), alunos (as) e 

funcionários (as) administrativos (as) dessas 40 escolas participantes da pesquisa foram 

ouvidos e travaram debates sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na EAJA e sobre as 

condições para aperfeiçoar esse ensino. Resultado dessas rodas de conversa, a EAJA passou 
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por algumas mudanças estruturais, tais como: sua unificação da 1ª a 8ª séries, até então 

dividida em 1º e 2º segmentos. Adotaram-se imediatamente as diretrizes constituintes da 

proposta do Projeto AJA e, princípios como: a flexibilidade de frequência, a matrícula e o 

avanço em qualquer momento do ano letivo, as reuniões semanais de planejamento e a 

avaliação processual e contínua. 

  Outras conquistas resultantes da pesquisa foram: a garantia de formação continuada, 

adequada às especificidades da modalidade, dos profissionais da educação atuantes na EAJA 

em horário de trabalho; e a implantação do Projeto Estudar sem Fome, que consiste em um 

jantar oferecido aos estudantes da EAJA todas as noites, atendendo às reivindicações dos 

alunos que participaram da pesquisa mencionada.  

  Com base nas leituras e na análise de documentos citados durante esse relato, verifica-

se, assim, que a SME é atuante nos debates e em conferências e seminários educacionais. 

Outro dado observado no histórico da EAJA da Rede Municipal de Goiânia diz respeito aos 

departamentos e/ou órgãos criados para, de algum modo, atender às necessidades dessa 

modalidade de ensino; dentre eles, a gestação, em 2001, da Divisão de Educação Fundamental 

de Adolescentes, Jovens e Adultos (DEF-AJA), atualmente denominada GEREJA (Gerência 

de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos), que se tornou parte integrante do 

Departamento Pedagógico, atual Diretoria Pedagógica. 

  A DEF-AJA, recém-instituída, integrou-se ao Fórum Goiano de EJA, implementado 

em 2002 como importante viabilizador da participação de gestores, professores e educandos 

nos encontros em que as demandas da EJA estão no cerne dos debates. Agregou-se também 

ao movimento popular, por meio do projeto AJA expansão à Rede Mova Brasil, fundada por 

Paulo Freire, quando foi secretário municipal da Educação de São Paulo (1993-1996). A 

premissa essencial desse projeto é a alfabetização de adultos dentro da perspectiva freireana 

da dialogicidade.  

 Os sujeitos da EJA/EAJA do município de Goiânia – representados por 

professores(as), alunos(as) e apoios pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Ensino 

(CRE) e da Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (GEREJA) –, têm 

participado efetivamente e historicamente de todos os movimentos nacionais, estaduais e 

municipais que convergem suas políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Esse 

tipo de participação é coerente com as propostas fundamentais da EJA, cujas premissas 

assentam-se na educação popular e na compreensão de que ela, a EJA, só tem sentido se 

voltada para a classe que representa, em última instância, a classe popular. 
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  A GEREJA conta com representantes, delegadas e delegados no ENEJA (Encontro 

nacional de Educadores de Jovens e Adultos), e participaram efetivamente, em 2009, em 

Belém do Pará, da construção do documento nacional de propostas para a CONFITEA 

(Conferências Internacionais da Educação de Adultos). Como resultado dessas Conferências, 

aprovou-se o ―Marco de Belém‖ para orientar as políticas nacionais e internacionais de EJA.   

 A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia foi uma das articuladoras, desde 

1999, da constituição do Fórum goiano de EJA, fundado em 2002, juntamente com a UFG, a 

PUC-Go e o Sindicato de Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO). Atualmente, a 

SME/GEREJA possui representação na coordenação geral do Fórum Goiano de EJA, na 

CNAEJA (Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos), instituída 

pelo MEC, pelo Decreto nº 6093 de 24 de abril de 2007, com determinação para discutir e 

elaborar políticas educacionais para alfabetizar jovens e adultos. A GEREJA compõe também 

o Conselho Municipal do Idoso e participa da RENADI de Goiás (Rede Nacional de Proteção 

e dos direitos da Pessoa Idosa). 

 A história da EAJA na Rede Municipal de Goiânia reflete o compromisso e empenho 

de seus(suas) profissionais na organização do trabalho pedagógico dessa modalidade de 

ensino. Pode-se afirmar que a diversidade cultural é o eixo principal que norteia o trabalho 

dessa categoria de professores(as). A leitura e análise de suas propostas políticas pedagógicas 

devem conduzir a pesquisadora ao entendimento das concepções teóricas em que se inspiram 

esses profissionais para pensar a questão da diversidade cultural, do sujeito da EAJA, de 

gênero e da sexualidade. 

 

 

2.2. A Proposta Político Pedagógica da EAJA 2012-2014 na Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia e as temáticas de gênero e de sexualidade 

 

 A avaliação e reescrita da PPP EAJA 2012-2014, da Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia, possui uma forma flexível e inovadora, tecendo suas intenções e objetivos com 

embasamentos legais na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN Lei 9394/1996), no Parecer da Câmara de Educação Básica 

(CEB 11/2000), de relatoria de Jamil Cury, nos Pareceres 001/1998 e 003/1999 do Conselho 

Municipal de Educação de Goiânia (CME) e no Plano Municipal de Educação – Lei 

8262/2004 (PPP EAJA 2012-2014, 2013 p. 7). 
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 Para constituir esta avaliação e reescrita da PPP EAJA 2012-2014, contemplou-se a 

participação de todos os segmentos que compõem essa modalidade de ensino na Rede 

Municipal de Educação de Goiânia, além de contar com a assessoria da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás. Para ampliar a coleta de dados e garantir a 

participação dos educadores e educandos no processo de reescrita da Proposta da EAJA, a 

metodologia desenvolvida desta pesquisa diversificou-se em questionários de coleta de 

informações administrativas e pedagógicas; cartas individuais no sentido da oitiva de cada 

sujeito; Grupos de Trabalho e Estudos (GTEs); pesquisas em forma de entrevistas e formação 

de grupos focais, realizados com professores(as), educandos(as) e servidores(as) 

administrativos(as). 

 A reescrita, propriamente dita, foi coletiva. Contou com o apoio pedagógico das 

Unidades Regionais de Ensino (URE), do Centro de Formação de Profissionais da Educação 

Paulo Freire (CEFPE), da DEF-AJA, de professores(as) pedagogos(as) e das áreas de 

conhecimentos específicos. 

 Os referenciais teóricos que sustentam a construção da PPP foram selecionados com 

base na premissa de que esses teóricos que a desenvolveram partem da compreensão do ser 

humano como sujeito historicamente constituído e da escola como lócus de formação dos 

sujeitos que dela participam. São eles: Paulo Freire (1979, 1987, 2000, 2004), maior 

referencial da PPP EAJA 2012-2014, pois se baseia nos princípios da educação popular; 

Vygotsky (1998) cujas contribuições são significativas por abordar questões sócio-históricas e 

tratar do desenvolvimento da linguagem, contribuição esta que na PPP EAJA 2012-2014 

enfatiza o ―processo de interação e comunicação entre o indivíduo e o meio ou entre dois ou 

mais indivíduos‖ (GOIÂNIA, SME/PPP EAJA 2012/2014, p. 29).  

 Nessa perspectiva a linguagem torna-se o maior instrumento da constituição dos 

sujeitos e da dialogicidade; nas bases teóricas da PPP EAJA 2012-2014 encontram-se ainda 

Candau (2002), e Moreira e Candau (2007), cujas contribuições centram-se em questões sobre 

a diversidade cultural e o currículo, elemento básico que deve ser construído e reconstruído 

por todos os sujeitos envolvidos no processo.  

 Há ainda a contribuição de Veiga (1998) que subsidia as concepções de construção 

coletiva do Projeto Político Pedagógico, suas diversas formas de efetivação e princípios, tais 

como igualdade, qualidade, gestão democrática e valorização do magistério. A observação 

destes princípios torna-se relevante, pois se trata do ―princípio da gestão democrática‖. Sem 

gestão verdadeiramente democrática não há espaço para a atuação coletiva, para a prática 
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pedagógica que respeite e dê voz à diversidade presente no ambiente escolar, em especial o 

que se enfatiza na presente pesquisa, isto é, a relação de gênero. 

 O discurso presente na PPP EAJA 2012-2014 reafirma a necessidade da organização 

curricular, levando em conta a situação de seus educandos trabalhadores ou em vias de se 

inserirem no mundo do trabalho, bem como daqueles que por alguma razão interromperam 

seus estudos em função do trabalho ou retornaram pelo mesmo motivo. 

  Nesse sentido, a PPP EAJA procura se estruturar em quatro eixos norteadores: a 

identidade, a cidadania, o trabalho e a cultura, colocando em evidência o sujeito integral e 

seus papéis sociais. Esses eixos permitem pensar o sujeito, aluno(a), mas também o sujeito 

professor(a), sendo estes(as) entendidos(as) também na condição de trabalhadores(as) com 

necessidades emergentes de formação continuada.  

 O eixo cidadania é pautado pela concepção de Pinsky e Pinsky (2003). De acordo com 

esses(as) autores(as), a cidadania é construída historicamente e com variação no tempo e no 

espaço. Ao se considerar os pressupostos de Pinsky e Pinsky (2003), a PPP procura discutir o 

conceito presente em documentos oficiais, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Carta dos Direitos e a Constituição Federal. 

 O eixo trabalho toma por base os apontamentos de Costa (1996), que considera o 

trabalho algo diferenciador entre ser humano, como espécie e gênero, e outros animais. Além 

deste autor, o PPP também se baseia nas definições da LDB/96 no que tange às práticas 

pedagógicas; e ainda em Silva (2004) e Lima Filho (2008) que evidenciam a importância da 

escola e, na construção curricular, consideram os sujeitos, suas experiências, seu 

conhecimento e a diversidade cultural que os caracterizam. 

 O eixo cultura situa-se no centro da atenção das escolas de EJA. Os referenciais 

utilizados são Silva (1999), que aborda a questão de currículo, o multiculturalismo e o pós-

colonialismo; Giroux (1997), cuja definição de cultura se baseia na representação das 

experiências vivida, sendo ainda arena de luta e contradição em que há a cultura de 

dominantes e dominados; Moreira e Candau (2007) que discorrem sobre diversidade e 

pluralidade.   

 O eixo identidade baseia-se na compreensão de que o sujeito se constitui na relação 

com o outro e com o mundo. Para discorrer sobre esse eixo, a PPP dialoga com Carrano 

(2008) para quem a questão da constituição da identidade pessoal ou coletiva é realizada por 

meio de interação e conflito, sendo mais uma questão de escolha que de imposição; Spósito 

(1996) e Canclini (1999) consideram a identidade como conceito autorreferido a partir de 
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estereótipos reproduzidos pela mídia e sem recorte de classe. Esse conceito polariza a 

identidade coletiva da juventude, sendo de um lado, posta como consumista, e de outro como 

alienada; Frochtengarten (2009) também referenda o conceito de identidade com foco no 

educando adulto caracterizado por ser portador de identidades de fronteira, visto que ele se 

coloca no ambiente escolar em contato com outros educandos, com a cultura da escola e com 

os professores. 

 Note-se, que, a seleção desses autores acima se caracteriza pela discussão das várias 

concepções de identidade que têm sido elaboradas na pós-modernidade. A proposta é, por 

meio do eixo identidade, ―desconstruir os mecanismos de construção e manutenção da 

exclusão dos educandos dessa modalidade‖ (GOIÂNIA, PPP/EAJA, 2012-2014, p. 33). 

Uma das especificidades eleitas como relevante na EJA diz respeito aos sujeitos, a 

partir da premissa de que eles se constituem como diferentes de alunos(as) do ensino regular. 

De acordo com Gomes, Santos e Costa (2013, p. 83): 

 

 

Ainda hoje não há uma proposta que contemple satisfatoriamente as especificidades 

educativas dos adolescentes, jovens e adultos excluídos da escola regular, pois essas 

experiências quase sempre tiveram como maior característica um caráter de 

descontinuidade marcado pelo descompromisso das ―autoridades‖ que por elas 

deveriam responder. Seguindo essa mesma lógica, a LDB deixou de contemplar algo 

que é fundamental na EJA: a criação de condições para que o aluno possa frequentar 

a escola. Ao omitir tais condições, a legislação caiu na perspectiva neoliberal que 

aposta na ideia de que a oferta deveria responder à demanda, ou seja: há ofertas na 

mesma medida em que há alunos nas escolas.  

 

 
 

 A ampla discussão em torno da organização curricular da EAJA leva à reflexão de 

como o sujeito é tratado na PPP, compreendendo que ele não se define com poucas palavras. 

No que diz respeito aos sujeitos da EAJA, deve-se pensar naquilo que os tornam iguais, mas 

também diferentes. Faz-se necessário, assim, pensar nas relações que se estabelecem entre 

seus pares, mas também com os(as) professores(as) e com os demais segmentos da escola: ―O 

pressuposto desta compreensão é o próprio fazer educativo, cuja efetividade se dá não apenas 

na sala de aula ou na relação professor/aluno, mas em todos os movimentos que ocorrem na 

escola e na relação da escola com a comunidade‖ (PPP da EAJA 2012-2014 (2013), p. 18).  

 A EAJA pode ser compreendida como um processo dialético e dialógico de formação 

humana, pois engloba os aspectos afetivos, socioeconômicos, culturais e cognitivos da 

sociedade e de sua existência que, por sua vez, são desenvolvidas também na interação dos 

diversos sujeitos que estão presentes na escola e fazem parte dessa jornada. A PPP 2012-2014 
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afirma que ―nesse sentido, consideram-se sujeitos da EAJA os educandos, os servidores 

administrativos, os professores, os coordenadores, os diretores e os apoios pedagógicos‖ (PPP 

da EAJA 2012-2014, p. 18). 

 O perfil dos sujeitos educandos da EAJA da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, 

sistematizado para avaliação e reformulação da PPP EAJA 2012-2014, apresenta as mesmas 

características dos estudantes da EJA no Brasil, em geral. A grande maioria dos homens 

pertence à classe trabalhadora e atuam no mercado informal, prestando serviços não 

qualificados e esporádicos. As mulheres se apresentam, em grande parte, como donas de casa, 

avós cuidadoras de netos e empregadas domésticas. Essa maioria conta também com mães 

que não têm com quem deixar seus filhos para ir à escola e, por isso, leva-os com elas para a 

sala de aula ou os deixam sozinhos quando não podem levá-los. Conforme dados 

administrativos e pedagógicos de 2006 e 2007, a maioria dos educandos exercem profissões 

de empregadas domésticas, pedreiros, serventes, eletricistas, pintores e outras atividades 

correlatas (PPP EAJA 2012-2014). 

 Um documento que demonstra esses dados é o Projeto Político Pedagógico da Escola 

Campo, que obteve o seguinte resultado no questionário diagnóstico, quanto ao levantamento 

das profissões dos(as) alunos(as) que se matricularam no primeiro semestre de 2014: os (as) 

alunos(as) matriculados(as) declararam suas profissões, sendo que 18% são estudantes, 9% 

são domésticas e/ou diaristas, 6% cozinheiras(os), 6% serventes de pedreiro(a), 6% auxiliares 

de produção, 3% donas de casa, 3% secretárias(os), 3% atendentes, 3% costureiras(os), 3% 

calheiros, 3% embaladores, 3% encanadores, 3% confeiteiros(as), 3% manicure, 3% 

vendedores, 3% jogadores de futebol, 3% de técnicos de computadores, e 3% mecânicos, 3% 

declararam ter outras profissões, as quais não estavam listadas e 13% declararam não possuir 

nenhuma profissão (PPP da Escola campo, 2014, p. 45).  

 Os dados acima denotam que a maioria dos homens, das mulheres, de jovens, dos(as) 

adultos(as) ou idosos(as) que buscam a EJA pertence todos(as) a uma mesma classe social. 

Possuem baixo poder aquisitivo e consomem, de modo geral, apenas o básico para sua 

sobrevivência: aluguel, água, luz, alimentação e remédios para os filhos (quando os têm). 

 De acordo com a tabulação de dados e o cruzamento faixa etária por ano letivo, 

disponível na PPP/ EAJA (2012-2014, p. 19), realizado de acordo com o período de 2007, 

2008 e 2009, no Primeiro Segmento, de 1ª a 4ª séries, predominam estudantes adultos(as) e 

idosos(as), chegando a 33% na faixa etária de 41 a 60 anos; sendo que 10% dos estudantes 

desse segmento possuem mais de 60 anos, mas não somam 9% os que têm entre 14 a 20 anos. 
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Caracterizam-se por serem, em sua maioria, migrantes da zona rural, do interior do estado de 

Goiás, do Norte ou do Nordeste.  

 O inverso dessa situação do Primeiro Segmento ocorre nas turmas de 5ª a 8ª séries 

(Segundo segmento), nas quais se constata, nesse mesmo levantamento de dados, o número 

significativo de jovens e adolescentes na faixa de 14 a 20 anos que, em 2009, significou o 

total de 49,7% do total de alunas e alunos matriculados na EAJA. Nesse mesmo ano o número 

de alunas e alunos maiores de sessenta anos, que se matricularam no segundo segmento da 

EAJA em toda a rede municipal de ensino, foi de 111, o que representou 1% do total de 

alunas e alunos.  

 Há um pequeno número de estudantes menores de 14 anos matriculados na EAJA, 

nesses anos de 2007 a 2009 e ele representa em torno de 0,1% do alunado. O acesso desses 

estudantes à EAJA é amparado pelo Ministério Público do Estado de Goiás que orienta, 

documentalmente, por meio de esclarecimentos e recomendações pertinentes, a matrícula de 

menores de 18 anos nessa modalidade de ensino (PPP EAJA 2012-2014). 

 Deve-se considerar ainda que outra tabela do Projeto Político Pedagógico da Escola 

campo aponta que, do total de 146 estudantes matriculados no primeiro semestre de 2014, 68 

estudantes tinham entre 15 e 20 anos. Esse dado significa que 46,57% dos estudantes que se 

matricularam na EAJA da Escola Campo no primeiro semestre de 2014 são adolescentes (PPP 

da Escola Campo, 2015, p. 45). A realidade dessa escola e da EAJA, no município de 

Goiânia, segue a tendência do crescente número de estudantes adolescentes nessa modalidade 

de ensino no Brasil. No caso específico de Goiânia, a maioria desses sujeitos educandos foi 

excluída do ensino fundamental diurno.  

 O índice de 18% dos(as) estudantes, que se matricularam na Escola Campo em 2014, 

corresponde a estudantes de profissão, pois ainda não começaram sua vida profissional ou 

estão desempregados. Estudam na EAJA por não serem mais admitidos no ensino regular 

diurno ou ainda pela expectativa do primeiro emprego. Devido a isso, optam pela EAJA no 

turno noturno.  

 No questionário diagnóstico de 2014 (tabela 08 – PPP 2015 da Escola Campo) quando 

perguntado por que estavam se matriculando na EJA, verificou-se que os itens ―ser alguém na 

vida‖ alcança 6%; ―para trabalhar‖, 6%; ―profissão melhor‖, 3%; ―mercado de trabalho‖, 3%; 

―ter futuro melhor‖, 23%; ―arrumar emprego‖, 3%. Esses itens totalizam 44% que, se 

cruzados com a faixa etária dos estudantes matriculados na EAJA nesse mesmo ano – pode-se 

supor, já que não existem esses dados no PPP da Escola Campo –, as expectativas quanto ao 
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mundo do trabalho demonstradas na tabela 8 – ―motivos do estudo‖, com respostas livres –, 

são de estudantes da faixa etária de 15 a 20 anos, portanto, adolescentes e jovens que estão 

retornando à EAJA, ao que parece, com a finalidade de se estabelecer ou se inserir no 

mercado de trabalho. Essa realidade legitima e fortalece a ideia de que a EJA é um canal de 

esperança de melhores acessos e condições de trabalho com a juventude. 

 Os jovens e adolescentes que frequentam a EAJA da Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia possuem histórias e experiências que se assemelham às vividas pelos estudantes da 

EJA em nível nacional e também observados na Escola Campo. Referem-se à descontinuidade 

escolar, à exclusão social e ao conflito com a família. De acordo com os dados do perfil 

socioeducativo e econômico do educando da EAJA, apresentado no questionário diagnóstico 

de 2014, os que frequentam 4ª série estão em situação de desemprego ou subemprego. Entre 

os alunos e alunas que cursam a 8ª série, o desemprego alcançou 30,3% dos 1.737 estudantes 

pesquisados. O índice de 35%, dos 479 educandos pesquisados, aponta para o desemprego. 

  Entre os(as) estudantes que atuam no mercado de trabalho por sete, oito ou mais horas 

por dia, a grande maioria são afrodescendentes. Os(as) alunos(as) que se identificaram como 

pardos(as) e pretos(as) representam 64,8% da 4ª série; e 65% da 8ª série. Os(as) alunos(as) 

que se identificaram como brancos(as) somam 27,5% da 4ª série, e 24,4% da 8ª série. De 

acordo com o movimento escolar de 2009, dos 3.962 estudantes matriculados na EAJA em 

2009, no Primeiro Segmento, de 1ª a 4ª séries, 56,2% são mulheres e 43,8% homens. Entre os 

que cursam o Segundo Segmento, de 5ª a 8ª séries, 47,5% são mulheres, e 52,5% são homens.  

 Há certa representatividade dos estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais
20

 (NEE) na EAJA. Em 2009, totalizaram 123 estudantes no Primeiro Segmento, e 

82 estudantes no Segundo Segmento, o que representa 5,4% e 1,36%, respectivamente. Esse 

processo de inclusão na EAJA dos(as) alunos(as) com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) é um desafio que essa modalidade de ensino tem enfrentado. Muitas vezes, no caso 

dos(as) surdos(as), mesmo com a presença do(a) tradutor(a) ou intérprete de Libras, a quem 

essas pessoas têm direito, o processo de aprendizagem não avança devido, principalmente, ao 

fato de eles(as) não dominarem a língua de sinais (PPP EAJA 2012-2014). 

 Essa é uma realidade vivida na Escola Campo. A única pessoa nela matriculada, em 

2015, com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) está cursando o Primeiro Segmento. 

A dificuldade de seu processo de alfabetização deve-se ao fato de ela, já idosa, não dominar a 

                                                           
20

 Embora haja discordâncias entre os sujeitos e pesquisadores quanto ao uso da nomenclatura referente a alunos 

com necessidades especiais, no PPP da Escola Campo o termo utilizado é NEE. (PPP, 2014, p.31). 
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comunicação em Libras. Sua intérprete declarou que seu maior sonho era ver essa estudante 

se expressando em Libras. 

 Ao propor uma reflexão acerca das especificidades da educação de jovens e adultos, 

Arroyo (2007b) argumenta que os sujeitos da EJA estão, nos dias atuais, demarcados por suas 

histórias de vida. Por isso lança alguns questionamentos: ―[...] que traços têm caracterizado ou 

que marcas poderíamos encontrar na construção dos jovens e adultos populares? O que lhes 

afeta mais? O que os desestrutura? O que os interroga? Como eles se interrogam sobre si 

mesmos, sobre a sua própria construção?‖ (ARROYO, 2007 b, p.6).  

 A PPP da EAJA (2012-2014) considera que construir uma prática pedagógica 

democrática em que se consiga articular igualdade e diferença, numa perspectiva 

emancipatória, não é tarefa fácil. Historicamente, essa não tem sido uma prática das escolas. 

Posto isso, acredita-se que é preciso romper as diversas barreiras presentes nas escolas. 

Mesmo aquelas que possuem um Projeto Político Pedagógico pautado por um caráter 

democrático, no qual há espaço para todos se manifestarem e realizarem uma construção 

coletiva, os questionamentos de Arroyo (2007b) devem ser retomados para mensurar até que 

ponto as vozes desses sujeitos têm corroborado para que a escola evidencie seu caráter 

transformador.  

 Retomando a discussão sobre a construção do currículo e da PPP, Arroyo (2007a, p. 

18) reforça que eles só terão significado real se construídos por múltiplas mãos: 

 

Vêm crescendo as sensibilidades para com o currículo das escolas, porque 

percebemos que a organização curricular afeta a organização do nosso trabalho e do 

trabalho dos educandos. Este é um ponto central para o debate sobre os currículos: 

como condicionam nosso trabalho. 

 

  

 

 A importância destinada ao currículo como condicionante da ação pedagógica abre 

possibilidades para se pensar também a formação do professor. Diante da necessidade de se 

repensar a organização dos instrumentos que norteiam o fazer pedagógico, torna-se 

fundamental pensar em como tornar essa prática mais eficaz, uma vez que o currículo por si 

só não garante a eficácia de ensino. Os debates e as discussões que se estabelecem em torno 

de determinada proposta de mudança em prol da qualidade do ensino para a EAJA inquieta o 

estudioso quanto ao papel do(a) professor(a) diante do desafio de tornar significativa a 

aprendizagem dos adolescentes, jovens e adultos que frequentam o turno noturno. Para essa 

reflexão, recorre-se aqui a algumas considerações de Santos (2007, p. 14), para quem: 
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[...] as mudanças propostas pela RME para o ensino noturno influenciam 

diretamente a formação dos docentes desse turno, já que os encaminhamentos se 

direcionam para a compreensão de que o público que essa educação atende é 

especifico e exige um professor com formação específica. Esse público tem 

existência real e é formado por jovens e adultos excluídos dos processos educativos 

regulares. 

 

 

 Desde a implantação das turmas noturnas, em 1962, que a Rede Municipal de Ensino 

(RME) de Goiânia manifesta preocupação com a formação dos(as) professores(as), 

funcionários(as) administrativos(as) e gestores(as), para que, mais preparados(as), apresentem 

melhor desempenho no trabalho desenvolvido junto a essa modalidade de ensino. Tal 

preocupação está presente na PPP da EAJA 2012-2014 (2013, p. 10):  

 

 

[...] É fundamental a formação permanente dos educadores [...] Necessário se faz 

promover a formação destes profissionais, com momentos de estudo, avaliações e 

discussões, com envolvimento de todo o coletivo da EAJA, que contemplem 

situações de aprendizagem e a reflexão da própria ação, a capacidade de apropriação 

crítica, a busca de informações, o reconhecimento do trabalho e das estratégias que 

sirvam para a superação dos problemas da prática educativa. 

 

 

 

 A formação de professores(as), realizada pela Secretaria Municipal de Educação, se 

embasa no documento de Política de Formação Continuada dos Profissionais da RME/2010. 

Essa proposta apresenta consonância com a LDB 9394/96 e foram organizadas em Grupo de 

Trabalho e Estudos (GTEs), cursos, colóquios, seminários, palestras e participação no Fórum 

Goiano de EJA. O propósito da formação dos(as) professores(as) da EJA é promover um 

espaço de discussão em busca de novos saberes e novas alternativas metodológicas, 

constituindo-se ainda como importante mecanismo de aperfeiçoamento profissional e de 

avaliação da própria atuação (PPP da EAJA 2012-2014). 

 A partir da compreensão de que todos os atores da EAJA são sujeitos dessa 

modalidade de ensino, a PPP 2012-2014 reitera que ―os funcionários administrativos são, de 

fato, sujeitos da EAJA, pois desenvolvem um trabalho significativo nas escolas‖ (PPP da 

EAJA 2012-2014, 2013, p. 22). Tendo como base essa concepção abrangente dos sujeitos 

efetivos da EAJA, a PPP 2012-2014 entende a necessidade de enfrentar o desafio de formar 

os funcionários administrativos e gestores. De acordo com a PPP da EAJA 2012-2014 (2013, 

p. 22):  
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Importante registrar um desafio a ser enfrentado pela EAJA, referente à formação 

dos funcionários administrativos e gestores. Ela deve ser pensada com a expectativa 

de compreender os princípios e concepções dessa proposta e assegurar, para esses 

sujeitos, a participação e condições de interferir e contribuir no processo de 

formação dos educandos. 

 

 

 Assim, tem-se um discurso que evidencia a constituição de identidades docentes e de 

todos os trabalhadores da educação que participam efetivamente da EJA: ―A identidade 

profissional passa cada vez mais pela identidade de trabalhadores em educação. Esta 

consciência coloca o trabalho no cerne da organização escolar, dos tempos e espaços de 

trabalho, seu ordenamento e intensidade‖ (ARROYO, 2007a, p. 18). As identidades das 

professoras e dos professores, em sua dimensão de classe, tende a se constituir, nos tempos 

atuais, como uma identidade de trabalhadores(as) em educação, de acordo com Arroyo 

(2007a). Mas, e quanto às várias outras identidades constituídas por esses(as) profissionais em 

seu cotidiano e dentro de seus espaços sociais? 

 Concomitantemente à constituição da identidade docente, há também as identidades 

das alunas e dos alunos que, assim como as identidades das professoras, dos professores e de 

todo o coletivo de profissionais que atuam na escola, apresentam especificidades que 

perpassam a condição de adolescentes, jovens e adultos(as) e se constituem nas diferenças, 

que devem ser tomadas como a diversidade dos sujeitos da EJA a ser construída e 

desconstruída nesse processo escolar de convivência com a pluralidade. De acordo com Louro 

(2003, p. 51): 

 

De fato, os sujeitos são, ao mesmo tempo, homens ou mulheres, de determinada 

etnia, classe, sexualidade, nacionalidade; são participantes ou não de uma 

determinada confissão religiosa ou de um partido político... Essas múltiplas 

identidades não podem, no entanto, ser percebidas como se fossem ―camadas‖ que 

se sobrepõem umas às outras, como se o sujeito fosse se fazendo ―somando-as‖ ou 

agregando-as. Em vez disso, é preciso notar que elas se interferem mutuamente, se 

articulam; podem ser contraditórias, provocam, enfim, diferentes ―posições‖. Essas 

distintas posições podem se mostrar conflitantes até mesmo para os próprios 

sujeitos, fazendo-os oscilar, deslizar entre eles- perceber –se de distintos modos. 

 

  

Embora, durante todo o percurso de pesquisa da PPP EAJA 2012-2014, tenha sido 

possível observar uma preocupação que caminha junto com a proposta em todas as suas 

considerações; embora tenha sido percebido que essa preocupação se traduz na necessidade 

de entender o sujeito da EJA em sua completude, envolvendo todos os aspectos que 

caracterizam a constituição de suas identidades, sendo que o documento prioriza seus aspectos 

geracionais, sociais e econômicos; em que pese ainda o fato de a PPP EAJA 2012-2014 



 

83 
 

demonstrar clareza da diversidade cultural que constitui a modalidade, ainda assim, observa-

se, no entanto, que ela não aprofunda a discussão das questões relativas à etnia, ao gênero e à 

sexualidade. 

 A temática relação de gênero ainda é tratada em projetos educacionais como propostas 

curriculares, de forma genérica e superficial, o que limita o desenvolvimento da educação na 

perspectiva da diversidade. A educação que valoriza a pluralidade vai além de questões 

étnicas e de credo. O propósito desse relato é identificar como as questões de gênero e 

sexualidade é concebida na PPP EAJA 2012-2014, tendo em vista as diversas especificidades 

dessa modalidade.  

 Realizadas algumas leituras em documentos oficiais referentes à EAJA na Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, em especial na PPP EAJA 2010-2013 (2011), constata-se 

que não há aí menções significativas sobre a temática da diversidade, gênero e sexualidade. 

Mas como a PPP é uma construção coletiva em que todos os atores envolvidos no processo 

educacional têm espaço para debates, já se pode observar uma maior preocupação com o 

assunto na PPP 2012-2014. 

 A relação de gênero nessa PPP está pautada pelos princípios da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948; da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 

da Carta dos Direitos de 1791, sendo ainda pautada em âmbito nacional, ou seja, de acordo 

com a Constituição Federal de 1988. Nesta, a cidadania é estendida a todos os indivíduos, 

com igualdade de seus direitos. A carta constitucional do Brasil possibilita ampliar os direitos 

à diversidade. Leia-se na PPP EAJA 2012-2014 (2013, p. 36), a seguinte afirmação: 

 

Assim, faz-se necessário discutir as relações de gênero, raça e etnia, tendo como 

pano de fundo a Lei 11.645/08 e com a realidade dos educandos da EAJA, ressalta-

se a importância da valorização da identidade e autoestima de educandos negros, 

indígenas e afrodescendentes. 

 

 

 A ancoragem nos pressupostos da mencionada Lei 11.645/08, que versa sobre a 

obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena, oportuniza, na PPP EAJA 2012-2014, sua reorganização curricular 

com a ampliação do debate em torno da relação de gênero e numa perspectiva ampla, sem 

uma abordagem dos teóricos que a fundamentam e a discutem sistematicamente.  

 As PPPs EAJA publicadas pela Rede Municipal de Ensino de Goiânia são um 

documento-base que fundamenta, em última análise, a elaboração, a avaliação e a reescrita 

dos Projetos Políticos Pedagógicos das EAJA em nível municipal. Logo, sem uma proposta 



 

84 
 

pontual, com argumentos fundamentados teoricamente, e principalmente sem a inclusão, em 

nenhum programa dos componentes curriculares propostos nas PPPs EAJA, é remota a 

possibilidade de elas problematizarem as relações de gênero no ambiente da EAJA.  

 A inserção das questões de diversidade, gênero e sexualidade nos currículos deve ser 

redimensionada como um compromisso sério, responsável e urgente, considerando que a 

emergência dessa discussão sugere um reposicionamento dos profissionais da educação que 

atuam em seu ambiente. Ao se inteirarem da temática, eles poderão rever seus conceitos e 

reelaborar suas práticas pedagógicas, partindo da premissa de que há uma concepção de 

escola que deve ser contemplada. A concepção da escola como um espaço de muitas culturas 

que se entrelaçam com várias situações de fronteira – por isso não devem ser hierarquizadas 

ou sobrepostas umas às outras –, deve servir de pauta para trocas de experiências e para o 

reconhecimento do outro. 

 

 

2.3. A PPP EAJA 2017 e a trajetória da reescrita 

   

  As análises realizadas nas Propostas Políticas Pedagógicas de 2010-2014 (2010) e 

2012-2014 (2013) da EAJA, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, demonstram que a 

discussão sobre a temática de gênero e sua condição de ―categoria útil para análise da 

História‖ (SCOTT, 1995, p.1) não está contemplada suficientemente para provocar a 

problematização desse tema nos Projetos Políticos Pedagógicos da EAJA municipal. A 

inclusão dessa temática demanda persistência por parte de todas e todos envolvidas(os) nesse 

processo de construção da PPP EAJA 2017 que, embasada e dirigida pelos princípios da 

dialogicidade, abre espaço para discussões e reflexões pertinentes à questão de gênero e à 

sexualidade na EAJA. Sendo um documento em construção, a reescrita da PPP EAJA 2017 é 

a forma pela qual se pode renová-la e reestruturá-la.   

Como sua reescrita está ocorrendo de forma democrática e coletiva, conta com a 

participação de profissionais das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), Gerência de 

Formação (GERFOR), Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (GEREJA), 

além de professoras e professores pedagogos(as) e de áreas específicas que formam Grupo de 

Trabalho e Estudos (GTE). Visto, em si mesmo, o próprio processo de sua reescritura é 

dinâmico, pois procura atender às especificidades dos sujeitos que integram a modalidade 

EJA.  
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O processo de avaliação e reescrita da PPP EAJA 2017 iniciou-se no final de 2014, 

com a aprovação do projeto pelo Conselho Municipal de Educação e o acompanhamento 

pedagógico, pela Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, das escolas e das 

Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Efetivamente contou com a participação de 

todos os sujeitos envolvidos no Grupo de Trabalho e Estudo a partir de abril de 2015. A 

avaliação final pelo coletivo da EAJA e a publicação do texto está prevista para se realizar no 

final de 2016.  

Ao tratar de currículo, do conhecimento e da cultura, Moreira e Candau (2007) 

questionam como o primeiro deles tem sido ―contaminado‖ pelas diferenças derivadas de 

dinâmicas de classes sociais, gênero, etnia, sexualidade, cultura e religião. Questionam, ainda, 

o papel dos(as) professores(as) e gestores(as) na consolidação das discussões coletivas e na 

construção do currículo escolar sob uma perspectiva multicultural. Nessa condição, a 

reestruturação curricular vai além dos conteúdos organizados por disciplinas, tal como se 

fazia tradicionalmente. Torna-se necessário que o currículo seja concebido como algo que 

atenda às exigências da vida social dos sujeitos educandos, dos sonhos e projetos que 

justificam a presença deles em sala de aula.  

 Quanto à metodologia da reescrita da PPP EAJA 2017, o Projeto de Avaliação da PPP 

de 2014 (p.5) reitera que: 

 

Os procedimentos metodológicos para a reescrita da PPP estão alicerçados em um 

método dialógico e participativo de forma continuada. Dialógico, pois nos remete às 

ideias do educador Paulo Freire (1996), que traz como proposta a busca pela 

igualdade, apostando numa educação que tem como pressuposto o diálogo, em que 

todos têm direito à voz e se educam mutuamente. Este diálogo promove uma 

reflexão que pode conduzir qualquer indivíduo a um nível crítico e elevado que gera 

uma ação, que é capaz de emancipá-lo em conjunto. Se este diálogo é estabelecido 

de uma maneira empática, os resultados são muito mais promissores. 

 

 

A elaboração desse relato da trajetória da reescrita da PPP EAJA 2017 está envolvida 

em um conjunto de ações, tais como formação de GTE, simpósios, reuniões, publicações, 

Fóruns de Educandos da EAJA, análise de dados estatísticos provenientes das escolas e outros 

que, em última análise, são instrumentos de informação, discussão de políticas educacionais, 

avaliação, consulta e coleta de sugestões para fundamentar essa proposta – aqui tratada com 

base nas realidades e nas experiências de todos os sujeitos envolvidos na EAJA da RME de 

Goiânia. 
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Para compreender o processo de reescrita, nesta pesquisa se buscou analisar o Projeto 

de Avaliação da PPP EAJA 2014-2015, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 

Nele estão elencadas todas as ações do processo de avaliação e reescrita da PPP EAJA 2017: 

o cronograma do Projeto de Avaliação e das reuniões realizadas pelo GTE; a leitura das 

memórias (atas de registros dos encontros) e de relatórios de todas as ações desenvolvidas no 

percurso da reescrita PPP EAJA 2017; além de registrar participação dos membros da 

coletividade nos momentos das reuniões do GTE. Outros documentos também foram 

analisados e serão posteriormente discutidos. 

Alguns procedimentos foram essenciais para alavancar o Processo de Avaliação e 

reescrita da PPP EAJA 2017 tais como, em 2014, o acompanhamento pedagógico das 

unidades escolares, realizado pelas CREs e pela equipe da GEREJA, com o objetivo de 

conversar com a equipe da EAJA sobre os eixos currículo e concepção de currículo, sujeitos 

da EAJA, organização pedagógica, metodologia e avaliação.  

Bimestralmente, em 2014, a GEREJA se reuniu com a equipe da EAJA das CREs para 

discutir e sistematizar as observações e mediações resultantes desse diálogo com os sujeitos 

educadores da EAJA das referidas escolas envolvidas no acompanhamento pedagógico em 

2014. Entre as finalidades da reunião, objetivou-se também discutir e levantar 

questionamentos e ponderações sobre os sujeitos da EAJA. Sistematizado, esse material 

orientou a pauta das discussões no GTE durante o seu percurso em 2015/2016. 

Conforme previsto no Projeto de Avaliação da Proposta Política Pedagógica EAJA 

2014-2015, na sequência do processo de reescrita, a Diretoria Pedagógica (DIPE) e a 

GEREJA criaram o GTE. O ofício circular nº. 045/2015-DEPE (Departamento Pedagógico) 

de 16 de março de 2015, emitido pela DIPE (Diretoria Pedagógica) e pela GEREJA ( 

Gerencia de Educação de Jovens e Adultos) da SME, enviado às escolas e coordenadorias, 

prestou informações sobre os procedimentos legais para o processo de reescrita da PPP EAJA 

2017 e para a criação do GTE. Esse documento convidou os (as) professores (as) atuantes na 

EAJA da RME de Goiânia a participarem do processo de seleção dos membros para 

comporem o GTE, com o objetivo de refletir e apontar contribuições para a avaliação e 

reescrita da PPP, especificamente sobre a concepção curricular, o sujeito da EAJA e a 

proposta didático-metodológica.  

O referido documento informava que o GTE seria constituído por representantes de 

professores(as) de todos os componentes curriculares, bem como da área da pedagogia que 

atuam na EAJA em sala de aula; por representantes das CREs e da Gerência de Formação 
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(GEFOR) que trabalham com a EAJA; além de membros de todas as outras gerências da 

DIPE e da equipe da GEREJA que coordenam o projeto 

Quanto ao número de participantes do GTE, estabeleceu-se que fosse composto por 27 

professores(as), sendo três representantes de cada um dos Componentes Curriculares do 

Segundo Segmento (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, 

Língua Portuguesa e Matemática); três pedagogos(as) do Primeiro Segmento, um(a) 

representante de cada CRE, um da GEFOR e representantes da DIPE e da GEREJA. O 

número de participantes totaliza, assim, 70 profissionais, divididos em duas equipes de 35 

pessoas envolvidas com a reescrita da PPP EAJA 2017.  

O ofício circular nº. 045/2015-DEPE esclarece ainda os princípios e as ações 

metodológicas do GTE, a saber: a participação, que envolve a qualidade política e abre espaço 

ao planejamento participativo e à possibilidade de maior fluxo de ações, para construir uma 

nova prática escolar; o rigor, no sentido de enfrentar os desafios de maneira refletida, 

sistematizada e investigativa; o registro, que diz respeito às atas redigidas nos momentos dos 

encontros, chamadas de ―memórias‖, com o propósito de socializar as informações e 

instrumentalizar a retomada dos assuntos para a reescrita da PPP EAJA 2017. 

A coordenação do GTE da reescrita da PPP previu, no primeiro momento, uma carga 

horária total de 80 h/a, estabelecida em um cronograma de 13 encontros de 3h/a, previstos 

para o período de 27 de abril a 07 de dezembro de 2015. O coletivo de professores(as) do 

GTE EAJA 2017 entendeu, porém, que esse lapso de tempo era muito curto e redimensionou 

os prazos. A carga horária ficou definida em 120h/a e foram acrescidos os demais encontros 

para concluir a pauta e discutir as orientações da EAJA já em processo de desenvolvimento e 

em ação na EAJA da Rede Municipal de Ensino a partir de fevereiro de 2016.  

  As referências com as quais a coordenação do GTE conta para desenvolver esse 

trabalho e todas as atividades propostas é aquelas que compreendem que um grupo de 

trabalho de estudo deve ser pautado pela reflexão da EJA como modalidade de ensino e que se 

estabelece no diálogo de seus sujeitos como propulsor do aprendizado, da reflexão e da 

emancipação. Fundamenta-se, portanto, nas ideias do educador Paulo Freire. 

As ações que efetivam o processo de reescrita da PPP EAJA 2017 realizam-se ao 

longo do ano de 2015 e 2016 em compasso com o andamento do GTE de reescrita da PPP 

EAJA 2017. Assembleias I, II e III só ocorrerão após a sistematização da reescrita pelo GTE, 

quando então ela será analisada, discutida, alterada, se for o caso, e referenda pelas 

Assembleias.  
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O IV Simpósio da EAJA, Avaliação e Reescrita da PPP: Concepções de Currículo e 

Metodologias, ocorrido em duas etapas em setembro de 2015, constituiu-se de um encontro 

articulado entre a GEREJA, a GEFOR e a CRE com todos(as) os(as) educadores(as) dessa 

modalidade de ensino, com o objetivo de promover o estudo, o diálogo, a reflexão e a 

avaliação da PPP EAJA 2012-2014 (2013) quanto aos sujeitos da EAJA, ao currículo, à 

metodologia, à avaliação e à organização do trabalho pedagógico.  

A primeira etapa ocorreu em um amplo auditório com duas palestras sobre o sujeito da 

EJA e o currículo, quando os colaboradores da mesa destacaram a importância de construir 

um currículo que partisse da realidade e das necessidades dos(as) educandos(as), que tencione 

e problematize as abordagens dicotômicas entre conhecimento e realidade. 

 A segunda etapa do IV Simpósio da EAJA foi distribuída por regiões, agrupando 

os(as) professores(as) de acordo e sob a orientação das CREs. Seguiu-se a dinâmica com o 

reagrupamento, por sorteio, de todos(as) os(as) professores(as) em salas temáticas: ―Sujeito da 

EAJA e Currículo‖, ―Metodologia‖, ―Avaliação e Organização do Trabalho Pedagógico‖. Ao 

grupo foi então sugerido trabalhar os respectivos temas em três aspectos: ações desenvolvidas 

pelas unidades escolares, problemas e/ou desafios e sugestões. Logo após a reunião dos 

grupos temáticos, realizou-se a plenária final com a participação de todos(as) os(as) presentes 

que expuseram e ouviram os relatos resultantes das discussões pontuais de cada um dos cinco 

grupos. Em seguida, procurou-se tomar decisões quanto às sugestões de reescrita da PPP.  

Tendo em vista um dos propósitos deste estudo, que tem como objeto questões relativa 

ao sujeito da EAJA, ao currículo e ao modo como este tem sido construído para atender a esse 

sujeito, pondera-se, aqui, sobre alguns aspectos pontuados pelo coletivo de professores (as) no 

IV Simpósio da EAJA
21

.  

Em meio à fala recorrente dos(as) educadores(as) da EAJA, relativa aos(às) 

educandos(as), observa-se uma preocupação de compreendê-los(as) como sujeitos de direito, 

isto é, o direito a um currículo que atenda às suas necessidades e expectativas em relação à 

EAJA. Para entender melhor quem é esse sujeito, as escolas realizam anualmente um 

levantamento de dados que contribuem para reelaborar seu Projeto Político Pedagógico: ―A 

construção do currículo é realizada a partir da avaliação diagnóstica, levantando o perfil 

sociocultural dos educandos e considerando a diversidade geracional‖ (Atas do IV Simpósio 

da EAJA, 2015). Outras escolas afirmaram que ―O Projeto Político Pedagógico é construído 

                                                           
21

 Todos os dados que se referem à reescrita da PPP EAJA 2017 foram sistematizados pela equipe da GEREJA 

da SME de Goiânia e cedidos à pesquisadora. 
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junto com alunos no início do ano e repensado durante o ano‖ (Atas do IV Simpósio da 

EAJA, 2015). Justificam essa compreensão afirmando a importância da escuta do aluno: 

―Partir do conhecimento do sujeito através do diálogo‖ e  da ―Participação dos educandos no 

conselho de classe‖ (Atas do IV Simpósio da EAJA, 2015).   

O grupo de professores(as) da EAJA, no IV Simpósio da EAJA, também ressaltou a 

preocupação pontuada por algumas escolas, segundo a qual ―há um esforço muito grande por 

parte dos profissionais no sentido de ofertar conteúdos que envolvam temas de interesse geral, 

como política, cultura e economia‖ (Atas do IV Simpósio da EAJA, 2015). No decorrer da 

fala deles (as), observa-se a importância que a escola confere a mais esse aspecto sobre o 

sujeito estudante: ―A modalidade EAJA tem o caráter de aproximação e humanização. A 

escola para o aluno da EAJA é um espaço de socialização onde os alunos interagem através de 

jogos, projetos contemplados na proposta, passeios, confraternizações etc.‖ (Atas do IV 

Simpósio da EAJA, 2015).  

 Quanto aos problemas e desafios do processo educacional EAJA, um dos mais 

importantes foi pontuado e sistematizado pelos(as) professores(as). Refere-se a ―pessoas que 

reproduzem as desigualdades sociais‖. A esse gargalo o grupo acrescentou que se deve 

procurar ―dar significado à vida do aluno‖, ―compreender a escola como local de socialização 

dos indivíduos‖; ―fatores intervenientes – tráfico, violência, gravidez na adolescência‖; e a 

implementação de ―plenárias para debater problemas e soluções com os educandos, 

professores e direção‖;  

 No que diz respeito ao quesito ―diversidade em uma escola‖, professores(as) 

reunidos(as) no IV Simpósio da EAJA pontuam a importância com que a informação pode 

quebrar paradigmas: ―As questões de diversidade [relativas à etnia, ao gênero e à sexualidade] 

podem ser discutidas através de palestras e oficinas temáticas para que os alunos tenham 

acesso às informações. É interessante trabalhar palestras, apresentações organizadas pelos 

próprios alunos, documentários e elaborar atividades que envolvam a comunidades‖ (Atas do 

IV Simpósio da EAJA, 2015). Algumas escolas presentes no Simpósio destacaram que ―há 

grandes diversidades culturais e geralmente o aluno é fruto da marginalidade, histórias de 

fracassos e nem sempre a tempo de discutir os problemas desse aluno: sociais, familiares, 

questão de gênero, outros‖ (Atas do IV Simpósio da EAJA, 2015).  

Durante o Simpósio, as sugestões para enfrentar esses desafios são ricas e demonstram 

a clareza dos(as) professores(as) participantes quanto ao ideal de currículo perseguido por 

todos(as) que desejam ver a EAJA cumprindo sua grande meta, que é a educação para 
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emancipação. As propostas do grupo que discutiu o tema Sujeito da EAJA e Currículo foram 

as seguintes: ―O currículo não é um projeto desenvolvido e trabalhado em uma área. O 

currículo perpassa por todos os componentes curriculares, quebrando conceitos, trabalhando 

interdisciplinarmente‖ (Atas do IV Simpósio da EAJA, 2015). Para o grupo, a perspectiva do 

currículo deve estar voltada para a emancipação, compreendendo que suas concepções 

―devem partir da história e da realidade social dos educandos, ou seja, uma discussão 

histórico-social acerca de temas que passam despercebidos pelos educandos em seu 

cotidiano‖. Ademais, os membros do grupo enfatizaram a necessidade de ―chamar o aluno 

para conversar e estar atento à escuta‖. ―É preciso conhecer o aluno. Levá-lo a refletir‖ (Atas 

do IV Simpósio da EAJA, 2015). 

 A sistematização da escuta dos professores no IV Simpósio da EAJA foi lida e 

analisada em sua totalidade. Quando isso ocorreu, percebeu-se que muito pouco se falou sobre 

a questão da diversidade cultural que caracteriza o sujeito da EAJA. Nesse debate, por várias 

vezes, citou-se a pluralidade geracional que os caracteriza. Diante desse traço, algumas 

escolas declararam que têm trabalhado no sentido de trocar experiências entre estudantes de 

duas ou mais gerações, assegurando que, com isso, tem havido uma maior aproximação entre 

as gerações. ―É preciso criar estratégias o tempo todo para que os conflitos intergeracionais 

não ocupem o espaço das diferenças que se apresentam no cotidiano e para interligar a 

experiência dos adultos com a energia dos mais jovens‖ (Atas do IV Simpósio da EAJA, 

2015). Percebe-se que a tomada de consciência do fato e de suas consequências propiciou um 

envolvimento do coletivo da EAJA para trabalhar a questão.  

 Outra afirmação que merece destaque para os fins desta pesquisa refere-se ao modo 

com que as ―pessoas reproduzem as desigualdades sociais‖. A partir da constatação de que 

esse traço delineia um dos problemas da EAJA, criou-se o consenso de que ele deve ser 

enfrentado na reescrita da PPP EAJA 2017, no sentido de incentivar os(as) professores(as) a 

trabalharem com a diversidade. De acordo com a memória da reunião do GTE da reescrita da 

PPP EAJA 2017, do dia 19 de outubro de 2015:  

 

[...] verificou-se nas discussões da segunda etapa do IV Simpósio da EAJA 

acentuada incompreensão sobre a diversidade dos sujeitos educandos da EAJA, pois 

foram percebidos apontamentos que viam na segregação dos educandos por idade a 

solução para os conflitos intergeracionais. Notou-se dificuldade para tratar de 

questões da sexualidade, dos conflitos de gênero e étnico-raciais. Deu-se, inclusive, 

um depoimento de que um professor negro levantou-se e abandonou as discussões 

coletivas quando surgira o tema da discriminação e do preconceito. Segundo este 

professor, ―as questões do racismo e a discriminação não deveriam ser uma 

preocupação da escola, que já se ocupa de muitas problemáticas‖. 
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Através desse relato, percebe-se um distanciamento entre a realidade vivida na EAJA e 

a discussão realizada em seminários, cursos, jornadas pedagógicas e outros em que as 

questões da diversidade cultural são pontuadas e discutidas entre os(as) professores(as). Essa 

distância entre as orientações curriculares discutidas e a prática efetiva em sala de aula pode 

ser percebida nas questões relacionadas ao racismo que se verifica na EAJA: ―As Leis nº 

10.639/03 e nº 11.645/08 são contempladas no Projeto Político Pedagógico – PPP, mas não 

existem ações efetivas sobre esse tema‖ (informação verbal) 
22

. 

Na EAJA, a cor predominante é parda ou preta. De acordo com dados do Perfil 

Socioeducativo e Econômico do(a) Educando(a) da EAJA 2008/SME, a maioria de estudantes 

dessa modalidade são afrodescendentes. Sobre isso a PPP EAJA 2012-2014 (2013, p. 19) 

constata: ―São, em sua maioria, afrodescendentes: na 4ª série, 64% se auto definiram como 

pardos e pretos. Na 8ª série, 65% se reconheceram nas mesmas categorias. Os brancos 

representam 27,5% na 4ª série e 24,5% na 8ª série‖. 

O fato de predominar na EAJA as cores preta ou parda não significa que todas as 

escolas estejam trabalhando a temática História e Cultura Afro-Brasileira, estabelecida pela 

Lei 10.639 de 09 de Janeiro de 2003, e até declarada obrigatória pela mesma Lei. Tampouco 

significa que haja políticas educacionais voltadas para a diversidade cultural, o gênero e a 

sexualidade e todas as outras identidades sociais, percebidas como diferentes dentro da 

hierarquia cultural que se estabelece no ambiente da EAJA.  

Diante das discussões e da demanda de trabalho durante o IV Simpósio EAJA 2015, a 

PPP EAJA 2017 contempla a abordagem da identidade, da diversidade cultural e das questões 

de etnia, das diferenças geracionais, de gênero e de sexualidade. Ao privilegiar esses temas e 

a importância da inclusão da temática sobre a pluralidade cultural no currículo da EAJA, o 

GTE PPP-2017 propôs que a GEREJA assumisse uma postura mais ousada e levasse o estudo 

e a defesa dessas PPP às unidades escolares. 

Para esse GTE, a divulgação da Proposta Política Pedagógica e o apelo a que ela seja 

lida são meios para garantir que os(as) professores(as) da RME a conheçam e com ela se 

familiarizem. Durante o IV Simpósio, a grande maioria dos(as) educadores(as) declarou que 

nunca a leram. O GTE sugeriu ainda a promoção de encontros mais frequentes, organizados 

pela CRE, com o propósito de debater outros aspectos da PPP EAJA 2017 e trocar 

experiências entre as escolas sobre ela. 
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 Informação verbal advinda da fala de uma professora durante o IV Simpósio da EAJA em 2015. 
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 Durante o segundo semestre de 2015 foi encaminhado a todas as unidades escolares da 

Rede Municipal de Ensino, da modalidade EAJA, pela GEREJA, a Carta aos Profissionais da 

EAJA para fomentar, de acordo com o documento, discussões sobre o desenvolvimento do 

currículo na escola, com a participação individual e coletiva dos sujeitos que a compõem. 

 Endereçada a todos(as), membros do coletivo de profissionais atuantes na EAJA da 

Rede Municipal de Ensino, a Carta reitera a importância que o diálogo permanente entre eles 

representa no processo de efetivação de políticas educacionais, coerentes com a complexidade 

e as especificidades próprias das condições histórico-sociais dos(as) educandos(as) da EAJA. 

A Carta aos Profissionais da EAJA destaca ainda a necessidade implementar múltiplas ações 

para enfrentar os desafios da modalidade que, de acordo com o documento, envolvem 

questões vinculadas aos limites dos(as) educadores(as), apoios aos(às) técnicos(as), 

professores(as) e gestores(as), e precisam ser enfrentadas para que se possa superar a exclusão 

histórica daqueles que estiveram alijados do direito de frequentar a escola e, sobretudo, 

garantir que esse acesso seja socialmente qualitativo. 

Por fim, a Carta conclama todos(as) os(as) professores(as), coordenadores(as), 

coordenadores(as) pedagógicos(as) e funcionários(as) administrativos(as) a responderem às 

questões com o objetivo não mais de mudar o referencial teórico que sustenta a PPP, mas 

antes para abrir discussões sobre os desafios e as possibilidades de efetivar a Política 

Pedagógica que se propõe. 

 A sistematização da Carta aos profissionais da EAJA, respondida e devolvida por 230 

pessoas, aponta alguns dados que merecem consideração. Nas questões quantitativas, quando 

foi perguntado sobre o coletivo da escola e apresentado quatro itens de múltipla escolha, 118 

profissionais (51,3%) afirmaram que ―Discute[m] abertamente questões como drogadição, 

violência, racismo, gênero e outros, abordando-as de forma sistematizada no planejamento 

das ações pedagógicas‖. Uma parcela de 123 profissionais (53,4%), por sua vez, afirmou que 

―planeja, coletivamente e de forma interdisciplinar, ações de enfrentamento aos desafios 

vivenciados‖. Isso significa que existe uma preocupação, por parte de alguns(as) profissionais 

da educação, em tratar a diversidade cultural no ambiente da EAJA.  

  Os Fóruns de Educandos(as) da EAJA, ocorridos em outubro e novembro de 2015, 

consistem de encontros dessas escolas com o propósito de promoverem o diálogo com os(as) 

educandos(as) sobre o atendimento nessa modalidade de ensino, apontando desafios e 

proposições para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. O tema sugerido para os 

Fóruns de Educandos(as) da EAJA foi acatado por algumas escolas que intitularam o 
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relatório: Diálogos de educandos da EAJA: um olhar para suas expectativas, inquietações, 

necessidades e desafios enfrentados. 

 De acordo com documento preparatório dos Fóruns, expedido pela GEREJA, são 

objetivos desse tipo de Fórum: promover o diálogo constante com educandos(as) sobre o 

atendimento na modalidade, buscando a percepção destes sujeitos acerca do seu processo de 

escolarização; assegurar a participação dos(as) educandos(as) da EAJA na reescrita da 

Proposta Político Pedagógica dessa modalidade; incentivar a prática democrática de escuta 

dos(as) educandos(as) da EAJA, no que se refere a suas percepções sobre os processos de 

ensino e aprendizagem nos quais estão inseridos(as); provocar a reflexão sobre as práticas de 

democratização do acesso e de permanência dos(as) educandos(as) da EAJA na escola.  

 Os eixos norteadores do diálogo dos(as) professores(as) com os(as) alunos(as) que 

participaram dos Fóruns, em suas referidas escolas, foram definidos a partir dos arcabouços 

trabalhados pela PPP EAJA 2012 (2015), a saber: Identidade, Cidadania, Trabalho e Cultura.  

Tendo em vista a perspectiva que concebe as identidades sociais em interação com a 

construção das identidades individuais – bem como a confiança de que o diálogo entre esses 

sujeitos da EAJA pode possibilitar a construção de um currículo centrado nessa interação e 

nos resultados que podem advir dessa empatia surgida no cotidiano –, abordam-se aqui as 

falas e conjecturas mais recorrentes dos(as) estudantes da EAJA, extraídas dos relatórios das 

escolas que promoveram os Fóruns. 

  Ao serem questionados sobre quem é o(a) aluno(a) da EAJA os(as) próprios(as) 

estudantes fizeram o registro de suas histórias. Alguns aspectos foram uniformemente 

apontados, tais como: o(a) aluno(a) do noturno é aquele(a) que, muitas vezes, trabalha o dia 

inteiro e quer alcançar uma melhor posição no mercado de trabalho; algumas mulheres são 

mães e estudam à noite porque durante o dia precisam cuidar de seus filhos; sofrem com a 

insegurança nas imediações das escolas, e a má iluminação das ruas torna-os(-as) vulneráveis 

à ação de marginais e meliantes; uma parcela que tem se tornado cada vez mais significativa 

são os(as) alunos(as) que não se adaptaram ao sistema seriado ou de Ciclo do diurno. Muitas 

vezes, resta-lhes a opção de estudar no período noturno.  

 Há casos também de alunos(as) que estão no noturno porque estão se capacitando em 

diferentes cursos profissionalizantes no período diurno, buscando melhor qualificação para se 

inserirem no mercado de trabalho. São alunos(as) trabalhadores, segundo eles(as), por isso 

estudam à noite, não têm tempo de estudar em casa e aos finais de semana. Alguns(mas) estão 

desempregados(as), mas não conseguem tirar tempo, pegar o caderno em casa, estudar ou 
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fazer alguma leitura. Pensam que perderam muito tempo e agora têm pressa de aprender e 

prosseguir com os estudos. O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais a escolaridade 

que ainda não possuem. 

 Nos Fóruns discutiram-se também as expectativas dos(as) educandos(as) enquanto 

tais, as inquietações que possam fazer parte do processo de aprendizagem, suas necessidades 

causadas pelo retorno à escola ou pela mudança de horário, os desafios enfrentados que, para 

a maioria, são muitos. Sobre a importância do diálogo informal, afirmam que esse 

procedimento propicia maior abertura e liberdade para que eles(as) façam indagações e 

coloquem seus sentimentos, suas aflições, divergências, conflitos e realizações, num processo 

de confiança recíproca que aumenta concomitantemente com o diálogo. Segundo os(as) 

educandos(as), o(a) professor(a) não precisa necessariamente somente explicar (ensinar), mas 

também ter uma relação amistosa que se fortalece sempre na interação dialógica. 

 Entre várias falas que apareceram, as mais recorrentes foram as que discorreram sobre 

o horário de saída da escola, quando os(as) educandos(as) reiteraram a solicitação para que 

esse horário, por questão de segurança, ficasse estabelecido às 22h. O item segurança foi o 

tema mais abordado nas falas de alunos(as), apontado inclusive como um dos indicadores da 

evasão escolar. Eles(as) consideraram ainda outros aspectos, como: o jantar, a flexibilidade de 

entrada nas aulas e de matrícula em qualquer época, a possibilidade de avanço a qualquer 

momento no ano letivo, as estratégias de avaliação, a necessidade do acolhimento e criação de 

dispositivos que priorizem ações de leitura e escrita em todas as disciplinas. 

 Os(as) estudantes da EAJA, em geral, ressaltaram a importância dos estudos para o 

trabalho, para o crescimento profissional, para a melhoria no emprego e, diante isso, as 

consequências da falta do diploma. Outros(as) disseram que gostariam de recuperar as 

oportunidades perdidas e, principalmente, evitar sofrer preconceito por não serem 

alfabetizados ou por serem excluídos(as) do mercado de trabalho por falta de conhecimento.   

 Os Fóruns de Educandos abrem a possibilidade de que esses se sintam fortalecidos 

para expressar seus anseios e suas dificuldades, permitindo o diálogo franco com os(as) 

professores(as), o que sempre se mostrou como a melhor mediação das relações sociais. Ouvir 

alunos(as) pode ser o maior impulso à reformulação da PPP EAJA 2017, pois, de acordo com 

Paulo Freire, a ―localidade dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles 

vão criando do mundo. ‗Seu mundo, em última análise é a primeira e inevitável face do 

mundo mesmo‖ (FREIRE, 2009, p. 86). A EAJA deve entendê-los(-las) a partir de suas 
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próprias culturas e trabalhar as diferenças socioculturais com o objetivo de promover a 

igualdade e desmantelar hierarquias. 

 O Projeto de Avaliação da PPP EAJA 2014-2015 prevê a Pesquisa do Perfil do 

Educando como uma ação coletiva que envolve a elaboração dos instrumentos para sua 

efetivação, aplicação, organização dos dados, conclusões e encaminhamentos. A verificação 

da Pesquisa sobre quem são os sujeitos da modalidade EAJA tem o propósito de promover 

uma articulação entre a práxis pedagógica e a realidade educacional dos seus sujeitos. Neste 

momento, a Pesquisa está em andamento, sendo que a sistematização de dados está prevista 

para se concretizar, segundo a GEREJA, a DIPE e a SME, no início do segundo semestre de 

2016. 

 De acordo com o planejamento da PPP EAJA 2017, no segundo semestre de 2016 

serão realizadas as Assembleias para discutir e apresentar mudanças e/ou alterações que 

contribuirão para finalizar a redação do documento. A Assembleia I objetiva aprovar os 

componentes curriculares do 1º e 2º Segmentos e deve contar com a participação de todos(as) 

os(as) professores(as) da EAJA. Sob a coordenação e orientação das Coordenadorias 

Regionais de Educação, professores(as) serão organizados por áreas de conhecimento dos oito 

componentes curriculares (História, Geografia, Arte, Educação Física, Português, Ciências, 

Matemática e Inglês), encarregando-se a área da pedagogia de realizar as consultas sobre 

sugestões de mudanças e/ou alterações dos componentes curriculares propostos. 

 A Assembleia II será realizada após a escrita do documento e consistirá na consulta e 

participação das Coordenadorias Regionais de Educação, que, em separado, procederão a 

análise e farão recomendações ao documento completo. 

 A última Assembleia, de número III, será realizada pela equipe da GEREJA em 

conjunto com as CREs. Cada coordenadoria elegerá dois representantes para dela participar. 

Ao final dessa última sessão, espera-se que o documento esteja finalizado para ser 

encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para ser aprovado e, em seguida, proceder-

se com os trâmites de publicação da Proposta Política Pedagógica de 2017. Ela será, por fim, 

divulgada e distribuída para todos(as) os(as) professores(as) da EAJA que estiverem em 

exercício de sua função.  
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2.4. A reescrita da PPP da EAJA 2017: o sujeito da EAJA, a etnia, o gênero e a 

sexualidade 

 

A avaliação e a reescrita da Proposta Política Pedagógica de 2017 foram pautadas na 

discussão dos temas: sujeito, currículo, metodologia, organização do trabalho Pedagógico e 

Avaliação. Os eixos contemplados para provocar os diálogos com os sujeitos da EAJA 

participantes do processo são: a identidade, a cultura, o trabalho e a cidadania. 

A pesquisa-ação aqui desenvolvida, procurando se pautar numa perspectiva dialógica, 

envolveu a pesquisadora com as várias frentes de trabalhado de reescrita da PPP EAJA 2017, 

coordenadas pela equipe da GEREJA em conjunto com as CREs, desenvolvidas pelos temas 

acima elencados (sujeito, currículo, metodologia, organização do trabalho pedagógico e 

avaliação) e considerando os eixos já antes abordados (identidade, cultura, trabalho e 

cidadania). Mesmo que esta pesquisadora tenha participado do debate sobre todos esses 

temas, as observações, análises e reflexões aqui apresentadas irão se basear nas discussões, 

realizadas no GTE e envolvendo a análise coletiva da PPP em questão, relativas à temática 

sobre a diversidade de gênero e de sexualidade no currículo.  

Tendo em vista a perspectiva que procura compreender a realidade social do ambiente 

escolar de dentro para fora, elegeu-se, na interpretação dos dados, a análise de discurso, aqui 

entendido como exame, por meio do discurso, do contexto histórico e social em que se 

encontra a EAJA e seus sujeitos. Sua prática social envolve os movimentos manifestados em 

ações, gestos e representações que, por sua vez, constituem a realidade social do ambiente 

escolar.  

No entanto, o discurso é também um dos elementos fundamentais da prática social, 

responsável por dar corpo às representações e à significação do universo a que pertence os 

sujeitos EAJA, ajudando a construir os sistemas de conhecimento, as relações sociais, de 

crenças e, por fim e intrinsecamente, de sentidos que constituem e sustentam as identidades 

sociais.  

A análise do discurso permite conhecer o contexto histórico e social em que ele 

circula, pois ocorre aí um processo de geração de enunciados que dão sentido às 

representações ideológicas que formam seu universo sociocultural. Em uma de suas 

definições de discurso, Foucault (1986, p.135) afirma: ―chamaremos de discurso um conjunto 

de enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva‖. Além de fundamentar a 

geração de sentidos e sustentar as representações ideológicas que formam o contexto sócio 

histórico, os enunciados discursivos contribuem também para que o sujeito possa nele se 
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posicionar, valendo-se de seus sentidos. Com isso, a análise do discurso também favorece a 

interpretação sobre o lugar de fala com que o sujeito da enunciação se posiciona no interior do 

contexto. De acordo com Rabelo (2006, p. 28): 

 

O contexto desempenha um papel fundamental no funcionamento dos enunciados, 

tanto no que diz respeito às condições de produção quanto no que concerne às 

condições de interpretação hermenêutica. Para isso, é necessário que o corpus não 

seja fechado, porém aberto em relação ao contexto e ao interdiscurso, o qual 

constitui o conjunto de unidades discursivas que pertencem a discursos anteriores do 

mesmo gênero, a discursos contemporâneos de outros gêneros etc. com os quais um 

determinado discurso mantém relação implícita ou explícita. 

 

 

Os textos norteadores da análise aqui empreendida são as atas dos encontros de 

trabalho do GTE para reescrita da PPP EAJA 2017. São neles que se evidenciam os 

enunciados, os diálogos, os conflitos, além das mediações, sugestões e críticas que 

promoverão as mudanças necessárias dessa PPP.  

Para dar início ao processo de avaliação e reescrita da Proposta Política Pedagógica de 

2017, o GTE realizou uma análise da PPP anterior, de 2012-2014 (2013), compreendendo que 

o planejamento da primeira delas deve partir desse segundo objeto de conhecimento, da 

realidade concreta dos sujeitos da EAJA e do contexto das ações pedagógicas 

(VASCONCELLOS, 2002). 

Para desenvolver o objetivo do GTE de travar uma reflexão crítica da PPP EAJA 

2012-2014 e realizar o levantamento de sugestões para a reescrita da PPP de 2017, a divisão 

da totalidade dos membros desse grupo em pequenos subgrupos, mostrou-se uma estratégia 

eficaz. Permitiu que todas e todos se manifestassem individualmente quanto à própria leitura 

previamente realizada. À dinâmica dos subgrupos seguiu-se a plenária em que as questões ali 

levantadas foram socializadas e discutidas. Em geral, o GTE solicita o aprofundamento 

teórico das propostas educacionais de Paulo Freire no desenvolvimento da PPP EAJA 2017 – 

sobretudo a reestruturação do conceito de público próprio – e o aprofundamento, no debate, 

da tomada de consciência, pelo(a) educador(a), do caráter popular do processo educacional da 

EAJA. 

A seguir, apresentam-se as sugestões e os questionamentos surgidos durante os 

debates do GTE quanto à PPP atual: 
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 1. Compreender amplamente os sujeitos da EAJA: as complexidades idiossincráticas que os 

envolvem e as conjunturas sociais. Qual seria o papel da escola frente a essa complexidade 

que envolve o sujeito da EAJA? 

2. Abordar as questões geracionais, os conflitos entre os jovens e os idosos;  

3. Trabalhar o engajamento social e político do educador da EAJA; 

4. Como articular na práxis pedagógica toda a diversidade (necessidades especiais de 

aprendizagem, questões de gênero e sexualidade, questões sociais e étnicas) que envolve o 

sujeito da EAJA? 

5.  Inserir na PPP fundamentações teóricas específicas sobre o idoso e o jovem, bem como as 

relações geracionais envolvidas;  

6. Compreender o movimento de afastamento, ou descontinuidade (movimento de ir e vir 

dos(as) educandos(as) da EAJA), e evasão, bem como elaborar ações e políticas de 

permanência; 

7. Como pensar a EAJA como modalidade específica, não como mero ensino noturno? 

8. Promover o estudo das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645\08 que determinam a obrigatoriedade 

do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica; 

9. Como efetivar a integração curricular? 

10. Como articular os reais interesses e necessidades dos(as) educandos(as) na organização 

curricular e planos de ação? 

 As inquietações e ponderações dos profissionais envolvidos no GTE, acima 

relacionadas, representam um pouco da grande demanda de trabalho, de estudos e pesquisas 

que se aí se estabeleceram. Essas necessidades foram identificadas como pauta para a 

discussão da reescrita. Ressalte-se ainda que todas essas considerações já haviam sido listadas 

pelos(as) professores(as) ou pelos(as) alunos(as) em algum espaço de escuta promovido pela 

coordenação do projeto. 

 Ademais, as questões acima elencadas representam, também, certa inquietação com a 

diversidade da EAJA, bem como a necessidade de atualizar questões levantadas nos 

diagnósticos realizados no início do ano letivo, para, com isso, contribuir com o perfil mais 

próximo da realidade dos(as) alunos(as) da EAJA. Tendo em vista que a maioria dos(as) 

estudantes da EAJA é parda ou preta, conforme dados da Secretaria Municipal de Educação 

(PPP/EAJA 2012-2014), os profissionais do GTE levantaram a etnia como uma dívida com os 

sujeitos educandos.  
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 A discussão sobre os sujeitos que caracterizam o público da EAJA teve como objetivo 

a necessidade de olhar para eles de maneira diferenciada. Tratou-se de compreender que a 

multiplicidade de adolescentes, jovens, adultos(as) e idosos(as), constitutivos(as) da EAJA 

implica acolher suas múltiplas identidades e diversidades. No conceito de sujeitos da EAJA 

estão incluídos os(as) educadores(as), coparticipantes dos processos históricos, políticos, 

sociais, ambientais e educacionais em que se inserem os(as) educandos(as). De acordo com 

uma professora do GTE: 

 

 [...] os adolescentes que se encontram em nossas escolas e os desafios postos neste 

atendimento. Hoje, esses adolescentes são, às vezes, os usuários de drogas e/ou 

traficante, que acabam trazendo medo aos educadores e que muitas vezes não sabem 

como lidar com esta realidade. O que fazer? Qual metodologia adotar? Que currículo 

desenvolver? Inquietações presentes em nosso fazer pedagógico que não param por 

aí, temos em nossas salas de aula uma grande quantidade de educandos oriundos de 

outros estados, que buscam melhores condições de trabalho e/ou um emprego; 

idosos com suas peculiaridades, como exemplo mal de Alzheimer, que você ensina 

hoje e amanhã não se lembra de nada; mulheres-mães que ajudaram a família toda a 

estudar e agora encontram-se em depressão por não terem constituído algo pra si; 

educandos com necessidades educacionais específicas, assim nossa discussão 

perpassa pelas questões teóricas, bem como por reconhecer, compreender e incluir 

esses sujeitos (Memória GTE, 19 de setembro de 2016). 

 

 

 

 O texto acima convida os(as) educadores(as) a repensarem a representação do sujeito 

da EAJA com base no pressuposto da diversidade cultural e das formas com que essas 

diferenças podem contribuir para a aprendizagem dos(as) alunos(as) de diferentes culturas, 

bem como promover uma convivência harmoniosa entre as diferentes gerações, etnias, 

sexualidades, orientações sexuais, regionalidades e as demais identidades próprias da EAJA. 

Entende-se que é necessário compreender as relações entre os diferentes sujeitos nos espaços 

escolares – os(as) idosos(as), os(as) adultos(as), as mulheres, os(as) adolescentes – para além 

das questões de conflito próprias dessa convivência, buscando pontos de convergência, de 

diálogo e trocas que gerem aprendizado a todos os sujeitos envolvidos na EAJA. 

 Pelas ponderações do GTE, pode-se também perceber que há um movimento para 

redimensionar a ideia que se tem do sujeito da EAJA. A multiplicidade das identidades – 

variáveis, fluídas, mutantes e em frequente constituição – compõem a escola como espaço de 

criação social e histórica das diferenças. As presenças desses vários universos identitários 

delimitam o direito de movimentação das culturas em interação umas com as outras, devendo-

se favorecer as condições para uma relação respeitosa. Assim compreendidas, as diferenças 

devem-se tornar pressupostos didáticos que ampliem o conhecimento resultante dessa 

interação multicultural. 
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  As discussões sobre os sujeitos da EAJA suscitaram uma série de questionamentos que 

pudessem ser discutidos à luz do texto da PPP de 2017: Um estudo sobre as especificidades 

dos(as) educandos(as) nas propostas pedagógicas de Educação de Jovens e Adultos – EJA: 

Tudo junto e misturado. Quais contribuições teóricas sobre sujeitos da EJA presentes no 

texto? Quais contribuições teóricas sobre gênero e EJA presentes no texto? Quem são esses 

sujeitos que atendo no meu fazer pedagógico? No que se refere à questão de gênero, como a 

percebo em minha atuação pedagógica? 

Para Silva (2010), quando se pretende compreender os sujeitos da EJA, o primeiro 

passo é reconhecer a necessidade de olhá-los de maneira diferenciada, distanciando-se da 

imagem que, para representá-los, aplica-lhes a mesma trajetória escolar das crianças. Os 

sujeitos da EJA, segundo Silva (2010), retornam aos espaços da educação formal com marcas 

profundas de vivências constitutivas de suas dificuldades. Em virtude disso, amplia-se o 

contingente das múltiplas identidades. 

Diante disso, e tendo em vista as contribuições dos GTEs quanto às questões acima 

apontadas, é possível traçar um diferencial entre sujeito e indivíduo. O primeiro deles é aquele 

que se insere nos movimentos sociais, exposto à diversidade cultural, consciente de seu lugar 

e de seu papel político. O termo sujeito é assim empregado para referendar os(as) jovens e 

adultos da EJA como protagonistas de suas práticas educativas e culturais. Já o indivíduo é 

um ser que não necessariamente atua como protagonista de sua própria história.  

Silva (2010) ressalta o dilema teórico em torno da expressão sujeito, lembrando que, 

na comunidade científica, seu uso é problemático e ambivalente. Enquanto alguns autores 

consideram-no sinônimo de indivíduo ou pessoa, referido principalmente ao público de EJA, 

outros procuram demonstrar as dificuldades que o envolvem:  

 

O termo sujeito diz respeito apenas ao homem, branco, europeu e cristão. Como 

consequência, as minorias étnico-raciais, as religiosidades de matrizes indígenas e 

africanas, bem como as mulheres e grupos homossexuais ficam invisíveis tanto nas 

políticas públicas quanto nas análises acadêmicas (SILVA, 2010 p. 68).  

 

 

Diante dos dilemas que envolvem essa terminologia, Silva (2010) afirma sua opção 

pelo uso de expressões educandos e educandas, para evitar desavenças com o campo da 

sociologia que aproxima o termo em questão do conceito de sujeitos sociais. Ainda de acordo 

com esse autor, a ambiguidade própria do vocábulo sujeito intensifica-se ainda mais quando 

visto em relação às minorias étnico-raciais. Nele se excluem os indígenas, preteridos em 

detrimento dos afrodescendentes. Com efeito, na atual PPP em reconstrução, há uma ênfase 
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muito maior nesse último grupo do que no primeiro. Se assim o é, torna-se possível 

reconhecer que as minorias que formam o gênero também o são.  

Quanto a esse último aspecto, os membros do GTE diagnosticam que, na atual PPP em 

discussão, não há uma caracterização teórica do termo gênero. Alguns destacam que no texto 

há antes uma provocação mostrando que a questão sempre foi tratada de forma hierárquica, 

como um elemento de resistência e, por isso, em transformação. 

Para superar as desigualdades advindas das relações de gênero, os profissionais devem 

refletir sobre as formas com que a educação, principalmente a EJA, ―atua na manutenção ou 

não das hierarquias de gênero, raça e condição social‖ (SILVA, 2010, p.71). Tendo em vista a 

indagação sobre quem são os sujeitos que se atendem no fazer pedagógico, os membros do 

grupo de estudo sobre a PPP EAJA 2017 responderam que ele continua sendo o (a) migrante 

trabalhador(a); os(as) jovens, os(as) idosos(as), os(as) aposentados(as), as donas de casa, 

somados às várias identidades dos(as) professores(as) e técnicos(as) administrativos(as).  

Procurando definir os sujeitos da EAJA quanto à questão de gênero, pergunta-se como 

os educadores e as educadoras percebem esta relação em sua atuação pedagógica?  Os 

participantes concluíram que há uma predominância de equilíbrio entre as relações 

hierárquicas apontadas por Silva, ou seja, entre os heterossexuais masculino e feminino. Mas 

também aponta que os demais, como os LGBT, são uma minoria. 

Silva (2010) salienta que, na avaliação dos projetos políticos pedagógicos das escolas 

de EJA, nota-se que as temáticas de etnia, gênero e condição sexual raramente aparecem, 

sendo geralmente substituídas por termos vagos como ―cidadania‖, ―direito‖, 

―conhecimento‖, ―visão de mundo‖, ―escolarização‖, ―consciência‖ e ―relação‖ com o mundo 

do trabalho.  

O texto de Silva (2010) constitui-se como importante referencial para as mudanças no 

PPP da EAJA. Em suas considerações finais, o autor diz que, assim como as demais 

instituições sociais, o universo de sujeitos e as relações que estabelecem entre si está em 

transformação. Nessas condições, se a escola não conseguir se modificar a partir das próprias 

imposições internas, as adversidades do mundo irão se encarregar de provocar essas 

mudanças na organização escolar. No relato das mulheres que integram o universo EJA fica 

evidente que elas se veem discriminadas em pequenos detalhes – como o fato de não 

cumprirem papéis socialmente estabelecidos para elas; além de apontarem o quanto é difícil 

lidar com o ―estar solteira‖ após sair de um relacionamento conjugal; ou o fato de terem de 

pedir licença ao esposo para estudar.  
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De acordo com Pavan (2013), o estudo de gênero questiona o currículo como campo 

de construção da identidade. E, diga-se, de identidades diversas, não apenas das educandas e 

dos educandos, mas também de professoras, professores e de todas(os) as(os) profissionais 

que interagem no espaço escolar. Este espaço é palco de diálogo, mas também de tensões e 

conflitos. No atual contexto da educação, o currículo, no entanto, deixa-se perpassar por um 

caráter controlador e homogêneo que despreza a heterogeneidade da sala de aula. Para que a 

EJA tome para si a consciência de que é uma modalidade de ensino constituída pela 

diversidade e transforme essa evidência em condições reais de intervenção no processo de 

aprendizagem de seus sujeitos, talvez o diálogo seja o caminho mais eficaz para esse fim. 

 Essas considerações do GTE alertam para a necessidade de se sistematizar as 

informações que tratam de gênero e sexualidade para que se possa fundamentar teoricamente 

a ação pedagógica das professoras e dos professores. Isso pode contribuir para que se evitem 

preconceitos e ações discriminatórias no ambiente da EAJA.  
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3. A ESCOLA CAMPO: PPP, INTERVENÇÃO E MUDANÇA 

        

 Os estudos e análise do PPP da escola campo e do PPP EAJA da Rede 

Municipal de Goiânia contribuíram para o levantamento de alguns questionamentos que 

nortearão a proposta de intervenção e mudança: em que medida a Proposta Política-

Pedagógica da Rede Municipal de Educação de Goiânia influencia o currículo e o 

Projeto Político-Pedagógico da Escola Campo sobre a questão de gênero e diversidade?; 

quais são os limites e as possibilidades para trabalhar as temáticas de gênero e 

sexualidade na EAJA da Escola Campo?  

 A metodologia desenvolvida nessa pesquisa-ação pode contribuir para o coletivo 

de professores(as) da Escola Campo pensar sobre a posição do sujeito da EAJA no 

interior da sociedade e a repensar a percepção de si e do outro? De que forma essa 

intervenção pontual pode contribuir para a transformação do comportamento dos 

sujeitos no espaço escolar no que diz respeito ao tema eleito para intervenção, ou seja, a 

inclusão da temática de gênero e sexualidade no currículo escolar da EAJA? 

 A Escola Campo é de tempo integral e inclusiva. Pertence à Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia, situa-se na região sul da cidade, numa área de 7500m², com 12 salas de aulas, 

uma biblioteca e sala de informática. Desde 2010, conta com uma sala de recursos 

multifuncionais – espaço este organizado preferencialmente em escolas comuns das redes de 

ensino –, onde acontece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que atende alunos 

com necessidades especiais da própria escola e de escolas vizinhas. Trata-se de uma 

instituição educacional de inclusão, fisicamente adaptada para a mobilidade dos alunos com 

deficiência física e ou motora.  

O Projeto Político Pedagógico da escola campo prima por uma práxis de ensino e 

aprendizagem com foco no aluno, sendo desenvolvido de forma articulada em todos os turnos. 

No que diz respeito ao seu caráter de Escola de Tempo Integral (ETI) tem procurado, por 

meio dos componentes curriculares previstos no currículo obrigatório e currículo 

diversificado, contribuir para o desenvolvimento pleno de seus (as) educandos (as).  

O currículo diversificado é realizado por meio de oficinas, como: Leitura, 

Acompanhamento Pedagógico, Meio Ambiente, Jornal, Informática, Pintura, Dança e Prática 

Esportiva e atividades de letramento envolvendo Língua Portuguesa e Matemática. Tem como 

principal objetivo promover a permanência do educando na escola, e como objetivos 

específicos, segundo o seu Projeto Político Pedagógico – PPP 2015 (p.6).  
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Proporcionar ao discente uma experiência educativa que leve a desenvolver suas 

dimensões: cognitiva, afetiva, lúdica, corporal e espacial, contribuindo para o 

desenvolvimento de relações pessoais e interpessoais saudáveis; Fortalecer a escola 

como espaço de socialização e aprendizagem, onde o aluno possa experimentar uma 

vivência coletiva e formular uma concepção de mundo, de sociedade e de homem; 

Desenvolver e reforçar rotinas diárias de alimentação, higiene, esporte e lazer; 

Desenvolver habilidades e competências cognitivas, referentes ao Currículo Básico, 

considerando a bagagem cultural do aluno, bem como suas tendências e aspirações; 

Incentivar a participação responsável da família e da comunidade local, buscando 

por meio do seu engajamento no processo educacional, melhorar a qualidade de 

ensino; Diminuir as desigualdades sociais e, consequentemente, reduzir os índices 

de violência, implementando a construção da cidadania; Reduzir as taxas de evasão 

e de retenção; Desenvolver um currículo que valorize a leitura e a produção de 

textos em todas as áreas. 

 

 

 

Às vezes uma variedade de propostas curriculares, elaboradas para garantir a 

permanência dos(as) educando(as) na escola, não alcançam o êxito esperado. Considerando 

que essas propostas, muitas vezes, não atendem às expectativas dos(as) educandos(as) e não 

representam uma ação consciente de toda a equipe escolar. Um exemplo pode ser A 

valorização da leitura e produção textual, trabalho necessário na EAJA, mas, que, na prática, 

torna-se uma atividade apenas das aulas de Língua Portuguesa, como se ler, interpretar e 

produzir textos não fosse uma necessidade para a vida e o mundo do trabalho. 

Ao buscar a melhoria da qualidade do ensino por meio da participação da família e da 

comunidade, a impressão que se tem é que a escola exige a presença destes segmentos em 

seus espaços educativos, porém não está preparada para torná-los corresponsáveis pela 

aprendizagem dos(as) alunos(as). Toda escola traz, intrinsecamente, características próprias 

de seu contexto, ela influencia e é influenciada pelas necessidades e pela cultura de seu 

espaço geográfico.    

Com o propósito de contextualizar a Escola Campo, dentro da realidade na qual ela 

está inserida, o Projeto Político Pedagógico descreve o setor onde a mesma está situada dentro 

de um conjunto habitacional com muitas praças, uma área verde e um belo parque municipal. 

Atualmente, conta com cerca de 45.000 habitantes, sendo que a maioria são funcionários 

públicos e de iniciativa privada, além de profissionais liberais autônomos e pequenos 

empresários.  

 Uma informação pertinente nesse histórico é a constituição das famílias do setor, em 

sua maioria formada com estruturas diferentes da família tradicional (pai, mãe e filhos). Há 

um grande contingente de mães que contam com o apoio dos pais-avós na criação dos filhos 

estando a figura do cônjuge ou companheiro ausente. 
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 A comunidade local conta com seis escolas, sendo três públicas municipais, que 

atendem o Ensino Fundamental – 1ª e 2ª fase –, além da Educação Infantil; duas públicas 

estaduais, que oferecem o Ensino Fundamental e Médio; uma escola conveniada (não 

havendo referências quanto à oferta de ensino e se o convênio é com a esfera municipal ou 

estadual). Às essas escolas somam-se quatro Centros Municipais de Educação Infantil – 

CMEI, que atendem crianças de zero a cinco anos. 

 A Escola Campo foi inaugurada em 1991, já a modalidade EJA foi implantada em 

2001, na época com a sigla AJA. Em 2014, a escola passa a funcionar no período diurno, 

escola de Tempo Integral, fundamentada no trabalho com Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano e no período noturno com a modalidade EJA com turmas de 1ª a 8ª 

séries, sendo alunas e alunos com idade a partir de 15 anos. Sendo que a EAJA atende, em 

caráter especial, alunas e alunos de 14 anos. Em 2014 a escola campo recebeu, na EAJA, dois 

estudantes com idade de 14 anos (PPP da Escola Campo, 2015, p. 44).  

 Outra característica peculiar da escola é o espaço destinado à comunidade por meio do 

Programa Escola Aberta, que funciona nos finais de semana com projetos diversos que 

envolvem artesanato, atividades esportivas e, esporadicamente, outras oficinas realizadas com 

o propósito de atender a algum projeto da escola. De acordo com o histórico da escola, a partir 

do ano de 2014 foi implantado o Programa Nacional de Ensino técnico e Emprego - 

PRONATEC, projeto do governo federal vinculado ao Programa Escola Aberta, que oferece 

curso de montagem e manutenção de computadores aos (às) alunos (as) com idade a partir de 

dezesseis anos e, também, para a comunidade.  

 Com tais características, difícil não imaginar a diversidade presente nessa escola, que, 

aliada à estrutura da comunidade, se torna um campo vasto para a discussão da questão de 

gênero, sexualidade e diversidade, tema geralmente tratado com muitos tabus e ressalvas nas 

relações estabelecidas no espaço escolar.  

 

 

3.1. O Projeto Político Pedagógico da Escola Campo e suas considerações sobre a 

temática da diversidade quanto ao gênero e à sexualidade na EAJA 

 

 

 Uma das identidades que a Escola Campo tem constituído junto à comunidade é a sua 

vocação de ser irradiadora de culturas, como ela mesma se denomina. A instituição apresenta 

condições físicas, materiais, pedagógicas, financeiras e humanas, além dos projetos e 
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programas que funcionam aos finais de semana. As condições e as atividades que envolvem 

os sujeitos da EAJA, especificamente, contribuem para a formação de ―uma clientela 

diversificada sendo a maioria pertencente às classes menos favorecidas e com restrito acesso 

às atividades culturais, artísticas de lazer e esportivas‖ (PPP da Escola Campo, 2015, p. 27), 

como se verifica na tabela 11 do levantamento de dados da EAJA. 

Quando questionados sobre as opções de lazer, os(as) estudantes matriculados(as) no 

primeiro semestre de 2014, na Escola Campo, se expressaram nas seguintes porcentagens: 

25% utilizam as pistas de cooper do bairro e das redondezas; 12% frequentam o ginásio de 

esportes do bairro; 12% frequentam o parque; 10% frequentam alguma quadra de esportes; as 

praças do bairro são frequentadas por 8% desses estudantes; 5% vão ao campo de futebol e 

5% praticam futebol e 3% vão ao clube sempre; sendo que 1% frequenta escola de futebol, 

1% frequenta os lagos, 1% cita as feiras como lazer e 1% pratica algum esporte e 17% não 

citam nenhuma opção de lazer que pratique ou seja adepto. 

  Diante desses desafios de falta de lazer, entre outras carências da comunidade a 

escola, de acordo com o documento, faz-se necessário a busca por subsídios nos princípios de 

construção da cidadania, por meio de projetos socializantes, com o desafio de promover a 

participação e o engajamento de todos os envolvidos com o processo de aprendizagem, com a 

clareza de seus desafios e objetivos educacionais. 

 Talvez o maior desafio que a Escola Campo se propõe é que, ao se projetar como 

irradiadora de culturas, se busca um perfil ideal do sujeito educando, o qual, inserido em 

contextos de múltiplas mudanças durante a escolarização, ao final ou durante esse processo, 

deverá ser capaz de:  

 

Ser agente construtor do conhecimento em perfeita harmonia com seus semelhantes; 

Ser livre e autônomo para criar e recriar os projetos de vida que realmente 

contemplam a sua expectativa; 

Ser participante ativo de um processo de aprendizagem com valores emancipatórios; 

Ser consciente dos princípios e das relações norteadores da formação de 

performances definidas por habilidades e competências adequadas ao mundo 

globalizado (PPP Escola Campo, 2015, p.21). 

 

 

 

 Para essa constituição de perfil de alunas e alunos ideais, a EAJA da Escola Campo 

estabelece metas voltadas para os valores familiares e sociais; resgate da autoestima; 

conscientização e trabalho em conjunto por meio da troca de experiências; valorização 

profissional com realização de palestra motivacionais e específicas para educadores(as) e 

educandos(as); conteúdos relacionados à realidade do sujeito educando intensificando a 
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relação de alunos(as) e professores(as); contribuição para um ambiente de trabalho 

harmônico; espaço para debate com a comunidade; promoção de eventos que contribuam para 

a socialização entre educadores(as) e educandos(as); atendimento individualizado e 

reagrupamento, auxiliando o desenvolvimento intelectual dos(as) educandos(as), levando em 

conta suas habilidades ou dificuldades; ampliação do espaço para o Programa Mais Educação 

por meio de trabalhos pedagógicos; Atendimento Educacional Especializado aos alunos 

deficientes; promoção de oficinas pedagógicas nas suas diversas áreas do conhecimento (PPP 

da Escola Campo, 2014). 

 Essas metas abrem precedentes para inserir a temática da relação de gênero, em 

especial por meio das oficinas pedagógicas nas diversas áreas do conhecimento. Por ser uma 

escola com diferentes perfis e faixas etárias de alunos, o Projeto Político Pedagógico relaciona 

seus objetivos por modalidade. Para a EAJA, o Projeto Político pedagógico da Escola Campo 

tem os objetivos consoantes com a LDB nº 9.394/96 que garante, em seu artigo 37º, o acesso 

e permanência com qualidade àqueles que por motivos diversos não frequentaram a escola na 

idade certa ou dela foram excluídos. 

 As propostas do Projeto Político pedagógico da Escola Campo quanto às diretrizes da 

EAJA são discutidas, avaliadas, elaboradas e reelaboradas no coletivo de profissionais que 

atuam nessa modalidade. Ao falar da estrutura do Projeto Ensino-Aprendizagem, 

Vasconcellos (2002) alerta para a importância de se conhecer a realidade com a qual vai 

trabalhar. E esta realidade inclui a aluna, o aluno, a escola e sua cultura, a comunidade, a 

professora e o professor.  

 O diagnóstico é um rico instrumento que dá voz a todos os atores envolvidos no 

processo educacional. No caso da Escola Campo, tal diagnóstico da EAJA teve o propósito de 

traçar o perfil sócio cultural dos(as) educandos(as) para, em seguida, estabelecer as 

prioridades para a prática pedagógica por meio de projetos interdisciplinares.  

 A análise dos questionários de respostas livres consistiu em reafirmar o perfil do 

sujeito educando da EJA, em que os(as) idosos(as) e adultos(as) são oriundos(as) da classe 

trabalhadora, muitos(as) migrantes, sendo esses(as) prestadores de serviço sem vínculo 

empregatício, sendo que alguns adultos já frequentaram a escola em algum momento de suas 

vidas. Os(as) jovens e os(as) adolescentes ingressaram no ensino regular quando crianças, 

mas dele foram excluídos e agora retornam aos estudos. Quase sempre os pais de todos(as) 

esses(as) estudantes têm ou tiveram uma escolaridade abaixo da que eles(as) estão. Para o 

sujeito da EJA, torna-se, assim, importante seu retorno aos estudos. 
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 O documento da EAJA ainda pontua o quantitativo crescente de adolescentes 

matriculados(as) a cada ano e o fato desses(as), em sua maioria, estarem desempregados(as) 

ou sem perspectiva de trabalho e, portanto, buscando no ensino uma oportunidade de futuro 

melhor. Quanto aos outros dados, o documento os dispõe para que sejam analisados pelo 

coletivo de professores(as) da modalidade a fim de que sirvam de referencial para o 

planejamento de suas práticas pedagógicas.   

 Há de se considerar que as análises que estão sendo elaboradas, inclusive as que 

prosseguem em relação aos dados obtidos no documento da EAJA no Projeto Político 

pedagógico da Escola Campo, estão incorporadas a uma série de informações que foram 

obtidas ao longo do processo de pesquisa-ação naquela escola. Além da leitura e análise do 

Projeto Político Pedagógico, colaboraram, também, para ampliar o entendimento do currículo 

da Escola Campo: as concepções teóricas documentadas e expressas nas formações em 

serviço, nas reuniões de planejamento, nas aulas que foram assistidas e gravadas em áudio, 

nas conversas informais e nas entrevistas, também gravadas em áudio. Essas e todas as 

interpretações referentes à EAJA da Escola Campo, aqui concebidas, estão carregadas com 

essas informações que são, em última análise, filtradas pelas concepções teóricas da 

pesquisadora. 

O resultado do diagnóstico realizado pela Escola Campo foi organizado em 14 tabelas 

com as seguintes informações: Alunos matriculados por série até 27/03/2014; estado civil; 

filhos; religião; emprego, profissões; profissões almejadas, motivos do estudo; sugestão de 

temas para 2015; tipo de moradia; opções de lazer; problemas do bairro; sonhos; relatos. 

  De acordo com os dados apresentados nas tabelas da PPP da Escola Campo, nota-se 

que as questões norteadoras do diagnóstico não contemplaram alguns assuntos que seriam 

relevantes para se discorrer sobre a temática de gênero. Dessa forma, apenas algumas tabelas 

foram consideradas relevantes para o fim que se deseja
23

. Sendo a primeira preservada 

conforme consta no PPP.  Os dados das tabelas 05, 06 e 09 foram reestruturados. 

 

 

 

 

 
                                                           
23

 Algumas tabelas já foram interpretadas ao longo do trabalho nos capítulos 1 e 2 e ainda serão utilizadas no 

capítulo 3, na medida de sua relevância para ilustrar o assunto, enquanto que essas aqui interpretadas tratam 

diretamente da temática proposta para essa pesquisa. 
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 Os dados contidos na tabela 01, acima, estão relacionados ao número de alunas e 

alunos matriculados e a devida faixa etária. Ao visualizá-la percebe-se que alguns dados 

poderiam ter sido acrescentados, como, por exemplo, o número de mulheres e homens 

matriculados. Há uma supressão de referências às alunas, uma vez que no próprio título 

registra-se a palavra alunos. 

 Os gráficos que se seguem foram construídos com base nos dados do PPP da Escola 

Campo (2015) sobre emprego e profissões dos(as) alunos(as). Conforme consta neste 

documento, (PPP Escola Campo, 2015, p. 48), dos 146 estudantes pesquisados, 54% disseram 

estar empregados e 46% disseram que não. As informações sobre as profissões ( PPP Escola 

Campo, 2015, p.48-49) serviram de base para a pesquisadora elaborar os gráficos que 

permitem identificar referências de gênero.  

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 01 – ALUNOS(AS) MATRICULADOS(AS) POR SÉRIE E FAIXA ETÁRIA ATÉ 27/03/14 

 

TURMAS 

 

 

TOTAL 

MENOS 

DE 15 

ANOS 

 

DE 15 a 20 

ANOS 

 

DE 21 a 30 

ANOS 

 

DE 31 a 40 

ANOS 

 

DE 41 a 50 

ANOS 

 

MAIS DE 50 

ANOS 

 

1ª/2ª Série 12 - - 4 4 2 2 

3ª/4ª Série 14 1 4 3 4 1 1 

5ª Série 18 1 8 4 3 2 - 

6ª Série 22 - 10 4 3 - - 

7ª Série 26 - 14 2 6 2 2 

8ª Série A 26 - 15 3 3 4 1 

8ª Série B 28 - 17 5 3 1 2 

TOTAL 146 2 68 30 26 12 8 

Fonte: PPP da Escola Campo – 2015, PÁG. 48 
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Gráfico 1: Distribuição de alunos(as) da Escola Campo em profissões tradicionalmente 

consideradas femininas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No contexto das profissões, algumas são determinantemente femininas, e outras 

determinantemente masculinas, embora costureira, cozinheira e secretária possam ser também 

designadas para o masculino: costureiro, cozinheiro e secretário; mas, no caso dos dados, não 

se aplica, pois a utilização da desinência nominal indicativo de gênero /a/ descarta a 

possibilidade das respostas terem sido dadas por homens. Já com as profissões manicure, 

doméstica e diarista foi confirmado em entrevista com uma professora que se tratavam, de 

fato, de mulheres.  

No gráfico abaixo foram selecionadas as respostas cujas profissões são determinantes 

masculinas, embora as respostas para confeiteiro e vendedor abrirem precedentes para 

confeiteira e vendedora. Este gráfico, se comparado ao primeiro, denota haver maior número 

de homens empregados do que mulheres. Ainda sobre as profissões, houve as seguintes 

respostas que não se enquadram nos grupos dos gráficos acima: Atendente: 3%; Auxiliar de 

produção: 6%; Estudante: 18%; Nenhuma: 15% e Outras: 7%. 

 

 

 

 

 

Fonte: PPP da Escola Campo – 2015 p.48-49. 

3% 

6% 

9% 

3% 

3% 

3% 
Costureira

Cozinhera

Doméstica/diarista

dona de casa

Manicure

Secretária



 

111 
 

 

Gráfico 2: Distribuição de alunos(as) da Escola Campo em profissões tradicionalmente 

consideradas masculinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: PPP da Escola Campo, 2015, p.48-49. 

 

As sugestões de temas para 2014 resultaram em 20 temas variados cujo percentual foi 

de um a três por cento, sendo os temas, Religião, Inglês e Informática com 3%. Os demais 

obtiveram 1% das respostas, sendo eles: Violência, Esporte, História, Sexo, Comunidade, 

Corpo Humano, Direitos Humanos, Literatura, Escrita, Biodiversidade, Família, Filosofia, 

Drogas, Política, Artesanato, Economia e Polícia. A maioria, 74% não opinou.  

 Por meio desses resultados é possível perceber quais as expectativas dos(as) alunos 

(as)em relação à aprendizagem na EAJA, sendo também importante ressaltar as 

particularidades dos(as) professore(as) que vão atuar com essa modalidade de ensino, bem 

como os projetos que vão atender às expectativas das alunas e dos alunos.  

 No Projeto Político Pedagógico da Escola Campo registra-se uma preocupação com o 

tipo de professora e professor que devem corroborar para o fortalecimento dos princípios 

democráticos e do trabalho em equipe, sabendo respeitar os sujeitos que integram a 

modalidade EAJA. ―O trabalho do professor exige que ele seja um permanente pesquisador, 

tenha espírito aberto, compromisso com o grupo com o qual atua e vá construindo sua prática 

de modo crítico, autônomo e reflexivo.‖ (RODRIGUES, 2000 p. 101). Ao se investigar sobre 

a prática do professor, a autora reitera a necessidade de planejamento de discussões estudos e 

aprofundamento teórico constante, pois, segundo Rodrigues (2000), educar exige renovação.  
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 O Projeto Político Pedagógico da Escola Campo considera fundamental o desafio de 

estudos contínuos, planejamentos e discussões, prevendo um programa de formação para 

os(as) professores(as) que deve ser desenvolvido conforme previsto no calendário escolar. Os 

horários de estudos são importantes canais de participação garantindo tempo e espaço para a 

efetiva participação dos(as) professores(as). Esses momentos propiciam a vivência e a 

reflexão sobre a metodologia construída no cotidiano, seja entre os próprios(as) 

professores(as) ou com a coordenação pedagógica, que é a mediadora das interações entre os 

docentes. À coordenação pedagógica cabe a observação dos problemas e das dificuldades que 

se apresentam por meio de diagnósticos (PPP da Escola Campo, 2015). 

Outros objetivos também são pontuados para a EAJA, a saber: atender às 

necessidades, aos anseios e às especificidades dos(as) educandos(as); organizar, de maneira 

diferenciada, uma formação integral de mulheres e homens pelo seu pleno direito de exercício 

da cidadania; desenvolver um trabalho pautado pela Proposta Política Pedagógica de 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos PPP/EAJA, com os seguintes princípios 

politico-pedagógicos e eixos fundamentais: cidadania, linguagem, aprendizagem e trabalho 

coletivo.  

 No eixo ―cidadania‖ são propostas discussões que abrangem lutar pelo direito de ser 

atendido em todas as necessidades básicas da pessoa humana, promovendo a construção de 

sua identidade e compreensão de seu papel como ser social. O eixo ―identidade‖, proposto no 

PPP da RME, não é evidenciado no PPP da Escola Campo, sendo aqui acoplado ao eixo 

cidadania. 

 O eixo ―aprendizagem‖ tem os sujeitos da EAJA, isto é, os(as) educadores(as) e os(as) 

educandos(as), como centro do processo que ocorre pela interação entre os sujeitos, 

considerando de forma especial os saberes desses como referenciais para a mediação. O eixo 

―linguagem‖ está pautado pela interação e participação entre os indivíduos e o meio. O eixo 

―trabalho coletivo‖ pode ser considerado o norteador de todos os demais, tendo em vista que é 

pelo trabalho coletivo que ocorre a participação de todos os segmentos da escola os quais 

compartilham responsabilidades, expectativas e compromissos. 

Conforme abordagem teórica do Projeto Político Pedagógico e dos projetos da Escola 

Campo nele contidos, afere-se que esses documentos reafirmam o perfil de escola inclusiva. 

Pode-se afirmar que esse perfil de escola inclusiva tem sido desenhado no processo de 

adaptação dessa instituição ao ineditismo do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

pelas reflexões que essa realidade oportuniza. Seu perfil de escola inclusiva se constitui em 
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uma das identidades da Escola Campo. A partir do pressuposto de que as identidades não são 

fixas, são móveis, considera-se que esse movimento, de a Escola Campo incluir as pessoas 

com necessidades especiais, possibilita o desejo de seus sujeitos de estarem em uma escola 

inclusiva e sem discriminação em todos os níveis e modalidades. 

 Ter noção de escola inclusiva é ter a consciência de dar a todos(as) os(as) alunos(as) 

condições igualitárias nos processos de ensino-aprendizagem é estimular a autoestima dos 

estudantes. Há um propósito ainda maior, qual seja: estabelecer uma prática de atitudes 

críticas e educativas, promovendo uma construção social, emancipatória e digna, 

oportunizando a diminuição das desigualdades entre as classes sociais. Ao assumir a 

identidade de escola inclusiva, a Escola Campo se compromete em assegurar a todos (as) 

melhores condições de interação e desenvolvimento global (PPP da Escola Campo, 2015). 

 Ao tratar da inclusão, algumas características no Projeto Político pedagógico - PPP da 

Escola - Campo são evidenciadas. Ela recebe alunos(as) que chegam buscando o 

conhecimento e trazem consigo diversos problemas sociais, tais como: fome, falta de noções 

básicas de higiene e saúde, uso de drogas, violência, baixa autoestima. Tudo isso já configura 

uma clientela diversificada que se coloca como um desafio à escola definida como inclusiva.  

 A Escola Campo dispõe de recursos materiais, de infraestrutura e de recursos humanos 

para a inclusão social dos deficientes. É de extrema relevância pensar na interação social 

desses(as) educandos(as), sendo louváveis as discussões em torno do assunto. Uma escola 

inclusiva deve, no entanto, ultrapassar a ideia de inclusão com base apenas nos pressupostos 

de leis e decretos. Nesse sentido, nota-se que a questão da diversidade, como construção 

social das diferenças, não abrange gênero e sexualidade, tampouco se discute a diversidade 

sexual. São tratados de forma geral embora no Projeto Político Pedagógico 2015 haja uma 

abertura para se desenvolver um trabalho com essa temática.  

 Sendo um espaço de encontro multicultural, a Escola Campo é o espaço das 

diversidades – social, étnica, territorial, geracional, sexual (abrangendo as questões de gênero) 

etc – que professores(as), alunos(as) e funcionários(as) administrativos(as) levam para a 

escola. Assim, cada sujeito ali apresenta sua história pessoal, seus sonhos, suas frustrações, 

seus conflitos, seus fracassos, suas expectativas e esperanças. A Proposta Política Pedagógica 

– PPP/EAJA 2012-2014 (2013, p. 24) defende a ideia de que ―a heterogeneidade de sujeitos 

presentes na EAJA implica num constante repensar nas formas de atendimento [...]‖. 

 Voltando à pesquisa-ação realizada na Escola Campo, uma das questões levantadas na 

entrevista semiestruturada se referia à imagem que o(a) professor(a) entrevistado(a) construiu 
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ou estava construindo de seus sujeitos educandos. A essa questão, o professor Gerânio 

ponderou:  

 

Eu penso que aqui nós temos uma galera bem heterogênea, como o povo aqui é 

diferente, e é exatamente por conta dessas diferenças que a gente tem que trabalhar 

diferente, então a principal característica dos nossos alunos é essa. Eu acho que é 

uma característica da EJA – são muito diferentes, jovens, adultos e aqui tem até 

criança, né, porque tem aluno de 14 anos que já trabalha e a lei permite e assim, 

convivemos com todas essas diferenças e uma coisa que eu penso é que a escola não 

está preparada pra essa galera aqui, não está preparada mesmo, porque eles são 

carentes de tudo, eu acho que principalmente de atenção, porque depois desse 

trabalho nas 8ª séries em que a gente se abriu e os ouviu a relação está mudando 

(Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 

  

 Essa argumentação do professor Gerânio possibilita o levantamento de algumas 

questões. Em primeiro lugar é que, apesar da constatação de que a escola e seus profissionais 

tem clareza da diversidade cultural que se agrupam no espaço da EAJA, inclusive verificada 

no documento elaborado por esses(as) profissionais, não existe ainda um planejamento 

específico para a questão de gênero e sexualidade em nenhuma das áreas de conhecimento ou 

mesmo em algum planejamento multidisciplinar da EAJA.  

 O que ocorre é que nem sempre o coletivo de profissionais da educação consegue, em 

sala de aula e nos demais espaços da escola, exercitar a filosofia da educação que defendem. 

Filosofia essa que fundamenta suas concepções de educação e das quais resultam orientações 

elaboradas e aprovadas por esse mesmo coletivo de profissionais em seu Projeto Político 

Pedagógico. A resposta do professor ilustra essa situação da Escola Campo na contradição da 

filosofia que sustenta teoricamente sua proposta pedagógica com as práticas pedagógicas da 

maioria de seu coletivo de profissionais.  

 Em segundo lugar, o que pode se perceber nas entrevistas com as professoras e com os 

professores da Escola Campo, nesse sentido, é que as discussões e os planejamentos do 

Projeto Político Pedagógico são realizados, mas que o plano de ação se restringe aos projetos 

e às ações rotineiras do processo de aprendizagem da EAJA. Existe uma distância entre a 

prática pedagógica de fato exercida e a prática pedagógica proposta a partir das discussões 

que estão sendo feitas sobre a PPP e o currículo. O currículo que se propõe trabalha a 

diversidade cultural na perspectiva da problematização da diversidade de sujeitos da EAJA e 

as relações que podem ser estabelecidas a partir das diferenças. 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola Campo define currículo como um conjunto 

de conteúdos que não são estáticos, que recebem e apresentam ligações entre as experiências 

dos jovens e adultos, dá visibilidade às identidades dos sujeitos envolvidos no ato educativo, 
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tendo como referência valores que representam a inserção deles em um contexto social 

especifico, ou seja, o contexto em que se configuram a escola e sujeito educando da EJA com 

sua experiência de vida e habilidades.  

 Um dos desafios do currículo escolar é constatar e formalizar os saberes que emergem 

das experiências, do trabalho e da cultura dos sujeitos envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos para tornar, assim, possível a reflexão sobre 

esses saberes. Em relatos orais e escritos, nas vozes dos responsáveis, na Escola Campo, por 

selecionar conteúdos, é possível observar uma aproximação das evidências nas situações de 

trabalho e intercâmbio de experiências, utilizados em seu currículo. 

 A referida Escola Campo apresenta como um dos objetivos de sua prática pedagógica 

com os sujeitos da EAJA ―a reflexão sobre as múltiplas construções identitárias, em especial 

aquelas oriundas da tradição e legado afro-brasileiro‖ (PPP da Escola Campo, 2015, p. 55). A 

Escola reconhece a necessidade de se trabalhar com as diferenças visíveis no ambiente 

escolar. Reitera que o currículo deve contemplar a existência de ―múltiplas identidades e 

promover a reflexão de cada estudante na promoção do seu reconhecimento de 

homem/mulher, negro/migrante, heterossexual/homossexual etc.‖ (PPP da Escola Campo, 

2015, p. 55).    

 Diante do discurso da Escola Campo sobre a diversidade existente no ambiente escolar 

e suas ressalvas e investidas no currículo, percebe-se o esforço dos atores envolvidos nesse 

processo para aproximar a prática da teoria em seus procedimentos teórico-metodológicos, 

visando eliminar estereótipos, preconceitos e visões deturpadas sobre o outro. De acordo com 

Louro (2007, p. 204): 

 

Estou convencida de que é relevante refletir sobre tudo isso. É relevante refletir 

sobre as possibilidades e as impossibilidades que essa cultura coloca para a 

sexualidade. É relevante sobre os modos como se regulam, se normatizam e se 

vigiam os sujeitos de diferentes gêneros, raças e classes nas suas formas de 

experimentar prazeres e desejos; refletir sobre as práticas que tais sujeitos põe em 

ação para responder a esses desejos, as práticas que acionam para se constituírem 

homens e mulheres. 

 

 

 

 A construção social e histórica das mulheres e dos homens se constitui objeto de 

estudo de gênero e as sexualidades vividas e representas nos corpos dessas e desses são o 

resultado da realização de seu desejo de ser mulher ou de ser homem. As formas de viver a 

sexualidade são conformadas pela escola e pela sociedade dentro dos padrões coloniais da 

heteronormatividade como referência do ―ser natural‖, em que negros, mulheres, migrantes e 
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homossexuais são definidas como diferentes e ―antinaturais‖ diante dessa referência 

construída diariamente pela família e reiterada no espaço escolar.   

 Ainda de forma tímida, a escola propõe o desenvolvimento de projetos que 

contemplem alguns aspectos pertinentes à diversidade. Assim, no item Proposta Metodológica 

e Curricular da EAJA, registram-se as prioridades para o ano letivo de 2015, as quais foram 

pensadas com base em um diagnóstico realizado em março desse mesmo ano: 

  

 

Este ano priorizaremos alguns aspectos no nosso trabalho que contemplem maiores 

condições de aprendizagem, as necessidades básicas da comunidade escolar em 

relação ao lazer, segurança, expressão cultural, meio ambiente, cultura da paz, 

cuidados com a saúde e higiene, o respeito às diferenças: sexualidade, cor, raça, 

religião, gêneros, terceira idade, deficiências e outros. Para isso, trabalharemos com 

Projetos, os quais serão desenvolvidos por áreas afins, tendo início no período 

regular e continuidade nas atividades em equipe, sempre integrados a todas as 

disciplinas, temas transversais e de conformidade com o PPP (PPP da Escola 

Campo, 2015 p.53). 

 

 

 

 Existe uma intenção da EAJA em priorizar esses temas acima relacionados em sua 

proposta metodológica e curricular, traçada em linha geral; no entanto, não se discutem essas 

temáticas com afinco ou referenciais teóricos e não se propõe sistematicamente nenhum 

projeto que aborde essas temáticas da identidade e da diversidade cultural com vistas para 

gênero e sexualidade. ―A sexualidade ou as tensões em torno da sexualidade constituem-se 

numa questão que vale a pena colocar em primeiro plano.‖ (LOURO, 2007, p. 203). Existe 

uma necessidade, constatada no dia a dia, de se colocar em voga a diversidade cultural e a 

forma como as diferenças são assumidas nas diversas identidades que estão sempre em 

movimento e fluidez. É mais que um problema de atitude, de acordo com Louro (2007, p. 

204): 

 

Essa é uma questão que se enraíza e se constitui nas instituições, nas normas, nos 

discursos, nas práticas que circulam e dão sentido a uma sociedade – nesse caso, a 

nossa. As formas de viver a sexualidade, de experimentar prazeres e desejos, mais 

do que problemas ou questões de indivíduos, precisam ser compreendidas como 

problemas ou questões da sociedade e da cultura.  

 

 

 

 A constituição de um currículo que contemple a diversidade cultural, o gênero e a 

sexualidade e os problematize, com planejamentos pautados na identidade do sujeito da EJA e 

nas múltiplas culturas representadas no espaço dessa convivência diária, é um exercício que 

exige um trabalho com a subjetividade, em que os conceitos e as experiências vividas ou não 
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desses(as) professores(as) serão colocados em evidência. As suas identidades e as suas 

diferenças serão também desveladas, pois nessa relação de aprendizagem e problematização 

da diversidade cultural as identidades de todos(as) os(as) envolvidos(as) são realçadas e 

questionadas. 

 

3.2.  A Intervenção na Escola Campo: metodologia e percurso 

 

As instituições escolares e as salas de aula se apresentam como ambientes sociais com 

complexidades que possibilitam a interação entre si. Há, nesses espaços, grupos de pessoas 

com suas histórias pessoais, identidades, personalidades, além de valores, interesses, crenças, 

e experiências sexuais. 

Os(as) alunos(as) da EAJA e os(as) professores(as) levam para a sala de aula 

características próprias que afetam de alguma forma o ensino e a aprendizagem. As ações 

desses indivíduos são, na maior parte, influenciadas pela classe social, idade, raça/etnia, 

orientação sexual, experiências sexuais etc. O papel de um(uma) educador(a) é influenciado, 

muitas vezes, pela maneira como esses(as) conduzem os ensinamentos na escola. Para os(as) 

profissionais da educação, um dos grandes desafios é, em geral, compreender o papel 

desempenhado pelos(as) alunos(as) na convivência do ambiente escolar. 

Atuar como professora e pesquisadora da EAJA instiga vários questionamentos sobre 

o ofício de ensinar adolescentes, jovens, adultos(as) e idosos(as). Esses questionamentos, na 

maioria das vezes, se tornam angustiantes quando não se vislumbram possibilidades de 

encontrar respostas para tais questões. Quais saberes são indispensáveis à educação de jovens 

e adultos? A problematização de gênero e sexualidade pode contribuir com a formação dos 

sujeitos da EAJA? De que forma uma intervenção pontual pode contribuir para a 

transformação do comportamento dos sujeitos no espaço escolar no que diz respeito ao tema 

eleito para intervenção, ou seja, a inclusão da temática de gênero e sexualidade no currículo 

escolar da EAJA? O entendimento de diversidade pode contribuir para uma melhor 

compreensão do sujeito da EAJA e suas identidades? Os(as) professores(as) envolvidos(as) no 

processo de pesquisa-ação entendem a diversidade cultural como uma realidade da EAJA e 

percebem a importância de trabalhar com gênero e sexualidade com esses sujeitos? 

A intervenção aqui proposta – discutir as temáticas de gênero e sexualidade no 

currículo escolar da EAJA – parte do pressuposto de que esses saberes, demandados na 

contemporaneidade, dizem respeito à diversidade e pluralidade dos sujeitos, pois os(as) 
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educadores(as) da EAJA não podem mais fechar os olhos diante das várias identidades 

despontadas no ambiente escolar. De acordo com Paulo Freire, há saberes que devem ser 

trabalhados na escola que independem da ideologia dos sujeitos educadores diante da 

urgência e necessidade de fazê-lo:  

 

Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar neste texto 

saberes que me parecem indispensáveis à pratica docente de educadoras ou 

educadores críticos, progressistas, alguns deles são igualmente necessários a 

educadores conservadores. São saberes demandados pela prática educativa em si 

mesma, qualquer que seja a política do educador ou educadora (FREIRE, 2015,  p. 

23). 

  

    

A educação para a diversidade é emancipadora, representa um saber indispensável, 

pois demanda da realidade da EAJA, da prática educativa em si mesma. O educador Paulo 

Freire (2015, p.24) afirma que a formação docente deve ser objeto de reflexão, assim como a 

prática docente: ―A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo‖.  

A prática educativa para a diversidade garante a inclusão, promove a igualdade de 

oportunidades, discute preconceitos, discriminações e violências, especialmente no que se 

refere a gênero e sexualidade. Esses quesitos estão relacionados a conceitos de gênero, 

identidade de gênero, sexualidade e orientação sexual que devem ser articulados em suas 

especificidades no trabalho com adolescentes, jovens, adultos(as) e idosos(as). Para isso é 

necessário considerar a experiência escolar de professores(as) na articulação desses conceitos 

ao longo do processo de ensinar. ―Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino. Esses fazeres se encontram um no corpo do outro‖ (FREIRE, 2015, p. 

30).  

A pesquisa está intrinsecamente ligada à docência pela sua natureza da constatação, da 

intervenção e da educação. Deve-se pesquisar para desvelar o desconhecido e apontar as 

novidades. Ensinar, aprender e pesquisar torna-se o ideal para o exercício da docência, apesar 

de não ser constatada essa realidade na maioria das instituições escolares da educação básica 

no Brasil, quiçá na EJA. O(a) professor(a) pesquisador(a), para Paulo Freire (2015, p.30):  

 

 

Fala- se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender, o que há 

de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar 

que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente, a indagação, 

a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador.       
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O desafio está posto. A professora da EAJA, diante do fato recorrente de ver a 

desigualdade de gênero estabelecida naturalmente nas relações de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional da EAJA e de perceber a ausência de discussão acerca da 

diversidade sexual na EAJA, que parece afugentar gays, lésbicas, travestis, transgêneros, 

prostitutas e outras identidades do convívio escolar, se inquieta com essa realidade e busca 

por meio desta pesquisa-ação, intervir nesse processo de exclusão e desigualdade no qual 

estão alicerçadas as relações entre os sujeitos dessa modalidade. Outro fator determinante para 

aceitar esse desafio da pesquisa e intervenção na Escola Campo é a convivência com a evasão 

de alunas que, quando procuradas, essas mulheres adolescentes, jovens, adultas e idosas 

alegam vários motivos que as fazem abandonarem a escola que envolve, na maioria das vezes, 

casamento e maternidade. Sendo que essas mesmas alunas foram excluídas da escola durante 

a infância e/ou adolescência e não conseguem prosseguir na EAJA.  

A prática escolar e as experiências advindas desse exercício de perceber a 

hierarquização das identidades no ambiente da EAJA, os estudos de gênero e sexualidade 

realizados durante esse percurso e a apropriação da ―curiosidade como inquietação 

indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 

como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante 

do fenômeno vital‖ (FREIRE, 2015, p. 33), conduz a professora/pesquisadora ao exercício de 

procurar, ao longo de sua intervenção, compreender o papel dos(as) educadores(as) da EAJA 

como mediadores(as) nos discursos sobre diversidade, gênero e sexualidade em suas aulas e 

nos espaços da escola. 

 

 

3.2.1. O percurso metodológico, elaboração e aplicação do objeto educacional 

 

A pesquisa-ação é a metodologia eleita para o desenvolvimento deste trabalho de 

intervenção e pesquisa, pois: em primeiro lugar, entende-se que essa ação parte de uma 

reflexão sobre a diversidade cultural da EAJA e a hierarquia que se estabelece nas relações 

entre as múltiplas identidades representadas nesse contexto escolar; em segundo lugar, essa 

pesquisa focaliza ações específicas ―que exigem um direcionamento bastante explicitado‖ 

(THIOLLENT, 2011, p. 84); em terceiro lugar, essa pesquisa supõe a participação do coletivo 

de professores(as) e da coordenação pedagógica da EAJA da Escola Campo, tanto no 
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processo de pesquisa, quanto no planejamento da formação continuada e das práticas 

educativas.  

A partir dessa justificativa da concepção metodológica e do entendimento de pesquisa-

ação, nas palavras de Thiollent (2011, p.20): 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo
24

.  

 

 

 

O método desta pesquisa-ação se referenda teoricamente na concepção da educação 

libertadora, que tem como ponto de partida o diálogo estabelecido entre os sujeitos da 

pesquisa. O objetivo desse diálogo entre a pesquisadora e os(as) professores(as) participantes 

da pesquisa é o de problematizar a realidade e refletir sobre a diversidade na EAJA da Escola 

Campo, com especificidade para gênero e sexualidade. Essa reflexão deve gerar ações 

práticas no sentido de conhecer a realidade e reconhecer o outro nas relações estabelecidas na 

EAJA dessa Escola Campo.  

A pesquisa-ação foi realizada em momentos de reuniões, reflexões, pesquisas, 

observações, grupos de estudo e seminário, que foram elencados em etapas e fases. A 

definição do tema Gênero no currículo da EAJA determinou a primeira etapa da pesquisa, que 

consistiu em uma extensa pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico a partir dos 

descritores: diversidade, diversidade sexual, gênero, gênero na EJA, gênero e sexualidade, 

gênero e sexualidade na EJA, sujeito da EJA, formação continuada de professores(as) da EJA 

e currículo.  

A partir da leitura dos primeiros textos, de dissertações e artigos encontrados nessa 

busca mais abrangente, prosseguiu-se uma busca ativa tendo como base a leitura dos 

trabalhos referentes à temática da diversidade, do gênero e da sexualidade na educação de 

jovens e adultos e o currículo, tratados por Arroyo (2007a, 2007b, 2013), Apple (1989), Hall 

(2014), Louro (2000, 2003, 2007, 2008, 2013), Moreira e Candau (2007), Silva (2014) e 

outros (as) estudiosos (as), todos (as) com a mesma importância no referencial teórico 

desenhado nesta dissertação.  

Os documentos oficiais do Ministério da Educação foram pesquisados e folheados 

eletronicamente, sendo que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
                                                           
24

 Por ser investigativa, a pesquisa-ação ―supõe um conjunto de procedimentos técnicos e operativos para o 

conhecimento da realidade ou um aspecto desta‖ (BALDISSERA, 2001, p.8). 
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Diversidade constituiu uma rica fonte de fundamentação teórica expressa naqueles 

documentos publicados. Referências tais como Gomes (2007) e Moreira e Candau (2007), 

dentre outros estudiosos, apresentam a mesma importância para essa proposta aqui 

apresentada.  

A pesquisa bibliográfica permitiu aprofundamento teórico da temática eleita para a 

pesquisa-ação. A problematização da diversidade cultural que caracteriza o sujeito da EAJA 

oportunizou o aprofundamento teórico da relevância de trabalhar as relações de gênero e 

sexualidade na EAJA. Pois, de acordo com Gomes (2007, p. 28): ―A escola e seu currículo 

não demonstram dificuldade de assumir que temos múltiplas culturas. Essa situação 

possibilita o reconhecimento da cultura docente, do aluno e da comunidade, a presença da 

cultura escolar, mas não questiona o lugar que a diversidade de culturas ocupa na escola‖.

 Além disso, Gomes (2007) afirma que a diversidade não aparece como um dos eixos 

centrais da orientação curricular, mas como um tema. Nesse sentido, esta pesquisa-ação parte 

da problematização da cultura e da diversidade para que essas categorias de análise se 

configurem como eixo central que oriente o currículo e as experiências das práticas 

educativas. A partir dessa concepção de cultura e diversidade cultural, estruturadas nesses 

referenciais teóricos, foram selecionados textos, vídeos e revistas a serem trabalhados com o 

coletivo de professores(as) durante os momentos de formação continuada em forma de grupos 

de estudo.  

A opção em trabalhar na referida Escola Campo se deu a partir de um processo de 

análises das escolas municipais listadas pela coordenadora da Coordenadoria Regional de 

Ensino (CRE) da Região Sul da Cidade. A referida escola foi escolhida por ter os dois 

segmentos da EAJA e mais de 100 alunos frequentes. Após contato com a direção e 

coordenação pedagógica da escola e posterior autorização da Secretaria Municipal de 

Educação, referendou-se a escolha da escola e procedeu-se com uma pesquisa exploratória 

para conhecimento da realidade desta e para o levantamento de dados que possibilitassem o 

início das atividades de pesquisa-ação. Seguindo a orientação de Thiollent (2011, p. 56), para 

quem: ―A fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 

expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da situação dos 

problemas prioritários e de eventuais ações‖. 

Sendo assim, a fase exploratória consistiu em algumas visitas à Escola Campo, quando 

ocorreu o primeiro acesso ao ambiente escolar pela pesquisadora. Na ocasião, foi possível 

levantar alguns dados com a coordenação pedagógica e secretaria da escola, bem como 
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emprestar um exemplar de cada livro didático adotado para o ano letivo nos dois segmentos 

da EAJA; um exemplar do PPP da Escola Campo e um exemplar da Proposta Político-

Pedagógica da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (PPP; EAJA 2012-2014, 2013) da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.    

De posse desses documentos, iniciou-se a leitura do Projeto Político Pedagógico/2014 

da Escola Campo e da Proposta Político-Pedagógica da Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos (PPP; EAJA 2012-2014, 2013) da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 

Concomitantemente ao estudo desses documentos procedeu-se uma análise de Leis e 

documentos oficiais relacionados à EJA expedidos pelo MEC e dos documentos de EJA 

resultantes de fóruns nacionais e internacionais, que orientam essa dissertação: LDB (1996), 

PCN‘s (1997, 1998), Lei Maria da Penha (2006), CONFITEA (2009), CONAE (2014), PNE 

(2014) etc. 

As informações obtidas pelo questionário de levantamento de dados (Apêndice B) e as 

visitas da fase exploratória permitiram conhecer a estrutura da Escola Campo, acompanhar 

algumas atividades pedagógicas realizadas naquelas noites e tomar conhecimento dos projetos 

desenvolvidos por essa equipe de EAJA nessa Instituição Escolar. O referido questionário 

confirmou o número de alunos frequentes, sendo que, à época, a EAJA contava com 80 alunas 

e 102 alunos frequentes. Desse total uma aluna é surda e tem acompanhamento integral de 

uma intérprete no período das aulas.  

Quanto aos projetos desenvolvidos nesse biênio 2014/2015 e previstos no PPP da 

Escola Campo, foram elencados: a Educação para a Paz – EPAZ na Escola, que se propõe 

abordar as violências praticadas contra as mulheres e o projeto de incentivo à leitura com 

objetivo de propiciar condições de alfabetização e letramento às alunas e aos alunos da EAJA. 

O projeto que a EAJA da Escola Campo está desenvolvendo e não consta no PPP da Escola 

Campo. Aquele se refere a uma campanha de combate à evasão escolar e incentivo à 

permanência dos(as) alunos(as) dessa modalidade na escola. 

Perguntou-se à coordenação pedagógica se a EAJA da Escola Campo recebeu, nos 

últimos cinco anos, algum material do MEC ou da Secretaria Municipal de Educação que trata 

da temática Diversidade de gênero e se era possível relacioná-los. Em resposta, foi 

mencionada, pela coordenação pedagógica, a distribuição, pelo MEC, de um material relativo 

à DST/AIDS, em 2008, que foi trabalhado em algumas salas de aula; além da distribuição de 

camisinhas ocasionalmente, quando há alguma palestra sobre DST/AIDS. Fora tais ações, não 

existe a sistematização de práticas educativas relativas à DST/AIDS.  
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Questionou-se à coordenação pedagógica a possibilidade de haver casos de 

discriminação de gênero na EAJA daquela escola, ao que foi respondido de modo afirmativo, 

de acordo com o relato de um aluno e uma aluna, ambos homossexuais, que já estudaram na 

escola, deixando o segmento da EAJA porque sofreram discriminação quanto à orientação 

sexual
25

. É interessante pontuar que a coordenação pedagógica conseguiu vislumbrar 

discriminações de orientação sexual. As discriminações de gênero são menos visíveis, menos 

perceptíveis. Há, ainda, conforme afirma o coordenador pedagógico da escola, o caso de outro 

ex-aluno que foi assassinado em um parque perto da Escola Campo. Alguns professores e 

professoras conversam com as(os) alunas(os) em sala de aula sobre a violência contra a 

mulher, sobre sexualidade e gênero, apesar de não haver nenhuma sistematização de práticas 

pedagógicas a partir dessas temáticas. 

Com base no primeiro questionário (Apêndice B) realizado com a coordenação 

pedagógica e as observações realizadas nos Conselhos de Classe, ficou explícito que as 

questões de gênero são ainda pouco discutidas na EAJA desta Escola. Ademais, as questões 

de violência de gênero, assim como os casos de exclusão, mesmo que ditos informalmente, 

por meio das falas dos(as) alunos(as) ou dos(as) professores(as) e demais profissionais da 

educação, não suscitaram o aprofundamento da questão em forma de projetos ou medidas 

escolares. Não incomodou, ao que parece. 

Durante essas primeiras visitas foram oportunizadas à pesquisadora a participação em 

alguns conselhos de classe realizados nesses dias. Diante da necessidade de conhecer os 

sujeitos envolvidos, percebê-los em suas linguagens e considerações durante o processo de 

trabalho, e ainda, com intuito de estabelecer uma relação horizontal e dialógica com a equipe, 

a pesquisadora se envolveu no dia a dia da Escola Campo a partir dessas participações nos 

Conselhos de Classe. Considerando o que aponta Baldissera (2011, p. 14): 

 

Participar nas atividades que as pessoas envolvidas no projeto de pesquisa 

desenvolvem, não é populista ou sentimental, mas um ―ato pedagógico‖ necessário 

para apreender a realidade social em que vivem os implicados no processo de 

conhecimento/ação. É o momento de apreender, registrar no diário de campo o que 

vai acontecendo, incluindo questões e interrogações que surgem da participação. Faz 

parte de todo um processo de inserção na realidade e deve durar todo o tempo que a 

equipe de pesquisadores permanecerem na localidade. 

 

 

  

 O Conselho de classe ocorre com a participação de toda a turma de estudantes daquela 

sala de aula, com a secretaria da escola, direção, coordenação pedagógica e todos(as) os(as) 
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 O coordenador pedagógico alegou ser uma discriminação de orientação sexual. 
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professores(as) da turma. A pauta consiste, na maioria das vezes, em assuntos relativos a 

conteúdos, comportamentos de alunos(as) e seu relacionamento com os(as) professores(as) e 

com a coordenação pedagógica.  

Um fato curioso ocorreu em uma sala de sétima série em que, após as avaliações 

dos(as) alunos(as) e professores(as), três alunas pediram a fala. Essas alunas explicaram que 

não gostariam de continuar ociosas durante as aulas de educação física e que gostariam de 

praticar uma atividade física, haja vista que as aulas de educação física, na maioria das vezes, 

se resumem em futebol para os meninos; sendo que elas, as meninas, não praticavam 

nenhuma atividade física nesse momento da aula. Ao concluírem sua exposição de motivos, 

as alunas sugeriram aulas de teatro ou dança para esse horário destinado à educação física. 

 A direção da escola apontou o fato de não dispor de um(a) profissional para trabalhar 

teatro ou dança e nem mesmo para acompanhar essas atividades, mas que poderia ceder uma 

sala para que os(as) alunos(as) interessados(as) em dançar pudessem ali montar e ensaiar suas 

coreografias. As meninas interessadas contaram com a participação da orientação pedagógica 

e da coordenação pedagógica para organizarem um grupo de dezesseis alunas e alunos, que 

ensaiam regularmente e apresentam suas coreografias nas atividades festivas da escola e da 

EAJA na Rede Municipal de Ensino. 

  A sensibilização da equipe de profissionais em relação às alunas que estavam 

excluídas das atividades físicas, durante as aulas de educação física, se consumou em uma 

medida para que fossem sanadas as dificuldades dessas, que se posicionaram durante o 

Conselho de Classe. Essa atitude da Escola Campo em não tolher a iniciativa das alunas, ao 

contrário, incentivando-as a participarem das atividades escolares com mais prazer e 

criatividade, estimulou as pretensões da investigadora no sentido de ampliar suas perspectivas 

em relação à pesquisa-ação que estava sendo proposta. 

  As leituras e observações sobre a Proposta Político-Pedagógica da Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos-EAJA (PPP; EAJA 2012-2014, 2013) e do PPP da Escola 

Campo 2014/2015, com destaque para o sujeito da EJA e sua identidade, diversidade, além do 

gênero e sexualidade, apresentadas no segundo capítulo (PPP; EAJA 2012-2014, 2013) e no 

terceiro (PPP da Escola Campo 2014/2015), deram condições à pesquisadora de perceber as 

lacunas referentes ao gênero e à sexualidade nessas propostas pedagógicas e a perspectiva de 

que a percepção das desigualdades nas relações de gênero na escola é um passo importante 

para a mudança das relações sociais.  
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 Para efetivar a proposta de inclusão de gênero no currículo da EAJA, pretende-se 

colocar em questão os processos de normalização ou de normatividade existentes nas relações 

de aprendizagem da Escola Campo. É preciso, para isso, refletir sobre as práticas pedagógicas 

na escola e em sala de aula a partir da consideração dos sujeitos envolvidos e suas dimensões 

sociais, individuais e institucionais. ―Nas pessoas, as mudanças acontecem quando tocam, 

interiormente, sua subjetividade, mobilizando habilidades, relacionamentos, posturas e 

valores‖ (MINAYO, 2005, p. 59). Considera-se que a intervenção postulada visa modificar a 

reflexão de conceitos, ações e normas que são efetivadas no espaço da EAJA para vislumbrar 

um melhor desempenho do coletivo da Instituição no trabalho pedagógico do diálogo com a 

diversidade cultural. Deve-se, de acordo com Minayo (2005, p. 69): 

 

[...] ressaltar as possibilidades de intervenção social como uma práxis que une a 

crença na eficácia das ideias e sua efetivação nas relações sociais de produção e de 

reprodução no cotidiano e a conjuga com as transformações em nível da consciência 

individual e com as mudanças dos processos coletivos.  

 

  

O processo de pesquisa e estudos com os(as) professores(as) iniciou-se a partir da 

apresentação, em reunião, pela pesquisadora, do projeto de pesquisa e da proposta 

metodológica da pesquisa-ação, conforme Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento 

(TCLE) e as informações sobre a pesquisa (Apêndice A), que ressaltam a participação do 

coletivo de professores(as) e da coordenação pedagógica como imprescindível para a 

realização e o desenvolvimento desta pesquisa-ação. Usou-se o princípio da intencionalidade, 

que, de acordo com Thiollent (2011, p. 71):  

 

Trata-se de um pequeno número de pessoas que são escolhidas intencionalmente em 

função da relevância que elas apresentam em relação a um determinado assunto. 

Este princípio é sistematicamente aplicado no caso da pesquisa-ação. Pessoas ou 

grupos são escolhidos em função de sua representatividade social dentro da situação 

considerada. 

  

  

A escolha intencional desse grupo se justifica dentro dos termos esclarecidos pelo 

autor diante da relevância do grupo de professores(as) que representam, em última análise, 

uma amostragem do coletivo de profissionais da Rede Municipal de Goiânia-RME. A 

pesquisadora esclarece ainda que esta pesquisa se caracteriza por trabalhar teoria e prática 

diante de um problema que só poderá ser equacionado se envolver o conjunto de sujeitos que 

fazem parte da situação.   
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O documento apresentado, acrescenta, ainda, que a pesquisadora pretende, durante 

toda a trajetória da pesquisa, proporcionar ao coletivo de professores(as) informações, 

discussões, material escrito, lista de filmes e livros que tratam da temática de gênero e 

diversidade sexual na EJA. Sendo que esse material trabalhado, conjuntamente, com a equipe 

de educadores(as), ao final do processo de pesquisa-ação, consistirá em parte do objeto 

educacional, um material escrito com sugestões de práticas pedagógicas para a elaboração do 

discurso e da prática de igualdade de gênero no ambiente escolar.  

Por fim, o documento trata dos benefícios da participação nesta pesquisa, que são, 

fundamentalmente, a formação continuada do corpo docente participante da pesquisa com a 

aquisição de conhecimento teórico-metodológico para debater questões de gênero na sala de 

aula; promoção de diversas ações para uma política e cultura de igualdade de gênero na 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, na Escola Campo e na Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia.  

Em seguida, apresentou-se a metodologia da pesquisa-ação, que estava prevista na 

proposta apresentada, para ser efetivada da seguinte forma:  

 Aplicação de questionário com a coordenação pedagógica e coletivo de 

professores(as) participantes; observação de três aulas de cada professor(a) envolvido(a) no 

processo durante o período de duas semanas letivas – as aulas observadas abordariam 

assuntos envolvendo a temática de gênero e sexualidade. Em seguida à realização dessas aulas 

pelos(as) professores(as) participantes e à observação assistemática realizada pela 

pesquisadora, propõe-se a realização de um seminário. O seminário apresentaria os dados 

coletados durante a observação dessas aulas em um seminário realizado com a equipe de 

profissionais participantes. Esses dados seriam interpretados pelo coletivo de professores(as) 

participantes da pesquisa-ação para apreciação e decisão destes(as) sobre os assuntos a serem 

trabalhados na formação continuada sobre a temática de gênero e diversidade sexual. 

 A formação continuada se daria em forma de grupo de estudos, no horário disponível 

para estudo e planejamento, formado pela pesquisadora, coordenação pedagógica e dois 

grupos de professores(as), somando dez encontros de uma hora durante três semanas letivas, 

além da observação de três aulas de cada professor(a) envolvido(a) no processo durante o 

período de duas semanas letivas. Para finalizar, a aplicação de uma entrevista semiestruturada 

e aberta com os(as) professores(as) e a coordenação pedagógica e de um instrumento de 

avaliação do processo de pesquisa-ação e da pesquisadora.  
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O coletivo de profissionais, selecionado para a pesquisa-ação, somavam treze atuantes 

na EAJA da Escola Campo no I e II segmento (1ª a 8ª séries); sendo que, desse conjunto, dez 

professores(as) atuam em sala de aula; uma professora atuante como intérprete de uma aluna 

surda e uma professora e um professor na coordenação pedagógica.  

A equipe de profissionais, em sua maioria, começava a se interessar pela pesquisa-

ação, de modo que apenas três professores e uma professora declararam que não participariam 

desse processo. Nesse momento, nove professores(as) aceitaram de prontidão responder o 

primeiro questionário (Apêndice C). Os(as) coordenadores(as) pedagógicos(as) e os(as) 

professores(as) que concordaram em participar da pesquisa procederam com a assinatura do 

TCLE nesse momento da reunião, mas com a condição de redimensionamento da metodologia 

da pesquisa-ação, com a qual não concordaram.  

Os(as) professores(as) argumentaram a incompatibilidade de suas disciplinas com a 

temática apresentada e a dificuldade de inclusão dos temas gênero e sexualidade em sua 

prática educativa. Foi então acordado entre as partes que os(as) coordenadores(as) 

pedagógicos(as) e os(as) professores(as) teriam outra reunião com a pesquisadora, a contar 

quinze dias, para discutir a metodologia. 

A resolução do primeiro problema surgido no processo conduz à reflexão do caráter 

dialógico da pesquisa-ação em que as ações são discutidas e deliberadas coletivamente. ―No 

processo investigativo, a argumentação se manifesta de modo particularmente significativo no 

decorrer das deliberações relativas à interpretação dos fatos, das informações ou das ações dos 

diferentes atores da situação‖ (THIOLLENT, 2011, p.36). Parte-se do princípio de que a 

metodologia aplicada deve corresponder às expectativas do grupo participante do processo de 

pesquisa-ação e de que o grupo, por sua vez, é soberano nas tomadas de decisões; ademais, 

deve-se considerar também que a participação e cooperação das pessoas envolvidas na situaçã 

pesquisada é que permitirá a produção de conhecimentos – a finalidade dessa pesquisa-ação. 

Prosseguiu-se, então, com a leitura e análise dos livros didáticos adotados na Escola 

Campo para conhecimento dos conteúdos trabalhados na EAJA, sabendo-se de antemão que 

esses livros são utilizados por professores(as) e alunos(as) durante as aulas, ressalta-se que 

os(as) alunos(as) não podem levar os livros para casa. A leitura desses livros pela 

pesquisadora parte do pressuposto de que esses são utilizados, na maioria das vezes, como um 

recurso que orienta e indica a metodologia e os assuntos a serem tratados em sala de aula.  

Há de se esclarecer que não há a pretensão da análise do conteúdo desses livros. 

Pretende-se aqui apenas levantar os conteúdos abaixo relacionados para dialogar com os(as) 
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professores(as) participantes da pesquisa sobre as várias formas utilizadas nas disciplinas para 

abordarem a temática de gênero e confirmar a presença desse assunto nos livros didáticos 

utilizados nas aulas da EAJA da Escola Campo.   

Na leitura dos livros didáticos
26

, por série/ano, foi possível detectar capítulos ou 

tópicos, na maioria dos sete volumes analisados, que tratam direta ou indiretamente da 

diversidade cultural e das temáticas de gênero e sexualidade com ampliação, no sentido da 

busca das palavras corpo, mulher, violência, raça/etnia e migração.  

No livro da alfabetização
27

 (SOUZA, 2009, p.38-39), a parte de linguística, Unidade 2, 

intitulada Nome e história de vida, apresenta o relato de história de vida de D. Maria 

Gonçalves, uma senhora trabalhadora de 81 anos. Nessa unidade existe a possibilidade de 

trabalhar as relações de gênero e a identidade. Ainda na parte de linguística, Unidade 4: Povo 

brasileiro (SOUZA, 2009, p.63-76), é trabalhada a formação do povo brasileiro e as 

diferenças advindas das várias culturas que constituíram essa nação. Essa unidade trata 

diretamente da diversidade cultural do Brasil que é representada na EAJA, lócus da 

diversidade cultural. Ainda nesse livro de alfabetização, Unidade 8: Trabalhadores, consta 

uma produção oral sobre a construção social das ideias que se tem sobre o papel da mulher na 

sociedade e no mundo do trabalho e propõe um debate a partir das frases provocativas; por 

exemplo, ―os homens precisam ter salários maiores que os das mulheres, pois eles são os 

chefes das famílias‖ (SOUZA, 2009, p. 138). 

Na sala multisseriada de 3ª e 4ª séries do I segmento da EAJA, a professora adotou 

dois volumes da coleção multidisciplinar É bom aprender (SOUZA, 2009). Sendo que no 

Volume 1, no caderno de história, Unidade 1: Os estudos históricos ( p. 277), há o relato 

sobre a família brasileira no início do século XX e cita o caso das mulheres operárias dessa 

época. O caderno de história do Volume 2 (SOUZA, 2009), do livro adotado nessa mesma 

sala de aula, na Unidade 3: Os imigrantes, há uma discussão acerca dos imigrantes europeus 

que chegaram no Brasil após 1850 e o trabalho desses nas lavouras cafeeiras e nas fábricas. 

Ainda nessa unidade, apresenta-se um texto intitulado As conquistas femininas no início do 

século XX, que retrata o processo de emancipação e luta pelos direitos da mulher a partir do 

século XX. Duas oportunidades de abordar as temáticas de diversidade cultural, no caso dos 

                                                           
26

 Não foram pesquisados os componentes curriculares de matemática, educação física, história e inglês, pois os 

quatro professores (três homens e uma mulher), dessas disciplinas, não se dispuseram a participar dessa 

pesquisa-ação desde a primeira reunião, portanto não haveria possibilidades de trabalhar com os conteúdos 

dessas disciplinas. 
27

 Esse livro é adotado para a sala multisseriada de 1ª e 2ª séries do I segmento (alfabetização) da EAJA/Escola 

Campo.  
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imigrantes e das relações de gênero advindas desse processo histórico da luta pelos direitos 

das mulheres. 

A coleção de livros adotados nas salas de 5ª a 8ª séries, denominada Tempo de 

Aprender (SILVA et al., 2013), consta de quatro volumes multidisciplinares do 6º ao 9º ano, 

sendo um volume para cada série correspondente da EAJA composto pelas seguintes 

disciplinas: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, língua 

estrangeira moderna: inglês e espanhol. O ensino fundamental denomina suas turmas seriadas 

por ano, sendo de 1º ao 9º ano as séries correspondentes aos nove anos de estudo da primeira 

fase do ensino fundamental, mas a EAJA mantém a nomenclatura de séries, constando de 1ª a 

8ª séries a distribuição dos(as) alunos(as) nos I e II segmentos da EAJA da rede Municipal de 

Ensino/RME. Com isso, usar-se-á a nomenclatura da EAJA e a nomenclatura do livro 

didático. 

A disciplina de Língua Portuguesa (SILVA, 2013, p.11-45) da 5ª série/ 6º ano aborda, 

no Capítulo 1, Unidade 1, a temática Identidade. Os capítulos 1 e 2 dessa unidade são 

identificados pelos seguintes tópicos: Um olhar para dentro de mim: Olhar para o outro, 

olhar para mim; O ser e o parecer. Esses são os conteúdos encontrados nessa disciplina, 

nesse volume da coleção. As demais disciplinas analisadas não apresentaram, nesse volume, 

nenhum conteúdo que se pudesse trabalhar a questão de gênero, aos olhos da pesquisadora. 

No volume da 6ª série/7º ano (SILVA et al., 2013) foi encontrado conteúdos que 

abrangem as temáticas de gênero e sexualidade, assim como abordagens sobre o corpo, a 

saúde e a beleza desse corpo. A disciplina de ciências (PIFAIA, 2013, p. 294-306), Capítulo 3 

na Unidade 2: Saúde e qualidade de vida, trabalha a maternidade e a paternidade, o gênero e a 

sexualidade – Quando a vida começa; Gravidez e parto; Homens e mulheres: semelhantes e 

diferentes?; Sexualidade; Aparelhos reprodutores do homem e da mulher; Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DST. 

Em Artes (SOUSA, 2013, p. 345-361), no mesmo volume da 6ª série/7º ano, na 

Unidade 2: Saúde e qualidade de vida, no capítulo 3, há a abordagem dos conteúdos ―corpo e 

arte‖ e, nesse tema, a música Ciranda da bailarina de Edu Lobo e Chico Buarque está 

presente. Além dessa canção, há também a música Salão de beleza, de Zeca Baleiro, que 

aborda a imagem do corpo feminino na publicidade (SOUSA, 2013, p. 357).   

Por sua vez, nesse mesmo volume da 6ª série/7º ano (SILVA et al., 2013), na Unidade 

2 da disciplina de geografia (SANTOS, 2013, p. 238-248), o Capítulo 4: Saúde e qualidade de 

vida aborda as temáticas de gênero e sexualidade ao discutir os assuntos: planejamento 
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familiar; gravidez na adolescência e o texto complementar O que é gênero? Esse texto faz um 

breve relato histórico da situação das mulheres oprimidas pela naturalização da maternidade 

em relação ao seu perfil desenhado de cuidadora e do lar por mais de oito mil anos. Somente 

ao final do século XX, quando ―a sociedade de consumo criou mais máquinas do que machos, 

as mulheres entraram em massa no mercado de trabalho e os homens, consequentemente, 

passaram a ajudar na criação dos filhos‖. Para a autora, a partir desse movimento das 

mulheres para o mercado de trabalho, homens e mulheres não se constituiriam mais como 

opressores e oprimidas, respectivamente, mas, sim, seriam dois sujeitos iguais e recíprocos 

nas atividades do lar e nas relações sociais. Dos corações para a economia, afirma a filósofa 

que ―é nessa profundidade que a descoberta da categoria de gênero está transformando todos 

nós‖ (MURARO, 2013, p. 242). 

O volume da 8ª série/9º ano (SILVA et al., 2013) aborda o mundo do trabalho, da 

tecnologia e da globalização. O conteúdo de todas as disciplinas pode ser trabalhado com a 

perspectiva da mulher no mundo do trabalho e a dupla jornada de trabalho da maioria das 

mulheres brasileiras da classe trabalhadora. Outra questão que pode ser abordada nessa série, 

em todas as disciplinas, é a respeito do mercado de trabalho e equiparação salarial entre 

homens e mulheres. 

Após a leitura dos tópicos e de alguns conteúdos dos livros didáticos adotados na 

Escola Campo e, também, do levantamento de assuntos que trabalham direta ou indiretamente 

a diversidade e as temáticas de gênero e sexualidade, procedeu-se com a tabulação e análise 

dos dados obtidos no pré-teste. O instrumento utilizado para coleta desses dados foi um 

questionário aberto aplicado pela pesquisadora aos professores no dia da primeira reunião 

(Apêndice C).  

O uso de questionários apresenta algumas vantagens na pesquisa das práticas 

pedagógicas e políticas da Escola Campo. Uma dessas vantagens é o uso eficiente do tempo 

ao se considerar a importância de todos(as) os(as) envolvidos(as) responderem a esse pré-teste 

para iniciar a discussão das práticas e da construção de conhecimentos. Outras vantagens 

consideradas foram: o anonimato para o(a) respondente, o que lhe permite responder com 

mais liberdade e sinceridade às questões propostas e, por fim, uma alta taxa de retorno 

(MOREIRA, 2008). No caso do pré-teste aplicado, houve 100% de retorno, pois os(as) nove 

professores(as), que receberam os questionários, os devolveram respondidos. 

As questões levantadas nesse questionário (Apêndice C) obedecem às categorias de 

análise eleitas para essa pesquisa-ação e tentam remontar um pouco da experiência dos(as) 
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professores(as) na Educação de Jovens e Adultos e seu conhecimento sobre as temáticas de 

gênero e diversidade. Pretendeu-se, assim, trabalhar a formação continuada desses 

profissionais a partir de suas experiências adquiridas com as práticas pedagógicas, que 

constituem, em última análise, os seus saberes. A perspectiva do direito do(a) professor(a) de 

conhecer a si mesmo(a) e se reconhecer nos espaços da EAJA faz parte das novas concepções 

teóricas aqui propostas, consistindo em entender que as práticas pedagógicas estão sendo 

questionadas e conduzidas ao repensar da identidade profissional dos(as) docentes em ação na 

EAJA.   

Alguns dados (Tabela 2) foram levantados para entender um pouco da dinâmica 

desses(as) professores(as) na constituição de suas identidades profissionais como sujeitos da 

EAJA. O tempo de serviço desses(as) profissionais na RME e na Escola Campo dá uma 

dimensão da extensão de suas práticas pedagógicas e da experiência acumulada advindas 

desse exercício diário de constituição de saberes. Procurou-se, logo, perceber um pouco da 

experiência desses sujeitos, vivida no processo de aprendizagem, em que são estabelecidas 

relações sociais entre professores(as), alunos(as) e os saberes escolares.  

De início, perguntou-se sobre o tempo de atuação desses(as) professores(as) na EAJA 

e na Escola Campo e o motivo que os(as) levaram a trabalhar com Educação de Jovens e 

Adultos. O tempo de atuação desses(as) professores(as) na EAJA e na Escola Campo, 

demonstrado na Tabela 2, abaixo, denota que os(as) profissionais da educação que 

ingressaram na Rede Municipal de Ensino, por concurso, e foram lotados(as) nessa escola, 

não se transferiram para outra escola ou modalidade de ensino. Os(as) professores(as) A, B, 

C, F, G, H e I declararam ser a EAJA da Escola Campo seu primeiro local de trabalho na 

RME, após concurso público. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 – Tempo de serviço dos(as) professores(as) pesquisados(as) na EAJA da 

Escola Campo. 

 

Professores 

(as) 

A B C D E F G H I 
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Tempo de 

serviço na 

EAJA da 

RME 

13 

anos 

19 

anos 

17 

anos 

19 

anos 

13 

anos 

5 

anos 

15 

anos 

18 

anos 

10 anos 

Tempo de 

serviço na 

Escola 

Campo 

13 

anos 

19 

anos 

17 

anos 

3 

anos 

4 

mes

es 

5 

anos 

17 

anos 

18 anos 10 anos 

Fonte: Arquivos da pesquisadora. 

 

 

Dos(as) nove professores(as) respondentes, apenas duas professoras não estão lotadas 

na Escola Campo desde a admissão na Secretaria Municipal de Educação e Esporte – SME. A 

profissional D, com três anos na EAJA da Escola Campo, e a professora E, com quatro meses 

de atuação na referida escola, trabalham na EAJA da Rede Municipal de Ensino – RME há 

dezenove e treze anos, respectivamente. 

Em relação ao motivo que levou esses(as) professores(as) a exercerem suas atividades 

profissionais na Educação de Jovens e Adultos, as respostas surpreendem, de certa forma, 

pois não houve, na maioria dos casos, planejamento para o exercício da profissão nessa 

modalidade de ensino. A maioria dos(as) professores(as), 66.66%, alega fatores alheios à 

docência do trabalho com jovens e Adultos. ―Comecei sem experiência e por motivos 

financeiros‖ (Prof.ª A); ―Em 1996, após aprovação em concurso público da SME‖ (Prof.ª D); 

―Em 2002 passei no concurso da Educação Municipal e desde então comecei a trabalhar na 

EAJA‖ (Prof.ª E); ―Ao ser convocado para tomar posse, optei por trabalhar à noite e somente 

soube que seria EJA quando cheguei à escola‖ (Prof. F); ―Passei no concurso na prefeitura em 

1997 quando assumi diretamente na EAJA, desde então trabalho com este grupo‖ (Prof.ª H); 

―Como professora regente de geografia‖ (Prof.ª I). 

Dos(as) nove profissionais respondentes, apenas três profissionais – professores(as): 

B; C e G – tinham clareza da modalidade de ensino à qual estavam iniciando sua carreira de 

docentes na rede Municipal de Ensino de Goiânia-RME. Esses(as) profissionais declararam 

em resposta à mesma questão: ―Quando entrei na rede já trabalhava com população de rua, 

por isso a opção‖ (Prof. B); ―Ainda era projeto AJA. Na época na UFG, coordenava casa de 

menores infratores, acompanhava os mesmos [ os(as) menores] no projeto AJA‖ (Prof.ª C); 

―Passei no concurso e assumi as aulas na EAJA, pois havia trabalhado de contrato e gostei‖ 

(Prof.ª G). 

O tempo de trabalho na RME e Escola Campo, de princípio, denota um longo processo 

de construção das experiências adquiridas por esses(as) profissionais no dia a dia do exercício 
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de sua profissão. Sete (77, 7%) dos (as) professores(as) respondentes atuam na EAJA da 

Escola Campo desde o seu ingresso na educação municipal a contar um período de, em média 

aritmética simples, 14 anos. Sendo que o professor, desse coletivo de sete, com menos tempo 

de lotação na Escola Campo, conta cinco anos, e o professor com mais tempo, 19 anos. 

Enquanto que 22,2% (duas professoras) dos sujeitos pesquisados trabalham a menos de cinco 

anos na Escola Campo, mas com uma trajetória de EAJA na Rede Municipal de Ensino de há 

dezenove e treze anos, respectivamente. 

 O educador Miguel Arroyo (2013) afirma que o lugar onde o(a) professor(a) marca 

sua formação é na sala de aula, no exercício da docência em conjunto com o(a) educando(a); 

em que o(a) educador(a) conforma sua identidade docente na própria docência, na prática de 

preparar e ensinar. Em sua trajetória, o(a) educador(a) constrói e reconstrói seus 

conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus 

percursos formativos e profissionais. A complexidade da prática pedagógica e dos saberes 

dos(as) docentes destaca a importância de se pensar a formação numa abordagem que vá além 

da formação acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional 

desses(as) docentes e sua relação com os(as) educandos(as). Nas palavras de Arroyo (2013, p. 

71): 

 
Os saberes da docência e os próprios docentes-trabalhadores têm estado ausentes 

nos conhecimentos escolares. Os currículos acumulam muitos saberes, mas sabem 

pouco dos adultos que os ensinam e menos ainda das crianças, adolescentes, jovens 

e adultos que os aprendem. O curioso é que tanto os mestres quanto os educandos 

têm propiciado um acúmulo riquíssimo de vivências e de estudos, de 

conhecimentos, teses, narrativas e histórias do magistério, da infância, da 

adolescência e da juventude. Sujeitos de história, mas sem direito a conhecer sua 

história.  

 

 

 Pontua-se aqui a importância, para essa pesquisa, dos(as) educadores(as) repensarem a 

si mesmos(as) em suas identidades profissionais e aceitarem o desafio de mudar as práticas 

pedagógicas, no sentido de priorizar os saberes constituídos em sua própria práxis, num 

processo de autoformação, de reelaboração dos saberes acadêmicos em confronto com sua 

prática vivenciada na convivência com os sujeitos educandos. Professor Miguel Arroyo 

(2013, p. 32) desafia: 

 

 As tensões estão postas entre um trabalho de conhecimentos disciplinares, 

frequentemente conceituais, abstratos, distantes do viver cotidiano dos alunos e dos 

professores e um trabalho que é forçado a olhar para [...] adolescentes, jovens e 

adultos concretos e a incorporar os significados e indagações de suas vidas nos 

conhecimentos curriculares; que os saberes das disciplinas se voltem para essas 
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vivências e captem suas indagações e busquem seus determinantes e explicitem seus 

significados; uma forma mais enriquecedora de ser docente-educador, de ir 

construindo conhecimentos, aprendizagens, fazeres e autorias profissionais 

enriquecidas, alargadas.  

 

 

 Assim, os saberes dos(as) professores(as) vão se constituindo a partir de uma reflexão 

na e sobre a prática. Há de se conhecer o saber docente que norteia essas práticas educativas, 

na tentativa de perceber a experiência desses(as) educadores(as) adquirida ao longo da 

docência. Miguel Arroyo (2013) aponta, em última análise, para a necessidade de conectar 

saberes sistematizados à realidade do senso comum, do conhecimento e das expectativas 

dos(as) estudantes em relação ao currículo escolar. Essa proposta de análise se apropria do 

referencial teórico dessa pesquisa, que apresenta uma nova forma de trabalhar a formação 

continuada de professores(as). Esse novo referencial teórico de formação continuada tem 

estruturado uma política de desenvolvimento pessoal e profissional dos(as) professores(as), 

dos(as) estudantes e das instituições escolares.  

 Ainda na perspectiva de reconhecer um pouco das experiências e dos saberes dos(as) 

docentes da Escola Campo, procedeu-se à análise de outras duas questões (Questionário 1, 

questões 3 e 4. Apêndice C) referentes à sua formação acadêmica e seu entendimento de 

gênero e identidade de gênero. Perguntou-se aos(às) respondentes se, durante o curso de 

graduação/licenciatura, eles(as) tiveram oportunidade de estudar temáticas como gênero e 

diversidade sexual. A outra questão, de cunho bem específico, inquiriu aos(às) professores(as) 

o que eles(as) entendiam por gênero e identidade de gênero.  

 Em resposta à questão referente ao conhecimento adquirido durante a 

graduação/licenciatura, ocorrida, nesse caso, durante as décadas de 1980 e 1990, os(as) 

profissionais respondentes afirmaram não ter cursado nenhuma disciplina referente às 

temáticas de gênero e diversidade sexual. As respostas: ―Não. Este é um assunto 

completamente novo para mim‖ (Prof.ª A); ―Infelizmente não‖ (Prof. F); ―Não foi tratado 

sobre esse tema‖ (Prof.ª E); ―Não. Na época o assunto não era difundido. Foi na década de 

1980, estava iniciando a abertura no país‖ (Prof.ª C). Os outros cinco respondentes 

(professores(as): B; D; G; H e I) expressaram a palavra ―não‖. Conclui-se que 100% dos(as) 

respondentes participantes da pesquisa-ação não cursaram nenhuma disciplina em seus cursos 

de graduação referentes às temáticas de gênero e diversidade sexual. 

 Os dados apresentados pela Escola Campo referentes à ausência dessas temáticas na 

formação inicial de seus(as) professores(as) faz parte do contexto nacional da realidade da 
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maioria das universidades brasileiras à época em que esses(as) docentes concluíram suas 

licenciaturas. De acordo com Silva (2004), em sua pesquisa sobre formação de 

professores(as)/educadores(as) para abordagem da educação sexual na escola, no período de 

1977 a 2001, apenas quatro trabalhos de um conjunto de 65 analisados foram realizados em 

nível de formação inicial nas universidades brasileiras. Silva (2004, p. 108) reflete sobre a 

ausência desses trabalhos na formação inicial: 

 

Considerando a responsabilidade dos futuros profissionais, é irrisória a quantidade 

de pesquisas identificadas: apenas quatro (6,2%). São produções recentes e o único 

tema quantitativamente expressivo é o da DST/AIDS abordado em duas, que 

compreendem que a preparação envolve a formação global do educador e não só a 

aquisição de informações.  

 

 

 

As dificuldades da discussão na área da educação sexual são encontradas na maioria 

dos(as) educadores(as), quando não por outros motivos, por estarem inseridos, desde o 

nascimento, em um contexto social culturalmente heteronormativo. É irrisória a quantidade de 

pesquisas identificadas que se referem a este foco no período de 1977 a 2001. São apenas 

quatro (6,2%) as produções acadêmicas nos 25 anos do período investigado que realizaram 

pesquisas neste sentido. Sendo que duas dessas pesquisas trataram especificamente de 

DST/AIDS. Essas dificuldades em se trabalhar as temáticas de gênero e sexualidade no chão 

da EJA realça a importância da inclusão dessas temáticas nos currículos das licenciaturas.  

Para que a incorporação de uma educação em sexualidade e gênero ocorra de fato no 

projeto político pedagógico da escola, a formação docente é central. O processo de inserção 

da educação sexual e de gênero nos currículos das instituições de ensino superior no Brasil 

tem seguido uma trajetória de iniciativas individuais e formação de grupos de estudos e 

pesquisa no interior dessas instituições de ensino. Os grupos de estudos formam as estruturas 

nas quais é possível pensar as temáticas de gênero e possibilitam, assim, uma formação mais 

ampla que só a realizada por intermédio dos currículos e das disciplinas. O objetivo desses 

grupos, geralmente, é que as discussões, por meio da realização de eventos e encontros, 

estejam presentes durante os quatro anos da graduação. É a partir dos anos 2000 que há maior 

constituição desses grupos de pesquisa, principalmente na área de Ciências Humanas. 

(VIANA, 2013, p. 6) 



 

136 
 

De acordo com a pesquisadora Unbehaum (2010), pesquisadora do Instituto ECOS – 

Comunicação em sexualidade
28

, a abordagem da sexualidade, nos espaços escolares, sempre 

vem guiada pelo discurso médico de prevenção das DST/AIDS:  

 

Nota-se que a abordagem da sexualidade, quando realizada nas escolas, vem no bojo 

das ações de prevenção da AIDS, reforçando um discurso medicalizado em relação à 

sexualidade. Do mesmo modo aspectos associados à sexualidade humana, aos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos, à equidade de gênero, aos valores, às 

normas, aos sentimentos, às emoções para além de informações básicas sobre 

formas de prevenção e o desenvolvimento e função do corpo sexuado, ainda não 

ganharam o devido espaço nos currículos de formação docente, tampouco nos 

currículos escolares (UNBEHAUM, 2010, p. 1). 

 

 

 

 A pesquisadora do Instituto ECOS esclarece que, diante da necessidade de inclusão 

dos conteúdos de gênero e sexualidade nos currículos escolares e da formação docente, a 

ECOS realizou, em 2008, um diagnóstico sobre os currículos e as ementas do curso de 

pedagogia no período de 2003-2008. Com objetivo de documentar a ausência de conteúdos de 

gênero e sexualidade nos currículos de formação inicial de professores, a pesquisa As 

políticas de Educação em Sexualidade no Brasil – 2003 a 2008: os currículos de formação 

docente realizou levantamento das políticas mais recentes no campo da educação (programas, 

projetos, ações, legislação, normas técnicas), relacionados à educação em gênero e 

sexualidade, tendo como marco histórico o período de 2003 a 2008.   

  Os resultados dessa pesquisa proporcionaram, desde 2009, uma importante 

argumentação para o diálogo com gestores(as) de alguns setores do MEC, pesquisadores(as) e 

professores(as) ―com o objetivo de definir estratégias que possam contribuir para a inclusão 

dos conteúdos de gênero e sexualidade nos currículos escolares e de formação docente‖. 

(UNBEHAUM, 2010, p. 1).   

 De um universo de 989 universidades (71% do universo total de faculdades de 

pedagogia), levantou-se o quantitativo de 41 cursos de pedagogia em que a educação de 

gênero e sexualidade é apresentada em alguma referência ao conjunto de palavras-chaves 

(educação sexual, sexualidade, gênero, corpo/corporeidade, diversidade sexual, 

biologia/educação, saúde/educação). Porém, na maior parte delas, a disciplina é oferecida na 

modalidade optativa, não sendo obrigatória. Isso equivale a dizer que as referidas disciplinas 

                                                           
28

 Organização não-governamental com 20 anos de atuação na defesa dos direitos humanos, com ênfase nos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos, em especial de adolescentes e jovens, com a perspectiva de erradicar as 

discriminações relativas a gênero e à orientação sexual, além da idade, raça/etnia, existência de deficiências, 

classe social (UNBEHAUM, 2010). 
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optativas relacionadas aos conteúdos de gênero e sexualidade não abrangem o coletivo de 

estudantes desses cursos de pedagogia. Apenas nove cursos de pedagogia, desse universo de 

41 cursos, contemplam gênero e sexualidade na grade regular de formação como disciplina 

obrigatória. 

 Essas pesquisas acima mencionadas são ilustrações da realidade dos cursos de 

formação inicial, nos quais se constata a ausência das temáticas de gênero e sexualidade tanto 

nos cursos de pedagogia quanto nas demais licenciaturas das universidades públicas e 

particulares em geral.  

 A reflexão sobre a prática da docência e as experiências advindas dessas práticas, ao 

longo do tempo de ação em que estes(as) profissionais atuam na EAJA e na mesma escola e 

da importância da experiência desses(as) professores(as) na atuação docente na EAJA, 

recorre-se a Tardif (2000, p. 210), quando ele afirma: ―De fato, em toda ocupação, o tempo 

surge como um fator importante para compreender os saberes dos trabalhadores, na medida 

em que trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os 

saberes necessários à realização do trabalho‖. 

 Os saberes dos(as) professores(as) estão sendo considerados com base na reflexão da 

aquisição desses ao longo da história de sua vida profissional e pessoal, abrangendo todas as 

suas esferas de relações sociais e de aprendizagem tanto em sua vida escolar quanto em sua 

vida fora dos muros da escola. Sobre as possibilidades dos saberes dos(as) docentes, segue a 

reflexão de Tardif (2000, p. 218-219): 

 

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro professor 

interioriza certo número de conhecimentos, de competências, de crenças, de valores 

etc., os quais estruturam a sua personalidade e as suas relações com os outros 

(especialmente com os alunos) e são reatualizados e reutilizados, de maneira não 

reflexiva, mas com grande convicção, na prática de seu ofício. Desse ponto de vista, 

os saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados 

unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam, em grande parte, de 

preconcepções do ensino e da aprendizagem herdadas da história escolar.  

 

 

 

 Quanto à formação do(a) profissional do magistério, a aprendizagem do trabalho passa 

por uma escolarização mais ou menos longa, cuja função é fornecer aos futuros trabalhadores 

conhecimentos teóricos e técnicos preparatórios para o trabalho. Essa formação teórica deve 

ser completada com a experiência prática no dia a dia da sala de aula. Em outras palavras, 

―com uma experiência direta do trabalho, experiência essa de duração variável e graças à qual 

o trabalhador se familiariza com seu ambiente e assimila progressivamente os saberes 
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necessários à realização de suas tarefas‖ (TARDIF, 2000, p. 210). A constituição dos saberes 

se apresenta vinculada à experiência advinda das práticas educativas dos(as) envolvidos(as) e 

cumpre um papel estratégico na formação que se propõe a esses(as) professores(as) da EAJA 

que estão participando desse processo de pesquisa-ação. 

 Foi realizada a reunião para se discutir a metodologia da intervenção. Ficou acordado 

entre pesquisadora e professores(as) participantes que, em primeiro lugar, haveria o 

seminário, em seguida a formação e planejamento conjunto das aulas e, então, prosseguiriam 

com as aulas em sala de acordo com o tema escolhido pelo(a) professor(a) envolvido(a) e, 

finalmente, a entrevista final com os (as) profissionais participantes da pesquisa. Foi proposto 

pelo coletivo trabalhar essas aulas com o eixo da diversidade cultural, abrangendo as 

temáticas de gênero, sexualidade e diversidade sexual, propostas pela pesquisadora. 

 A pauta do seminário foi discutida e aprovada pelo coletivo de professores(as) 

participantes da pesquisa-ação e pela pesquisadora. No primeiro momento, a pesquisadora fez 

uma explanação de 30 minutos sobre os conceitos que a equipe estava sentindo mais 

dificuldades em entender. Foram trabalhados os conceitos de ―gênero‖, ―identidade de 

gênero‖, ―sexualidade‖, ―orientação sexual‖, ―diversidade‖, ―diversidade cultural‖ e 

―diversidade sexual‖. Em seguida à discussão desses conceitos, os(as) professores(as) 

envolvidos(as)  apresentaram suas dificuldades em  relação ao trabalho em sala de aula com 

as temáticas de gênero e diversidade. De acordo com o relato de alguns(mas) professores(as) 

durante as entrevistas: 

 

Professora Rosa: 

Agora a questão da diversidade sexual, da escolha sexual que a pessoa vai ter, isso 

nós nunca trabalhamos mesmo não, só que devemos respeitar, mas nunca 

aprofundamos no tema. É aquela coisa que você não sabe muito bem como vai falar, 

então você passa por cima pra falar que fez e segue em frente (Entrevista concedida 

em Goiânia, em 26/11/2015).  

 

Professora Dália: 

Esse é um tema que tem que ser trabalhado. Nós agora nos encontramos abertos pra 

esse tema [gênero e sexualidade] que, anteriormente, todo mundo tinha muito medo, 

muito receio de estar falando a esse respeito, até porque não tínhamos tanto 

conhecimento... Tem os adolescentes... Eles são bem complicados... Eles não se 

envolvem de forma alguma, é preciso criar formas... Preciso criar... Eu preciso ainda 

criar uma forma. O duro é trazer alguma coisa atrativa... Pra esses meninos. Nada, 

nada que você proponha pra eles é atrativo. Tudo que você traz pra eles... O que é 

atrativo é só o mundinho deles, é só a conversa de jogar fora deles... É complicado... 

(Entrevista concedida em Goiânia, em 24/11/2015). 

 

Professor Lírio da Paz: 

De forma geral, essa questão da sexualidade é um tabu; tem muitas pessoas que não 

têm coragem de tocar no assunto, tem professor que não tem coragem de abordar 
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esse assunto dentro de sala de aula. Não tem coragem porque não se sente seguro, 

porque tem receio de não ter argumento diante das coisas que podem aparecer, então 

é melhor manter abafado... E o próprio debate dentro de uma turma, com vários 

pensamentos, pode gerar diversas controvérsias, porque nem todos aceitam 

determinados pensamentos, nem todos aceitam determinadas orientações, então 

pode às vezes partir por um caminho que alguns professores não sentem seguros pra 

conter, por exemplo, uma pessoa que é preconceituosa em relação à 

homossexualidade... (Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 

  

 Essas dificuldades apresentadas pelos(as) professores(as) durante o seminário e 

expressadas nas entrevistas acima citadas, além das informações e da análise dos dados 

apresentados, nos quais se verifica a ausência dos conteúdos de gênero e sexualidade na 

formação inicial e continuada desses(as) profissionais participantes da pesquisa-ação, podem 

responder as causas das dificuldades apontadas pela professora Rosa: ―É aquela coisa que 

você não sabe muito bem‖ e pela professora Dália: ―[...] até porque não tínhamos tanto 

conhecimento...‖. 

 Diante dessas confirmações, surgiram indagações sobre como contribuir para a 

formação docente das pessoas que participavam desse processo de pesquisa-ação. Como 

problematizar suas concepções sobre gênero e sexualidade e refletir sobre sua prática 

pedagógica nestas temáticas? De que maneira pode-se trabalhar essas temáticas com esses(as) 

professores(as) no sentido de contribuir para o entendimento de diversidade cultural como 

propulsor de uma nova cultura escolar de respeito às diferenças? De acordo com Louro (2007, 

p. 237): ―Provocar a polêmica, a discussão e o dissenso pode ser um modo de sacudir o 

estabelecido, pode contribuir para promover modificações nas convenções e regras, pode ser 

(quem sabe?) um jeito muito criativo de lidar com o conhecimento.‖. 

 A partir dessas indagações, a formação continuada foi conduzida no sentido de 

repensar os significados de gênero e sexualidade constituídos no cotidiano das práticas 

pedagógicas dos(as) profissionais envolvidos(as) na EAJA. A proposta foi de consolidar 

novas práticas que saibam aproveitar do conhecimento acumulado dos(as) participantes, 

alunos(as) e professores(as), da experiência desses(as) dentro e fora da sala de aula, de 

intervenções realizadas por pessoas e organizações escolares e não escolares. Enfim, repensar 

a EAJA dentro de um conjunto de fatores que a rodeiam e a constituem. E que esse exercício 

possa ajudar a promover um ambiente escolar mais saudável e mais respeitador de direitos 

humanos.  
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A formação continuada ocorreu durante os períodos de estudo desses(as) 

professores(as) previstos no horário escolar. O tempo disponível para a pesquisadora trabalhar 

com os(as) professores(as), de segunda-feira a quinta-feira, somava duas horas, sendo que a 

pesquisadora trabalhava com um grupo uma hora no primeiro tempo e com outro grupo uma 

hora no segundo tempo. As duas professoras do I segmento são contempladas com apenas 

duas horas semanais de estudo, no período das duas aulas de educação física. Sendo que um 

problema encontrado pela pesquisadora foi o fato de que as duas professoras do I segmento 

não poderiam estar juntas para estudar, pois elas alternavam horário de estudo com o mesmo 

professor de educação física.  

Durante a formação continuada, foram distribuídos os seguintes textos para a leitura 

pelo coletivo de professores(as): É possível estabelecer uma ponte entre homens e mulheres? 

(WHITACKER, 1990); Gênero: Questões para a educação (LOURO, 2002); A boa forma de 

João e o estilo de vida de Fernanda (FRAGA, 2013); Precisamos falar sobre Romeo... Iana, 

Roberta e Emilson: A escola trata com preconceito quem desafia as normas de papéis 

masculinos e femininos (SOARES, 2015). Esses textos foram lidos e discutidos, junto com a 

pesquisadora, por todos(as) os(as) professores(as) envolvidos(as) durante os horários de 

estudo. 

 Os textos, Entre batons, esmaltes e fantasias (FELIPE, 2004) e Sexualidade e Normas 

de Gênero em Revistas para Adolescentes Brasileiros (SANTOS, 2008), foram lidos 

juntamente com a professora de arte, enquanto que o texto: Os novos parâmetros curriculares 

das escolas e educação sexual: uma proposta de intervenção em ciências (TONATTO, 2002) 

foi lido com a professora de ciências. 

Esse percurso proporcionou que fossem assistidos alguns filmes e vídeos com os(as) 

professores(as). Acorda Raimundo, Acorda (1990) foi visto e discutido com as três 

professoras do I segmento. Com essas professoras, foram trabalhados, também, os vídeos: A 

vida de Maria da Penha (2013) e Breve história de Maria da Penha (2015). Com os(as) 

professores(as) de algumas áreas (português, arte, geografia e ciências) e com a coordenação 

pedagógica (um professor e uma professora) trabalhou-se, a pedido deles(as), os vídeos do Kit 

antihomofobia (2011): Probabilidade (2011), Torpedo (2011) e Encontrando Bianca (2011). 

O filme Elvis e Madona (2011) foi assistido com a professora de ciências, a coordenadora e o 

coordenador pedagógico. 

A realização do seminário, da formação continuada, do planejamento e das aulas 

percorreu um tempo de seis meses. A formação continuada foi trabalhada com nove 
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professores(as) em um período de quatro meses, somando um total aproximado de dez horas 

de estudo com cada professor(a), em grupo ou individualmente. Essa formação resultou em 

seis planejamentos de sequências didáticas a serem trabalhados em sala de aula nos I e II 

segmentos. 

  Após a realização do seminário e da formação continuada, com o planejamento das 

ações – inserção das temáticas de gênero e diversidade sexual nas aulas – realizado pelo 

coletivo de professores(as), a pesquisadora observou três a cinco aulas de cada professor 

envolvido na pesquisa-ação, além do refeitório no horário do jantar e da sala dos professores 

durante o recreio num intervalo de duas semanas. 

 As temáticas trabalhadas contemplam as várias faces da diversidade, do gênero e da 

sexualidade. O tema A mulher no mundo do trabalho foi aplicado pela professora referência e 

a intérprete na sala multiseriada de 1ª e 2ª séries do I segmento; Já a Diversidade sexual na 

escola: reconhecê-la e superar preconceitos, foi trabalhada pelo professor de português com 

as 8ª séries (8ª A e 8ª B) do II segmento; o assunto Planejamento familiar foi trabalhado pela 

professora de geografia com a 6ª série (II segmento); A maternidade e a Mulher em ciências, 

na 7ª série (II segmento), pela professora da disciplina; O corpo e a sexualidade, na 6ª série 

(II segmento), pela professora de artes e Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito 

de toda mulher (BRASIL, 2015) foi trabalhado pela professora referência com a sala 

multiseriada de 3ª e 4ª séries do I segmento. 

 As aulas transcorreram de acordo com as sequências didáticas propostas e planejadas 

durante o período de formação continuada. Realizou-se a observação dessas aulas de forma 

assistemática e com o propósito de identificar como as categorias de análise de gênero e 

sexualidade apareciam durante o percurso do trabalho realizado. Observou-se também a 

abordagem do assunto proposto a partir das experiências de vida tanto dos(as) professores(as) 

quanto dos(as) alunos(as). 

 À medida que os(as) professores(as) foram concluindo seu trabalho em sala de aula, 

procedeu-se a uma entrevista com cada participante da pesquisa-ação. De acordo com Minayo 

(2005, p. 169):  

 

A entrevista institui um momento especial na construção dos dados. Trata-se de uma 

forma de interação singular entre pesquisador e interlocutor, em que informações, 

estórias, depoimentos e opiniões são profundamente influenciados pelo tipo de 

relação que se estabelece entre ambos. Em uma interação em ambiente de confiança 

e empatia, os entrevistados podem permitir o acesso a informações muito 

importantes, geralmente interditas aos interlocutores usuais. Ao contrário, em um 

contexto de formalidade e desconfiança, o chamado ‗discurso oficial‘ predomina, 

apresentando afirmações formais, estéreis, breves ou escapistas. 
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 Pode-se considerar que houve certa empatia entre pesquisadora/entrevistadora e 

participantes/entrevistados(as), devido principalmente ao fato de a pesquisa-ação ter se 

tornado efetivamente um processo coletivo em que todos os sujeitos envolvidos participaram 

das decisões e dos encaminhamentos dos processos. As entrevistas, semiestruturadas, 

orientadas e em profundidade foram aplicadas com fim de ouvir as considerações desses(as) 

docentes sobre as aulas trabalhadas e suas próprias impressões sobre a referida prática 

pedagógica que privilegiou as temáticas de gênero e sexualidade, com abordagem da 

diversidade cultural. A análise das entrevistas percorre as categorias de análise da diversidade 

cultural, de gênero e da sexualidade. As entrevistas foram realizadas, também, no sentido de 

avaliar as sequências didáticas trabalhadas para consolidar a proposta final do objeto 

educacional.   

Cada entrevista seguiu o ritmo de uma conversa com finalidade, partindo 

gradativamente de assuntos mais amenos até os mais delicados, na tentativa de criar um 

ambiente tranquilo e acolhedor. Uma conversa direcionada aos objetivos da pesquisa, mas 

repleta de ambiguidades e de ditos e não ditos. Constituiu-se, finalmente, num rico material 

sobre versões, opiniões e descrições peculiares resultantes da interação entre entrevistados(as) 

e pesquisadora (MINAYO, 2005). 

Deve-se considerar que ―os propósitos da pesquisa e a análise são inseparáveis da 

origem dos problemas de pesquisa‖ (LOURO, 2003, pág. 153). Sendo assim, as questões e 

declarações aqui privilegiadas serão discorridas tendo em vista o problema inicial levantado 

nessa pesquisa-ação, que diz respeito à inclusão de gênero e da sexualidade no currículo da 

EAJA da Escola campo.   

Outra consideração pertinente diz respeito ao envolvimento da pesquisadora com o 

trabalho proposto e desenvolvido. A pesquisadora se posiciona no mesmo plano crítico que o 

tema pesquisado. Os pressupostos de classe, raça, cultura, gênero e sexualidade, as crenças e 

os comportamentos da própria pesquisadora estão colocados dentro da moldura do quadro que 

ela pretende descrever. ―Então o(a) pesquisador(a) nos aparece não como uma voz de 

autoridade invisível ou anônima, mas como um indivíduo real, histórico, com desejos e 

interesses concretos e específicos.‖ (LOURO, 2003, pág. 153). 

A primeira questão levantada na entrevista diz respeito ao entendimento desses(as) 

professores(as) sobre diversidade e as temáticas de gênero e sexualidade antes da pesquisa-



 

143 
 

ação. Perguntou-se: o que você pensava sobre diversidade, gênero e sexualidade antes da 

pesquisa? Ao que responderam:  

 

Professor Gerânio: 

Eu sempre coloquei gênero como o masculino, o feminino e seus... [transgêneros, 

travestis..]  eu achava que fossem sub gêneros, era isso porque os travestis eram 

gênero masculino mas...isso que fazia confusão de identificar com sexualidade, fazia 

uma confusão danada e até tentava explicar, tanto que quando você chegou falei: 

nossa, uma oportunidade boa pra gente conceituar isso para o aluno pra eles 

entenderem o que é gênero, o que é sexualidade, o que é identidade sexual e até pra 

eles veem que o travesti é uma pessoa normal, tranquila, que a drag queem é outra, 

que a  lésbica ... para eles[alunas e alunos] identificaram.. Mas que, sei la, a gente 

sempre nasce homem ou mulher então pra mim isso era gênero. No sentido 

biológico.... Aí depois que nós sentamos que nós lemos aquela reunião que você fez 

– mesa redonda, aquela transparências cheias de textos que você trouxe...aquilo ali 

foi o que clareou pra mim, sabe, ficou mais claro, não totalmente, não posso dizer 

isso com uma linguagem técnica, por que ali [o seminário e os grupos de estudo] não 

foi o suficiente (Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

Professora Gérbera: 

Eu pensava assim: gênero era só masculino e feminino e não tinha essa preocupação 

com o diferente, tinha se tivesse divergência na sala, algum problema, por exemplo, 

a gente já recebeu alunas, alguns anos atrás, então tinha uma aluna aqui que era 

―sapata‖ [disse o nome da aluna], no começo foi difícil, pros alunos, no início, mas a 

gente trabalhou bastante com eles, na minha sala não tivemos problema, só no 

comecinho, depois trabalhamos bastante o diferente, aí não sei porque a Joana D‘arc 

passou pra outra turma e foi adiante e ela não deu continuidade (Entrevista 

concedida em Goiânia, em 04/12/2015). 

 

Professora Rosa: 

Pra falar a verdade, os termos eu nunca pensei, gênero de verdade, eu nunca parei 

pra pensar nesses termos de forma pedagógica, eu enfrentava muitos problemas, 

enfrentava não, enfrento, com isso no diurno, com os meus alunos do diurno, sem 

saber como lidar com a situação, então a gente ficava buscando, mas os termos são 

novos pra gente, os termos que a gente usava era homossexualismo mesmo e como 

nós vamos trabalhar é a indisciplina do homossexual, era basicamente isso, porque 

os nossos alunos que são homossexuais ou que não sei se já se definiram ou não 

definiram - eu ainda estou tentando entender isso -, eles dão muito problema na 

escola, muito, são poucos que não dão tantos problemas assim. Então a nossa busca 

é pra entender o que acontece pra saber o que fazer pra melhorar. (Entrevista 

concedida em Goiânia, em 26/11/2015). 

 

  

Professora Margarida: 

Eu acho assim, dentro desse tema, o que é mais importante é a gente quebrar 

barreiras da questão do respeito... à diversidade. Eu posso até ter sido criada, igual a 

mim, te falei, fui criada no interior, a minha criação foi rígida, cristã, católica. 

Quando eu vim pra cá, [Goiânia] eu tive um choque de realidade, porque a realidade 

daqui era totalmente diferente da minha realidade de lá do interior, a gente lá era 

solto, livre, não tinha tanta... eu e meu marido às vezes a gente conversa, que a gente 

bebia, quando a gente era jovem, mas a bebida não levava à droga, porque não tinha 

esse acesso tão fácil quanto hoje à droga. Então eu vejo assim, eu tinha a visão desse 

mundinho, a gente vai aprendendo, vai estudando e vai quebrando aquelas barreiras 

[preconceitos]. (Entrevista concedida em Goiânia, em 02/12/2015). 

 

 

Professora Amarílis: 
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Eu fiz assim, um pouco de confusão, porque veja bem, a gente sempre acha que 

gênero é masculino e feminino, que o gênero está ligado ao sexo que você nasceu, 

não é isso? Eu estou sendo sincera... Não é no biológico, é no contexto, é no 

decorrer das experiências que você tem e aí eu comecei observar, alguns casos, até 

naquele dia da minha aula você lembra que eu citei o caso de uma amiga... 
(Entrevista concedida em Goiânia, em 03/12/2015). 

 

Professora Dália: 

Eu acho que era nada. ... não sei... não sei! Eu acho que minhas respostas eram tudo 

assim: não sei, não sei, não sei...E hoje...Eu ainda não consigo formular os conceitos 

de forma... de redação... escrita, mas eu já tenho na minha cabeça um conceito bem 

melhor definido...bem mais amplo...estava até falando, a gente estava conversando 

[a professora Dália e a coordenadora] eu tenho uma visão bem diferente daquilo... 

diferente não, melhor construída, porque eu não tinha nada de visão, do que era 

gênero, diversidade... nada... sexualidade, eu não tinha nada como base pra começar 

a trabalhar, pra começar a falar, não tinha nada... a partir dos textos, a partir dos 

vídeos... das pesquisas, dos trabalhos e estudos que realizamos. Porque isso [a 

pesquisa-ação] me trouxe a curiosidade, isso me fez procurar, isso me fez até prestar 

mais atenção naquilo que estava na minha cara... na minha cara e eu não via no dia a 

dia, né!? Tinha reportagens acontecendo nos jornais...agora eu nem coloco mais 

como diferença... existe a diferença mas eu não posso... eu tenho que tentar trabalhar 

ela como... tentar trabalhá-la com mais naturalidade pra que meus alunos também a 

interpretem com mais naturalidade... (Entrevista concedida em Goiânia, em 

24/11/2015). 

 

 

 

 Essas declarações dos(as) professores(as) participantes dão condições à pesquisadora 

de refletir teoricamente sobre a concepção construída no dia a dia da escola sobre a mulher e o 

homem. Certamente está implícito nesse modelo de análise o esquema binário rígido que deve 

ser problematizado. Se se pretende ultrapassar as questões e as caracterizações dicotomizadas, 

é necessário reconhecer que muitas dessas observações dos(as) professores(as) participantes 

se baseiam em concepções que supõem dois universos opostos: o masculino e o feminino. 

Também, aqui, é evidente que a matriz que rege essa dicotomia é, sob o ponto de vista da 

sexualidade, restritamente heterossexual. Como consequência, todos os sujeitos e 

comportamentos que não se conformam dentro dessa ―norma‖ ou não são vistos ou são 

tratados como problemas e desvios. De acordo com Louro (2007b, p.244): 

 

No processo de análise e de desconstrução dessa lógica binária haveria que 

reconhecer que uma dicotomia só ―funciona‖ na medida em que seus termos são 

percebidos como exteriores um ao outro e não como enredados mutuamente – e já 

assinalamos quão enredados estão esses sujeitos sexuais. O trabalho de 

desconstrução avançaria se tornássemos visível a dependência mútua de cada 

elemento do par, se colocássemos em questão a hierarquia, se a invertêssemos e, 

finalmente, se buscássemos os referentes comuns, a lógica de todo o binarismo. 

 

 

 Busca-se a possibilidade de questionar o pensamento binário e oposicional com o qual 

os(as) docentes participantes da pesquisa estão acostumados(as) a lidar. A partir da 
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diversidade cultural, esses(as) profissionais foram lançados, durante a pesquisa-ação, a 

experimentar a pluralidade e a perceber as desigualdades legitimadas no dia a dia da escola. A 

diversidade se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas 

artísticas, científicas, representações do mundo, experiências de sociabilidade e de 

aprendizagem. Todavia, há uma tensão nesse processo. Por mais que a diversidade seja um 

elemento constitutivo do processo de humanização, há uma tendência nas culturas, de um 

modo geral, de ressaltar como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando 

certo estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente (GOMES, 2007). 

 Ao abordar os conceitos de gênero e sexualidade esses(as) profissionais da educação 

configuram e tratam as duas temáticas como se fossem uma só. É certo que ―torna-se quase 

impossível ―isolar‖ analiticamente o gênero, já que são estreitas suas combinações com outras 

dimensões sociais [de raça, de classe, de nacionalidade, de sexualidade] muito especialmente 

com a sexualidade.‖ (LOURO, 2002, p. 233). O que se percebe é que esses relatos, de acordo 

com a estudiosa Déborah Britzmam (1996), confundem ou vinculam gênero à condição social 

pela qual as pessoas são identificadas como homem ou como mulher; e sexualidade a forma 

cultural pela qual as pessoas vivem os seus desejos e prazeres corporais. Muitas vezes os 

termos gênero e sexualidade aparecem juntos, confusos em seu entendimento. De acordo com 

Louro, (2011, p. 63):  

 

Entre gênero e sexualidade, mais do que articulações, há muitas vezes, 

embaralhamentos, misturas, confusões. Não me refiro apenas a indistinções 

conceituais, como aquelas que alimentam os debates acadêmicos, mas me refiro, 

talvez de modo mais candente, às indistinções do senso comum – como a noção de 

que um ―sujeito gay não passa , ao fim e ao cabo, de uma mulherzinha‖ ou a noção 

de que é ―impossível ser feminina e lésbica‖ – noções que acabam por se naturalizar 

de tal modo que se tornam quase imperceptíveis. 

 

 

 

 Essas noções são legitimadas e naturalizadas no cotidiano da EAJA, pois a escola 

desempenha um papel controlador da sexualidade: ―No entanto, é indispensável que nos 

demos conta de que as preocupações e a vigilância em relação à sexualidade não se 

restringem às alunas, nem mesmo apenas aos alunos, mas a todas as pessoas (inclusive aos 

adultos) que convivem na escola.‖ (LOURO, 2003, p. 76). Pode-se inferir que os conceitos de 

gênero e sexualidade ressoam obscuros, o que faz com que gênero seja simplesmente uma 

designação para mulheres e não trate nada muito diferente de uma análise comparativa entre 

os dois sexos. 
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 Deve-se reconhecer que a escola reflete as concepções de sexualidade da sociedade na 

qual está inserida. As escolas, em geral, não só reproduzem essas concepções, elas são 

responsáveis também pela produção desses ideais heteronormativos instituídos na e com a 

sociedade. A vigilância e a censura da sexualidade na escola orientam-se, fundamentalmente, 

pelo alcance da ―normalidade‖ – normalidade essa representada pelo par heterossexual, no 

qual a identidade masculina e a identidade feminina se ajustam às representações 

hegemônicas de cada gênero (LOURO, 2003). A presença da sexualidade na escola independe 

da existência ou não de uma disciplina de Educação Sexual. Independe da inclusão ou não 

desses assuntos no projeto político pedagógico. ―A sexualidade está na escola porque ela faz 

parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se 

despir‖ (LOURO, 2003, pág. 81).  

 Em seguida a essa discussão de gênero e sexualidade nos espaços da EAJA, retoma-se 

as entrevistas no sentido de entender, a partir das afirmações e dos questionamentos dos 

entrevistados, as possibilidades de trabalhar diversidade, gênero e sexualidade dentro de 

outras concepções que desconstroem os postulados constituídos pela escola e pela sociedade 

até aqui pontuados neste trabalho. Perguntou-se, então, se havia mudado a concepção do(a) 

participante da pesquisa sobre essas temáticas e se havia interesse em desenvolver esses temas 

em suas ações pedagógicas. As respostas apresentam a formação/intervenção como uma 

forma de aprimorar os conhecimentos desses(as) profissionais e de encorajamento para as 

práticas educativas que se propõem. 

 Perguntou-se aos(às) entrevistados(as): ―Depois de trabalhar a diversidade, o gênero e 

a sexualidade em suas aulas, você considera importante continuar abordando esses temas na 

EAJA?‖. As respostas foram: 

 

Professor Gerânio: 

De fundamental importância. Agora eu percebi que não só essa temática. Acho que 

tudo que diminua o ser humano tem que ser discutido, principalmente na EAJA, 

porque acho que eles já são vítimas, né? E só por ser aluno da EAJA já é vítima e 

ainda por ser negro, por ser pobre, por ser drogado, por ser homossexual, indefinido, 

não ter família, tudo isso é polêmico e acho que tudo que é polêmico deveria ser 

tema da EAJA. Durante as aulas muitos disseram: meu primo é [homossexual], meu 

irmão é [homossexual] minha mãe é [homossexual], minha mãe gosta disso, gosta 

daquilo, porque as coisas vão saindo, né? E alguém disse assim: meu problema hoje 

é com a droga, mas eu ainda não sei se eu gosto é de homem ou de mulher, eu acho 

que eles vivem isso. A 8ª A e B, foram as turmas que nós trabalhamos essa temática. 

Daí depois disso eu percebo que o diálogo está mais tranquilo, eles se abrem mais, 

hoje eu chego perto deles, tenho essa liberdade, não só de falar com eles como 

aluno, mas como pessoa. Eu percebi que basta sentar e conversar (Entrevista 

concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 Professora Rosa: 
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Eu achava que não [se deveria] trabalhar assim diretamente, pela dificuldade mesmo 

que a gente enfrenta de botar a cara à tapa pros pais [se refere ao ciclo III] e ter que 

lidar com a situação. Depois do trabalho que nós fizemos aqui na escola, essa 

concepção vem mudando, eu achava que era uma coisa que a gente tinha que 

trabalhar ali com um aluno específico, onde estava tendo o foco do problema, você 

meio que apagava o incêndio, dava uma assistência... Agora não, agora eu vejo que 

o problema vai muito além, que nós só vamos acabar com muitos problemas sociais 

que nós temos... – porque sempre dá pra fazer um trabalho bem feito nas escolas, né 

– então nós não vamos mais ver homossexuais sendo assassinados só porque são 

homossexuais, que a gente sabe que tem e muito, então se você tem um filho 

homossexual, você não vai poder colocar a cabeça no travesseiro tranquila e falar: 

meu filho foi pra balada, mas ele vai voltar vivo (Entrevista concedida em Goiânia, 

em 26/11/2015). 

 

Professora Gérbera: 

Abriu mais o leque de orientação. A gente pode estar trabalhando isso com mais 

clareza do diferente, do outro, da outra, e que também a questão da sexualidade que 

a gente viu isso é uma descoberta, mas que também é um processo, né? É uma 

construção ao longo da vida. É uma construção e que ninguém e nada é pronto e 

acabado. Hoje eu posso ser a [disse seu próprio nome] gostar da sexualidade 

masculina, mas de repente, com o passar do tempo, com as decepções, com as 

mudanças, as paixões, os atrativos, os sofrimentos, as transformações, de repente, 

futuramente eu tenho um novo pensar... E que eu não achava que era assim...achava 

que nasceu... Acabou. Não tinha essa visão mais ampla, da construção... A lei Maria 

da Penha pra mim – engraçado que veio assim na hora pra mim, eu estava com uma 

aluna, pra mim era só uma aluna com problema, porque ela chegava todos os dias 

falando e reclamando... O marido vinha e ficava de fora, vigiando ela, ficava na 

porta às vezes, tal, eu via aquele sofrimento, quando ele saia um pouquinho ela 

começava a falar que ela não sabe ler, não sabe escrever e ele nunca a deixou 

estudar, e ela tem só 35 anos de idade, menina bonita, você conheceu, né, e 

totalmente presa, e eu estava muito preocupada... E aí quando eu percebi, e você 

esteve na sala pode perceber que não era só uma, que era 100% das mulheres tinham 

problemas gravíssimos, seríssimos, que a gente acha que hoje a sociedade já está 

superada, você acha que a mulher já está num patamar mais adiante, já está mais 

avançada, você acha que isso não existe mais ou que existe minoria, e o que a gente 

percebe é que ainda é maioria, a maioria das mulheres ainda está massacrada, ainda 

estão sofridas, e o medo, né, o medo também (Entrevista concedida em Goiânia, em 

04/12/2015). 

 

 Professora Violeta: 

Penso que a temática diversidade, gênero e sexualidade devem fazer parte do PPP da 

Escola, pois esse trabalho ajuda no combate ao preconceito e no respeito e na 

aceitação das diferenças. Trabalhando com planejamento familiar percebi a 

incidência da gravidez precoce como reflexo das condições socioeconômicas das 

educandas (Entrevista concedida em Goiânia, em 05/12/2015). 

 

 

 

Todos(as) os(as) professores(as) foram unânimes em afirmar a importância desse 

trabalho na EAJA. Deve-se contemplar uma nova cultura escolar de respeito às diferenças. A 

formação continuada é importante e necessária. No caso da inclusão dessas temáticas no 

currículo da EAJA da Escola Campo, houve um esforço para que em todos os componentes 

curriculares tivesse espaço para essa discussão: ―Mas uma conversa franca não pode ser 

planejada antecipadamente, pois se tentarmos predizer o que acontecerá estaremos nos 
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movimentando no terreno da paixão pela ignorância‖ (BRITZMAN, 2013, p. 75). Pode-se 

concluir, então, que a abordagem da diversidade, do gênero e da sexualidade em sala de aula, 

requer, além do conhecimento e informações sobre o assunto, disponibilidade para tratar do 

instável, do mutável, do inconstante e da fluidez que compõem as identidades. 

O modelo de educação sexual aqui proposto exige muito dos(as) professores(as). 

Eles(as) devem estar dispostos(as) a questionar a postura de suas escolas e a perceber se essa 

postura pode interpelar ou possibilitar os diálogos com os sujeitos da EAJA. Os(as) 

professores(as) precisam perguntar como seu conteúdo pedagógico afeta a curiosidade dos 

sujeitos estudantes. Eles(as) devem estar preparados(as) para serem incertos(as) em suas 

explorações e explorar suas próprias ansiedades. A análise do porquê a sexualidade é tão 

difícil de ser discutida no conteúdo escolar deve ser realizada. Também deve haver uma 

disposição de parte desses(as) professores(as) para desenvolver sua própria coragem política, 

numa época em que pode não ser tão popular levantar questões sobre o mutável conhecimento 

da sexualidade. A sexualidade está envolvida com a capacidade para a liberdade e o direito a 

uma informação adequada é parte daquilo que vincula a sexualidade tanto com o domínio 

imaginário e particular quanto como domínio público. (BRITZMAN, 2013). 

Discutir a maneira como isso ocorre, repensar os significados e consolidar novas 

práticas que saibam aproveitar do conhecimento acumulado dos(as) docentes, da experiência 

desses(as), dentro e fora da sala de aula, de intervenções realizadas por pessoas e 

organizações escolares e não escolares, podem ajudar a promover um ambiente escolar mais 

saudável e mais respeitador de direitos humanos. 

 

 

3.3. Objeto Educacional 

 

 O objeto educacional se constitui: na interação entre o conhecimento e os saberes do 

sujeito professor(a) sobre a temática de gênero e sexualidade e sobre os sujeitos educandos; 

com as novas informações adquiridas do processo de pesquisa-ação e os grupos de estudo; a 

partir, também, dos planejamentos de ações com base nesse conjunto de saberes e a prática 

efetiva desse planejamento em sala de aula, bem como das impressões e análises dos(as) 

professores(as) sobre o trabalho realizado.  

 Para tanto, deve-se remontar o processo de formação continuada ocorrido na Escola 

Campo e seus desdobramentos em sequências didáticas planejadas durante a 
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intervenção/pesquisa-ação ocorrida nesse espaço da EAJA. O ponto de partida para o 

planejamento das sequências didáticas foi a concepção de saberes desses(as) profissionais 

sobre o(a) aluno(a) da EAJA, sua realidade, suas experiências de vida, seus conhecimentos e a 

construção de suas identidades diante do coletivo. Buscou-se, igualmente, trabalhar o desafio 

proposto por Arroyo (2007b, p. 17-18): 

Reconhecer os jovens e adultos como membros de coletivos seria um horizonte 

muito interessante para a EJA. Superar a ideia de que trabalhamos com percursos 

individuais para tentar mapear que coletivos frequentam a EJA. O coletivo negro, o 

coletivo mais pobre, o coletivo de trabalhadores, o coletivo dos sem-trabalho, o 

coletivo das mulheres. Que coletivos são esses? É muito diferente pensar um 

currículo para indivíduos, para corrigir percursos tortuosos individuais, do que 

pensar em um currículo para coletivos. Pensar em conhecimentos para coletivos, em 

questões que tocam nas dimensões coletivas, pensar na história desses coletivos. Um 

ponto que chama muito a atenção nesses coletivos é a luta por sua identidade, a luta 

por sua cultura: cultura negra, memória africana, memória quilombola, memória do 

campo, memória das mulheres do campo, memória dos atingidos pelas barragens. 

Essas são as grandes questões que eles colocam.  

 

 

 

O currículo da EAJA deve refletir, no trabalho pedagógico, as lutas coletivas pelos 

direitos coletivos garantidores da identidade do(a) negro(a), do(a) índio(a), do(a) migrante, 

do(a) idoso(a), da mulher, do gay, da lésbica e de todas e de todos que representam 

coletivamente a diversidade contemplada nesse espaço escolar da EAJA. O currículo da 

EAJA deve reconhecer a importância dessas lutas coletivas na constituição do respeito às suas 

culturas e constituição de suas identidades. 

  As práticas discriminatórias que sustentam a desigualdade entre os gêneros e 

hierarquizam as diferenças não são eventos excepcionais na nossa sociedade, o que se percebe 

no cotidiano da escola é a naturalização dessas atitudes de discriminação das mulheres e 

dos(as) homossexuais em geral. É importante, no planejamento e na execução das sequências 

didáticas, que haja o entendimento e a percepção de todos os sujeitos envolvidos, 

professores(as), coordenadores(as) e estudantes da EAJA no sentido de identificar as 

discriminações em suas especificidades, posto que, naturalizadas, elas passam despercebidas. 

 Se as diferenças entre mulheres e homens, homossexuais e heterossexuais, pretos e 

brancos, gordos e magros, pobres e ricos são hierarquizadas e tratadas como ―desigualdades 

naturais‖ na EAJA, sempre justificadas nos diálogos entre os sujeitos como se fosse uma 

situação natural e legítima, com expressões do tipo ―sempre foi assim‖ e ―nunca vai mudar‖; 

os sujeitos não identificarão a violação de direitos, a desqualificação das mulheres, o 

cerceamento da liberdade de ser quem se é, o preconceito com os homens que não se 
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identificam com os comportamentos heteronormativos esperado ―naturalmente‖ para pessoas 

do sexo masculino e todas as práticas discriminatórias que causam sofrimento às pessoas. 

 As atividades planejadas se basearam em procedimentos dialógicos e participativos. A 

docência é um exercício educativo orientado para a transformação por meio de uma relação 

dialógica e participativa. O diálogo é o sinal, o distintivo que deve marcar a produção do 

conhecimento na escola. As sequências didáticas planejadas se ocuparam da construção 

criativa e coletiva do conhecimento na interação entre o(a) professor(a) e o(a) aluno(a).  

Houve, assim, uma abertura para os desafios que constituem saberes necessários à pratica 

educativa, e, de acordo com Freire (2015), esses desafios se resumem na capacidade do(a) 

professor(a) não se envergonhar por não conhecer algo, ser aberto(a) aos(às) outros(as) e à 

disponibilidade curiosa diante da vida. Conforme Freire (2015, p. 133): ―o sujeito que se abre 

ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como 

inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da história‖. 

 Em uma sequência didática, em especial, utilizou-se como uma das estratégias a roda 

de conversa. A roda de conversa pode ser definida como uma metodologia de intervenção a 

ser desenvolvida em pequenos grupos. São bastante utilizadas nas práticas pedagógicas para 

socialização dos conhecimentos, bem como pelos pesquisadores nos campos das ciências 

sociais e humanas. A roda de conversa é um espaço democrático onde todos têm o direito de 

expressar suas ideias, de serem ouvidos e respeitados. 

 Procurou-se, então, nas sequências didáticas trabalhadas, desenvolver ações 

pedagógicas de enfrentamento às práticas discriminatórias na escola, bem como fomentar 

estratégias de promoção da equidade de gênero, reconhecendo e respeitando a diversidade 

cultural da EAJA da Escola Campo. As discussões sobre a equidade de gênero, sexualidade e 

diversidade sexual realizadas nesse contexto escolar potencializaram ações transformadoras, 

no sentido de traduzi-las nessas sequências didáticas aplicadas na EAJA da Escola Campo. 

Uma teoria que se fez prática, daí a sua potencialidade de transformação, pois se entende que 

a articulação entre teoria, saberes e experiência resultou nessa prática aqui descrita como 

objeto educacional. 

 As sequências didáticas são fruto do trabalho dos(as) professores(as) participantes da 

pesquisa para serem trabalhadas, com os(as) estudantes da EAJA da Escola Campo, as 

temáticas diversidade, gênero e sexualidade. Esses(as) professores(as) desenvolveram, em 

conjunto, o total de seis sequências nas turmas escolhidas por eles(as). Os alunos puderam 

aprender, durante essas aulas, sobre a construção da masculinidade, os papéis de gênero e a 
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validação social do ser homem; os direitos da mulher; os direitos universais humanos; a 

violência de gênero contra as mulheres; a diversidade sexual, bem como ampliar 

conhecimentos acerca das questões de gênero e favorecer a conscientização para a equidade 

entre os gêneros.  

 Dentre as sequências didáticas desenvolvidas pelos(as) professores(as) participantes e 

observadas pela pesquisadora, duas foram eleitas para comporem o objeto educacional desse 

trabalho. São elas: Diversidade sexual na escola: reconhecê-la e superar preconceitos, 

(Apêndice E) para trabalhar com o II segmento (5ª a 8ª séries) da EAJA e Lei Maria da Penha 

– Viver sem violência é direito de toda mulher (Apêndice F) para trabalhar com o I segmento 

(1ª a 4ª séries) da EAJA. A escolha dessas sequências didáticas ocorreu pelas abordagens 

específicas a que elas se propuseram e principalmente porque foram trabalhadas a partir de 

uma situação problema que estava sendo vivenciada pelo professor e pela professora que as 

planejaram e as realizaram. Isso possibilitou que o desenvolvimento dessas aulas fosse 

caracterizado por trocas de experiências em que o(a) professor(a) e os(as) alunos(as) 

pudessem se posicionar diante das discussões e da roda de conversa. 

 Sobre a sequência didática Diversidade sexual na escola: reconhecê-la e superar 

preconceitos, deve-se ressaltar que esta foi planejada com base nas dificuldades relacionais 

apontadas pelo professor na convivência diária com os(as) alunos(as) das 8ª séries A e B. Ele 

pontuou na entrevista sobre a identificação de sua orientação sexual em todos os espaços que 

ele convive e trabalha dizendo que: ―[...] e apesar de a gente ter um grupo heterogêneo eu 

nunca tive problemas com a minha sexualidade aqui‖ e completa: ―[...] mesmo eu sendo 

homossexual, não havia despertado para a importância de trabalhar a diversidade sexual‖
29. 

Ao analisar os resultados do trabalho realizado, o professor a afirmou:  

 

 

[...] mas depois que eu fiz [as rodas de conversa] com essas duas turmas, as outras 

eu quase não tenho problemas, mas com essas duas turmas eu senti muita resistência 

de eu entrar na sala e eles saírem... [...] foram as turmas que nós trabalhamos essa 

temática. Daí depois disso eu percebo que o diálogo está mais tranquilo, eles se 

abrem mais, hoje eu chego perto deles, tenho essa liberdade, não só de falar com 

eles como aluno, mas como pessoa: ―E aí como você está? Teve recaída? Está se 

alimentando bem, sua família... Não, estou firme na igreja‖. Tenho mais essa 

liberdade. Agora mesmo eu tive uma situação ali em outra turma: ―Ah, o professor 

tá todo light, de sandália, camisetinha da Calvim Klein,‖. Aí eu disse, ―Uai, gente, o 

que tem demais nisso?‖. ―– Todo boyzinho!‖. Aí um dos meninos falou assim: 

―Não, mas os gays geralmente se vestem muito bem, e é preferível usar sandália 

mesmo, né professor?, do que um sapato quente‖. Então eu já percebi como nosso 

relacionamento está melhorando (entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 
  

                                                           
29 Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015. 
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 O processo de estudos, planejamentos e discussões com os(as) professores(as), assim 

como a experiência das aulas trabalhadas nas 8ª séries daquela Escola, provocou um 

redimensionamento na relação desse sujeito-professor com os sujeitos-educandos. Gerânio 

finaliza a conversa sobre a brincadeira de seu aluno da 8ª A, dizendo: ―Ele teve a liberdade de 

me tratar como homossexual, sem me desrespeitar. Você viu que quando eu finalizei a minhas 

aulas estava mais tranquilo nessa questão.‖ 
30

. 

 Quanto às perspectivas referentes ao trabalho realizado, desde a formação até as 

práticas pedagógicas conferidas por meio das sequências didáticas, o professor confessou que 

no início não teve grande interesse, mas com as leituras dos textos, a participação nos grupos 

de estudo e o planejamento das ações, ele incentivou-se a realizar essas aulas e a trabalhar a 

temática da diversidade sexual especificamente nas duas salas de 8ª séries, nas quais ele sentia 

um pouco de rejeição e constrangimentos em função da sua identidade sexual: 

 

Eu não tinha nenhum interesse, mas aí as coisas foram fluindo, as conversas, os 

textos, as reuniões que você [a pesquisadora] participava, então eu percebi, nossa! 

Deu pra gente sentir que não é só vir pra escola e voltar todos os dias, tem que fazer 

alguma coisa por esses meninos. Aí eu fui pesquisar, porque eu não tinha trabalhado 

ainda [se refere à temática da diversidade sexual], vou pesquisar o que eu tenho 

pronto, né. Aí eu visitei o site do MEC, porque foi o único, foi mais elaborado e tal, 

e eu fui pegando uma coisa ali, uma coisa acolá, e vi que dava para planejar e fazer 

uma aula bacana! (Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 Para finalizar a análise desse processo de intervenção, que culminou com o 

desenvolvimento das sequências didáticas, relata o professor Gerânio: 

 
 
 
 [...] Muito bom, nunca tive, mas assim... Isso [diversidade, gênero e sexualidade] 

nunca foi visto da forma que eu vejo agora, eu acho que isso é até bíblico, né: 

“Conhecereis a verdade e ela vos libertará”, então eu acredito que daqui pra frente 

isso tem que fazer parte da rotina da escola. Porque é bom, eu já estou aqui há pouco 

mais de quatro anos, comecei em 2011, eu sou o caçula aqui da escola, de tempo de 

escola, eu acho que nós já perdemos muitos alunos aqui por conta de preconceito 

(entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015). 

 

 

 O conhecimento sistematizado é uma ferramenta importante para sustentar a reflexão 

crítica, deve-se considerar, entretanto, que, embora o acesso à informação seja primordial, ele 

não é suficiente para promover uma atitude reflexiva, crítica e responsável. A partir destas 

                                                           
30 Entrevista concedida em Goiânia, em 01/12/2015. 
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questões, pode-se reafirmar que a escola ocupa um lugar importante na vida de adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. Podendo, inclusive, garantir acesso a informações sobre temas 

ligados à sexualidade e a direitos, entre outros. Nesse sentido, vale estar atento às 

oportunidades não só de transmitir ―mensagens preventivas‖, mas também de construir 

propostas educativas que promovam a reflexão sobre os direitos e as responsabilidades dos 

cidadãos e das cidadãs a respeito da expressão do afeto, da sensualidade e da reprodução. 

 A sequência didática: Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito de toda 

mulher, (Apêndice F) foi trabalhada com o I segmento (1ª a 4ª séries) da EAJA. A professora 

optou por trabalhar a Lei Maria da Penha, pois a situação de uma aluna em particular a 

inquietava e a estimulou a trabalhar a temática de gênero em sua sala de aula com especial 

destaque para as violências de gênero que são praticadas contra as mulheres. De acordo com a 

professora Gérbera: 

 

A lei Maria da Penha pra mim – engraçado que veio assim na hora pra mim, eu 

estava com uma aluna, pra mim era só uma aluna com problema, porque ela chegava 

todos os dias falando e reclamando... O marido vinha e ficava de fora, vigiando ela, 

ficava na porta às vezes, tal, eu via aquele sofrimento, quando ele saia um 

pouquinho ela começava a falar que ela não sabe ler, não sabe escrever e ele nunca a 

deixou estudar, e ela tem só 35 anos de idade, menina bonita, você conheceu, né, e 

totalmente presa, e eu estava muito preocupada... Comentei com todos, eu falava o 

que estava me angustiando, me angustiando muito: como que eu poderia ajudá-la? 

Aí quando cheguei à sala, eu levei a proposta e você já trouxe as cartilhas Lei Maria 

da Penha e que eu apresentei pra eles e a gente começou a trabalhar, porque tem 

muita dificuldade na leitura, interpretação, eles não entendem o que leem e a leitura 

é realizada com muita dificuldade. Eu falei: vou ler devagarinho, com calma com 

eles passo a passo e discutir cada tópico (Entrevista concedida em Goiânia, em 

04/12/2015). 

 

 

 

 A sequência didática trabalhada pela professora abordou a vida da 

farmacêutica/bioquímica Maria da Penha por meio de uma entrevista em que ela discorre 

sobre a sua vida conjugal e as tentativas de homicídio que sofreu e conseguiu sobreviver. 

Durante as observações assistemáticas dessas aulas ministradas por essa professora, um dado 

é surpreendente, diz respeito ao fato de essas alunas e esses alunos não terem conhecimento 

da Lei Maria da Penha e da garantia que esta promove às mulheres vítimas de violência 

doméstica. Percebia-se a desconfiança estampada nas faces das mulheres e homens adultos 

que participavam dessas aulas preparadas pela professora.  

 Em seguida à apresentação da vida de Maria da Penha, iniciou-se a leitura da Lei, que 

carrega o nome da farmacêutica, com destaque para a descrição detalhada dos tipos de 

violência doméstica pelas quais as mulheres são vítimas e as condições dadas por Lei para que 
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as mesmas possam buscar seu direito constitucional de viver em paz e livre do círculo da 

violência. Essas aulas surpreenderam ainda mais a pesquisadora, pois, durante as mesmas, 

alguns homens relataram seu envolvimento com a violência doméstica, sendo que dois alunos 

haviam se envolvido para proteger a irmã e um aluno relatou, corajosamente, já haver 

praticado violência física contra sua mulher e ter sido preso por isso e que não praticaria mais, 

pois poderia ser preso novamente. Todas as mulheres presentes confirmaram ter sofrido ou 

estar sofrendo algum tipo daquelas violências tratadas ali naquele espaço, nas palavras da 

professora Gérbera: 

 

 

E aí quando eu percebi, e você esteve na sala pode perceber que não era só uma, que 

100% das mulheres tinham problemas gravíssimos, seríssimos, [de violência 

doméstica] que a gente acha que hoje a sociedade já está superada, você acha que a 

mulher já está num patamar mais adiante, já está mais avançada, você acha que isso 

não existe mais ou que existe minoria, e o que a gente percebe é que ainda é maioria. 

Uma maioria das mulheres ainda está massacrada, ainda está sofrida; e o medo, né, o 

medo também, a maioria [de mulheres] da minha sala de aula hoje já está separada, a 

maioria é separada e está sozinha. Como eu estou sozinha, por quê? É o medo do 

outro ou da outra, de ter outra pessoa e de repetir os mesmos erros. A gente fica 

muito decepcionada assim: Uai, o que será que está acontecendo com os homens, 

homens e mulheres, pra ter tanta violência?  (Entrevista concedida em Goiânia, em 

04/12/2015). 

 

 

 

 A forma como a professora se posicionou diante de seus(as) alunos(as) com 

referências à sua história de vida proporcionou a essas aulas um espaço de confiança e 

cumplicidade entre professora e alunos(as) que desencadeou em vários depoimentos 

importantes para essa pesquisa. Em decorrência desse fato de grande importância, a 

professora delongou a discussão sobre a vida de Maria da Penha e sobre a Lei Maria da penha 

e sua constitucionalidade e garantia de direitos à mulher. Dando sequência ao planejamento, a 

professora exibiu o filme ―Acorda Raimundo Acorda!‖ e, em seguida à discussão, a 

professora sugeriu a apresentação de uma peça teatral com base nesse filme; os(as) alunos(as) 

aprovaram a ideia da peça teatral e começaram a ensaiar sob a direção da professora 

referência dessa sala de aula.  

Quando questionada sobre as temáticas de gênero e sexualidade e as questões 

colocadas em sala de aula, a professora Gérbera ponderou: 

 

Porque parece que está tão natural, mas parece que a gente está aceitando a coisa, 

mas que na verdade não é assim, que a gente sabe dos preconceitos, principalmente 

dos alunos [homens] que deve ser trabalhado pra ampliar, abrir o diálogo, quando 
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você abre para o diálogo tem um crescimento (Entrevista concedida em Goiânia, em 

04/12/2015). 

 

 

 De acordo com a professora, o diálogo é a premissa para o trabalho de conscientização 

e quebra do modelo heteronormativo da sociedade, e o trabalho pedagógico com os homens é 

necessário, pois são estes que mais têm preconceitos contra as mulheres; a diversidade sexual 

para eles não deve existir.  

 A postura do professor e da professora que desenvolveram essas duas sequências 

didáticas eleitas e aqui apresentadas, para o objeto educacional, se configura nos preceitos 

postulados pelo educador Paulo Freire (2015, p. 134):  

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste 

saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável 

que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos [...]. 

Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a 

minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua 

forma de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela. E a diminuição de 

minha estranheza ou de minha distância da realidade hostil em que vivem meus 

alunos não é uma questão de pura geografia. Minha abertura à realidade negadora de 

seu projeto de gente é uma questão de real adesão de minha parte a eles e elas, a seu 

direito de ser. 

 

 

 O posicionamento dessa professora e desse professor diante da problemática percebida 

por eles tem uma intencionalidade que é a de refletir sobre os problemas que se apresentam no 

cotidiano da escola no nível das relações interpessoais. Essa preocupação se caracterizou nos 

planejamentos das sequências didáticas em que se procurou trabalhar com o diálogo e a 

reflexão. Procedimentos que se verificaram na prática e que geraram um contexto de 

confiança e cumplicidade, permitindo que as pessoas pudessem se expressar, buscando 

superar seus próprios medos e entraves relativos às temáticas trabalhadas.   

 Pode-se inferir que as práticas de combate à discriminação de gênero e da diversidade 

sexual não podem ser atos excepcionais; é preciso um trabalho diário. E a escola é um 

universo riquíssimo para o trabalho cotidiano de superação de preconceitos referentes à 

diversidade sexual e à discriminação de gênero. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A década de 1960 marca o início do movimento feminista no Brasil, surgido da 

necessidade das mulheres de serem reconhecidas com direitos iguais aos dos homens. Embora 

não exista lei alguma que trate da hierarqia das relações de gênero, a desigualdade entre 

mulheres e homens se estabiliza na sociedade de acordo com o modelo colonial 

heteronormativo em que a identidade do homem branco, classe média, cristão e heterossexual 

é ensinada na família, reiterada cotidianamente na escola, nas brincadeiras, durante as aulas e 

nas relações de gênero aí existentes. Na vida prática, esse modelo tende a ser vivenciado 

como natureza, e o homem e a mulher concebidos como uma essência. De acordo com Louro 

(2009, p. 91): 

 

Outra ideia sugestiva é a de que há provavelmente especiais intersecções entre 

heterossexualidade e gênero. Temos de reconhecer que sexualidade e gênero estão 

profundamente articulados, talvez mesmo, muito frequentemente, se mostrem 

confundidos. Experimentações empreendidas no ―território‖ da sexualidade acabam 

por ter efeitos no âmbito do gênero. Basta lembrar o quanto é comum atribuir a um 

homem homossexual a qualificação de ―mulherzinha‖ ou supor que uma mulher 

lésbica seja uma mulher-macho. A transgressão da norma heterossexual não afeta 

apenas a identidade sexual do sujeito, mas é muitas vezes representada como uma 

―perda‖ do seu gênero ―original‖.  

 

 

 

  As relações de gênero entre mulheres e homens da EJA são efetivamente afetadas por 

esse modelo heteronormativo. Para compreender os sujeitos dessa modalidade de ensino, o 

primeiro passo é reconhecer a necessidade de olhá-los de maneira específica, distanciando-se 

da imagem que, para representá-los, aplica-lhes o padrão da heterossexualidade. A EJA é o 

espaço da diversidade cultural. As identidades que a compõem são representadas pela luta de 

minorias – que veem na educação um espaço para seu reconhecimento –, configuradas tendo 

em vista os seguintes grupos: negros(as), pobres, os(as) homossexuais, as mulheres, os(as) 

migrantes e religiões, como o espiritismo e a umbanda, entre outras diferenças. 

Os sujeitos da EJA retornam aos espaços da educação formal com marcas profundas 

de vivências constitutivas de suas experiências de vida: profissionais, sexuais, de exclusão da 

escola, de maternidade e/ou paternidade na adolescência, de suas alegrias e dificuldades. Em 

virtude disso, amplia-se o contingente das múltiplas identidades. 

O estudo de gênero questiona o currículo como campo de construção das múltiplas 

identidades, não apenas dos(as) educandos(as), mas, também, de professores(as) e de 
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todos(as) os(as) profissionais que interagem no espaço escolar. O currículo é palco de diálogo, 

mas também de tensões e conflitos. No entanto, no atual contexto da educação, o currículo 

deixa-se perpassar por um caráter controlador e homogêneo que despreza a heterogeneidade 

da sala de aula. Para que a EJA tome para si a consciência de que é uma modalidade de ensino 

constituída pela diversidade e transforme essa evidência em condições reais de intervenção no 

processo de aprendizagem de seus sujeitos, talvez o diálogo seja o caminho mais eficaz para 

esse fim (PAVAN, 2013). 

Na história da educação de jovens e adultos no Brasil, vislumbra-se a ausência das 

mulheres na sala de aula durante o período colonial, no Império oitocentista e na Primeira 

República, quando se concebia que o espaço público era naturalmente destinado ao homem, 

cabendo a elas, em geral, a privacidade da vida doméstica. Às mulheres adultas da colônia era 

permitido frequentar aulas de catequese. Sua educação completava-se no lar, onde aprendiam 

a cozinhar, lavar, passar, enfim, tornavam-se cuidadoras de seus pais e maridos. Essa era a 

normativa europeia da época. Na própria metrópole do século XVI, não havia educação 

regular para meninas. As mulheres da corte eram alfabetizadas em casa, o suficiente para ler 

livros de reza. Já as portuguesas do interior de Portugal eram, em sua maioria, analfabetas 

(RIBEIRO, 2000). 

No Brasil, a partir da década de 1990, as políticas públicas educacionais têm se 

preocupado com as questões relacionadas a gênero, à sexualidade e à diversidade sexual. Com 

a disseminação da AIDS e com o grande número de mães adolescentes o MEC lança, em 

1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Esses documentos fazem referências à 

pluralidade cultural brasileira e argumentam que a desnaturalização do discurso sobre a 

identidade nacional e a multiplicidade de identidades culturais são ponto de partida para 

repensar a educação para a diversidade, com propostas curriculares voltadas para a formação 

da cidadania crítica e participativa, em uma sociedade marcada desde sempre pela exclusão e 

pelas disparidades socioeconômicas e culturais (BRASIL, 1997). 

 Em meio ao desenvolvimento dos temas transversais nos currículos escolares, os 

PCN‘s sugerem em especial atenção aqui, a questão de gênero e sexualidade/orientação 

sexual com o programa organizado em três eixos norteadores: a) Corpo: matriz da 

sexualidade; b) Relação de Gênero; e c) Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS. Em cada um desses eixos, destacam-se alguns aspectos que devem ser 

contemplados em ações educativas. Os PCN‘s convidam o(a) profissional da educação a 

refletir com seus(suas) alunos(as) sobre as relações entre homens e mulheres na sociedade 
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brasileira. Da mesma forma o documento referência da Conferência Nacional de 

Educação/2014 orienta que, a fim de que superem as desigualdades e injustiças, sejam 

incluídas todas as pessoas na educação, com especial atenção para aqueles grupos excluídos 

por serem diferentes (CONAE, 2014) 

O documento final do VI CONFITEA (2008) pondera que a EJA é um espaço de 

conflitos e aprendizagem em que diferentes experiências contribuem para a formação de 

jovens e adultos(as) como sujeitos da história. Argumenta ainda que a EJA é um conjunto 

amplo e heterogêneo de jovens e adultos(as) oriundos de diferentes frações da classe 

trabalhadora. Ela se constitui como um espaço de tensionamento e aprendizagem da 

diversidade e multiplicidade de situações relativas às questões étnico-raciais; de gênero; de 

geração; de aspectos culturais e regionais e geográficos; de orientação sexual; de privação da 

liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas – entendida, portanto, nas diferentes 

formas de produção da existência, sob os aspectos econômico e cultural.  

Por fim o documento (VI CONFITEA, 2008) conclui que toda essa diversidade institui 

distintas formas de ser brasileiro(a), que precisam incidir no planejamento e na execução de 

diferentes propostas e encaminhamentos na EJA. A prática educativa da educação para a 

diversidade garante a inclusão, promove igualdade de oportunidades, discute preconceitos, 

discriminações e violências, especialmente no que se refere a gênero e sexualidade. 

 Para que a escola trabalhe o respeito à diversidade, é importante que os(as) 

professores(as) conheçam e estejam bem informados sobre o assunto. Essa é a premissa 

básica para articular um discurso pautado na concepção de uma nova cultura escolar de 

igualdade e respeito às diferenças. A escola deve se encarregar de promover constantes 

diálogos sobre esses temas, com o exercício diário dos(as) professores(as) para que não 

ressaltem ou criem situações de desigualdade forjadas pelas diferenças entre os(as) 

estudantes. 

 As pesquisas as quais esse trabalho se refere são UNESCO (2004a); UNESCO 

(2004b) e INEP/FIPE (2009). Seus relatórios apresentam com clareza o alto índice de 

preconceito e discriminação de gênero e sexualidade existente no ambiente escolar, tanto 

dos(as) professores(as), quanto dos(as) alunos(as) e de seus pais e ou responsáveis. Todas as 

pesquisas citadas apontam para a urgência de uma ação que aborde as temáticas de gênero, 

sexualidade e diversidade sexual nas escolas e para a necessidade de se incluir essas temáticas 

nos currículos escolares.  
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 As orientações dos documentos oficiais do MEC e da ONU contrapõem-se à ideologia 

dos grupos religiosos e conservadores contrários à discussão desse assunto no interior das 

escolas. Tal pensamento ecoa no Legislativo federal e nas esferas estaduais e municipais. Em 

junho de 2015 foi aprovado o Plano Municipal de Educação de Goiânia, suprimindo-se aí as 

palavras ―gênero‖, ―sexualidade‖ e ―orientação sexual‖ ao modelo do Plano Nacional de 

Educação, aprovado em junho de 2014, com a eliminação desses vocábulos. Esses grupos 

contrários à discussão do tema alegam que isso configuraria uma ideologia de gênero que 

pretenderia ensinar suas crianças a serem homossexuais. Para eles, a escola não seria lugar 

para que se fale de sexo.  

 A sexualidade existe e está presente na vida das pessoas, na EJA e nas escolas, em 

geral, independentemente de se falar ou não sobre ela, da existência ou não de uma disciplina 

de Educação Sexual, da inclusão ou não do assunto no projeto político pedagógico. Como 

parte da vida das pessoas, a sexualidade não se separa dos sujeitos, que por sua vez, não a 

abandonam (LOURO, 1997). 

De acordo com os estudos realizados por esta pesquisa em EJA, o seu currículo, em 

nível nacional, tem se desenvolvido, na maioria das vezes, com práticas pedagógicas em que 

se privilegiam a inteligência cognitiva e o raciocínio lógico. Esse modelo curricular baseia-se 

em uma abordagem reducionista da vida, desconsiderando diferentes dimensões da cultura, a 

afetividade, a subjetividade e a própria história de vida dos(as) alunos(as). A proposta dos(as) 

estudiosos(as) do assunto, aqui privilegiados(as), é a de que seria importante realizar um 

currículo orientado culturalmente, que valorize o potencial humano e desenvolva as 

dimensões unilaterais dos sujeitos da EJA.  

 O currículo tem o dever de aprimorar, recuperar e discutir o direito e a cultura da 

escola, do mundo e do ser em si. É também sua incumbência garantir o aprendizado 

acumulado por novas e antigas gerações, e a apropriação de práticas e valores culturais, de 

sistemas simbólicos em função da construção do conhecimento pleno do ser humano. Um 

simples processo de transferência de conhecimento e conteúdo não pode ser o objetivo do 

currículo. Ele possui um caráter político e histórico e comporta uma relação social. Segundo 

Apple (1989), Arroyo (2013) e Silva (2014), o conhecimento, a cultura e o currículo são 

elaborados no contexto das relações sociais e principalmente de poder. Ele não pode ser 

indiferente à vida em sociedade, o que implica considerar fatores sociais e econômicos; 

tampouco se restringe a ideias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas por 

sujeitos concretos, imersos em relações de poder. 
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 A PPP EAJA 2012-2014 (2013) evidencia uma preocupação com a diversidade 

cultural que caminha junto com a proposta em todas as suas considerações. Essa preocupação 

se traduz na orientação de entender o sujeito da EAJA em sua completude, envolvendo todos 

os aspectos que caracterizam a constituição de suas identidades. O documento (PPP 2013) 

prioriza o sujeito dessa instituição em seus aspectos geracionais, sociais e econômicos. 

Mesmo que a PPP EAJA 2012-2014 (2013) demonstre, por pesquisas, a diversidade cultural 

que constitui a modalidade, ainda assim, ela não aprofunda a discussão das questões relativas 

à etnia, ao gênero e à sexualidade. 

A temática da relação de gênero ainda é tratada em projetos educacionais como 

propostas curriculares, de forma genérica e superficial, o que limita o desenvolvimento da 

educação na perspectiva da diversidade. As temáticas de etnia, gênero e sexualidade 

normalmente são substituídas por termos vagos como ―cidadania‖, ―direito‖, ―conhecimento‖, 

―visão de mundo‖, ―escolarização‖, ―consciência‖ e ―relação‖ com o mundo do trabalho. Nas 

palavras de Louro (1994, pág. 34), 

 

 

Agora as pesquisas têm procurado ―compreender a educação articulada ao todo 

social‖. No entanto, este ―todo social‖ tem sido por sua vez entendido de modo 

reduzido, ou seja, fundamentalmente, como a sociedade capitalista, dividida em 

classes sociais antagônicas. Apenas eventualmente são feitas menções à existência 

de outras contradições sociais (como as oposições de gênero, raça, idade, religião). 

Assim sendo, parece ainda restar aos que assumem o desafio de trabalhar com tais 

contradições o ônus de reafirmar sua validade.  

 

 

 As temáticas de gênero, etnia/raça, religião e conflitos intergeracionais são 

contradições dificilmente discutidas na EAJA. Restringem-se à menção a esses temas em 

datas comemorativas, como o Dia Internacional da Mulher e o Dia da Consciência Negra. 

Discutir temas pontuais como esses é também um convite aos sujeitos da EAJA para que se 

reconheçam como homens e mulheres e para lembrá-los(as) que fazem parte de uma 

sociedade que pouco discute essas questões. Isso significa também rever conceitos 

relacionados às diferenças sexuais, à orientação sexual, à identidade e à diversidade, ligados à 

sexualidade e ao gênero no currículo da EAJA. 

 O desafio da reescrita da PPP/EAJA (2017), proposto ao coletivo de professores(as) da 

EAJA, aos participantes do GTE, pela GEREJA, consolidou-se no redimensionamento do 

currículo da EAJA, voltado para a diversidade cultural. Concentrou-se no sujeito educando e 
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com isso abriu espaço para discutir a diversidade e, com ela, questões relacionadas a gênero e 

à sexualidade, inerentes ao cotidiano de todos os atores envolvidos no espaço escolar.  

 O complexo processo de escuta dos(as) professores(as), coordenadores(as) 

pedagógicos(as), estudantes e funcionários(as) administrativos(as) por meio de cartas, 

pesquisas, oitivas, simpósios, seminários e grupo de trabalho e estudo resultou em 

informações importantes que conduziram a reescrita da PPP/EAJA (2017). Ele favorece o 

redimensionamento do eixo da diversidade cultural que priorizou, na nova proposta a ser 

editada, a discussão de etnia/raça, gênero, sexualidade e diversidade sexual na EAJA. A 

despeito do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação a EAJA da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, a partir desse longo processo de escuta e discussão com o 

conjunto de sujeitos da EAJA, inclui-se a discussão de etnia/raça, de gênero e de sexualidade 

em sua proposta curricular (PPP/EAJA, 2017), de acordo com as orientações dos documentos 

oficiais do MEC e da ONU, acima mencionados.  

 Esta dissertação foi constituída a partir de algumas lacunas. A primeira delas diz 

respeito à ausência das mulheres na sala de aula, em alguns períodos da história brasileira. A 

segunda lacuna encontrada foi a falta da discussão de gênero e sexualidade na PPP/EAJA 

(2013), sendo que a terceira refere-se a não menção do tema de gênero no PPP da Escola 

Campo(2015). As duas vezes que se mencionaram aí as palavras gênero e sexualidade 

ocorrerem em um contexto que as generalizava, na proposta, para os direitos humanos e a 

cidadania. 

 Preencher lacunas configura-se, em última análise, como o objetivo deste trabalho. O 

processo de inclusão de gênero e sexualidade nas discussões com o coletivo de profissionais 

da Escola Campo, que aceitou participar da pesquisa-ação, partiu dos dados levantados junto a 

esse coletivo. Esses dados revelaram que os(as) professores(as) participantes da pesquisa não 

tiveram nenhum contato com essas temáticas durante sua formação inicial, tampouco nos 

cursos de formação continuada. Pesquisas sobre a realidade dos cursos de formação inicial 

constatam a ausência das temáticas de gênero e sexualidade tanto no ensino de pedagogia, 

quanto nas demais licenciaturas das universidades públicas e particulares em geral 

(UNBEHAUM, 2010). Ao expressarem suas dificuldades em trabalhar com a temática na 

EAJA, esses(as) profissionais ressaltaram que a falta de informação e conhecimento gerava 

insegurança em trabalhar esses assuntos em sala de aula. 

 À medida que os grupos de estudos aprofundavam as leituras e discussões, os(as) 

professores(as) participantes identificavam e problematizavam as situações de discriminação 
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de gênero e de sexualidade que eles(as) presenciavam em sala de aula e nos espaços da Escola 

Campo. Os saberes dos(as) docentes estavam sendo redimensionados por eles(as) à medida 

que procediam com o exercício de repensar suas práticas pedagógicas em relação à 

diversidade cultural. Por meio dos estudos realizados nos grupos, perceberam que havia uma 

naturalização das contradições encontradas nas relações sociais estabelecidas na Escola 

Campo. 

  Os estudos e as reflexões sobre a diversidade cultural, gênero e sexualidade 

proporcionaram maior segurança aos participantes da pesquisa-ação para que realizassem as 

atividades com os(as) alunos(as) a partir das concepções teóricas estudadas. Eles(as) 

começaram a problematizar a diversidade cultural e a levantar questões que percebiam em 

suas aulas e na convivência com os(as) discentes. Compreendia que haviam naturalizado essas 

questões, o que, a partir dos estudos desenvolvidos, não conseguiriam mais ignorar. Torna-se 

aqui muito relevante ressaltar que esses(as) profissionais trabalharam suas ações a partir de 

situações reais que vivenciavam na escola e que não trabalhariam em outra situação. 

 Esse processo de formação continuada demonstrou que era possível mudar os 

discursos e as práticas pedagógicas nos espaços da EAJA, da Escola Campo. Discutir aí as 

temáticas de gênero e sexualidade tornou-se necessário, urgente e possível, sobretudo a partir 

do diálogo aberto entre professoraes(as) e alunos(as); ademais, observa-se, em suas 

sequências didáticas, que eles(as) realmente se posicionaram na discussão daquelas temáticas 

diante dos sujeitos educandos. A abordagem da diversidade, gênero e sexualidade em sala de 

aula requer, além do conhecimento e informações sobre o assunto, disponibilidade para tratar 

do instável, do mutável, do inconstante e da fluidez que compõem as identidades.   

 Durante a realização das aulas confirmou-se, mais uma vez, a diversidade cultural 

existente na EAJA, o que foi tantas vezes reiterado no discurso dos(as) professores(as) 

participantes do GTE/EAJA (2017). As rodas de conversa, organizada pelo professor Gerânio, 

apontaram para a pesquisa que, assim como na sociedade, a escola não aceita nenhuma 

diferença em sua completude, todas elas denotam, para ela, imperfeição, geram apelidos e 

causam bullying. Os(as) alunos(as) que participaram das rodas de conversa justificaram os 

motivos que os(as) fizeram abandonar a escola durante a infância e ou adolescência: por 

serem gordos(as); pretos(as); pobres; filhos(as) de mães solteiras; mães adolescentes e muitas 

outras discriminações. Tornou-se evidente o quanto o modelo heteronormativo classifica a 

sociedade e reprime todas as diferenças que constituem a diversidade cultural existente na 

sociedade e na EAJA. 
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 Entre as sequências didáticas desenvolvidas pelos(as) professores(as) participantes e 

observadas pela pesquisadora, duas foram eleitas para comporem o objeto educacional desse 

trabalho. São elas: ―Diversidade sexual na escola: reconhecê-la e superar preconceitos,‖ 

(Apêndice E) e ―Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito de toda mulher‖, 

(Apêndice F). Essas sequências didáticas ocorreram a partir de abordagens específicas a que 

elas se propuseram e se originaram de uma situação-problema vivenciada pelo professor e 

pela professora que as planejaram e realizaram. Isso possibilitou que o desenvolvimento 

dessas aulas fosse caracterizado por trocas de experiências em que professor(a) e alunos(as) 

pudessem se posicionar diante das discussões e da roda de conversa. 

 A sequência didática ―Diversidade sexual na escola: reconhecê-la e superar 

preconceitos‖ foi desenvolvida com base em um problema de relacionamento desse professor 

com os(as) alunos(as) das turmas em que ele se propôs trabalhar, nas quais ele sentia um 

pouco de rejeição e constrangimentos em função da sua identidade sexual. Já a sequência 

didática ―Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito de toda mulher‖ foi planejada e 

desenvolvida a partir da inquietação da professora referência daquela sala de aula, diante das 

queixas de violência simbólica de uma aluna em especial. As aulas surpreenderam a 

professora referência da sala e a pesquisadora quando as alunas, à medida que estudavam a 

Lei Maria da Penha, identificavam as várias violências sofridas por elas e à medida que os 

alunos, por sua vez, reconheciam as que cometiam contra suas esposas. 

 O desenvolvimento dessas práticas pedagógicas surtiu resultados imediatos. Os 

maridos (alunos) relataram que deixaram de oprimir suas esposas, e as esposas (alunas) 

tomaram consciência de seus direitos de mulher. Elas começaram a questionar as violências 

vividas, tomando atitudes de prevenção e coibição delas. Outro resultado imediato que 

constou nas entrevistas refere-se à relação pessoal do professor e seus(suas) alunos(as). A 

partir do desenvolvimento da sequência didática, essa relação tornou-se mais livre e mais 

respeitosa. Nesse sentido, vale estar atento às oportunidades não só de transmitir ―mensagens 

preventivas‖, mas também de construir propostas educativas que promovam a reflexão sobre 

os direitos e as responsabilidades dos(as) cidadãos(ãs) à respeito da expressão de afeto, 

sensualidade e reprodução sexual. 

 O desenvolvimento deste trabalho na Escola Campo foi avaliado pelos(as) 

professores(as) participantes como uma forma de aprimorar seus conhecimentos e de 

encorajá-los(las) a levar a cabo práticas educativas voltadas para a inclusão de gênero e 

sexualidade no currículo da Escola Campo. As informações obtidas sobre as práticas de 
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alguns professores e algumas professoras, e que têm sido desenvolvidas na Escola Campo, 

oferecem condições para inferir que é possível e viável a discussão de gênero e sexualidade na 

escola, procurando desenvolver uma nova cultura escolar de respeito à diversidade cultural, 

desde que ao menos um(a) professor(a) se sinta motivado(a) a inquietar suas relações com 

os(as) alunos(as) a partir dessa perspectiva. 

 Neste ano de 2016 esses(as) profissionais realizaram a acolhida de seus(suas) 

educando(as) com atividades pautadas pela constituição das identidades e pelo respeito à 

diversidade cultural que constitui a EAJA. Apresentaram o filme Orações para Bobby (2009), 

sobre a história real de Mary Griffith, no papel representado por Sigourney Weaver. O filme 

relata a vida de uma mãe presbiteriana arrependida de tentar ―curar‖ o filho homossexual que, 

sentindo-se desprezado por sua opção sexual, suicida-se. Ao ler o diário do filho, Mary 

Griffith passa por um processo de redimensionamento de suas crenças e verdades, 

compreendendo, finalmente, a sexualidade de seu filho já morto. Diante da perda, ela se torna 

ativista do movimento gay nos Estados Unidos. 

 Enfim, deixa-se, aqui, o convite ao(à) leitor(a) para repensar a EAJA de acordo com o 

conjunto de fatores que a rodeiam e constituem-na. Espera-se que esse exercício contribua 

para promover um ambiente escolar mais saudável e mais respeitador dos direitos humanos. 

Cabe à escola o papel de traçar estratégias de ensino que possibilitem uma formação 

humanista e leve o(a) professor(a) e o(a) educando(a) a respeitar a diversidade, seja ela étnica, 

racial, de orientação sexual ou de gênero. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Projeto de Pesquisa ―A Construção de Igualdade de Gênero no Currículo da Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino de Goiânia‖. 

Pesquisadora: Maria Antônia de Paula Gomes. 

Orientador: Prof. Dr. Danilo Rabelo 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Aos 

Professores, Professoras e Coordenação Pedagógica. 

Escola Campo 

Goiânia-Go  

 

 

Prezados(as) professores(as), 

 

Vocês estão sendo convidados(as) a participar, como voluntários(as), da pesquisa ―A 

Construção de Igualdade de Gênero no Currículo da Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos na Rede Municipal de Ensino de Goiânia‖. 

Meu nome é Maria Antônia de Paula Gomes. Sou a pesquisadora responsável. Atuo, 

como professora do Município de Goiânia, na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos- 

EAJA.  Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

antoniapaula1403@gmail.com e, inclusive, sob a forma de ligação a cobrar, através do 

seguinte contato telefônico: (62) 3521 1120. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos 

como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

 

mailto:antoniapaula1403@hotmail.com
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INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação, qualitativa, que se dará no campo das informações, na 

busca de conhecer com maior profundidade o assunto e tornar mais claro os conceitos de 

―gênero‖ e ―diversidade‖. É uma pesquisa de observação participante, em que eu, como 

pesquisadora, procurarei integrar-me às atividades desenvolvidas no cotidiano da escola, com 

vistas a melhor perceber as interações sociais e a práxis pedagógica dos sujeitos pesquisados, 

sem interferir na rotina da escola e das aulas. 

  Ressalto que a participação do coletivo de professores e coordenação pedagógica é 

imprescindível para a realização e desenvolvimento desta pesquisa-ação, que se caracteriza 

por trabalhar teoria e prática diante de um problema que só poderá ser equacionado se 

envolver o conjunto de sujeitos que fazem parte da situação. Pretendo, durante toda a nossa 

trajetória, proporcionar ao coletivo de professores informações, discussões, material escrito, 

lista de filmes e livros que tratam da temática gênero e diversidade sexual e que, ao final do 

processo de pesquisa-ação, consistirão em parte do objeto educacional, um material escrito 

com sugestões de práticas pedagógicas para a elaboração do discurso e da prática de 

igualdade de gênero no ambiente escolar.  

Os eventuais riscos de participação nesta pesquisa são os possíveis constrangimentos e 

silenciamentos causados pelo choque entre o debate das relações de gênero e as opiniões, 

valores e crenças dos sujeitos pesquisados. Porém, para evitar esses conflitos pessoais e 

interpessoais no ambiente de trabalho, acrescento que todos os processos presentes neste 

trabalho são pautados no respeito às individualidades dos sujeitos envolvidos e ressalto, ainda, 

que vocês podem abandonar a pesquisa a qualquer momento e de que as discussões e 

formações serão voltadas, principalmente, para as informações necessárias sobre a temática 

gênero e diversidade sexual, para que não sejamos pegos de surpresa diante da diversidade de 

situações, envolvendo esta temática, que se apresentam no cotidiano da escola. 

Com relação aos riscos de constrangimentos entre professores em virtude de seu 

conhecimento e práticas, bem como suas crenças e valores, que possam gerar conflitos 

pessoais e interpessoais no ambiente de trabalho, é preciso esclarecer que não haverá 

imposição de valores, mas a apresentação dos conceitos de gênero e diversidade sexual, das 

políticas públicas para esses temas e como a escola pode trabalhar com esses conceitos e essas 

políticas públicas, respeitando as opiniões contrárias, uma vez que a escola é um espaço 

democrático em que todas as opiniões, crenças e valores podem e devem ser expressos, 

ouvidos, questionados e debatidos.  

Os benefícios de participação desta pesquisa são, fundamentalmente, a formação 

continuada do corpo docente pesquisado com a aquisição de conhecimento teórico-

metodológico para debater questões de gênero na sala de aula; promoção de diversas ações 

para uma política e cultura de igualdade de gênero na Educação de Jovens e Adultos, 

principalmente, na escola pesquisada.  

Metodologia da pesquisa: 

 A fase exploratória consistiu em algumas visitas à Escola Campo em que houve a 

visualização do local pela pesquisadora, levantamento de alguns dados com a 

coordenação pedagógica e leitura do Projeto Político Pedagógico/2014 da Escola 

Campo e da Proposta Político-Pedagógica da Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos (EAJA) / 2012-2014 da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; 

 Levantamento de dados: Aplicação de questionário com a coordenação pedagógica 

e coletivo de professores participantes; 
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 Observação do refeitório no horário do jantar, do recreio e de três (03) aulas de 

cada professor envolvido no processo durante o período de duas (02) semanas 

letivas; 

 Apresentação dos dados coletados e interpretados pela pesquisadora ao coletivo de 

professores participantes da pesquisa-ação para apreciação e decisão sobre os 

assuntos a serem trabalhados na formação continuada sobre a temática gênero e 

diversidade sexual; 

 Formação continuada em forma de grupo de estudo, no horário disponível para 

estudo e planejamento, formado pela pesquisadora, coordenação pedagógica e dois 

grupos de professores, somando 10 encontros de uma hora durante três semanas 

letivas; 

 Seminário de ações; 

 Entrevista com professores e coordenação pedagógica; 

 Observação do refeitório no horário do jantar, da sala dos professores e de três (03) 

aulas de cada professor envolvido no processo durante o período de duas (02) 

semanas letivas; 

 Tabulação dos dados, interpretação e escrita do documento final em forma de 

dissertação e submissão deste à Banca para avaliação e conclusão do curso. 

Sua contribuição consistirá em participar da formação continuada, responder 

questionários, fazer parte de entrevistas que serão gravadas em áudio. Os participantes não 

terão nenhuma despesa e também não receberão qualquer vantagem financeira, sendo que o 

resultado não tem fins econômicos, mas, sim, acadêmicos. Os nomes dos professores 

participantes da pesquisa serão mantidos em sigilo, não sofrerão nenhum dano, caso algum 

respondente sentir-se constrangido, está livre em não responder às questões do instrumento de 

pesquisa.  

Todas as informações serão despersonalizadas, e o conteúdo das gravações não será 

veiculado em nenhum meio de comunicação. Servirá apenas como fonte de dados. Somente 

trechos considerados relevantes pela pesquisadora serão transcritos, sem identificação de seus 

autores, no trabalho final apresentado ao Curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica. 

Nenhum dos procedimentos oferece riscos à dignidade dos envolvidos.  

Os dados coletados poderão ser divulgados em revistas científicas, palestras e 

encontros educacionais. Os resultados da pesquisa estarão à disposição quando finalizados. 

Reafirmo a garantia expressa de liberdade do participante de se recusar a responder questões 

que lhe causem constrangimento em entrevistas e questionários. Informo que os participantes 

têm direito de pleitear indenização (reparação de danos imediatos ou futuro) garantida por 

Lei, (Resolução 466/12, do Ministério da Saúde que regulamenta pesquisa envolvendo seres 

humanos no Brasil) decorrentes da participação na pesquisa, caso seus direitos sejam, de 

alguma forma, violados.  

Se desejarem maiores esclarecimentos vocês poderão entrar em contato com a 

pesquisadora ou seu orientador, professor Dr. Danilo Rabelo na Universidade Federal de 

Goiás, Campus Samambaia, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), 

no Programa de Mestrado em Educação Básica, pelo telefone (62) 3521 1038 e com a 

pesquisadora pelo telefone: (62) 3521 1120. 
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Eu, _______________________________________________________, 

Inscrito sob a RG/CPF________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado ―A Construção de Igualdade de Gênero no 

Currículo da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia‖. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informada (o) pela pesquisadora 

responsável, Maria Antônia de Paula Gomes sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação no estudo. Estou ciente de que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo 

com a minha participação no projeto acima descrito. Recebi uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

(  ) Permito a gravação da minha voz. 

(  ) Não permito a gravação da minha voz. 

(  ) Permito a utilização das minhas respostas e opiniões. 

(  )Não permito a utilização das minhas respostas e opiniões. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura por extenso do participante  

 

 

 

                                            _________________________________________ 

                                                          Assinatura por extenso da pesquisadora  

 

 

Goiânia, _________de _____________de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Universidade Federal de Goiás, 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), Programa de Mestrado em Educação Básica, 

Campus Samambaia (CAMPUS II) telefone (62) 3521 1104. 
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS – ESCOLA CAMPO  

 

1. Levantamento do coletivo da Escola Campo/ Turno noturno/ modalidade EAJA, por sexo: 

Categoria/sexo Feminino Masculino Total 

Grupo Gestor    

1.Auxiliares e agentes 

administrativos 

   

2.(ASHA)
31

    

Professoras(es)    

Alunas(os)    

Alunas (os) PNE
32

    

Outros (as)    

 

 

2. A EAJA da Escola Campo tem trabalhado com projetos? 

(  ) Sim       (   ) Não 

 

 

3. Projetos trabalhados na EAJA da Escola Campo em 2014 e previstos para 2015 

Projetos previstos no PPP 

2014/2015 

Execução de projetos não 

previstos no PPP 

2014/2015 

Outros 

 

 

  

 

4. A EAJA da Escola Campo recebeu, nos últimos cinco anos, algum material do MEC ou da 

Secretaria Municipal de Educação que trata da temática Diversidade de gênero? Quais? 

                                 

                                                           
31

 ASHA – Auxiliar de Serviço de Higiene e Alimentação. 
32

 Portadores de Necessidades Especiais. 
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5.  A Escola Campo já presenciou alguma forma de discriminação quanto à questão de gênero 

na EAJA? Quais? 

6.  Os alunos tem conhecimento das temáticas de Gênero e Sexualidade? 

7. A EAJA comemora anualmente o dia internacional da Mulher? Quais as formas mais 

comuns de comemoração desta data na EAJA? 

8. A EAJA, em algum momento, discutiu a ―violência contra a mulher‖ neste ano letivo de 

2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), Programa de Mestrado em Educação Básica, 

Campus Samambaia (CAMPUS II) telefone (62) 3521 1104. 
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APÊNDICE C 

 

 

 

PROPOSTA DO 1º QUESTIONÁRIO – COLETIVO DE PROFESSORES(AS) 

 

1. Como você começou a trabalhar na EAJA? 

 

2. Há quanto tempo trabalha nessa escola e na EAJA? 

 

3. Durante a sua graduação/licenciatura, você teve oportunidade de estudar temáticas 

como gênero e diversidade sexual? 

 

4. O que você entende por gênero e identidade de gênero? 

 

5. Você já presenciou, em sala de aula, algum fato em que houve discriminação de 

gênero? Por favor, relate. 

 

6. Você desenvolveu algum trabalho com os Temas Transversais na EAJA durante o ano 

de 2014? Por favor, discorra sobre essa experiência. 

 

7. Você previu, em seu planejamento de aulas para 2015, alguma atividade relacionada a 

gênero ou à identidade de gênero? Por favor, comente. 

 

8. Você considera importante trabalhar a diversidade de gênero na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), Programa de Mestrado em Educação Básica, 

Campus Samambaia (CAMPUS II) telefone (62) 3521 1104. 
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APÊNDICE D 

 

 

 

PROPOSTA INICIAL DA 2ª ENTREVISTA – COLETIVO DE PROFESSORES(AS) 

 

 O que você diz sobre a formação continuada em serviço? 

 

 Você considera importante trabalhar a diversidade de gênero na escola? 

 

 Você já presenciou, em sala de aula, algum fato em que houve discriminação de 

gênero? Por favor, relate. 

 

 Ao desenvolver as aulas abordando a temática gênero e diversidade sexual, o que 

você percebeu? 

 

 O que você entende por gênero e identidade de gênero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), Programa de Mestrado em Educação Básica, 

Campus Samambaia (CAMPUS II) telefone (62) 3521 1104. 
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APÊNDICE E 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA I – para estudantes da EAJA de 5ª a 8ª séries: 

 

1. DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA: RECONHECÊ-LA E SUPERAR 

PRECONCEITOS 

 

1.1 Objetivos: Ao final do desenvolvimento das aulas temáticas que compõem essa sequência 

didática, espera-se que os(as) alunos(as): 

a. Sejam capazes de perceber que o respeito à livre orientação sexual merece e deve ter a 

mesma atenção e cuidado dado a outras formas de discriminação, como o racismo e o 

sexismo; 

b. Expandam seu entendimento sobre a ―Cultura de direitos‖, que deve permear a 

sociedade brasileira, visando ao desenvolvimento livre e saudável da pessoa humana.  

 

1.2 Metodologia:  

a. Duração das atividades: 4 a 6 aulas de 50 minutos; 

b. Aulas interativas com rodas de conversas; 

c. Socialização das produções dos(as) alunos(as); 

d. Uso do laboratório de informática ou sala de vídeo; 

e. Avaliação escrita  

 

1.3 Avaliação: contínua e processual. Entende-se que o resultado dessas avaliações deverá 

servir para traçar novas estratégias, métodos e caminhos para que as aulas alcancem os 

objetivos pretendidos: 

a. A contribuição individual e nas discussões coletivas (análise do conteúdo conceitual e 

atitudinal de cada membro do grupo);  

b. A habilidade de relacionar as discussões feitas em aula com as atividades propostas; 

c. Participação durante os comentários após assistir os filmes;  

d. Envolvimento nas atividades necessárias; 

e. Autoavaliação com seriedade no tratamento das questões abordadas; 

f. Capacidade de expressar graficamente suas opiniões e comentários sobre as temáticas 

trabalhadas; 
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1.5. Atividade II – Você tem medo de quê? (2 aulas de 50 minutos) 

  Assista ao desenho animado Medo de quê?, que trata de questões relacionadas à 

diversidade sexual e homofobia. Destaque cenas e falas para o debate com a turma. 

Filme: Medo de quê? Desenho animado, mudo, com 20 minutos de duração, elaborado para 

provocar reflexões críticas que contribuam para o respeito à diversidade sexual e redução da 

homofobia entre homens jovens. Marcelo é um garoto que descobre o desejo e a afetividade 

com outro rapaz jovem e o vídeo acompanha parte de sua trajetória. Marcelo é um garoto que, 

como tantos outros, são cheios de sonhos, desejos e planos. Descobre que sente atração 

afetivo-sexual por rapazes. Seus pais, seu amigo João e a comunidade onde vivem tem outras 

expectativas em relação a ele, que nem sempre correspondem aos desejos de Marcelo. Esse 

desenho animado é um convite à reflexão sobre esses medos e a busca de uma sociedade mais 

plural, solidária e cidadã. 

O desenho foi produzido pelo Instituto Papai e pode ser adquirido através do site dessa 

instituição: http://www.papai.org.br/index 

Desenvolvimento: O(a) professor(a) assistirá ao desenho junto com a turma e 

observará suas reações às cenas. Em seguida, e a partir do que o(a) professor(a) percebeu 

durante a exibição, começará a estimular os(as) a falar dos temas tocados pelo desenho. São 

muitas as questões de sexualidade e orientação sexual envolvidas no desenho. O(a) 

professor(a) deverá provocá-los para que façam livremente seus comentários. 

 Nessa discussão recomenda-se refletir, sobretudo, sobre as formas de construção da 

masculinidade e as implicações que uma educação para uma masculinidade mais tradicional 

pode gerar nas relações com as mulheres, esposas/companheiras e com os outros homens. 

Deve-se explorar a ideia de que a raiz da homofobia está no sexismo e que este tipo de 

agressão não se manifesta apenas através de agressões físicas e verbais, e que os xingamentos 

e humilhações são tão maléficos quanto as agressões físicas.  

 Também estimula-se pedir que os(as) estudantes falem do ambiente escolar e do que 

percebem como homofobia na escola. Enfim, as possibilidades de debate são muito amplas. 

Peça que a turma faça oralmente uma sinopse do desenho. Em seguida, reúna os(as) 

estudantes em duplas ou trios e solicite que escrevam um texto curto em forma de sinopse 

(resumo do desenho), que conte outra história baseada na história original, mas que aponte 

para outras possibilidades de construção da masculinidade, da afetividade etc. 

Sugestão de roteiro para discutir o vídeo: Medo de quê? 

 Quais eram os desejos de Marcelo mostrados ao longo do vídeo? 
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 E quais eram as expectativas da sociedade em relação ao Marcelo? 

 A intolerância à diferença de orientações sexuais pode ser um dos desencadeadores da 

homofobia? 

 É possível estabelecer o certo e o errado em relação às escolhas de Marcelo? 

 Como os pais e o amigo João, de Marcelo, lidam com as diferenças do garoto? 

 O vídeo apresenta alguma violência contra os homossexuais? 

 Quando os pais de Marcelo aparecem lendo jornal, eles se deparam com uma notícia 

que acontece com frequência em nossa sociedade, trata-se da violência contra a 

diversidade sexual. Podemos dizer que tal notícia estampa a homofobia? 

 Em alguns momentos nas cenas aparece um lápis. Este lápis no vídeo reforça os 

comportamentos heterossexuais ou homossexuais?  

 No vídeo, os pais de Marcelo reforçam os padrões heteronormativos. Quais foram? 

 Vocês acreditam que existe apenas esse padrão de comportamento sexual? A 

heteronormatividade contempla a diversidade sexual? 

 Os olhares heteronormativos, apresentados no vídeo, causavam quais comportamentos 

em Marcelo? 

 Em nossa sociedade, os sujeitos que escapam da norma heteronormativa recebem 

várias denominações e rejeições. Vocês conseguem manifestar algumas? 

 Os direitos sexuais do Marcelo foram respeitados? Por quê? 

Durante essas aulas o(a) professor(a) deverá apresentar um dicionário dos termos 

trabalhados e outros termos para os alunos e as alunas participantes da aula. 

 

SUGESTÃO DE GLOSSÁRIO: 

Bissexualidade: atração afetiva, sexual e erótica tanto por pessoas do mesmo gênero quanto 

do gênero oposto. 

Heterossexualidade: atração afetiva, sexual e erótica por pessoas de outro gênero. 

Homofobia: ódio, aversão e desprezo contra homossexuais ou à homossexualidade.  

Intersexuais: sujeitos que apresentam sexo biológico ambíguo no nascimento. 

Orientação sexual: Refere-se ao sexo das pessoas que elegemos como objetos de desejo e 

afeto. Hoje são reconhecidos três tipos de orientação sexual: a heterossexualidade: (atração 

física e emocional pelo ―sexo oposto‖); a homossexualidade: (atração física e emocional pelo 

―mesmo sexo‖); e a bissexualidade: (atração física e emocional tanto pelo ―mesmo sexo‖ 

quanto pelo ―sexo oposto‖). 
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Sexualidade: Refere-se às elaborações culturais sobre os prazeres e os intercâmbios sociais e 

corporais que compreendem, desde o erotismo, o desejo e o afeto até noções relativas à saúde, 

à reprodução, ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade. As definições atuais 

da sexualidade abarcam, nas ciências sociais, significados, ideais, desejos, sensações, 

emoções, experiências, condutas, proibições, modelos e fantasias que são configurados de 

modos diversos em diferentes contextos sociais e períodos históricos. Trata-se, portanto, de 

um conceito dinâmico que vai evolucionando e que está sujeito a diversos usos, múltiplas e 

contraditórias interpretações, e que se encontra vinculado a debates e a disputas políticas. 

Sexismo: Atitude preconceituosa que prescreve para homens e mulheres papéis e condutas 

diferenciadas de acordo com o gênero atribuído a cada um, subordinando o feminino ao 

masculino. 

Travesti: pessoa cujo gênero e cuja identidade social são opostas ao do seu sexo biológico, e 

que vivem cotidianamente como pessoas do seu gênero de escolha. 

Transexuais: pessoas que se identificam com um sexo biológico diferente daquele com o 

qual essa pessoa nasceu, a ponto de muitas delas, mas nem todas, desejarem e efetuarem 

modificações corporais radicais, como no caso da cirurgia reparadora de mudança de sexo. 

As palavras “transgênero” ou “trans” são usadas por algumas pessoas para reunir, numa só 

categoria, travestis e transexuais como sujeitos que realizam um trânsito entre um gênero e 

outro. 

   

1.6.  Atividade III – Considerações sobre as atividades I e II. (1 aula de 50 minutos). 

 Ao final dessas duas atividades, o(a) professor(a) deverá conduzir para a conclusão do 

trabalho realizado com as(os) alunas(os). O(a) professor(a) deverá iniciar a atividade 

passando o vídeo, de dois minutos, Viva as diferenças, que trata da inclusão no espaço da 

escola, da conscientização das diferenças entre pessoas, mostrando que a diversidade não 

implica inferioridade.  

 Em seguida à exibição do vídeo, o(a) professor(a) deverá sugerir aos(às) alunos(as) 

que associem o vídeo com as temáticas trabalhadas nas aulas anteriores. Logo após, solicitar 

que os(as) alunos(as) façam um círculo e pedir que cada aluno(a), individualmente, e em 

quatro minutos, relembre as discussões que aconteceram nas aulas temáticas. Em seguida o(a) 

professor(a) pedirá que cada um(a), alternadamente, dê um passo a frente e diga uma palavra 

e ou frase que representa o que compreenderam das aulas. Essas frases e ou palavras poderão 

ser colocadas no mural da sala de aula.  
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APÊNDICE F 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA II – para estudantes da EAJA de 1ª a 4ª séries: 

 

1. Lei Maria da Penha – Viver sem violência é direito de toda mulher. 

1.1. Objetivos: ao final do desenvolvimento das aulas temáticas que compõem essa sequência 

didática, espera-se que os(as) alunos(as): 

a. Entendam os conceitos de gênero e violência de gênero; 

b. Expandam seu entendimento sobre a ―Cultura de direitos‖ a partir do entendimento da 

Lei Maria da Penha; 

c.        Desenvolvam melhor suas habilidades de leitura e oralidade; 

d.     Reflitam sobre o lugar construído socialmente para homens e mulheres, sua construção 

histórica e sua possibilidade de mudança; 

e.      Discutam como corpos, comportamentos e práticas são ensinados com base em papéis 

na sociedade; 

f.         Reflitam sobre as relações de poder e as desigualdades que são geradas e geram as 

diferenças de sexo e gênero. 

 

1.2 Metodologia:  

a. Duração das atividades: 14 a 18 aulas de 1 hora; 

b. Aulas interativas com rodas de conversas; 

c. Socialização das produções dos(as) alunos(as); 

d. Uso do laboratório de informática ou sala de vídeo; 

e.         Ensaio da peça ―Acorda Raimundo, acorda!‖; 

f.         Apresentação da peça ―Acorda Raimundo, acorda!‖. 

 

1.3 Avaliação: Contínua e processual. Entende-se que o resultado dessas avaliações 

deverá servir para traçar novas estratégias, além de novos métodos e caminhos para que as 

aulas alcancem os objetivos pretendidos: 

 

a. A contribuição individual e as discussões coletivas;  

b. A habilidade de relacionar as discussões feitas em aula com as atividades propostas; 

c. Participação durante os comentários após assistir os filmes;  
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d. Envolvimento nas atividades necessárias; 

e. Autoavaliação com seriedade no tratamento das questões abordadas; 

 

Atividade I.  Maria da Penha – Quem é essa Mulher? (3 aulas de 1 hora) 

 Assista ao vídeo: Maria da Penha- Entrevista completa e muito mais (2015) que se 

trata de uma entrevista em que a biofarmacêutica Maria da Penha conta sua história de vida e 

fala da origem da lei Maria da Penha. Destaque cenas e falas para o debate com a turma.  

Maria da Penha – Um pouco da história dessa Mulher:  

Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense, aos 38 anos ficou 

paraplégica após duas tentativas de assassinato por parte do marido, o professor universitário 

Marco Antônio Heredia Viveiros. Na primeira vez ele usou uma arma de fogo e, na segunda, 

tentou eletrocutá-la e afogá-la. Estes fatos ocorreram depois de repetidas situações de 

violência e humilhações sofridas por Maria da Penha enquanto era casada. Em vários relatos 

feitos à imprensa, ela diz que não denunciara por medo de maiores agressões contra ela e 

contra as filhas. Após as duas tentativas de assassinato, Maria da Penha Fernandes lutou 

incansavelmente por justiça, até conseguir, com apoio dos movimentos feministas e de luta 

por Direitos Humanos, que Marco Antônio fosse punido 18 anos depois, em 2002. 

Motivação: o(a) professor(a) deverá iniciar as aulas perguntando aos alunos o que 

sabem sobre a violência contra a mulher, se conhecem algum caso dessa natureza. Após os 

alunos se manifestarem, o(a)  professor(a) deverá dizer que o intuito da presente aula é 

abordar esta temática, a fim de que eles ampliem o conhecimento que apresentam sobre esta. 

 Em seguida, o(a) professor(a) convidará os(as) alunos(as) para assistirem ao vídeo 

com a entrevista de Maria da Penha (2015). Ele(a) deverá observar as reações dos(as) 

alunos(as) durante a apresentação do vídeo.  

 Após a apresentação do vídeo será realizada uma roda de conversas sobre a história de 

vida de Maria da Penha. Em que o(a) professor(a) procederá com alguns questionamentos 

relacionados à vida de Maria da Penha: 

 Quem são as pessoas envolvidas na história de Maria da Penha? 

 Quais são as características mais marcantes dessa entrevista? 

 Quais as violências sofridas e relatadas por Maria da Penha durante a entrevista? 

 Você se identificou com a história de Maria da Penha? Por quê? 

 Durante essa conversa com os(as) alunos(as) deverão ser esclarecidos os aspectos que 

circundam a violência doméstica. Explicar que a violência doméstica pode acontecer com 
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qualquer mulher. Rica ou pobre, branca ou negra, jovem ou idosa, com deficiência, lésbica, 

indígena, vivendo no campo ou na cidade, não importa a religião ou escolaridade – toda 

mulher pode sofrer esse tipo de agressão. Falar da formação do agressor de Maria da Penha e 

do contexto em que se deram esses fatos de agressão e violência contra essa mulher, Maria da 

Penha. 

 É necessário, nessa aula, que se destaquem os estereótipos que favorecem a perpetuação 

da violência de gênero, como a submissão feminina e a virilidade masculina. Refletir sobre as 

formas de expressão e de impacto do machismo na vida de Maria da Penha. Chamar atenção 

para o fato de homens estarem mais expostos à violência nos espaços públicos, enquanto as 

mulheres sofrem mais violência nos espaços privados. Estimular os(as) estudantes a 

explicitarem situações, em seu cotidiano, de convivência e/ou de conhecimento de 

manifestações/expressões de violências. Destacar os tipos de violência (moral, física, sexual e 

psicológica) e de violação de direitos a qual Maria da Penha foi submetida. 

 

Atividade II.  Lei Maria da Penha: Entender para proteger (4 aulas de 1 hora) 

Para início de conversa, levante algumas questões: 

a. Quais são as principais causas de agressões contra mulheres? 

b. Por que existem homens que agridem mulheres? 

c. Por que existem maridos que agridem as próprias esposas? 

d. As mulheres estão superando preconceitos? 

e. É melhor educar a sociedade para evitar violência ou construir presídios para 

punir agressores? 

 Para essas aulas serão distribuídas as cartilhas da Lei Maria da Penha: Viver sem 

violência é direito de toda mulher (2015). Por se tratar das séries iniciais da EAJA, o(a) 

professor(a) fará leitura da cartilha coletivamente, em que serão destacados: tipos de violência 

doméstica e como se proteger; e porque a Lei se chama Maria da Penha? 

Maria da Penha Maia Fernandes foi alvo de duas tentativas de homicídio por parte do 

marido e ficou paraplégica. Foram mais de 20 anos de luta, com apoio de grupos de mulheres 

de todo o país, para que fosse feita a justiça. O caso se tornou um exemplo e por isso deram 

seu nome para a Lei n° 11.340, criada em 2006, para prevenir e punir a violência doméstica 

contra as mulheres. 

 Após explicar porquê a lei recebeu o nome Maria da Penha, introduza a leitura 

coletiva da cartilha dizendo que acabou aquela história de ―em briga de marido e mulher não 
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se mete a colher‖. Que a violência doméstica não é um problema particular é uma realidade 

que atinge muitas pessoas e deve ser enfrentada e denunciada. Devem-se pontuar os tipos de 

violência previstos na Lei.  

Identificação das violências: 

1. Violência emocional ou psicológica: 

• xingar e humilhar; 

• ameaçar, intimidar e amedrontar; 

• criticar continuamente, desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião ou decisão da mulher, 

debochar publicamente, diminuir a autoestima; 

• tirar a liberdade de ação, crença e decisão; 

• tentar fazer a mulher ficar confusa ou achar que está ficando louca; 

• atormentar a mulher, não deixá-la dormir ou fazê-la se sentir culpada; 

• controlar tudo o que ela faz, quando sai, com quem e onde vai; 

• impedir que ela trabalhe, estude, saia de casa, vá à igreja ou viaje; 

• procurar mensagens no celular ou e-mail; 

• usar os(as) filhos(as) para fazer chantagem; 

• isolar a mulher de amigos e parentes 

2. Violência física: 

• bater e espancar; 

• empurrar, atirar objetos, sacudir, bater; 

• morder ou puxar os cabelos; 

• estrangular, chutar, torcer ou apertar os braços; 

• queimar, cortar, furar, mutilar e torturar; 

• usar arma branca, como faca ou ferramentas de trabalho, ou arma de fogo. 

3. Violência sexual: 

• forçar relações sexuais quando a mulher não quer ou quando estiver dormindo ou doente; 

• forçar a prática de atos sexuais que causam desconforto ou nojo; 

• fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não quer; 

• obrigar a mulher a fazer sexo com outra(s) pessoa(s); 

• impedir a mulher de prevenir a gravidez ou forçá-la a engravidar ou ainda forçar o aborto 

quando ela não quiser. 

4. Violência patrimonial: 

• controlar, reter ou tirar dinheiro dela; 
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• causar danos de propósito a objetos de que ela gosta; 

• destruir, reter objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e 

direitos. 

5. Violência moral: 

• fazer comentários ofensivos na frente de estranhos e/ou conhecidos; 

• humilhar a mulher publicamente;  

• expor a vida íntima do casal para outras pessoas, inclusive nas redes sociais; 

• acusar publicamente a mulher de cometer crimes; 

• inventar histórias e/ou falar mal da mulher para os outros com o intuito de diminuí-la 

perante amigos e parentes; 

Concluir essa leitura e discussão dos tipos de violência contra a mulher ponderando 

que a violência pode ter várias formas e às vezes não deixa sinais visíveis. Todas as formas, 

no entanto, são graves e devem ser enfrentadas e denunciadas. Para finalizar essas aulas 

devem-se ser retomadas as questões iniciais ―para início de conversa‖. 

Espera-se, com essas atividades, que os(as) alunos(as) se sensibilizem e tenham 

condições de: 

• Valorizar a mulher; 

• Ver a mulher como parceira na construção da sociedade; 

• Analisar situações em que os agressores de mulheres podem ser punidos; 

• Prevenir-se contra a prática de agressões físicas e outras violências de gênero; 

• Tomar parte nas discussões em defesa da dignidade da mulher; 

• Cobrar das autoridades o que está previsto na lei; 

• Incentivar as mulheres a denunciarem seus agressores; 

• Posicionar-se contra a impunidade; 

• Ler e conhecer o teor da Lei Maria da Penha; 

• Discutir sobre este assunto em rodas de amigos; 

• Levar para casa informações básicas contra agressões a mulheres; 

  

Atividade III –  Acorda Raimundo, Acorda!  (10 aulas de 1 hora).  

 O(a) professor(a) convidará os(as) alunos(as) para uma sessão de cinema nacional e 

lhes apresentará o vídeo Acorda Raimundo, Acorda! (1990). Enquanto o vídeo está sendo 

exibido o(a) professor(a) poderá observar a reação dos(as) estudantes. 
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 O vídeo apresenta o cotidiano de uma família operária; no entanto, os papéis do casal 

são inversos daqueles presentes em nossa sociedade. Raimundo é dono-de-casa e cuida dos 

filhos, faz o café-da-manhã, pendura a roupa no varal, faz a comida, pede dinheiro para a 

esposa para fazer compras para a casa e conta à Marta, sua esposa, que está grávido. Marta lhe 

responde com agressividade, pondo a culpa no marido por terem mais um filho sem condições 

para isso.  

 Ela trabalha numa oficina de carros, reclama que o café não está bom, pede para que 

Raimundo pregue botão em sua saia, e após o expediente sai para tomar cerveja com as 

amigas, voltando bêbada para casa. Após uma briga do casal, Marta acorda com Raimundo 

lhe sufocando, com um travesseiro sobre seu rosto, Raimundo então percebe que estava tendo 

um pesadelo e sai de cima de Marta. A rotina do casal recomeça, porém dessa vez quem vai 

fazer o café é Marta. Raimundo é quem pergunta pelos seus sapatos e grita com os filhos, 

aliviado que tudo não passou de um pesadelo. 

 O vídeo, por trazer papéis invertidos ao que estamos habituados, causa estranhamento 

e explicita a existência de funções demarcadas segundo sexo e gênero e as formas de 

opressões a elas ligadas. Fica evidente também como essa divisão binária e as funções 

atribuídas a cada parte estão naturalizadas na sociedade, de modo que não existe nenhum 

estranhamento e não se questiona quanto à reprodução cotidiana de tais comportamentos, a 

não ser quando esses papéis são minimamente bagunçados. 

O encaminhamento da aula, após a exibição do vídeo, pode trazer essas considerações 

como gancho, aproveitando as reações e opiniões expressas pelos(as) alunos(a) sobre o vídeo. 

O(a) professor(a) pode, junto à sala, levantar cenas e trechos do filme que causam mais 

estranhamento e que evidenciam a troca dos papéis, por exemplo, a cena em que o filho 

homem brinca de boneca. Também provocar a reflexão nos alunos sobre o argumento do 

vídeo ou a intenção dele. Discuta com os alunos a questão dos papéis de gênero no filme 

fazendo uma comparação com a sociedade atual. Esse primeiro debate poderá ser conduzido 

pelas seguintes questões:  

a. O que há de estranho no vídeo/filme? 

b. Dá para se imaginar algo assim acontecendo nos dias de hoje? 

c. O que tenta retratar este vídeo/filme? 

d. As diferenças de gênero na nossa sociedade brasileira são atuais?  

e. Identifique no vídeo/filme as situações de violência contra a mulher e contra o homem 

vivenciadas ou presenciadas pelos protagonistas.   
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Em seguida o(a) professor(a) apresenta algumas questões a serem discutidas em 

grupos e respondidas oralmente pelos(as) alunos(as), tendo o vídeo como provocador. 

Sugestões de questões: 

1 – O que você entende por ser mulher e ser homem, atualmente? Como o vídeo Acorda, 

Raimundo... Acorda! representa isso? Traga exemplos. 

2 – Você acha que ser homem e ser mulher mudou ao longo do tempo ou as relações 

permanecem iguais? Ser mulher e homem nos dias de hoje é diferente de 50 anos atrás? E de 

200 anos atrás? Apresente mudanças de comportamento e costumes ao longo do tempo. 

3 – Quais desigualdades de direitos entre homens e mulheres você percebe no seu cotidiano? 

 Na próxima aula, com os alunos em grupos, deixe que terminem de discutir as 

respostas das questões trazidas, pedir que cada grupo fale para a sala suas respostas, 

promovendo um debate com todos. O(a) professor(a) deve aproveitar as questões trazidas pela 

turma para apresentar apontamentos, se atendo ao que parece de maior relevância para 

eles(as). 

 Além disso, é importante pontuar como os papéis de gênero não são naturais, ao 

contrário, são atribuições sociais e, por isso, sofrem transformações ao longo do tempo. 

Atentar para que as funções e os comportamentos apresentados nos vídeos não estejam 

intrínsecos ao corpo, mas, sim, passam por um ensino, sendo reproduzidos e, desta forma, não 

é impossível uma sociedade onde os papéis invertidos fossem na verdade uma realidade. Este 

documentário apresenta uma sátira sobre os papéis designados ao gênero masculino e 

feminino. Uma forma divertida de questionar convenções sociais. Apesar de ser sido 

produzido em 1990, essa discussão ainda é bastante atual.  

O(a) professor(a) precisa deixar bem claro que os direitos humanos constituem o 

marco de reconhecimento dos direitos e liberdade básicas inerentes à base humana, sem 

qualquer espécie de discriminação. São os direitos que consagram o respeito à dignidade 

humana, que visam resguardar a integridade física e psicológica das pessoas perante seus 

semelhantes e perante o Estado em geral. Exemplos desses direitos e liberdades reconhecidos 

como direitos humanos incluem os direitos civis e políticos, o direito à vida e à liberdade, 

liberdade de expressão e igualdade perante a lei, aos direitos sociais, culturais e econômicos, o 

direito à saúde, ao trabalho e à educação. 

Após a apresentação dos grupos, o(a) professor(a) solicitará que os(as) alunos(as) 

façam cartazes contra a violência doméstica e a favor da cultura da paz, a partir da discussão 



 

196 
 

do filme e da leitura da cartilha Lei Maria da Penha: Viver sem violência é direito de toda 

mulher (2015). Esses cartazes serão afixados no mural da escola. 

A partir da próxima aula e durante um intervalo de 10 a 15 aulas, os(as)  alunos(as)  

prepararão a apresentação da peça Acorda Raimundo, Acorda!, que se propõe ser a 

culminância dessa sequência didática.  

Os(as) alunos(as) poderão aprender com essas aulas sobre a construção da 

masculinidade, os papéis de gênero e a validação social do ser homem; os direitos da mulher; 

os direitos universais humanos; a violência de gênero contra as mulheres, bem como ampliar 

conhecimentos a cerca das questões de gênero e favorecer conscientização para equidade 

entre os gêneros.  
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