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Eixo 2: Educação Básica. 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta relato das experiências, reflexões e práticas desenvolvidas 
no estágio proporcionado pelo PIBID/UNOPAR, cuja discussão gerou em torno das 
diversidades existentes no desenvolvimento do trabalho pedagógico no âmbito 
escolar da Educação de Jovens e Adultos- EJA da rede pública Estadual de Educação 
do Paraná. Este relato de experiências tem o objetivo de apresentar as diversas 
observações e as ações realizadas pelas estagiárias do PIBID/UNOPAR, durante o 
período de estágio, desenvolvidas pelo PIBID na instituição CEEBJA de Londrina e 
propiciar reflexões sobre as diversidades observadas na Educação Básica, 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. No decorrer do desenvolvimento 
das ações praticadas nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da EJA 
foram realizadas diversas observações dos dilemas vivenciados no cotidiano escolar 
da EJA pela equipe pedagógica e gestão. Em nossa abordagem, exploramos o 
respeito à diversidade no âmbito escolar da EJA, por meio da convivência com as 
diferenças de gênero, raça, inclusão e comportamento. Esta proposta oportunizou aos 
participantes do grupo, reflexão sobre as diversidades vivenciadas no âmago da EJA 
proporcionou ampla visão e conhecimento que de início não era imaginado, cada 
momento de aprendizado e experiência ali presenciado pelas pibidianas foi de imensa 
importância para a carreira profissional, o que com certeza ajudará no 
desenvolvimento profissional, eficiência e desempenho de cada uma.  
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Introdução 

 

Este relato procura realizar uma reflexão para os alunos em formação 

inicial , contemplando os dilemas presentes na sociedade e na área da educação no 

que se diz respeito às  diferenças humanas, pois, este é um assunto extremamente 

importante nos dias atuais, principalmente para os educadores que estão em processo 

de formação acadêmica e virão a atuar na área da educação posteriormente. 

As atividades realizadas pelo PIBID têm como finalidade desenvolver 

experiências e ações como suporte à futura profissão, através do contato com as 
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diversidades presentes no dia a dia escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Nos primeiros encontros, todas as estagiárias deram início ao projeto sem experiência 

na área da diversidade e Educação de Jovens e Adultos, por não ter essa 

oportunidade anteriormente ou trabalhar em outras áreas, bem como, sem saber das 

dificuldades e desafios presentes na instituição estagiada, CEEBJA de Londrina.  

Porém, toda experiência na vida de um profissional é motivadora e 

essa é de grande importância para a formação profissional.  

Como cita Araújo (1998, p.44):  

 

[...] a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam alunos 
homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma 
concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho 
com os conteúdos escolares quanto no das relações interpessoais. 

 

É preciso considerar a diversidade existente no ambiente de trabalho 

educacional em relação aos conteúdos escolares e nas relações interpessoais 

desenvolvidas e vivenciadas no dia a dia escolar. No ambiente de trabalho as relações 

devem ser de colaboração e harmônicas para o bom andamento das atividades 

executadas.  

Existe segundo Carvalho (2002, p. 70), “Pensar em respostas 

educativas da escola é pensar em sua responsabilidade para garantir o processo de 

aprendizagem para todos os alunos, respeitando-os em suas múltiplas diferenças.” 

Partindo do citado da responsabilidade citada por Carvalho, os objetivos deste 

trabalho são realizar um relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas no 

pelos alunos do PIBID Diversidade da UNOPAR e apresentar as diversas 

observações e as ações realizadas pelas pibidianas, desenvolvidas na instituição 

CEEBJA de Londrina, além de propiciar reflexões sobre as diversidades observadas 

na Educação Básica, modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 

Metodologia  

 

Para dar início as às atividades na instituição, foi realizada leitura dos 

diversos documentos e legislações que fundamentam as ações do trabalho 

pedagógico da Equipe Pedagógica na escola, um ambiente repleto de diversidades.  
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Para esclarecimento sobre as normas escolares foi realizada leitura 

do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar do CEEBJA de Londrina, assim 

como, para aprofundar o conhecimento na área pedagógica, foram feitas leituras das 

legislações sobre os Direitos Humanos, Diversidade Sexual, Cultura afro Brasileira, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e outros.  

Posteriormente, foi dado início a alguns projetos realizados pelas 

pibidianas na instituição, como um questionário sobre um tema escolhido pelas 

mesmas no mundo da diversidade que foi aplicado com os professores para criar base 

do conhecimento se aqueles assuntos foram trabalhados na instituição e como eram 

trabalhados. Outro trabalho realizado foi a exposição de cartazes sobre os direitos 

humanos alertando aos alunos sobre seus direitos e fazendo-os pensar nas questões 

que envolvem preconceito, uma vez que no CEEBJA encontram-se grandes 

diferenças entre eles, cabendo também nessa proposta o respeito entre ambos. 

Por meio dessa pesquisa foi possível entender quais são os direitos e 

deveres pertinentes a qualquer tipo de cidadão sem discriminação de raça, cor, 

gênero, sexo, religião, nacionalidade. Dessa maneira, houve grande contribuição para 

a formação profissional e pessoal. 

 

Resultados e Discussão  

 

Ao decorrer dos encontros foi criado um contato maior com os 

funcionários e alunos, assim como o trabalho da instituição em si, acompanhando o 

trabalho da pedagoga orientadora Creuza. Foram observados os dilemas enfrentados 

na instituição e como são solucionados entre si, assim como foi possível ver que 

mesmo com todas as diferenças, a interação entre os alunos não deixa de existir e 

que em sala, alguns procuram se ajudar.  

Foi presenciado também, projetos e palestras realizados na instituição 

e observado o pensamento dos alunos sobre os assuntos das diversidades e 

diferenças. Foi uma parte significativa do CEEBJA , trazer isso para os alunos, o que 

mostra como a escola procura cada vez mais desenvolver o conhecimento sobre o 

assunto nos que ali estudam e como estão seguindo o que está transcrevido nos 

regimentos da escola. 

No CEEBJA de Londrina, é perceptível o tamanho da diversidade 

existente, não apenas dentro das instituições, mas no mundo ao redor, sejam elas 
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físicas ou cognitivas, diferenças de idade como de adolescentes aos idosos, de 

culturas, haja vista, a importância de trabalhar esse assunto com toda a escola.   

 

Conclusões  

 

Contudo, trabalhar com a diversidade tem seus dilemas e dificuldades 

e a partir desse projeto percebemos a diversidade e as diferenças com outros olhos. 

O que antes só eram vistos em textos e documentos foi finalmente vivenciado pelas 

estagiárias e gerou uma grande mudança e experiência na vida de cada uma, 

contribuindo dessa forma para a futura prática pedagógica.  

A vivência no CEEBJA de Londrina, proporcionou ampla visão e 

conhecimento que de início não era imaginado, cada momento de aprendizado e 

experiência ali presenciados pelas pibidianas foi de imensa importância para a futura 

carreira profissional, o que com certeza ajudará no desenvolvimento profissional, 

eficiência e desempenho de cada uma.  
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