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Resumo: 

A presença de distintas gerações na EJA é mais uma materialização das diversas 

identidades que tornam este espaço heterogêneo e complexo. Nesta perspectiva, 

utilizando Paulo Freire como referencial teórico, discutimos que o cotidiano da 

EJA precisa ser construído a partir do conhecimento da realidade social, 

econômica e cultural dos alunos. Portanto, é preciso conhecer as trajetórias de 

vida dos alunos, reconhecendo seus desejos, limites, possibilidades e 

experiências, para assim, estabelecer um canal possível de diálogo entre as 

gerações. O encontro será pautado na troca de experiências entre os 

participantes tendo como perspectiva aprofundar a nossa reflexão, propondo 

discutir as seguintes temáticas: a educação de classe, diversidade, velhice e 

juventude.  

Objetivos:  

1. Discutir a relação entre jovens, adultos e idosos no cotidiano da EJA;  

2. Analisar os fatores que levam a presença de diferentes gerações de 

alunos na EJA, assim como os desdobramentos dessa questão;  

3. Construir coletivamente possíveis caminhos para dialogar com as 

diferenças.  

Público-alvo: Estudantes de graduação em Pedagogia e das demais 

licenciaturas, gestores, professores/as da Educação Básica e de movimentos 

populares.   

Conteúdo:  

1. As vozes da experiência numa educação de classe: diferentes gerações, 

mesmo espaço tempo; 

2. Escola, velhice e juventude: os sentidos da presença dos idosos e dos 

jovens na EJA; 

3. Possíveis caminhos: dialogando com as diferenças.  
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