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RESUMO
Esta dissertação insere-se no contexto das discussões no âmbito do currículo, tendo como
referência a experiência desenvolvida no Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Nossa
questão central de pesquisa foi: Quais as implicações entre o currículo prescrito e o currículo
em ação, no contexto do curso Técnico em Agroecologia do Proeja? Analisar,
colaborativamente, as implicações ente o currículo prescrito e o currículo em ação, no âmbito
do curso Técnico em Agroecologia do Programa, foi o objetivo geral da pesquisa. A pesquisa
foi desenvolvida no Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia,
tendo como partícipes seis docentes que atuam no referido curso e programa. Com fins de
subsidiarmos nossas discussões, optamos em trilhar um caminho teórico-metodológico com
respaldo na abordagem colaborativa, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de quatro
ações: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Em relação aos dispositivos para
produção de dados, realizamos sessões coletivas de diálogo e elaboração de memórias de
pesquisa-formação. A organização de temas e subtemas, para fins de análise, baseou-se em
Paulo Freire. Os temas e subtemas foram construídos por meio dos depoimentos dos
partícipes, apresentados durante as sessões coletivas de diálogo. A análise dos dados orientouse por meio de autores do campo do currículo e das discussões sobre trabalho e educação. Os
resultados e conclusões da pesquisa permitem afirmar que o currículo prescrito interfere
política e pedagogicamente no contexto pesquisado, sendo uma referência para muitos
professores. Identificamos algumas interpretações equivocadas do que é currículo e do
trabalho como princípio educativo, como também a dificuldade de inseri-lo como um
princípio nas propostas curriculares. O que observamos é que os professores não se
reconhecem como coautores de currículo, como também desconhecem a concepção de
currículo integrado, conforme é proposto no Documento Base do Proeja. As propostas
curriculares adotadas visam a uma formação exclusivamente para o mercado e não para o
mundo do trabalho. É preciso que o Proeja seja compreendido numa perspectiva de formação
humana integral, dentro da perspectiva da omnilateralidade e não se transforme em uma
manobra para gerar mão-de-obra para o sistema capitalista.

Palavras - chave: Currículo integrado. Mundo do trabalho. Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos.

ABSTRACT

This dissertation is part of the discussion within the curriculum, having as reference the
experience developed in the National Program of Integration of Professional Education with
Basic Education in the Modality of Education of Youths and Adults. Our central research
question was: What are the implications between the prescribed curriculum and the
curriculum in action, in the context of the Technical Course in Agroecology of Proeja.
Analyzing the implications of the prescribed curriculum and the curriculum in action within
the Technical Course on Agroecology of the Project was the general objective of the research.
The research was developed in the Territorial Center of Professional Education of the Middle
Southwest of Bahia, having as participants six teachers who work in said course and program.
In order to subsidize our discussions, we opted to follow a theoretical-methodological path
with support in the collaborative approach, of a qualitative nature, developed through four
actions: describe, inform, confront and reconstruct. In relation to the devices for data
production, we hold collective dialog sessions and elaboration of research-training memories.
The organization of themes and sub-themes, for analysis purposes, was based on Paulo Freire.
The themes and subtopics were constructed through the testimonies of the participants,
presented during the collective sessions of dialogue. Data analysis was guided by authors
from the curriculum field and discussions on work and education. The results and conclusions
of the research allow to affirm that the prescribed curriculum interferes politically and
pedagogically in the researched context, being a reference for many teachers. We have
identified some misinterpretations of curriculum and work as an educational principle, as well
as the difficulty of inserting it as a principle in curriculum proposals. What we observe is that
teachers do not recognize themselves as co-authors of curriculum, nor are they unaware of the
conception of integrated curriculum, as proposed in the Proeja Baseline Document. The
curricular proposals adopted aim at training exclusively for the market and not for the world
of work. It is necessary that the Proeja be understood in a perspective of integral human
formation, within the perspective of omnilaterality and not become a maneuver to generate
labor for the capitalist system.

Key - words: Integrated curriculum. World of work. National Program of Integration of
Professional Education with Basic Education in the Mode of Education of Youths and Adults.
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1. DE ONDE PARTIMOS...

[...]
Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe,
braço que envolve,
palavra que conforta,
silêncio que respeita,
alegria que contagia,
lágrima que corre,
olhar que acaricia,
desejo que sacia,
amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta,
nem longa demais,
mas que seja intensa,
verdadeira,
pura enquanto durar.
[...]
CORALINA, C. [S.l., s.n.; 19--].

Inspiramo-nos nas palavras da poetisa Cora Coralina para iniciar este trabalho de
pesquisa, vinculado ao nosso ingresso no Mestrado em Educação, realizado na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, durante os anos
2015 e 2017. De fato, durante este período, embora tenhamos nos deparado com inúmeros
obstáculos, dentre eles, conciliar a condição de discente do Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGED-UESB) com as atividades profissionais de regente de classe, fomos
percebendo que o universo acadêmico e suas instigações nos motivavam cada vez mais,
dando sentido à nossa vida.
Nesse processo, a cada dificuldade enfrentada, fomos tentando desalinhar os nós que
nos eram postos, pois o mestrado para nós representava muito mais que uma titulação, era um
dos sonhos da nossa vida. E na busca pela concretização desse sonho, tivemos a oportunidade
de reinventar-nos, de atrever-nos a escalar voos ainda mais altos.
Desse modo, nesta primeira parte do texto dissertativo, apresentamos os caminhos que
nos conduziram ao nosso objeto de investigação, entrelaçando-o com as trajetórias de nossa
vida pessoal e profissional. Assim, no percurso desta escrita, apresentamos nossas motivações
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em realizar este estudo, situando o leitor em relação à questão e aos objetivos da pesquisa,
bem como, os capítulos constituintes da organização da dissertação.

1.1 MOTIVAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS: Tecendo os primeiros fios

Teço1 esta parte do texto com um sentimento de fascínio e encanto, emoção que
transborda a cada dia mais, a partir do momento em que me consinto tecer, destecer e retecer
os meus conhecimentos sobre Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA). Nesse sentido,
inspiro-me nas palavras da poetisa Clarice Lispector, em um texto intitulado - Aprendendo a
viver. Neste texto, a autora afirma que “[...] o que nos impede, na maioria das vezes, de ter o
que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que pensamos e aceitar com o coração é a ousadia
que não cultivamos” [S.l., s.n.; 19--]. Confesso que estas palavras afetaram-me, motivando
reflexões sobre meus processos formativos, sejam eles relacionados à minha trajetória
profissional ou acadêmica. Fiquei pensando até que ponto, nestes percursos, atrevo-me a
ousar, a não aceitar as coisas simplesmente como estão postas, a não conformar-me com as
situações, entendendo que, na maioria das vezes, os cenários são produzidos para atender aos
interesses de determinados grupos e suas lógicas deterministas.
No trançado dos fios das minhas experiências com a EPJA, destaco que meu encanto
por esta modalidade vem de longas datas. Principiei minha vida profissional em 1998,
trabalhando como alfabetizadora em um programa - na época denominado AJA Bahia2 Alfabetização de Jovens e Adultos, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da
Bahia - SEC/BA. A princípio, confesso que estava em dúvida se aspirava seguir o exercício /
caminho da docência, pois eram tantas dúvidas, tantas incertezas, tudo tão místico, tão
encantador e frustrante ao mesmo tempo. Nessa efervescência de sensações, ora agradáveis,
ora nem tanto, ficava tomada pelo receio de não conseguir exercer uma docência com a
qualidade almejada. Até que tentei trilhar meus caminhos por outra área profissional, mas a
docência e a possibilidade de tornar-me profissional em educação encantaram-me de tal
forma, que defini os rumos da minha trajetória profissional. Ao desempenhar o papel de
educadora da EPJA, deparei-me com um universo tão enriquecedor e prazeroso, com uma
1

Nesta parte do texto, optamos em utilizar a 1ª pessoa do singular pelo fato de referir-se a relatos de experiências
individuais da pesquisadora, num processo de imersão em seus percursos formativos.
2
O AJA Bahia foi um programa criado para promover a universalização da alfabetização de pessoas jovens e
adultas no estado da Bahia, implantado entre os anos de 1995 a 1998.
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pluralidade infinita de saberes, uma diversidade de experiências que foram extremamente
significativas para definir meu futuro profissional, enfim, meu percurso pela modalidade
permitiu que eu conduzisse caminhos que contribuíram para que eu me tornasse docente.
Apesar de não possuir maturidade profissional, nem tampouco tempo suficiente para
desenvolver saberes experienciais, visto que o AJA Bahia era desenvolvido em apenas quatro
meses, percebi naquele momento que o ensino ofertado aos alunos desta modalidade deveria
ser diferenciado. De fato, inquietava-me permanecer adotando as mesmas práticas e posturas
que eram desenvolvidas para os discentes no início da vida escolar, sendo totalmente
inadequadas para a realidade que estava vivenciando.
Com as incertezas e inquietações que acompanharam meu percurso, fui (des)
construindo meu olhar em relação ao estudante da EJA, de modo que ultrapassasse a visão
preconceituosa e negativa que era frequentemente associada àqueles sujeitos. Naquele
momento, vislumbrei que não deveria contribuir para silenciar as vozes daqueles sujeitos, mas
construir caminhos que possibilitassem que estas vozes fossem ecoadas, pois, a partir do
momento que eu silenciasse aquelas vozes, a escola não teria sentido para eles, seria, de fato,
uma inclusão precária3.
Nesse sentido, buscava tecer atividades compatíveis com a diversidade dos discentes
que tinha, valorizando seus saberes e experiências, compreendendo-os enquanto sujeitos que
possuíam níveis de aprendizagem e expectativas diferenciadas. Para tanto, precisava ter um
olhar mais sensível e afetuoso, de modo que contribuísse para o desenvolvimento de um
ensino que possibilitasse a inclusão educacional daqueles sujeitos. Paiva (2005, p. 38) adverte
que “[...] os saberes e conhecimentos dos sujeitos formados fora da escola têm pouca chance
de serem aí considerados e, quase sempre, são negados quando se os põem em condição de
aprender a ler e a escrever”.
Passados dezessete anos de atuação profissional na educação básica, enfatizo que meu
encanto por esta modalidade aumenta cada dia mais. A EPJA me seduz, me motiva, me
encanta [...] Transitar e criar laços afetivos e efetivos com a EPJA permitem-me mergulhar
em um universo tão plural e diverso, evidenciando a troca de saberes que são tecidos,
destecidos, retecidos em espaços de formação mútua. Entendo que os saberes por mim

3

Martins (1997) considera o termo exclusão como algo inconceituável, impróprio, vago e indefinido. Nessa
perspectiva, a exclusão não tem existência, pois o que existem são pessoas que tornam-se vítimas de processos
sociais, políticos e econômicos excludentes. Desse modo, esclarece o autor, ao discutirmos sobre processos de
exclusão estamos dando enfoque apenas em situações objetivas de carência, e “[...] deixamos de discutir as
formas pobres, insuficientes e, às vezes, até indecentes de inclusão” (p.21, grifos nossos).
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compartilhados somam-se a tantos outros saberes existentes, permitindo formar-me e
constituir-me na condição de ser humano, assim como produzir outros saberes.
Desde a época que assumi a função de professora de Geografia, no ano de 2010 e,
posteriormente, na condição de coordenadora de estágio do Eixo Recursos Naturais, que
integra os cursos Técnicos em Agroextrativismo, Agroecologia e Zootecnia no Centro
Territorial de Educação Profissional4 (Cetep), do Médio Sudoeste da Bahia, deparava-me com
algumas inquietações relacionadas ao campo do currículo escolar, tornando-as ainda mais
impetuosas ao cursar a disciplina Fundamentos e Construção do Currículo na Educação
Profissional, na condição de aluna do curso de Especialização em Metodologia de Ensino para
Educação Profissional, promovido pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), entre os
anos 2014 e 2015, tendo como polo a cidade de Vitória da Conquista.
De fato, ao longo dos meus percursos profissionais e pessoais, trancei e entrelacei nós
que conduziram à construção dos meus saberes docentes, permanecendo ativas as reflexões
que perpassam pelo currículo prescrito e o currículo em ação no âmbito do Proeja - Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos5. Não obstante, intuía também que alguns profissionais de
educação possuíam certo desprezo por esta modalidade, argumentando que os discentes não
possuíam conhecimentos necessários para frequentarem um curso de nível técnico.
Nessa conjuntura, entendo que preciso tecer e destecer os fios que ainda permeiam
esta modalidade educativa, alinhavada por muitos nós. Desse modo, ouso-me a fazer uma
analogia entre a EPJA e uma colcha de retalhos, pois, assim como uma colcha que é costurada
a partir de remendos de tecidos, pequenos pedaços de panos que vão se sobrepondo, que
talvez em determinado momento precise ser desfeita para ser refeita, seja porque a costura não
ficou boa ou talvez porque os tecidos não combinaram entre si, assim também é a EPJA,
modalidade que também é acrescida por novos remendos, mas que, assim como a colcha
encanta-nos pela sua beleza e capacidade de se reinventar.

4

Os Centros Territoriais de Educação Profissional foram instituídos pelo decreto estadual nº 11.355, de 4 de
dezembro de 2008, no âmbito do Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da Bahia, se caracterizam pela
oferta de Educação Profissional no âmbito de cada Território nas seguintes modalidades: I – formação inicial e
continuada; II – educação técnica de nível médio, nas modalidades integrada e subsequente; III – educação
profissional integrada à educação de jovens e adultos - PROEJA; IV – educação profissional à distância
(semipresencial).
5
O Governo Federal instituiu, em 2005, no âmbito federal o primeiro Decreto do PROEJA nº 5.478, de 24 de
junho de 2005, em seguida substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que introduz novas
diretrizes que ampliam a abrangência do primeiro com a inclusão da oferta de cursos PROEJA para o público do
ensino fundamental da EJA. Retomaremos futuramente esta discussão.
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Nesse viés, ficamos imensamente encantados como a possibilidade de desenvolvermos
um projeto de pesquisa que proporcionasse o entrelaçamento das nossas aspirações enquanto
pesquisadora e, ao mesmo tempo, representasse uma possibilidade para a compreensão de
uma das temáticas que mais nos intriga em nossos percursos formativos, o currículo no
Proeja.
Conforme observamos, a EPJA encontra-se entrelaçada ao meu percurso profissional.
Entendo que os nós que perpassam esta modalidade educativa são corpulentos, fincados num
processo de complexificação, numa trama que envolve implicações políticas, econômicas,
sociais e legais. Entretanto, esse cenário instiga-me cada vez mais a buscar elementos que me
permitam ampliar minha compreensão sobre esta modalidade educativa.
Por fim, reporto-me novamente às palavras de Cora Coralina [S.l., s.n.; 19--], ao
afirmar que “[...] mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar,
ir ou ficar, desistir ou lutar”. Entendo que a docência na EPJA, assim como em outras
modalidades, caracteriza-se por inúmeros desafios, mas que eles não sejam maiores que os
nossos sonhos e o nosso desejo de contribuir para uma educação humanizante (FREIRE,
1987), pois quando os sonhos acabam, quando a utopia deixa de existir, perdemos nossa
capacidade de trabalhar a favor da transformação de vidas e da sociedade, de modo geral.
No contexto da EPJA, interessou-me aprofundar os conhecimentos especificamente
sobre currículo, no âmbito do programa denominado Proeja. A seguir, apresentamos as
motivações científicas que nos incitaram a realizar este estudo.

1.2 MOTIVAÇÕES CIENTÍFICAS: (Re) tecendo os fios ...

Na contemporaneidade, o capitalismo vem se impondo de forma hegemônica sobre as
várias regiões do globo, gerando repercussões no âmbito econômico, social, cultural, político
e educacional. Nessa conjuntura, os avanços científicos e tecnológicos intencionam uma
maximização do capital, desencadeando, assim, novas relações de produção, novas formas de
organização do trabalho e relações assimétricas de poder (SANTOS; ANDRIOLI, 2005).
Se o fundamento deste novo cenário é permeado por colapsos e progressos do sistema
capitalista, em que as facetas da globalização aludem camuflar as heterogeneidades
econômicas, sociais, tecnológicas e até mesmo educacionais, existentes entre os países, é
imperativo pensarmos em que proporção a hegemonia do capitalismo e suas práticas
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ideológicas transpõem suas funções econômicas e passam também a influenciar as políticas
educacionais.
Nesse sentido, não há como desvencilhar a educação desse contexto socioeconômico e
político, pois “[...] as políticas educacionais são projetadas e implantadas segundo as
exigências da produção e do mercado, com o predomínio dos interesses dos países ricos, isto
é, daqueles que dominam a economia” (SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 3). Assim, as novas
demandas do capital impõem novas lógicas de racionalidade, orientando o papel do Estado e
das políticas públicas, obrigando os governos, na maioria das vezes, a adotarem uma postura
de subserviência.
Assim, com a nova realidade mundial e suas lógicas de racionalidade, a educação e o
conhecimento passam a assumir uma centralidade no contexto ideológico da sociedade
capitalista, tornando-se “[...] força motriz e eixos da transformação produtiva e do
desenvolvimento econômico” (OLIVEIRA; LIBÂNEO, 1998, p. 602). Nesse âmbito, as
novas racionalidades passam a exigir um novo tipo de trabalhador, suscitando alguns
questionamentos que nos remetem uma melhor compreensão dessa temática: Quais são os
desafios que perpassam pela educação de pessoas jovens e adultas trabalhadoras, em um
contexto marcado pela contradição? Em que medida os processos educativos possibilitam o
empoderamento e a emancipação de pessoas jovens e adultas trabalhadoras, diante de um
cenário em que imperam as ideologias do sistema capitalista?
Nesse contexto marcado pela contradição, a análise da tríade relação entre trabalho,
educação e qualificação, assim como dos percursos históricos que têm desencadeado a
amplitude dessas relações torna-se alvo de pesquisas de vários autores brasileiros (RAMOS,
FRIGOTTO e CIAVATTA, 2005; SAVIANI, 2007; RAMOS, 2010, dentre outros). Há,
portanto, uma consonância entre os autores sobre a necessidade de que a educação para o
trabalho não significa ‘aprender uma profissão’, isto é, não se restringe a uma perspectiva da
empregabilidade e nem tão pouco se esgota no mercado de trabalho, antes de tudo, educação e
trabalho remetem uma formação omnilateral, em que o trabalho passa a ser considerado um
princípio educativo6.
Dessa forma, a omnilateralidade compreende uma concepção de formação humana
integral, na medida em que desenvolve processos formativos que contribuam para a formação
de sujeitos emancipantes, assumindo posições críticas diante das atrocidades do sistema

6

Retomaremos esta discussão mais adiante, por compreendermos que ela é extremamente necessária para a
constituição deste trabalho.
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capitalista. De acordo com Manacorda (1991, p. 81), uma formação omnilateral é aquela que
possibilita:

[...] O chegar histórico do homem a uma totalidade de capacidades, e, ao mesmo
tempo, a uma totalidade de consumo e gozo, em que o trabalhador possa usufruir
dos bens produzidos a partir da sua força de trabalho.

Sob esse prisma, a Educação Profissional tem se tornado alvo de debates e discussões
acerca do seu papel diante das exigências da sociedade contemporânea e do mundo do
trabalho. A construção da Educação Profissional no Brasil foi marcada por progressos e
anacronismos, ora camuflando, ora evidenciando os interesses das elites dominantes e do
Estado e, em menor proporção, os interesses daqueles que deveriam ser priorizados no
direcionamento das políticas para formação profissional, a classe trabalhadora.
Partindo-se das reflexões de Apple (2006), compreendemos que, apesar das escolas
apregoarem a neutralidade sociocultural de suas práticas, a realidade evidenciada é totalmente
antagônica, pois percebemos que estas são permeadas de intencionalidade e desenvolvidas
para perpetuar os interesses da elite dominante.
Desse modo, nosso entendimento encontra-se entrelaçado à concepção de que a escola
constitui-se num lócus que reproduz as hierarquias sociais, metamorfoseando-as em
hierarquias escolares, na medida em que arquitetam-se práticas, valores e conhecimentos da
classe dominante, impondo-as como legítimas e autênticas7.
Nesse contexto, compreender o currículo enquanto elemento constituído por relações
assimétricas de poder, tecido num jogo de forças heterogêneas, é o ponto de partida
fundamental para evitarmos análises abstratas, vagas e ingênuas. Assim, concordamos com
Young (2014, p. 201) ao definir currículo como:

[...] um sistema de relações sociais e de poder com uma história específica; isto está
relacionado com a ideia de que currículo pode ser entendido como conhecimento
dos poderosos.

A constituição do currículo perpassa por contraditórias relações de poder, pelo
silenciamento de muitas vozes que necessitariam ser ouvidas, sobretudo das classes
7

Bourdieu (1930-2002), sociólogo francês, dedicou seus estudos com enfoque ao sistema de ensino na sociedade
francesa, destacando em suas obras a função ideológica, política e legitimadora das instituições de ensino, na
medida em que reproduzem e reforçam as desigualdades sociais. Suas pesquisas exerceram forte influência,
sobretudo nos anos 70 e 80. A Reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino, obra escrita em
parceria com Jean Claude Passeron, tornou-se amplamente discutida e difundida no campo da educação
brasileira.
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desprovidas de poder econômico, de modo que “[...] os currículos existentes continuam a
manter o acesso para alguns e a excluir outros” (YOUNG, 2014, p. 201).
Seguindo esta linha de arguição, a construção do currículo coaduna-se com relações de
poder e de cultura. Pensar em currículo denota pensar em situações de privilégio, em um
cenário em que os conhecimentos da classe dominante são considerados excelsos, devendo,
assim, serem priorizados em detrimento de outros.
A materialização destas relações de poder e cultura são destacadas por Apple (2006, p.
104) ao afirmar “[...] a capacidade de um grupo tornar seu conhecimento o ‘conhecimento de
todos’ se relaciona ao poder desse grupo em uma arena política e econômica mais ampla”.
Deste modo, discutir a temática curricular é uma tarefa extremamente desafiadora e
complexa, pois sua constituição está relacionada a condicionamentos históricos e
peculiaridades que envolvem seu processo de construção.
Nessa pesquisa não pretendemos fazer uma abordagem das distintas nomenclaturas ou
adjetivações associadas ao termo currículo, nem também das distintas teorias que envolvem
este campo conceitual. O interesse deste estudo está em compreender as implicações entre o
que está prescrito e o que está sendo colocado em prática, no contexto da sala-de-aula. Para
tanto, optamos em utilizar os termos currículo prescrito e currículo em ação8, propostos por
Sacristán (2000), por uma questão de aproximação conceitual.
Entender o currículo como algo temporal, processual, dinâmico e dinamizado,
representa um ponto de partida fundamental para sua compreensão. Assim, nossa concepção
de currículo baseia-se no entendimento de que ele “[...] modela-se dentro de um sistema
escolar concreto, dirige-se a determinados professores e alunos, serve-se de determinados
meios, cristaliza, enfim, num contexto” (SACRISTÁN, 2000, p. 21).
De fato, apesar de existir uma prescrição, no contexto escolar, estas “regras” podem e
sofrem alterações, uma vez que a realidade escolar caracteriza-se por uma diversidade de
circunstâncias, um dinamismo que a torna única e singular. Pensar em um currículo que se
limita apenas em cumprir o que já vem determinado por órgãos oficiais acaba suscitando
interpretações simplistas e equivocadas deste campo conceitual, como também reduzindo a
significação do contexto escolar e dos sujeitos que dele fazem parte, pois entendemos que as
relações em sala de aula transcendem o esperado, as normas, enfim, caracterizam-se por
múltiplos percursos que conduzem trilhar outros caminhos.

8

Retomaremos esta discussão, posteriormente, partindo do pressuposto de que ela é basilar para o objetivo
proposto neste trabalho.
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Considerando as breves discussões pleiteadas anteriormente em relação à temática
curricular, nossa compreensão reforça que o currículo prescrito e o currículo em ação
representa uma temática extremamente relevante, partindo do pressuposto de que existem
implicações sociais, políticas, educacionais, culturais que perpassam sua constituição, logo,
compreendê-las é condição essencial para entender a materialidade do currículo. Nessa ótica,
a presente pesquisa insere-se no âmbito das discussões entre o currículo prescrito e o currículo
em ação, no contexto do curso Técnico em Agroecologia no Proeja (Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos).
Partindo da compreensão de que o currículo é materializado de forma diferente,
contextualizado e recontextualizado de acordo com as especificidades dos sujeitos e o
ambiente em que ele se consolida e, levando em consideração nossas inquietações, enquanto
docente da EPJA, no contexto do Proeja, deram-nos subsídios para produzirmos nossa
questão orientadora: quais as implicações entre o currículo prescrito e o currículo em ação, no
contexto do curso Técnico em Agroecologia do Proeja? Nessa perspectiva, com fins de
subsidiar as possíveis respostas para nossa questão central de pesquisa, nosso objetivo geral
foi analisar, colaborativamente, as implicações ente o currículo prescrito e o currículo em
ação, no âmbito do curso Técnico em Agroecologia do Programa e como objetivos
específicos, temos: a) identificar e refletir, de forma coletiva, sobre a concepção de currículo
proposta nos documentos oficiais que apresentam as orientações curriculares para o Proeja; b)
compreender, colaborativamente, a concepção de currículo na perspectiva dos docentes
atuantes no curso Técnico em Agroecologia do Programa; c) relacionar a concepção de
currículo prescrito e suas implicações com o currículo em ação.
Estudos sobre currículo demonstram que são poucas as discussões que buscam
analisar as implicações entre o currículo prescrito e o currículo em ação. Nesse sentido, ao
aproximarmos nossas discussões sobre o currículo no Proeja, entendemos que os desafios são
ainda maiores, pois muitas instituições, via de regra, insistem em manter práticas curriculares
que não atendem às especificidades do aluno jovem e adulto trabalhador. Neste sentido, com
fins de contribuirmos nas discussões sobre o currículo prescrito e o currículo em ação e suas
implicações, decidimos torná-lo objeto de investigação deste estudo, tendo como referência o
curso Técnico em Agroecologia do CETEP do Médio Sudoeste da Bahia e como sujeitos
colaboradores, seis docentes que atuam no referido curso e programa.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Organizamos a presente dissertação em quatro capítulos, conforme descrevemos a
seguir. O primeiro capítulo, como percebemos, trata da nossa trajetória profissional, do nosso
objeto de estudo, assim como as inquietações que contribuíram para despertar o interesse por
nosso objeto de estudo. No presente capítulo, procuramos traçar os caminhos que nos
motivaram na busca pela compreensão do nosso objeto de estudo, algo que nos encanta e que
revigora a nossa condição de professor-pesquisador.
Em “Fundamentos e princípios históricos e psicossociais da Educação de Jovens e
Adultos integrada à Educação Profissional”, segundo capítulo, apresentamos uma
retrospectiva histórica da EJA no Brasil, como também algumas reflexões relacionadas aos
aspectos históricos da Educação Profissional.
Intitulado “Trilhando pelos caminhos da pesquisa colaborativa: natureza, princípios e
procedimentos, o terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico do nosso estudo,
justificando nossas escolhas por determinada abordagem, opção teórico-metodológica, assim
como os dispositivos que foram utilizados para produção de dados. O contexto pesquisado, as
especificidades dos sujeitos da pesquisa e proposta da análise dos dados são também
apresentados no referido capítulo.
O quarto capítulo, intitulado “O currículo, o mundo do trabalho e o Proeja:
concepções, dilemas e especificidades”, trata-se do capítulo de análise e discussão dos dados.
Nele, apresentamos as concepções, dilemas e especificidades que perpassam pelo currículo,
no âmbito do Proeja, como também algumas implicações entre o currículo prescrito e o
currículo em ação.
Por fim, acreditamos que o presente trabalho apresenta uma contribuição significativa
para pensar e fazer currículos na EJA, de maneira colaborativa e criticamente pensada e
vivenciada. Desejamos, ainda, que este estudo possibilidade outros olhares e novas pesquisas
na modalidade educativa em questão.
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2. FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS HISTÓRICOS E PSICOSSOCIAIS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

2.1 UM BREVE RECORTE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E
ADULTAS NO BRASIL

Esta parte do texto trata-se de um breve recorte, tendo como objetivo situar o leitor em
relação aos percursos históricos da EJA no contexto educacional brasileiro, fornecendo
subsídios que contribuam para a compreensão da EJA integrada à Educação Profissional.
Nessa perspectiva, entendemos que historicizar esta modalidade educativa compreende
aspectos muito mais complexos e amplos, envolvendo marcos legais, operacionais e políticos,
aspectos que não são totalmente dimensionados neste recorte e não se configuram como
objetivo central deste trabalho.
Ao fazermos uma análise da trajetória da EPJA no Brasil, evidenciamos que esta
modalidade constitui-se a partir de políticas públicas efêmeras, marcadas pela transitoriedade
e insuficientes para garantir o direito à Educação, conforme preceitua a Constituição Federal
de 1988. Em geral, as políticas direcionadas à EJA caracterizam-se como programas de
governo, coincidindo, na maioria das vezes, com o período de duração dos mandatos eletivos,
sendo também desenvolvidas por iniciativas individuais ou grupos sociais que tencionam
suprimir o fosso educacional existente em nosso país.
Machado (2006) adverte que abordar a EPJA no Brasil implica reconhecer que ela se
consolidou como uma modalidade marcada pelo descaso, tanto por parte dos governos, como
também de pessoas que estavam diretamente ligadas à educação. Esse axioma é evidenciado
nas palavras de Lemme (2004, p. 65), ao destacar:

Mesmo entre as pessoas que têm certo trato com os problemas de educação e de
ensino é comum verificar-se um completo desconhecimento da importância e da
significação hoje emprestadas ao problema da educação de adulto. (grifo nosso)

Nesse contexto, as conjunturas educacionais do Brasil priorizavam - e ainda priorizam
- processos educativos em outras modalidades, revelando assim, as relações assimétricas de
poder que transcendem também os fins educacionais. Nesse sentido, a EJA permanece
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equivocadamente estereotipada como uma educação aligeirada, com fins de compensação
educacional, e não encarada com uma política pública de direito. Machado (2006) nos
convida a fazermos uma reflexão acerca da EJA, especificamente quando nos propõe os
seguintes questionamentos: Há ainda desconhecimento por parte dos gestores e educadores a
respeito de sua importância? O que podemos dizer sobre a Educação de Jovens e Adultos no
Brasil? Há clareza sobre seu significado?
Diante dessa perspectiva, a EPJA no Brasil foi permeada de aforismos e ideias
contraproducentes, associando esta modalidade a um caráter assistencialista, cuja função
consistia em compensar e não reparar, de fato, o direito à Educação que foi negado aos alunos
jovens e adultos da classe trabalhadora.
No Brasil, destacam-se importantes marcos legais que passaram a legitimar a EPJA,
tais como: leis, resoluções, decretos, pareceres, com fins de orientar a implementação de
políticas públicas para esta modalidade educativa, assegurando, assim, o direito à educação,
direito expresso e garantido pela atual Constituição Federal, nos Art. 205 e 206.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; (BRASIL, 1988, grifos
nossos).

Não obstante, o que verificamos é que, apesar da Constituição Federal, em seu art.
205, assegurar a educação como um direito de todos, evidenciamos que este direito não é
cumprido em sua essência, prova disto é que ainda não conseguimos universalizar a
escolarização de pessoas jovens e adultas trabalhadoras. Dito de outra forma, se ainda existem
públicos-alvo para a EJA é porque este sujeito não teve o seu direito assegurado em fases
anteriores da vida.
Outro importante marco legal da EJA no Brasil é a atual LDBEN nº 9.394/96.
Conforme redação dada pelo texto constitucional, a EJA passou a ser considerada uma
“modalidade de ensino”, passando a integrar o Capítulo II (Da Educação Básica), Seção V
(Da Educação de Jovens e Adultos), conforme preceituam os art. 37 e 38 da referida lei. Isto
significou que, do ponto de vista legal, a EJA adquire uma fisionomia peculiar e passa a ser
considerada como uma das etapas da Educação Básica.
Em contrapartida, tomando como referência as ideias de Haddad e Di Pierro (2000), a
atual LDBEN (9.394/96) não trouxe grandes novidades para a EJA. Os autores fazem uma
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crítica em relação à quantidade insuficiente de artigos específicos para esta modalidade,
totalizando apenas dois, ao passo que a única inovação que a nova LDB trouxe em relação à
legislação anterior (Lei nº 5.692/71) foi a supressão do Ensino Supletivo, passando a EJA a
constituir-se como etapa da Educação Básica.
Concordamos com Coelho (2008, p. 129), ao afirmar que “[...] as desigualdades
educacionais constituem formas de exclusão social”. Há, nessa lógica, uma ideia de que todos
têm acesso à educação, com discursos que intencionam culpabilizar os jovens e adultos pelo
seu insucesso escolar, deslocando a responsabilidade social para questões de ordem
individual. Frigotto (2002, p. 14) expressa essa situação da seguinte forma:

Busca-se firmar uma consciência alienada de que os vencedores ou os incluídos
devem-no a seu esforço e competência. Os excluídos, os derrotados, os miseráveis
do mundo pagam o preço de sua incompetência ou de suas escolhas (grifo
nosso).

Assim, cristalizam-se ideias que convergem no sentido de responsabilizar os jovens e
adultos por não terem conseguido êxito nos seus percursos escolares, atribuindo o sucesso ou
o fracasso apenas a questões de ordem individual. Logo, se os jovens/adultos das classes
menos favorecidas não estudaram ou não possuem instrução suficiente para conseguir sua
inserção no mercado de trabalho, é consequência de suas próprias escolhas, pois as
oportunidades lhes foram dadas.
Embora estes discursos apregoem uma aparente naturalidade, constatamos que ele
tenciona ocultar as reais causas do fosso educacional existente em nosso país, na medida em
que busca transformar aquelas que são as maiores vítimas desse sistema capitalista atroz e
truculento, em seres culpados por suas próprias exclusões. Nessa mesma senda, estes
discursos coadunam com os interesses da classe hegemônica, a quem interessa manter um
exército de pessoas analfabetas ou com baixo grau de escolaridade, portanto, “presas fáceis”
de um sistema que acaba subalternizando-os e sujeitando a condições de trabalho que não
contribuem para sua libertação, mas que o aliena. Nesse sentido, “[...] o trabalhador é
mutilado, reduzido a uma fração de si mesmo, e o enriquecimento do Capital realiza-se a
custa do empobrecimento do trabalhador” (MARX; ENGELS, 1983, p. 2).
No entanto, corroboramos da ideia de que muitos desses jovens e adultos tiveram que
abdicar de seus estudos por terem que fazer a opção entre estudar ou trabalhar. Nesse
confronto, vemos claramente o quanto o capitalismo é um sistema perverso, pois, muitos
desses jovens e adultos, pelo fato de não terem um elevado nível de escolaridade, se veem
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obrigado a sujeitar-se a condições de trabalho precárias e mal remuneradas. Oliveira (2013)
utiliza a metáfora “ornitorrinco”9 para referir-se a este caráter mefítico do capitalismo no
Brasil.
Segundo Paiva (2005), ao trilharmos os caminhos para compreender o percurso
histórico da EJA, verificamos que esta modalidade é revestida de movimentos de negação e
exclusão que atingem esses sujeitos. Se, por um lado, na atualidade, a EJA vem tornando-se
cada vez mais proeminente, por outro, ela representa a destituição de um direito que foi
negado a esses sujeitos em etapas anteriores.
Nessa mesma senda, o Brasil viveu um período de efervescentes discussões em torno
dos novos sentidos que seriam atribuídos à EJA após ser considerada modalidade da educação
básica, concepção preceituada a partir da LDBEN 9.394/96. Diante desse cenário, destacamse a atuação dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) e dos fóruns de EJA10 frente ao
Conselho Nacional de Educação (CNE), no sentido de significar o papel da EJA, o que
desencadeou na realização de inúmeras audiências públicas. Dentre os resultados positivos
obtidos a partir destas audiências, destacamos a publicação do Parecer CNE/CEB nº 11/2000,
que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos,
tornando ainda mais evidente a configuração da EJA enquanto modalidade, adquirindo,
portanto, um perfil próprio. O referido parecer elucida o conceito de modalidade, entendendoo como:

[...] o termo modalidade é diminutivo latino de modus (modo, maneira) e expressa
uma medida dentro de uma forma própria de ser. Ela tem, assim, um perfil próprio,
uma feição especial diante de um processo considerado como medida de referência.
Trata-se, pois, de um modo de existir com característica própria. (BRASIL, 2000,
p.26).

Assim, conforme preceituam os dispositivos instituídos no Parecer 11/2000, a EJA
possui suas especificidades próprias. Levar em consideração estas especificidades é um ponto
de partida para superarmos as abissais diferenças que perpassam por esta modalidade
9

Oliveira (2013) utiliza a expressão “ornitorrinco” para referir-se aos avanços e atrasos, como na imagem do
ornitorrinco, animal que não é nem uma coisa nem outra e está preso a um impasse evolutivo. Na visão dele, não
é mais possível pensar o Brasil em termos do desenvolvimentismo do passado, nem propor outra forma de
desenvolvimento para superar o estado que chama de ‘desenvolvimento truncado’”. Desse modo, a expressão é
utiliza pelo autor para designar o tipo de capitalismo que se gerou no país e que não dá sinais de mudança no
momento.
10
Criados a partir de 1996, os fóruns de EJA constituem um espaço de articulação e mobilização de educadores
e instituições que atuam nessa modalidade, no intuito de formar uma rede na área da EJA e na defesa como uma
política pública. Encontram-se organizados nos 26 Estados, no DF, como também em fóruns regionais. Maiores
informações sobre os fóruns da EJA (nacional, estadual ou distrital) podem ser acessadas através do seu portal:
<www.forumeja.org.br.>
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educativa, em face à comparação com outras etapas da Educação Básica. Isto significa que os
discentes desta modalidade precisam ser tirados da invisibilidade, e isto só será possível na
medida em que sejam reconhecidos efetivamente como sujeitos de direito, que tenham suas
especificidades respeitadas e valorizadas, e não suprimidas por um sistema educacional que
tende a universalizar e homogeneizar todos, negando o pluralismo e a diversidade da espécie
humana. Em termos concretos, isso significa reconhecer a necessidade de processos
educativos que sejam articulados com os conhecimentos trazidos/experienciados por estes
sujeitos, permitindo uma contextualização entre a escola e a vida.
Sob esse aspecto, contextualizar significa cingir processos educativos a práticas
sociais, elucidando a formação de um sujeito emancipante, de modo que possa assumir e
reconhecer o seu papel enquanto protagonista da história. Nesta direção, Machado (2006, p.
59) apresenta uma contribuição basilar:

Na prática pedagógica contextualizada, busca-se considerar as diversas dimensões
da vida dos alunos e das práticas sociais em que estão inseridos; entendê-los como
sujeitos do seu próprio processo de formação; contribuir para sua libertação, para
sua transformação em sujeito crítico.

Postulando-nos, ainda, a partir dos dispositivos enunciados no Parecer 11/2000, uma
das funções da EJA é reparar uma dívida educacional historicamente enraizada na sociedade
brasileira. De fato, é impossível discutirmos a EJA de forma dissociada de questões de
gênero, raça, etnia, dentre outras, partindo do pressuposto de que, desde os primórdios da
educação brasileira, negros, índios, caboclos, mestiços, mulheres, trabalhadores braçais,
dentre outros, não possuíam o direito à educação, ocupando uma posição subalternizada em
relação às oportunidades educacionais. Este aspecto é explicitado no referido Parecer, ao
afirmar:

Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no
circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma
escola de qualidade, mas também reconhecimento daquela igualdade ontológica de
todo e qualquer ser humano. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta
uma perda: o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não
se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. (BRASIL, 2000, p.7).

Desse modo, ao pensarmos na EJA precisamos ultrapassar alguns estigmas que foram
perpetuados no imaginário da sociedade nacional. Nesse contexto, precisamos compreendê-la
como um direito social e subjetivo, como a reparação de um direito que foi negado, e não
como uma educação compensatória, que assume a função de apêndice quando comparada
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com outras etapas da educação. Nessa ótica, a escola precisa organizar-se para promover de
fato uma inclusão educacional, garantindo, o pleno cumprimento de um direito que é
preceituado pela Constituição Federal de 1988. Nesta direção, Paiva (2005, p. 61) apresenta
uma contribuição fundamental:
A questão do “direito a” emerge em um conjunto de oposições existentes em
práticas sociais a que alguns têm acesso e outros não, configurando tanto a negação
quanto o privilégio de alguns de poder participar dessas práticas: alfabetizado/não
alfabetizado; escolarizado/não escolarizado; leitor/não leitor; incluído/excluído; e,
ainda, os conceitos de analfabetos/analfabetos funcionais, desescolarizados e não
incluídos, todos refletindo a situação de sujeitos segundo as condições de acesso a
alguns direitos – sociais, nesses casos – caros ao exercício da cidadania.

Nessa conjuntura, a possibilidade de transitar de um lado para o outro destas oposições
é compreendido por muitos como um privilégio, quando, na verdade, deveria ser considerado
como um direito, algo incontestável.
Haddad e Di Pierro (2000) apresentam uma visão histórica de como a EJA foi versada
em diversos períodos do Brasil, enfatizando os nós que perpassam pela consolidação desta
modalidade educativa, evidenciando os impasses em constituir-se enquanto uma política
pública. Analisam também o sentido conferido à alfabetização de adultos e ao ensino
supletivo na ditadura militar, no processo de redemocratização e o ostracismo dessa
modalidade nas reformas educacionais dos anos 1990.
Ainda de acordo com os referidos autores, durante o período colonial e o BrasilImpério, a EJA não se configurava como um ensino prioritário. No que se refere aos preceitos
legais, a Constituição de 1824, primeira Constituição brasileira, instituía em seus dispositivos
jurídicos uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”. Entretanto, embora a
CRFB/1824 tenha incluído a educação como um direito e garantido isto legalmente, este
direito era assegurado apenas para os mínimos, ou seja, restrito a uma pequena parcela da
população pertencente à elite econômica. De outro modo, os máximos, a grande massa, que
correspondia às pessoas desprovidas de status econômico, o direito à educação não era
assegurado por lei, partindo do pressuposto que não eram considerados cidadãos.
A segunda metade do século XX foi marcada por importantes transformações que
influenciaram no cenário educacional brasileiro, dentre elas, a ampliação da oferta de vagas
no ensino público (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Nesse cenário, essa ampliação contribuiu
para que a escola pública brasileira se transformasse em uma instituição aberta, garantindo
efetivamente a inclusão educacional, pelo menos em parte, das camadas mais populares, “[...]
superando em parte o caráter elitista que a caracterizava no início do século, quando apenas
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alguns poucos privilegiados tinham acesso aos estudos” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.
125). Entretanto, mesmo com a ampliação do número de vagas, não podemos incorrer em
erros de afirmar que esta ampliação se deu em quantidade suficiente para atender a demanda
existente.
Nessa perspectiva, entendemos que a ampliação do acesso à escola precisa vir
acompanhada também de outros avanços, por exemplo, melhorias nas condições de ensino, na
infraestrutura das escolas, em permanentes programas de formação continuada para os
docentes, de modo que possamos avançar, não apenas quantitativamente, mas também
qualitativamente. Eis, então, um dos maiores desafios que perpassam pela educação em nosso
país: garantir que a quantidade e a qualidade da educação possam convergir na mesma
direção, de forma que possamos superar a existência de tangenciamentos tão enraizados na
história educacional do nosso país.
Encontramos em Haddad e Di Pierro (2000), alguns argumentos que nos auxiliam a
compreender a exclusão educacional em nosso país. Segundo os referidos autores, a má
qualidade do ensino conjuntamente com a precarização das condições de vida em que vive um
grande contingente da população têm reflexos também na escola, uma vez que este ambiente
recebe crianças e adolescentes de classes sociais menos desprovidas economicamente. Nesse
emaranhado de heterogeneidades, a escola não consegue obter êxitos e nem proporcionar
aprendizagens significativas para essas crianças e adolescentes, submetendo-os a experiências
de fracasso escolar, de modo que acabam por não dar prosseguimento aos seus estudos. Esta
situação é assim expressa:

A má qualidade do ensino combina-se à situação de pobreza extrema em que vive
uma parcela importante da população para produzir um contingente numeroso de
crianças e adolescentes que passam pela escola sem lograr aprendizagens
significativas. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.125).

Deparamo-nos, portanto, com uma escola que, apesar de revestida por uma fictícia
democratização, ainda subsiste com o seu caráter seletivo, excludente e com princípios e
estruturas que tendem a acentuar cada vez mais o fosso educacional em nosso país. Gramsci
(2000) mencionou esse aspecto considerando-o como a “marca social da escola”, partindo do
pressuposto de que cada grupo social possui um tipo de escola próprio, “[...] destinado a
perpetuar nestes estratos uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental” (p.
49). E acrescenta:
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[...] Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar
os tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória
(primária-média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional,
formando-o, durante esse meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de dirigir ou de
controlar quem dirige. A multiplicação de tipos de escola profissional, portanto,
tende a eternizar as diferenças tradicionais; mas dado que tende, nessas diferenças, a
criar estratificações internas, faz crescer a impressão de ter uma tendência
democrática (GRAMSCI, 2000, p.49).

Com efeito, corroboramos com a ideia de que vivemos em uma sociedade marcada por
relações desiguais e contraditórias de poder, disparidades que também são ampliadas para o
campo educacional, na medida em que existe uma escola depauperada para as camadas menos
favorecidas economicamente. Do mesmo modo, torna-se mais distante a formação plena do
jovem e adulto trabalhador, uma vez que os governantes e os detentores do capital acabam
manipulando os programas educacionais direcionados para estes sujeitos, induzindo-os a
aceitar a submissão e o servilismo perante as classes dirigentes.
Chamamos a atenção para o fato de que a EJA precisa ser compreendida dentro de
uma perspectiva mais ampla. Essa amplitude deriva do fato de que a educação, nesta
modalidade, não se limita apenas àquelas pessoas que não frequentaram a escola, estendendose também àquela população que, embora frequentassem a escola, não desenvolveram
processos de aprendizagem satisfatórios para participar da vida econômica, política e cultural
do país, de modo que também não tiveram condições de dar prosseguimento aos seus estudos.
Essa complexidade que perpassa pelos sujeitos da EJA demonstra que precisamos
estar atentos quanto às necessidades e interesses desse público, sendo inconcebível a
existência de políticas públicas de caráter intermitente e emergencial, quase sempre
recorrendo a uma mão-de-obra voluntária e com recursos materiais e pedagógicos
insuficientes.

2.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA: Algumas
reflexões

Antes de iniciarmos uma discussão sobre a EJA integrada à Educação Profissional,
julgamos necessário compreender algumas concepções e fundamentos históricos que
permeiam esta integração, com fins de evitarmos interpretações equivocadas e abstrações que
não contemplem a amplitude desta relação. Com fins de subsidiarmos nossas discussões,
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buscamos apresentar uma retrospectiva histórica da educação profissional no Brasil,
elucidando alguns aspectos que contribuam para compreender seu caráter dual e
assistencialista.
Desse modo, entendemos que o processo de compreensão da Educação Profissional é
possível a partir de uma análise dos seus avanços e retrocessos ao longo da história do Brasil.
Desde os primórdios, verifica-se que a relação entre a educação básica e educação
profissional tem como eixo estruturante a dualidade: de um lado existia, uma educação
propedêutica, de caráter elitista e cujo objetivo era a formação dos futuros dirigentes. Do
outro, havia a educação profissional, de caráter assistencialista e excludente, direcionada para
as classes menos favorecidas. Ao referir-se a este caráter assistencialista, Moura (2007, p. 6)
ressalta:

A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma
perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os demais
desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições sociais
satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que estavam na
contraordem dos bons costumes.

A partir das ideias de Moura (2007), podemos observar que essa lógica assistencialista
que alicerça a Educação Profissional no Brasil remonta desde o período colonial e, sem
nenhum pessimismo, entendemos que ela ainda persiste até mesmo nos tempos hodiernos.
Nessa conjuntura, a educação profissional era uma espécie de desígnio para aqueles que
nasciam pobres, ao passo em que aos filhos das elites estava assegurado o direito à escola das
ciências, das letras e das artes.
Baseando-se em dados apresentados pelo CEFET - RN (2005) e no Parecer nº 16/99
do CNE, Moura (2007) destaca que os primeiros indícios da origem da educação profissional
no Brasil remontam ao ano de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, instituído a partir
de um decreto promulgado pelo Príncipe Regente, futuro D. João VI, de modo que em
períodos anteriores ao século XIX não “há registros de iniciativas sistemáticas que hoje
possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da educação profissional” (MOURA,
2007, p. 6).
Nesse âmbito, destacamos que o século XIX caracterizou-se pela criação de escolas
profissionalizantes, todas coadunando para o mesmo objetivo: ensinar ofícios para as pessoas
rotuladas como “pobres e desvalidas”. Dentre estas escolas, destacam- se: Escola de Belas
Artes, criada no ano de 1816, com o objetivo de articular o ensino das ciências e do desenho
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para os ofícios a serem realizados nas oficinas mecânicas; Posteriormente em 1854, um
decreto instituiu a criação dos Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos11, locais em que as
crianças abandonadas aprendiam as primeiras letras e os primeiros ofícios e,
subsequentemente, o juizado dos órfãos encaminhavam esses egressos para oficinas públicas
e particulares; Em 1861, destaca-se a criação do Instituto Comercial no Rio de Janeiro, cujo
objetivo era capacitar pessoas para ocuparem cargos públicos nas secretarias de Estado.
Brasil (2011) esclarece que o primeiro indício de sistematização da educação
profissional, em âmbito nacional, ocorreu na gestão do presidente Nilo Peçanha, a partir da
promulgação do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. À guisa de entendimento, esse
decreto constituiu a criação de dezenove Escolas de Aprendizes Artífices12, instaladas em
várias unidades da Federação e destinadas aos mais pobres e humildes.
Nessa perspectiva, embora existam divergências em relação ao marco inicial da
educação profissional no Brasil, o que fica evidente é que esta modalidade educativa foi
historicamente construída como uma modalidade subalterna, ou seja, com um caráter ínfero e
direcionada para as classes consideradas como subalternizadas econômica, social, cultural e
educacionalmente. Esse axioma permanece até mesmo nos tempos hodiernos, na medida em
que perpetuam-se estigmas que consideram a educação profissional como uma modalidade
assistencialista, benevolente e de caridade para os menos favorecidos.
Neste contexto, Ciavatta (2005), apoiando-se em estudos realizados por Weinberg
(1999), aponta algumas divergências em relação à educação profissional nos países latinoamericanos e nos países desenvolvidos: se, por um lado, a educação profissional nos países
latino-americanos ocorre numa perspectiva mercadológica, portanto, imediatista, articulada
apenas para atender as instâncias do mercado e aos interesses dos detentores do grande
capital; por outro, nos países desenvolvidos, a educação profissional acontece de forma
articulada e integrada com os demais sistemas de formação e conta com a parceria com órgãos
ministeriais. Portanto, nesse grupo de países em evidência, o foco da educação profissional
11

No texto - O aprendizado para o trabalho dos meninos desvalidos: nem negros escravos e nem criminosos -,
Souza (2009) esclarece que o Asilo de Meninos Desvalidos só foi inaugurado em 14 de março de 1875, portanto,
21 anos após a publicação do decreto que instituiu sua criação. O seu primeiro regulamento é do ano de 1875,
criado pelo decreto de nº 5849 de 9 de janeiro do mesmo ano e posto em execução pelo ministro do Império João
Alfredo Correia de Oliveira. Eram aceitas matrículas de meninos pobres e/ou órfãos, admitidos com idades entre
6 e 12 anos, sendo sua permanência no máximo até os 21 anos. O ensino primário ocorria de forma concomitante
com o ensino dos ofícios, seguindo o currículo das escolas públicas primárias da Corte. Para melhor
aprofundamento do tema, recomendamos leitura da obra na íntegra.
12
Consideradas escolas pioneiras, sua função consistia em garantir a inclusão de jovens carentes do que
propriamente contribuir para formação de mão-de-obra qualificada. Tinham o objetivo de oferecer ensino
profissional primário e gratuito para pessoas que o governo chamava de “desafortunadas” à época. (BRASIL,
2011).
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não é atender as efemeridades do mercado, nem tampouco, as vertiginosas instâncias do
mundo do emprego. Outro aspecto divergente é com relação à divisão trabalho
manual/trabalho intelectual, pois enquanto nos países desenvolvidos os preconceitos que
perpassam essa fragmentação se dão de forma menos insignificante, nos países
subdesenvolvidos, o trabalho manual ainda é visto de forma hostilizada, considerado como
algo inferior, pormenorizado e desqualificável. Essa aversão ao trabalho manual advém de
uma herança histórica da educação profissional no Brasil, em que o trabalho manual era
direcionado para os pobres, órfãos e desamparados, portanto, era uma sentença para aqueles
que já nasciam condenados a desenvolver atividades laborais.
Ao analisar a historicidade da formação profissional nos países latino-americanos e
nos países desenvolvidos, os estudos realizados por Weinberg (1999) apud Ciavatta (2005)
concluíram que, nestes últimos, desenvolveu-se uma formação técnica e profissional posterior
à universalização da educação regular, tanto a nível fundamental, quanto médio. Assim, a
formação profissional nos países desenvolvidos surgiu, posteriormente, ao acesso de todos à
educação regular e alicerçada em princípios da cultura científica e humanística. Em
contrapartida, partindo-se das ideias da autora, os países subdesenvolvidos ainda não
conseguiram universalizar e assegurar o direito à educação para todos, principalmente para as
classes menos favorecidas, que ficam numa posição de vulnerabilidade social, econômica e
educacional.
Ciavatta (2005) destaca que a formação profissional nos países subdesenvolvidos
tornou-se o alvo de negociações entre governos e agências internacionais, as unidades de
produção, os setores e as cadeias produtivas, em detrimento da formação do trabalhador.
Nesse âmago, a formação integral do trabalhador é secundarizada, pois os esforços são
direcionados para uma educação que atenda às exigências do mercado. Nesse cenário, cria-se
um exército de pessoas que, além de vulneráveis socioeconomicamente, tornam-se também
vulneráveis educacionalmente, na medida em que os processos de formação profissional
contemplam apenas “o império do capital” e a inculcação dos valores, ideologias 13 e
interesses das classes dominantes.
Nesse sentido, a educação profissional nos países subdesenvolvidos acaba legitimando
as relações assimétricas de poder e provocando uma “mutilação do direito social e subjetivo”,
expressão utilizada por Frigotto (2013a). Reconhecer que esta modalidade educativa encontra-

13

De acordo com Rummert (2007), o termo ideologia representa um dos conceitos centrais do marxismo. A
concepção de ideologia assenta-se na “ideia de ocultação da realidade para atender aos interesses de uma
determinada classe social” (p.17-18).
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se se permeada por constantes mutilações torna-se fundamental para compreendermos sua
historicidade e possíveis rumos.
[...] Uma mutilação advém de relações sociais marcadas pela cisão de classe e
frações de classe em cuja origem e gênese inscreve-se a produção da desigualdade
em todas as esferas da vida social (FRIGOTTO, 2013a, p.390).

A educação profissional passou a ocupar um lugar estratégico dentro do contexto
econômico, em que o imperativo não é a formação do trabalhador, mas sim atender à lógica e
determinismos do capital. Essa lógica inclui também o controle sobre os valores, ideologias,
conhecimentos que serão transmitidos para a classe trabalhadora, com fins de garantir sua
subordinação em relação às classes mais favorecidas. Nesta direção, Mészaros (2008, p. 45)
enfatiza que “[...] uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é
produzir tanta conformidade ou consenso quanto for capaz”. Essa lógica do conformismo e
da aceitação tem sido utilizada pelas instituições escolares como um subterfúgio para
legitimar os interesses das classes dominantes e do modo de produção capitalista.
O autor aponta, ainda, que a educação contribui para disseminação da lógica do
capital, na medida em que uma das suas funções “[...] é assegurar que cada indivíduo adote
como suas próprias as metas de reprodução objetivamente possíveis do sistema” (Mészaros,
2008, p. 44). Nesse contexto, a educação assume o papel de internalizar nos indivíduos a ideia
de que devem aceitar e conformar-se com a posição que ocupam na hierarquia social,
disseminando, assim, a máxima de que os interesses do capital estão acima de qualquer
aspiração pessoal. Em outras palavras, a educação acaba sendo utilizada para cercear as
possibilidades de emancipação pessoal, na medida em que induz os indivíduos a aceitar os
princípios reprodutivos e manipulatórios do sistema capitalista.
No entanto, tornar os interesses das classes dominantes como legítimos e inculcar as
ideologias do capitalismo não são tarefas incumbidas exclusivamente à escola. Frigotto
(2013a, p. 395) reforça esta ideia, afirmando que “[...] não só a escola, mas todos os processos
formativos sob as relações capitalistas tendem a reforçar a reprodução do sistema”. Diante
disso, embora se apregoem discursos que proclamam os princípios de “liberdade” e
“igualdade”, esses discursos procuram também mascarar o lado perverso e cruel da sociedade
capitalista, pois, “ [...] da tríade – liberdade, igualdade e fraternidade – o que prevaleceu foi a
liberdade de mercado e inviabilidade da igualdade social e a solidariedade entre os seres
humanos [...]” (FRIGOTTO, 2013a, p. 391).
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Nesse âmbito, nossas reflexões corroboram com as ideias do autor, na medida em que
compreendemos que, em uma sociedade mercantilizada, as pessoas não são mais vistas como
sujeitos, mas sim como consumidores em potencial. Nessa lógica de mercantilização, valores
como igualdade e fraternidade tornam-se inexequíveis, visto que é o mercado que passa a
mediatizar e a regulamentar a vida socioeconômica.
Gonçalves (2011) apresenta algumas questões relacionadas à educação profissional,
instauradas a partir do período republicano. Segundo o autor, a construção de projetos de
educação e instrução assemelham-se com os próprios movimentos de construção da
República, não sendo possível analisá-los de forma separada, pois, assim como a República
não surgiu pronta, também eram inconclusos e até mesmo ausentes projetos de educação e de
formação predefinidos. Esse aspecto é elucidado nas palavras do autor, ao afirmar:

[...] falar de educação e formação profissional na República é falar da produção da
própria República; o mesmo movimento de construção da República é,
intrinsecamente, o movimento de construção dos projetos de educação e de instrução
(GONÇALVES, 2011, p.185).

Nesse âmbito, ao fazermos um paralelo em relação à trajetória da educação
profissional durante a fase da República e o Império brasileiro, os indícios nos sugerem que,
no período imperial, a centralidade do Estado não eram os projetos educacionais e de
instrução, mas sim, “aspectos político, administrativo e judicial”, com fins de garantir a “[...]
sobrevivência da unidade política do país” (CARVALHO, 2005, p. 91 apud GONÇALVES,
2011, p. 185). Assim, as ações do governo pautavam-se em projetos que almejavam garantir a
união das províncias e a manutenção da ordem social.
Todavia, com a proclamação da República, emergiram também projetos de
modernização da sociedade brasileira, com fins de proporcionar a construção de uma nação
que não somente representasse a transição do período monárquico para o republicano, mas,
principalmente, que contemplasse as concepções e ideais defendidos pelos republicanos.
Conforme Moura (2007), a relação entre educação profissional e educação básica no
Brasil caracterizou-se por uma tendência dualista, uma vez que existiam dois tipos de
educação: uma voltada para os filhos das elites e a outra voltada para os filhos da classe
trabalhadora. Esse aspecto é reverberado nas palavras da autora, ao afirmar:

[...] Eram escolas pobres para os pobres e destinavam-se a
preparar os filhos dos operários ou de seus associados para os ofícios, cujos cursos
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deveriam ser desenvolvidos com a colaboração dos sindicatos e indústrias
(MOURA, 2007, p.8).

Moura (2007) procura destacar que a relação entre educação básica e educação
profissional no Brasil está profundamente alicerçada em um pensamento dualista, de modo
que os percursos educativos para os filhos das elites eram divergente dos percursos educativos
dos filhos da classe trabalhadora. A partir das ideias de Kuenzer (1997), a autora distingue
que havia um curso primário, com duração de quatro anos para aqueles que almejavam acesso
à educação superior. Por outro lado, existiam os cursos rurais ou profissionais direcionados
para as crianças das classes populares.
Nessa perspectiva, a única alternativa para as classes desfavorecidas economicamente
eram os cursos rurais ou profissionais, além de serem obrigados a submeter-se a um curso
básico agrícola. Entretanto, a conclusão desses cursos não possibilitava o ingresso ao ensino
superior, sendo este acessível apenas para aqueles que haviam concluído a 5ª série do ensino
ginasial. Posteriormente, aqueles que haviam concluído a 6ª série do ensino ginasial recebiam
o título de bacharel em Ciências e Letras. Convém, ainda, ressaltar que neste período não
havia o que hoje denominamos como ensino médio, “de modo que a mediação entre o ginasial
e o ensino superior era feita por meio de estudos livres e exames” (MOURA, 2007, p. 7).
Desse modo, evidenciamos visivelmente a distinção entre aqueles que poderiam trilhar
seus caminhos educativos até o ensino superior, especificamente aqueles que pertenciam às
classes mais favorecidas, e aqueles que deveriam contentar-se em realizar cursos de caráter
profissionalizante, notoriamente aqueles que compunham as classes menos favorecidas.
O período compreendido entre as décadas de 1930 e 1940 foi marcado por
efervescentes transformações políticas e econômicas, implicando em consequências profundas
sobre a educação. Nesse momento, em meados de 1930, o Brasil inicia o processo de
industrialização, demandando a necessidade de profissionais para ocuparem postos nos
setores secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços). Moura (2007) destaca que o
processo de industrialização e a emergência de um projeto de modernização da sociedade
brasileira demandaram atitudes mais efetivas das classes dirigentes com relação à educação
nacional. Dentre essas ações, a autora destaca a promulgação de vários Decretos-Lei, visando
normatizar e estruturar a educação brasileira.
A criação desses Decretos-Lei possibilitou avanços significativos na educação
brasileira, em especial, na educação profissional, colocando esta modalidade em maior
evidência nas questões educacionais do Brasil. Destaca-se, também, que a existência de leis
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específicas foram importantes para normatizar a educação profissional, representando, assim,
os primeiros passos na tentativa de se criar uma educação igualitária e acessível para todos os
indivíduos, visando à superação da latente dualidade formação geral/formação profissional.
Dentre esses decretos, destacamos a promulgação do Decreto-lei nº 4.048/1942, que
criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, que posteriormente deu
origem ao que hoje conhecemos como Sistema “S”14. É inegável que o Sistema “S” e suas
organizações que a ele integram possuem um papel importante no que se refere à qualificação
profissional, entretanto, não podemos deixar de mencionar que sua criação foi um artifício
utilizado pelo governo para transferir à iniciativa privada a função de preparar mão-de-obra
para os setores produtivos. Assim, ao ampliarem-se as possibilidades de educação profissional
fomentadas pela iniciativa privada, comprovou-se ainda mais o dualismo da educação
brasileira, pois, “[...] o ensino secundário e o normal formariam as elites condutoras do país e
o ensino profissional formaria adequadamente os filhos dos operários para as artes e os
ofícios” (MOURA, 2007, p. 9).

2.3 RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O PROEJA: Princípios e
concepções

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) foi instituído no Brasil através do
Decreto nº 5.478/2005, sendo posteriormente revogado e substituído pela publicação do
Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006. No decreto anterior, sua nomenclatura era
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação
de Jovens e Adultos, sendo substituída por Programa Nacional de Integração da Educação

14

Segundo Brasil (2011, p. 1), o termo Sistema “S” refere-se ao “conjunto de organizações das entidades
corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência
técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais
similares”. Integram o Sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do
Comércio (SESC); Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
(SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Serviço
Social de Transporte (SEST).
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Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a partir
do Decreto nº. 5.840/2006.
Este último decreto trouxe significativas mudanças para o programa, mudanças estas
que vão além da simples alteração da nomenclatura. Dentre essas mudanças, destacam-se: a
ampliação para o nível de ensino, a partir da inclusão do ensino fundamental, a oferta a partir
de sistemas de ensino estaduais e municipais, assim como, por entidades privadas vinculadas
ao serviço social e, indubitavelmente, a mais importante que é a ampliação das possibilidades
de acesso à educação da classe trabalhadora. Diante de tais pressupostos, inferimos que o
Decreto 5.804/2006 constitui um avanço importante no desenvolvimento de políticas públicas
específicas para esta modalidade, de modo que possamos reduzir o déficit educacional em
relação à classe trabalhadora.
Nessa perspectiva, entendemos que a publicação de um decreto específico para a
Educação Profissional integrada à EJA representa um progresso no que concerne ao acesso à
educação para pessoas jovens e adultas trabalhadoras. Assim, ao garantir o acesso à educação
para esta população, o texto constitucional representa uma possibilidade de sanar a dívida
educacional existente em nosso país, tanto no que se refere ao cumprimento de um direito,
reparando assim, a educação da classe trabalhadora, historicamente relegada como uma
educação de menor valor. Se, por um lado, a legislação garante o direito à educação da classe
trabalhadora, reconhecendo-a como sujeitos de direito, sob outra perspectiva, as
heterogeneidades e as múltiplas formas de viver dos jovens e adultos trabalhadores
representam desafios que permeiam as políticas sociais e educacionais em nosso país.
O Documento Base do Proeja15 (2007), como o próprio nome sugere, apresenta
aspectos diretamente relacionados à EJA. No texto do Proeja, é afirmado que este precisa ser
pensado como uma política perene, com processos de investimentos e manutenção que
subsidiem sua institucionalização como “uma política pública de integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos”
(BRASIL, 2007, p. 13).
Demonstra-se no Documento Base (2007) que a intencionalidade do programa é a
formação humana, no sentido lato do termo, de modo que os conhecimentos científicos e

15

Trata-se de um documento que apresenta as diretrizes que fundamentam a EJA. Em agosto de 2007, o MEC
publicou a 2ª edição do documento, entendendo que as mudanças promovidas através do Decreto nº 5.840/2006
exigiam a necessidade de novos documentos referenciais, como também uma revisão da 1ª edição do documento,
elaborado ainda na vigência do Decreto nº 5.478/2005. Ressaltamos, que neste estudo, consultamos o
Documento Base Proeja Médio.
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tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade estejam incorporados e integrados à
formação profissional. Logo, pensar numa formação humana integral pressupõe compreender
que os conhecimentos científicos e tecnológicos coadunam-se numa perspectiva crítica,
emancipante, seja em nível de importância, seja em nível de conteúdo, com fins de propiciar a
formação de um cidadão crítico e emancipante.
Nesse contexto, o Proeja precisa ser pensado como um programa com características
singulares, tendo como pressuposto de que seus sujeitos são jovens e adultos trabalhadores ou
que estão em busca de uma inserção no mundo do trabalho, com saberes da vida e das práticas
sociais, mas que trazem em seu bojo as marcas de uma sociedade excludente e contraditória.
Esse aspecto é legitimado nas palavras de Thompson (1998, p. 43), ao ratificar que esses
adultos “[...] que não conseguem provar a si mesmos serem suficientemente iguais para galgar
os degraus da oportunidade, têm gravada sobre si mesmos [...] uma sensação não de diferença,
mas de fracasso humano”.
Dessa forma, o que se evidencia é que a EJA integrada à Educação Profissional, do
ponto de vista legal, caracteriza-se por avanços e retrocessos. Nesse sentido, urge a
necessidade de reafirmar a importância e a necessidade desta modalidade de educação,
destruindo pseudoconceitos e velhos paradigmas que foram atribuídos desde a sua criação,
trazendo as marcas de uma visão compensatória e aligeirada de educação, oportunizando a
inclusão de jovens, adultos e idosos, de modo que pudessem “recuperar o tempo perdido”.
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3.

TRILHANDO

PELOS

CAMINHOS

DA

PESQUISA

COLABORATIVA:

NATUREZA, PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.
(ANDRADE, C. D. de, 1983)

Reportamo-nos às palavras de Andrade (1983) como epígrafe deste capítulo, pois
revelam as nossas inquietações e expectativas, mas ao mesmo tempo, vislumbram nossa
ousadia e pretensão em compreender o momento presente, a vida presente. De fato, “o
presente é tão grande”, tão complexo, permeado de relações multifacetadas, nas quais, para
compreendê-las, devaneamos por caminhos incertos que, ora nos aproximam, ora nos
distanciam do nosso objeto de estudo.
Nessa senda, mesmo com essas incertezas, fomos traçando os nossos caminhos, com
fins de encontrarmos possíveis respostas para algumas questões que nos inquietavam durante
nossas práticas profissionais, especialmente aquelas desenvolvidas no âmbito do Proeja.
Nesse contexto, embora em alguns momentos nos sentíssemos solitários, entendíamos que
precisávamos tecer, destecer, retecer novos saberes. Nessa perspectiva, nossas experiências
foram, gradativamente, demonstrando que os saberes por nós compartilhados somavam-se a
tantos outros saberes existentes, contribuindo para formar-nos e constituir-nos como
humanos, permitindo a construção de novos saberes e espaços de formação mútua.
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Este capítulo apresenta os caminhos trilhados durante a nossa pesquisa16,
especificando sua natureza, princípios e procedimentos metodológicos, como também os
dispositivos para produção e análise dos dados, considerando as especificidades do contexto e
dos sujeitos que dele fazem parte, com fins de subsidiarmos nossas discussões sobre o
currículo no Proeja.
Nossas investigações perpassam por caminhos que convergem à compreensão de que
o currículo é algo singular, pois adquire feições próprias de acordo com o contexto em que ele
se materializa e com as especificidades dos seus atores. Entender o protagonismo e o papel
desses atores na materialização do currículo é condição essencial, mesmo percebendo que, em
alguns momentos, eles “estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças” (ANDRADE,
1983). Por essa razão, no percurso de investigação deste estudo, optamos trilhar por caminhos
que nos conduziram em direção a uma pesquisa colaborativa, pois, o “presente é tão grande”
(ANDRADE, 1983), de modo que seria impossível compreendê-lo sem ouvirmos outras
vozes. Assim, apesar de iniciarmos nossa caminhada solitariamente, reconhecemos que nossa
trajetória precisa ser alicerçada e edificada com a participação de outros sujeitos, em espaços
que permitam a construção de múltiplas interlocuções. Por esta razão, as palavras de Andrade
(1983) revelam a intencionalidade desta investigação, ao dizer que “vamos de mãos dadas”.

3.1 A escolha pela abordagem qualitativa e pela perspectiva do materialismo histórico

A pesquisa oportuniza a descoberta e a compreensão de determinados aspectos de uma
realidade, e não a simples reprodução dos conhecimentos que se tem sobre determinado
objeto em determinado campo científico. Destas possibilidades de se trilhar novos caminhos,
surgem também possibilidades em proporcionar uma educação de qualidade, possibilitando
processos de aprendizagens significativas.
Nessa perspectiva, concordamos com Gamboa (2014, p. 90), ao definir pesquisa como
“[...] um processo metódico que equivale a buscar algo a partir de vestígios ou de pistas. É
16

Esta pesquisa vincula-se a um projeto de pesquisa desenvolvido em rede por instituições acadêmicas da
Espanha (Universidade Autônoma de Madrid), Argentina (Universidade Nacional de Córdoba) e Brasil
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). Informamos que em dezembro de 2016, algumas informações
prévias desta pesquisa foram apresentadas no seminário internacional com o tema: Formación del Professorado
para la inclusión social y para una intervención transformadora en el contexto: Resultados de la investigación y
Debate, realizado na Universidade Nacional de Córdoba e no distrito de Villa Maria, Argentina.
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uma forma de elaborar respostas concretas e sistemáticas para as indagações sobre a
realidade”. Assim, toda pesquisa surge com base em um problema, em uma determinada
situação na qual estamos vivenciando e para a qual desejamos entender e buscar respostas.
Referindo-se à natureza da pesquisa, adotamos aqui o enfoque qualitativo, partindo-se
do pressuposto de que as relações que ocorrem no ambiente escolar são complexas, dinâmicas
e marcadas por conflitos, contradições. Nesse contexto, a abordagem qualitativa é entendida
como a forma mais apropriada para esta pesquisa, pois compreendemos que ela possibilita um
nível de compreensão maior da realidade, além de permitir o desenvolvimento de novas
compreensões sobre os distintos contextos sociais e a análise mais profunda de fenômenos
sociais (TERENCE; FILHO, 2006).
Buscando encontrar subsídios que edificassem nosso caminhar, optamos em trilhar
nossos caminhos por um percurso teórico-metodológico fundamentado na concepção do
materialismo histórico. Nossa escolha por este método está atrelada à nossa visão de mundo, a
qual corrobora com a ideia de que a percepção da sociedade ocorre a partir de uma
perspectiva materialista, postulada no princípio de que as atividades econômicas são
consideradas essenciais para satisfazer as necessidades materiais da sociedade humana.
Assim, partimos da concepção de que, em uma sociedade capitalista como a nossa, o
existir humano é condicionado pelo seu poder aquisitivo em relação aos bens e valores
materiais. Assim, compartilhamos do pensamento de que é essencial compreender as
heterogeneidades econômicas para entendermos as relações sociais instituídas, como também
outras formas de heterogeneidades (educacional, social, cultural, entre outras).
Nesse contexto, nossas reflexões convergem na perspectiva de que a realidade não é
estática, pois, embora existam padrões rígidos e pré-estabelecidos, esses padrões não seguem
uma lógica definida, uma vez que adquirem características e feições que os tornam
específicos, ou seja, adquirem rumos que permitem e conduzem o trilhar por caminhos
distintos.
Dialogamos com Bogdan e Biklen (1994, p. 284), ao referir-se à realidade como “[...]
construção das pessoas, à medida que vão vivendo as suas vidas”. Nesse âmbito, cada
realidade torna-se única, na medida em que é construída e significada de forma diferenciada,
sofrendo variações em função dos seus atores e do contexto em que ela se materializa.
Esta especificidade é reforçada nas palavras de Masson (2012, p. 1) ao afirmar que
“[...] o marxismo é um enfoque teórico que contribui para desvelar a realidade, pois busca
apreender o real a partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e

45

universalidade”. Por esta razão, o que nos move nesta investigação é a busca pela
compreensão dos aspectos que tornam aquela realidade única, como também os aspectos que
a tornam semelhante a tantas outras. Em outras palavras, entender os mecanismos e
dispositivos que contribuem para que aquela realidade seja una ou díspar, tendo como
premissa a compreensão das categorias totalidade, contradição, alienação, pois, como afirma
Frigotto (1997, p. 73), “[...] para ser materialista e histórica, tem de dar conta da totalidade, do
específico, do singular e do particular”.
Ao longo dos nossos percursos, fomos percebendo que nosso objeto de estudo é
constituído por relações complexas. Assim, vimos na pesquisa colaborativa uma possibilidade
de entendermos essa complexidade, pois nossas pretensões neste estudo não coadunavam em
apenas realizar um trabalho que se limitaria a reproduzir as instantaneidades cotidianas, mas
sim em apresentar mecanismos que contribuíssem para uma intervenção e transformação
da/na realidade analisada.
Ao tecermos os fios do nosso percurso, fomos percebendo que necessitaríamos nos
aproximar de uma abordagem teórico-metodológica que oportunizasse a realização de
diálogos com os partícipes envolvidos, a construção de grupos de estudos e reflexão, enfim,
momentos que subsidiassem transformações na realidade educativa. Dessa forma,
construímos os dados com base em uma abordagem colaborativa, compreendendo-a como
uma possibilidade que permitirá a compreensão da realidade para além daquilo que está
explícito, numa construção de saberes que permitiram a convergência entre pesquisa e
formação.

3.2 PESQUISA COLABORATIVA: gênese, concepções, princípios e ações

As décadas de 1980 e 1990 caracterizaram-se pelo surgimento de inúmeras pesquisas,
cujo interesse de investigação era o comportamento do professor e suas práticas. Muitas das
pesquisas tinham um caráter meramente descritivo, postulando as teorizações e princípios que
tornariam o professor eficiente; assim, abordava-se o conceito de eficiência/ineficiência,
restringindo-o exclusivamente às práticas desenvolvidas pelo professor. Nesse sentido, as
pesquisas produzidas, no período mencionado, limitavam-se apenas em falar sobre os
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professores, como se estes fossem os únicos responsáveis pelo sucesso/insucesso dos
processos de aprendizagens (IBIAPINA, 2016).
Embora reconheça a contribuição dessas pesquisas, especialmente para a compreensão
da formação docente e para o processo de escolarização, Ibiapina (2016), apoiando-se nas
ideias de Peréz Gómez (2001), destaca que a década de 1980 caracterizou-se pelo surgimento
de novos referenciais de se fazer pesquisa, em que a construção de conhecimentos se baseia
na ação e com os professores, em detrimento de simplesmente falar sobre eles. Essa gênese
representa, portanto, uma mudança de paradigma, sendo que “[...] a ênfase das pesquisas
passa a ser na natureza socialmente construída da realidade e nos processos de cooperação
construídos entre participantes de investigações” (IBIAPINA, 2016, p. 34).
Ibiapina (2016), apoiando-se nas ideias de Kemmis (1986), destaca que as pesquisas
de natureza reflexiva e colaborativa, por um lado, permitem que os participantes tornem-se
colaboradores do processo de produção de conhecimentos, por outro, favorecem momentos de
formação e desenvolvimento profissional tanto para os pesquisadores quanto para os
partícipes da pesquisa.
O uso da expressão pesquisa colaborativa é considerada relativamente recente nos
meios acadêmicos. Embora não exista consenso quanto à sua origem, Ibiapina (2016) aponta a
existência de, no mínimo, três correntes que podem definir a gênese das concepções dessa
nova forma de fazer pesquisa. A primeira corrente defende que a origem da pesquisa
colaborativa ocorreu em meados de 1953, a partir das ideias de Corey, cujos princípios
defendiam a construção do conhecimento científico cooperativo entre professores e
investigadores. Esta corrente aproxima-se também da metodologia de pesquisa defendida por
Kurt Lewin (1946), psicólogo social, que utilizou o termo pesquisa-ação17. Por esta razão,
alguns autores consideram pesquisa colaborativa originária da pesquisa-ação (IBIAPINA,
2016).
A segunda corrente, de acordo com a autora referenciada, aponta que a gênese da
pesquisa colaborativa está nos princípios defendidos pela etnometodologia, baseados na
perspectiva do ator em rede e das comunidades de prática, conforme sugerem Clark e outros
(1996). Por outro lado, a terceira concepção remete à gênese da pesquisa colaborativa aos
princípios defendidos pela pesquisa crítica, conforme propõe Desgagné (2003).

17

O termo pesquisa-ação refere-se a uma nova forma de fazer pesquisa, em que a investigação e ação são
elementos indissociáveis, de modo que toda pesquisa é considerada uma forma de investigação na ação. Visando
um maior aprofundamento do tema, recomendamos Barbier (2002), Ibiapina e Bandeira (2016), dentre outros.
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Pimenta (2005) realizou um estudo com fins de explicar o processo de reconfiguração
e os novos sentidos que foram dados ao termo pesquisa-ação, compreendido também como
pesquisa crítica colaborativa. Com fins de apresentar subsídios às suas compreensões, a autora
propõe algumas ideias que distinguem a pesquisa-ação da pesquisa colaborativa. A pesquisaação tem como princípio que os sujeitos que nela se envolvem partilhem de interesses,
objetivos e metas comuns, com fins de resolver um determinado problema vivenciado no
contexto (PIMENTA, 2005). Nesse âmbito, o papel do pesquisador consiste em ajudar o
grupo a compreender as situações adversas, de modo que possam criar vínculos com
contextos mais amplos, favorecendo uma ampliação da consciência dos envolvidos e
oportunizando processos crítico-reflexivos e tomada de ações coletivas.
Ainda com base na autora em evidência, existem pesquisas designadas de
colaborativas, empregando como metodologia a pesquisa-ação. Apoiando-se nas ideias de
Zeichner (1993), a autora destaca que a pesquisa colaborativa tem como finalidade “[...] criar
nas escolas uma cultura de análise das práticas que são realizadas, a fim de possibilitar que
seus professores, auxiliados pelos docentes das universidades, transformem suas ações”
(PIMENTA, 2005, p. 523). Desse modo, a pesquisa colaborativa e a pesquisa-ação
apresentam algumas aproximações, mas também algumas diferenças fundamentais.
Aproximam-se pelo fato de que ambas necessitam do envolvimento dos sujeitos que dela
fazem parte, favorecendo processos reflexivos e decisões coletivas. Entretanto, diferem pelo
fato de que, na pesquisa-ação, os professores são desafiados a refletir sobre uma problemática
existente e instigados a elaborarem projetos de intervenção, enquanto que, na pesquisa
colaborativa, não necessariamente precisa transpor o campo das reflexões e implementar um
projeto de intervenção.
Segundo Desgagné (2007), a contribuição dos professores em exercício é condição
essencial para a realização e desenvolvimento de uma pesquisa colaborativa. Para o autor,
processos de investigação ocorridos em contextos colaborativos potencializam novas posturas
dos professores, de modo que tornam-se “co-construtores” do conhecimento que está sendo
produzido, e não apenas receptores ou objetos de investigação. Nesse sentido, a pesquisa
colaborativa permite o “olhar para si”, potencializando o desenvolvimento de processos
emancipatórios, possibilitando aos professores desenvolverem reflexões sobre sua prática,
como também participarem ativamente na construção do conhecimento.
Nessa perspectiva, os conhecimentos construídos vinculados a uma prática
profissional consideram o contexto em que estas práticas acontecem, identificando as
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condições que favorecem ou impedem o seu desenvolvimento. Assim, os conhecimentos
acerca de uma prática profissional estão condicionados às condições reais do contexto em que
elas se materializam. Deste modo, não podemos analisar a prática docente adotando princípios
generalizantes, trivializando-as, em supressão às especificidades das ambiências.
Na pesquisa colaborativa, o professor assume uma posição de destaque, uma vez que
no processo de construção do conhecimento sobre a prática docente, “[...] tal construção não
se faz sem considerar a compreensão que o docente tem das situações práticas, no interior das
quais ele se desenvolve” (DESGAGNÉ, 2007, p. 9). Deste modo, em uma abordagem
colaborativa, o professor assume a condição de protagonista, passando a ser visto não pelo
viés do saber-fazer, mas pela natureza do seu saber-exercer, ou, de maneira mais comum, do
“desenvolvimento do seu saber profissional”, expressão utilizada por Desgagné (2007).
Nesse âmbito, as pesquisas colaborativas representam a ruptura com certos tipos de
pesquisa, numa perspectiva que transcende a mera descrição dos aspectos da realidade.
Assim, em pesquisas de cunho colaborativo, os dados são produzidos de forma coletiva e os
partícipes da investigação se transformam em colaboradores do processo de construção de
conhecimentos. Essa ambiência permite o compartilhamento de saberes e fazeres, tornando-se
espaços de formação tanto para os pesquisadores, quanto para os docentes.
Investigar colaborativamente é processo autoformativo e de pesquisa, pois, à medida
que refletimos criticamente sobre nossas ações e pensamentos, é possível
compreendermos o que fazemos, como o fazemos e porque fazemos em decorrência
das manifestações do trabalho docente [...] (IBIAPINA, 2016, p.70).

Assim, o movimento colaborativo constitui um processo de (auto)formação e de
formação coletiva, em que o pensar-agir, o pensar-refletir, o refletir-agir não se desenvolvem
de forma linear ou estática, mas sim de forma dinâmica e de modo espiralizante (SANTOS,
2011).
Nas palavras de Ibiapina (2016, p. 25), o vocábulo colaborar constitui “[...] pensar-agir
para criar possibilidades de compartilhamento das ideias, percepções, representações e
concepções”, criando possibilidades de questionamentos, negociações e reelaborações. Isso
significa que o processo colaborativo possui um caráter dinâmico, possibilitando o
desenvolvimento dos seguintes percursos: o pensar-questionar, o questionar-negociar, o
negociar-reelaborar, o pensar-agir e, por fim, a perspectiva da tríade relação reflexão-açãoformação.
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Nessa perspectiva, a abordagem colaborativa permite trilhar por caminhos de
possibilidades, contribuindo para o desenvolvimento de processos que permitam a
socialização de ideias, percepções, representações e concepções. O esquema, a seguir,
apresenta os percursos das ações colaborativas, apresentados de forma individual apenas para
nível de ilustração, já que um percurso desencadeia o outro.

Pensar-questionar

Pensar-agir

REFLEXÃOAÇÃOFORMAÇÃO

Questionarnegociar

Negociar-reelaborar

Figura 1 - Demonstrativo dos percursos das ações colaborativas.
Fonte: Elaborada pela autora (2017).

Com efeito, uma das potencialidades da pesquisa colaborativa é a possibilidade de
compreendermos a realidade para além de sua explícita aparência, distanciando-se, portanto,
de pesquisas que possuem um caráter meramente descritivo e reducionista, que se limitam
apenas em descrever as práticas dos docentes, ou apenas torná-los como objeto de
investigação. Ibiapina e Ferreira (2007, p. 31) apud Silva e Ibiapina (2016, p. 135) enfatizam
que:

50

[...] o potencial da investigação colaborativa está justamente em dar conta não
somente da compreensão da realidade macrossocial, mas, sobretudo, em dar poder
aos professores para que eles possam compreender, analisar e produzir
conhecimentos que mudem essa realidade, desvelando as ideologias existentes nas
relações mantidas no contexto escolar.

Para Desgagné (2007, p. 14), a pesquisa colaborativa fundamenta-se na ideia de
coprodução de saberes entre pesquisadores e docentes. Segundo o autor, o papel do
pesquisador é “[...] criar condições necessárias para que os docentes aliem-se a ele, num
processo de reflexão sobre um aspecto prático de sua docência”. Com efeito, a pesquisa
colaborativa exige que o pesquisador transite por dois mundos: o mundo da pesquisa e o
mundo da prática, de modo que os conhecimentos construídos no desenvolvimento da
pesquisa tornem-se “[...] produtos de um processo de aproximação e mediação entre teoria e
prática, entre a cultura de pesquisa e a cultura da prática docente” (DESGAGNÉ, 2007, p. 24).
De acordo com Chacon (2012), a pesquisa colaborativa caracteriza-se por dois
aspectos fundamentais: a coprodução de saberes entre o pesquisador e os professores e a
formação profissional do docente. Nesse processo, compete ao pesquisador a função de
coordenador da pesquisa, enquanto que os docentes participam ativamente do processo,
tornando-se coparticipantes, também designados como colaboradores da pesquisa. A pesquisa
deve atrair os docentes, de modo que sintam-se motivados e possam perceber na pesquisa uma
possibilidade de formação profissional.
Em nossas práticas de desenvolvimento de pesquisas colaborativas, temos investido
em alguns princípios considerados como fundamentais no processo de construção do
conhecimento, quais sejam: reflexividade crítica, escuta sensível, negociação, cooperação,
dialogicidade, mobilização de saberes, rigorosidade científica e disciplina intelectual.
A reflexividade crítica representa um princípio fundamental em pesquisas de
abordagem colaborativa. Nesse contexto, os partícipes são convidados a exercitarem seu olhar
crítico-reflexivo, almejando uma análise da realidade para além de sua explícita aparência. Ao
mergulhar nesse processo reflexivo, o docente depara-se com a oportunidade de olhar para
sua própria prática, observando suas inconstâncias, seus desafios, seus aspectos positivos,
seus dilemas, perspectivando deparar-se com as causas, como também encontrar alternativas
que possibilitem pormenorizar e até mesmo erradicar os desafios enfrentados. Nesse
movimento, cada ação que passa por um processo de reflexão crítica, provoca uma nova ação,
que, ao ser modificada e aperfeiçoada pela reflexividade crítica, origina um novo processo
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reflexivo, desencadeando um processo cíclico de ação-reflexão-ação. (FREIRE, 1987; PERÉZ
GOMÉZ, 1998).
Corroboramos com Peréz Goméz (1998, p. 29), ao definir a reflexividade como “[...] a
capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais, sobre as intenções,
representações e estratégias de intervenção”. Desse modo, a reflexividade oportuniza que o
docente possa olhar para si mesmo, para suas práticas, imergindo em um processo que
contribua para uma compreensão mais crítica da realidade educacional, superando os
estereótipos e imprecisões construídas a partir do senso comum. Ao refletir criticamente, o
docente percebe-se como um ator importante no cenário pedagógico, desencadeando a adoção
de atitudes e posicionamentos mais críticos, passando a enxergar-se como um ser concreto
dentro da realidade educacional.
Outro requisito essencial em pesquisas colaborativas é a escuta sensível (BARBIER,
2002). Escutar, de forma sensível, é condição indispensável na relação entre pesquisador e
partícipe colaborador. Nesse caso, a escuta não se restringe à simples ação de escutar o que o
outro diz, mas sim de compreender a manifestação de outros elementos inseridos na
comunicação, como por exemplo: gestos, expressões faciais, os momentos de silêncio,
entendendo que estes elementos também são importantes e devem ser levados em
consideração pelo pesquisador.
Desse modo, a escuta sensível exige que o pesquisador esteja atento a todas as
manifestações que os partícipes colocam em prática, compreendendo-as de forma sensível e
no contexto em que elas foram utilizadas. Ao escutar de forma sensível, torna-se necessário
que haja empatia de quem se coloca no lugar de ouvinte. Em cada situação que é relatada,
aquele que ouve tem a oportunidade de exercitar sua sensibilidade diante a situação do outro.
Nesse momento, entra em cena a importância de todos os demais sentidos, não se restringindo
exclusivamente ao sentido da audição. Desse modo, compartilham também da escuta sensível,
a audição, o tato, a gustação, a visão e o olfato, como uma forma de compreensão do processo
em sua completude e do sujeito de forma holística. Nessa direção, Barbier (2002, p. 141),
destaca:

À pessoa que se dispõe a escutar não basta que tenha ouvidos, é necessário que ela
realmente silencie sua alma. Silencie para perceber aquilo que não foi dito com
palavras, mas que talvez tenha sido expresso em gestos, ou de outra forma.
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A escuta sensível direciona-se para uma compreensão de forma mais humanizadora,
na medida que aquele que ouve, entende que aquele que fala possui o direito de expressar-se,
de manifestar suas opiniões, as quais devem ser respeitadas e isentas de qualquer forma de
julgamento ou imposição. Nessa conjuntura, a humanização das relações é um aspecto
essencial da escuta sensível. Ao colocar-se no lugar do outro, o partícipe colaborador poderá
aproximar-se da situação enfrentada pelo outro, conhecendo seus medos, seus desafios, suas
limitações. Pôr-se no lugar do outro exige sensibilidade, exige uma postura humanizadora de
quem é capaz de abdicar-se de posturas autoritárias e conservadoras, capaz de reconhecer o
outro e de aceitá-lo, independente das concepções ou ideologias existentes.
Sendo assim, a escuta sensível oportuniza criar laços afetivos entre os partícipes
envolvidos, criando um clima de respeito e confiança mútua entre aqueles que falam e aqueles
que escutam. Permite vivenciar momentos pautados na aceitação e no reconhecimento do
outro, entretanto, isto não significa que aquele que ouve deve restringir-se apenas ao que foi
dito, mas tomando o que foi ouvido como uma oportunidade para desenvolver novas
reflexões, como um ponto de partida para (des)construção de ideias. Esse aspecto é reforçado
nas palavras de Freire (1991, p. 135), ao afirmar:

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um.
Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte
do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças
do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente
escuta sua redução ao outro que fala.

No entanto, a escuta sensível não significa a inexistência de espaços para
discordâncias ou opiniões divergentes. É fundamental que os envolvidos na pesquisa
reconheçam que a opinião de um não se sobrepõe a opinião do outro e que as divergências e
conflitos de opiniões são importantes para o movimento colaborativo. Assim, é essencial que
aquele que escuta tenha a sensibilidade de colocar-se no lugar do outro, pois quem escuta não
pode assumir uma postura pautada no autoritarismo ou de quem apenas considera como
verdadeiras apenas suas próprias opiniões. Ao aparecerem as ideias contrárias, surge a
necessidade de outro princípio fundamental em pesquisas colaborativas: a negociação.
A negociação é um princípio que acompanha todo o processo colaborativo, estando
presente desde os contatos iniciais entre pesquisadores e partícipes, até os momentos de
conclusão da pesquisa. No contato inicial, a negociação surge a partir do momento em que o
pesquisador busca atrair os docentes a participar do projeto de pesquisa apresentado,
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elencando seus possíveis benefícios para o enfrentamento das adversidades existentes, e, de
que modo, a pesquisa poderá contribuir para (re)construção de novas práticas. Após a
aceitação dos partícipes em tornarem-se colaboradores da pesquisa, avançamos com as
próximas negociações, em que são feitos os levantamentos dos dados da pesquisa, como
também o momento em que os partícipes disponibilizam para o pesquisador aquilo que lhes
inquietam em sua prática educativa, suas limitações, suas reflexões. Essas inquietações e
reflexões podem suscitar momentos de discordâncias, tornando-se necessária a negociação.
Após esta etapa, inicia-se o processo de sistematização e análise dos dados, os quais devem
ser apresentados aos partícipes, visando sua concordância ou não.
Nesse processo, a negociação compreende alguns aspectos que também são
considerados como essenciais na escuta sensível, especialmente no tocante ao respeito pela
opinião do outro, entendendo que precisamos estar abertos para ouvirmos opiniões contrárias,
entendendo o outro e colocando-se no seu lugar.

Desse modo, para que o processo

colaborativo aconteça é fundamental que os partícipes sintam-se envolvidos, de modo que
possam “[...] acatar sugestões, discordar de pensamentos, defender posturas internalizadas e
estar aberto a novas compreensões e conceitos são algumas das situações vivenciadas no
processo colaborativo” (TELES, 2006, p. 8).
Prosseguindo com as negociações, é importante que o pesquisador estabeleça acordos
com os partícipes envolvidos, esclarecendo quais são as atribuições de cada um no percurso
da pesquisa. Ao pesquisador, atribui-se a organização e construção dos referenciais teóricos
do projeto de pesquisa, o levantamento das necessidades formativas do grupo, a organização e
seleção dos núcleos temáticos que serão abordados, a divulgação dos resultados do estudo,
dentre outros. É preciso que o pesquisador tenha habilidade em mediar com o grupo, em criar
situações que favoreçam o engajamento dos partícipes, atentando-se para o planejamento de
atividades que proporcionem, por um lado, o desenvolvimento da pesquisa científica, por
outro, as demandas formativas do grupo.

A habilidade do pesquisador consiste em propor aos professores atividades
reflexivas que permitam, de um lado, satisfazer as necessidades de desenvolvimento
profissional e, de outro lado, atender às necessidades de avanço do conhecimento no
domínio da pesquisa no qual ele se inscreve (IBIAPINA, 2009, p.213).

Com essa compreensão, o pesquisador colaborativo precisa atuar no sentido de
promover atividades que atendam tanto as necessidades profissionais dos partícipes, quanto os
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objetivos e interesses da pesquisa, criando, assim, uma ponte de aproximação entre a
universidade e a escola, entre a teoria e prática.
De acordo com Desgagné (2001) apud Ibiapina (2016), as pesquisas sociais e
humanas, durante muitos anos, caracterizaram-se pela ideia de que a produção de saberes dos
pesquisadores e dos docentes deveriam se limitar apenas aos seus contextos de atuação
profissional. Nessa perspectiva, de um lado, ficava a produção científica, proveniente de
pesquisas realizadas no universo acadêmico e, do outro, os conhecimentos que eram
produzidos na própria prática educativa. Inspirando-nos nas elucidações do autor referido, a
prática de limitar os conhecimentos aos contextos em que eles ocorriam acabou provocando
um fosso entre a universidade e escola, impedindo “[...] a comunicação entre esses mundos,
entre esses agentes e as suas produções, bem como a expansão dos significados e sentidos
produzidos na academia e na escola” (IBIAPINA, 2016, p. 35).
Dessa forma, entra em cena um dos princípios fundamentais da pesquisa colaborativa:
a colaboração. Investigar, colaborativamente, permite que pesquisadores e docentes tornemse aliados no processo de construção do conhecimento, pois, como afirma Ibiapina (2016, p.
36), essa aliança favorece a construção de “[...] espaços-tempo de reflexão crítica e de
compreensão das ações e das teorias educativas em prol de uma educação mais justa e
solidária”.
Desse modo, entendemos que a colaboração corresponde a um princípio dinâmico,
vivo, que precisa ser tecido numa conjuntura em que partícipes sintam-se à vontade para
expor suas opiniões, suas frustrações, seus anseios, enfim, possam externalizar suas aceitações
ou divergências em relação ao discurso dos outros envolvidos no processo. Em nossos
momentos colaborativos, exercitamos nossa capacidade de nos colocarmos na condição de
seres com voz e vez, em que todos desfrutam da mesma igualdade de oportunidades, tanto em
falar, quanto em ouvir.
Outro elemento essencial em pesquisas de abordagem colaborativa é a dialogicidade.
É preciso que se estabeleça uma rede de comunicação entre os envolvidos, compreendendo a
dimensão do diálogo como um fenômeno capaz de desencadear processos que favoreçam a
mobilização e reflexão dos homens e mulheres, pois, como ratifica Freire (1987, p. 45):

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo,
não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o
diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os
que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste
direito. É preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no direito
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primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assalto
desumanizante continue.

Dialogar não se restringe ao encontro de duas pessoas que conversam sobre
determinado assunto, que pronunciam palavras apenas pelo simples ato de fazerem-se
comunicados. Mais do que o simples ato de falar por falar, o diálogo pode significar:

[...] o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados
ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de
depositar ideias de um sujeito no outro (FREIRE, 1987, p. 45).

Assim, ao longo de todo processo colaborativo, o diálogo adquire uma importância
fundamental, pois tende a aniquilar relações verticalizadas, estas alicerçadas na imposição e
no autoritarismo do pesquisador. Desse modo, podemos dizer que uma relação dialógica
consiste em:

[...] uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera
criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da
confiança. Por isso, só com o diálogo se ligam assim, com amor, com esperança,
com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma
relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (FREIRE, 2007, p.115116).

Ainda de acordo com o autor referido, o diálogo e o amor estão intrinsecamente
relacionados, pois para que o primeiro ocorra é fundamental que exista o segundo, uma vez
que “[...] não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens”
(FREIRE, 1987, p. 45). Sendo o amor essencial para que o diálogo ocorra, onde há amor, há
também diálogo, já que “se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não
me é possível o diálogo” (FREIRE, 1987, p. 45).
Em Tardif (2010), encontramos o aporte teórico para discutirmos sobre um dos
princípios da pesquisa colaborativa, designado como mobilização de saberes. Em suas obras,
o autor se propõe a discutir algumas considerações gerais sobre a situação dos docentes em
relação aos saberes18, buscando identificar quais saberes alicerçam a prática e o trabalho dos
professores no âmbito do exercício da docência, assim como as relações que são estabelecidas

18

Não pretendemos, ao longo deste trabalho, fazer uma discussão aprofundada sobre a temática saberes.
Optamos em apresentá-la apenas para fornecer elementos que possibilitem ao leitor compreender o princípio da
mobilização dos saberes, adotado no contexto da pesquisa colaborativa. Visando maior aprofundamento do tema,
sugerimos leituras de autores como Gauthier (2006), Tardif (2010), dentre outros.
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entre esses saberes e a prática profissional.
Tardif (2010, p. 36), ao considerar os saberes docentes como sendo “[...] um saber
plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”, reitera, portanto, que
estes saberes são provenientes de fontes diversas, tecidos tanto de forma singular, quanto
plural. Singular, porque eles são construídos através das experiências pessoais, pois são elas
que mediatizam a produção em maior ou menor grau de intensidade desses saberes. As
experiências singulares tornam-se também plurais, a partir do momento em que os saberes
experienciais vividos pelo sujeito são compartilhados com outros professores, transformandose em saberes coletivos.
Importante destacar que a aquisição de saberes é uma prática constante do exercício da
docência. Nessa perspectiva, concordamos com Tardif (2010, p. 68) ao dizer que “[...] uma
boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre
como ensinar provém de sua própria história de vida”. Desse modo, uma investigação
colaborativa oportuniza que os docentes possam compartilhar suas experiências,
transformando seus saberes individuais em saberes coletivos.
Charlot (2000) também se propôs a discutir sobre saberes, destacando que estes só
serão mobilizados na medida em que a situação apresentar algum significado. Mobilizar-se,
na visão do autor “[...] é pôr-se em movimento” (p. 55); e, para que este movimento aconteça,
é preciso que se tenha um sentido, uma significação. Assim, no âmbito da pesquisa
colaborativa, é importante que o objeto investigado tenha um sentido, uma significado para o
partícipe, de modo que ele sinta a vontade de participar dos processos colaborativos,
percebendo e reconhecendo os benefícios da pesquisa para o seu fazer pedagógico.
Em uma investigação colaborativa, é necessário que exista uma rigorosidade
científica. Nosso entendimento por este princípio pressupõe que todos os envolvidos na
pesquisa colaborativa (pesquisadores e partícipes) precisam ter uma postura pautada no rigor
científico, ou seja, é preciso que os envolvidos tenham consciência que o campo da pesquisa
envolve regras, procedimentos, requisitos, os quais precisam ser cumpridos, no sentido de se
consolidar um estudo de cunho científico (BENINCÁ et al., 2002).
Diante do exposto, a rigorosidade científica permite transitar pelo mundo das ciências,
como uma forma de romper com estereótipos e ideias construídas pelo senso comum. Com
efeito, é fundamental que os sujeitos envolvidos na pesquisa assumam o compromisso de
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proceder com rigor, garantindo o cumprimento das ações que foram sistematizadas na
pesquisa.
A disciplina intelectual (FREIRE, P. , 1998; BENINCÁ et al., 2002 ; FREIRE, M.,
2008) constitui o momento no qual os envolvidos na pesquisa exercitam o processo de
construção, problematização e apropriação dos conhecimentos. Segundo Freire, M. (2008, p.
46), este processo é contínuo e sua existência está condicionada à sua prática, de modo que
“[...] é através da disciplina, que o educador, organiza, delimita, direciona a liberdade para
que a construção e a produção do conhecimento possam acontecer”.
Nessa direção, a disciplina intelectual requer que os envolvidos no processo
colaborativo se permitam exercitá-la, não sendo, portanto, algo que ocorre exteriormente à
vontade humana, de modo que “[...] disciplina intelectual só se ganha praticando” (FREIRE,
P., 1982).

3.2.1 Ações da pesquisa colaborativa

Smyth (1991) apud Santos (2011) destaca que a Pesquisa Colaborativa compreende o
desenvolvimento de quatro ações: descrever, informar, confrontar e reconstruir. É importante
destacar que estas ações não seguem uma hierarquização ou uma sequência preestabelecida,
pois cada uma possui sua organização discursiva própria, variando em função dos objetivos
que são propostos. A seguir, apresentamos, individualmente, as características relacionadas a
cada uma dessas ações19.
A ação de descrever consiste no momento em que os partícipes são convocados a
relatar suas ações, o seu olhar sobre suas próprias práticas, utilizando seu próprio estilo de
escrita, sem necessariamente, utilizar uma escrita com padrões acadêmicos.
No âmbito da segunda ação, informar, os partícipes expõem a fundamentação teórica
que alicerça suas ações, ou seja, em quais teorias os partícipes se baseiam para adotar certas
práticas. Segundo Santos (2011, p. 41), este momento permite “[...] desestabilizar o silêncio
de estruturas internas das práticas”.

19

É fundamental destacar que estas ações, embora apresentadas didaticamente de forma individual, encontramse interligadas compondo o todo.
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O confrontar, terceira ação proposta por Smyth (1991), consiste no momento em que o
partícipe faz uma análise das suas ações, questionando suas próprias práticas e desenvolvendo
processos reflexivos sobre as relações pedagógicas. De acordo com Liberali (2002, p. 111), a
ação de confrontar representa o momento de fazer “[...] uma avaliação dessas ações frente a
contextos particulares numa perspectiva social, histórica, e cultural”. Assim, esta ação sugere
entendermos de que forma o contexto social, histórico e cultural influencia na ação dos
partícipes, de modo que “[...] há, nesse momento, uma conexão entre os aspectos pessoais (a
pessoa do profissional) e as questões sociais” (SANTOS, 2011, p. 41).
Por fim, a ação de reconstruir representa o momento no qual os partícipes buscam,
coletivamente, a reconstrução de suas práticas, entendendo que é possível adotarmos novas
formas de agir, buscando elementos que possibilitem o aperfeiçoamento profissional. Assim,
a ação de reconstruir significa desconstruirmos as lacunas e fragilidades que existem na
prática docente, adotando estratégias que contribuam para a construção de novas formas de
ação, de saberes-fazeres que contribuam para que estes docentes exerçam sua atividade
profissional de maneira mais efetiva. Cortez (2003, p. 225) ilustra algumas características
referentes à ação de reconstruir, afirmando:

[...] O reconstruir, que é o momento de encarar com maturidade e humildade que
não estamos prontos/acabados, que estamos sempre em crescimento/mudança. É a
fase de enxergar – sozinha e também com a ajuda dos participantes – que há lacunas
em nossa prática que podem ser melhoradas/preenchidas, à medida que entendemos
e aprendemos novas formas de agir.

Santos (2011), baseando-se em Smyth (1991) esclarece que o processo colaborativo
possibilita pensar no contexto das escolas de forma mais democrática, na medida em que
permite questionar e ressignificar ações alicerçadas a concepções pedagógicas do senso
comum. Nesse movimento colaborativo, “[...] os partícipes assumem a tarefa de construir
caminhos, de refazer percursos, de criar novos sentidos para as suas práticas” (SANTOS,
2011, p. 41). A seguir, apresentamos uma síntese das ações da pesquisa colaborativa,
relacionando-as com as perguntas que são específicas para cada tipo de ação.
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DESCREVER:
O que faço?

INFORMAR:
Qual a fundamentação
teórica que orienta a ação?

CONFRONTAR:
Como me tornei assim?

RECONSTRUIR:
Como posso agir de
maneira diferente?

Figura 2 - Síntese das ações da pesquisa colaborativa.
Fonte: Elaborada pela autora (2017), com base em Smyth (1991).

Segundo nossas concepções, entendemos que a pesquisa colaborativa cria condições
para que os partícipes reflitam, de forma individual e com os pares, sobre questões que
envolvem sua prática, perspectivando seu aprimoramento e trocas colaborativas e
emancipantes. Assim, concordamos com Santos (2011), ao elencar algumas contribuições da
pesquisa colaborativa, a saber: a) ampliação da autonomia profissional; b) mudanças
pedagógicas no contexto das práticas docentes; c) organização e luta dos profissionais de
educação por justiça social face às condições de trabalho docente identificadas na análise de
suas práticas nos grupos colaborativos.

3.3 APROXIMAÇÕES COM O LÓCUS E PARTÍCIPES DA PESQUISA

O lócus da nossa pesquisa é o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do
Médio Sudoeste da Bahia, situado na cidade de Itororó (BA), localizada na mesorregião
Centro Sul Baiano. Trata-se de uma instituição estadual vinculada à SEC (Secretaria de
Educação do Estado da Bahia), tendo sua criação a partir da Portaria nº 8.677 de 2009,
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transformando o extinto Colégio Estadual Getúlio Vargas em Centro Territorial de Educação
Profissional20.
O CETEP do Médio Sudoeste da Bahia representa o Território de Identidade21 8,
compreendendo 13 municípios (Ibicuí, Iguaí, Santa Cruz da Vitória, Itapetinga, Caatiba, Nova
Canaã, Firmino Alves, Macarani, Maiquinique, Potiraguá, Itambé, Itarantim e Itororó).
O Centro funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, oferecendo 11 cursos
técnicos, organizados em cinco Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde; Gestão e Negócios;
Informação e Comunicação; Produção Alimentícia e Recursos Naturais, conforme podemos
observar no Quadro 1. A instituição possui instalações próprias, com salas de aulas amplas,
sendo algumas climatizadas. Cada eixo tecnológico possui laboratório próprio, dispondo de
um conjunto de equipamentos, utensílios e instrumentos apropriados para as aulas práticas.
Quadro 1
Cursos técnicos ofertados pelo CETEP do Médio Sudoeste da Bahia, de acordo com Eixo
Tecnológico - 2016
EIXO TECNOLÓGICO

Ambiente e Saúde

Recursos Naturais

20

CURSOS TÉCNICOS
Análises Clínicas
Meio Ambiente
Nutrição e Dietética
Enfermagem
Agroextrativismo
Agroecologia
Zootecnia

Inicialmente, a instituição denominava-se Centro Territorial de Educação Profissional de Itapetinga. No
entanto, através da Portaria nº 89/2013, publicada no Diário oficial de 08/01/2013, a escola teve seu nome
alterado, passando a denominar-se Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia. A
mudança de nomenclatura deu-se em função que a designação CETEP Itapetinga restringia o Centro apenas ao
município de Itapetinga, enquanto que a designação Médio Sudoeste da Bahia é mais abrangente e compreende o
nome do território em que o Centro está localizado.
21
Os Territórios de Identidade da Bahia foram reconhecidos como divisão territorial oficial de planejamento das
políticas públicas do Estado da Bahia em 2010. O território é conceituado como um espaço físico,
geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se
pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. Desde então, o
extenso território baiano foi dividido em 27 Territórios de Identidade. Visando maior aprofundamento da
temática, consultar http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17.
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Gestão e Negócios

Contabilidade
Administração

Informática e Comunicação

Informática

Produção Alimentícia

Agroindústria

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2016.

Na instituição, os cursos são ofertados nas seguintes modalidades e formas de
articulação22:
a) Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio (EPI): contempla cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, possuem duração de quatro anos e destinam-se para alunos
que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental23;
b) Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio para Jovens e Adultos
(Proeja24 Médio): Integra Educação Profissional ao Ensino Médio e é direcionado para formação profissional de jovens e adultos. Ao mesmo tempo em que os estudantes concluem o
Ensino Médio, recebem também o diploma do curso técnico. Os cursos duram dois anos e
meio, precisamente 05 módulos, destinado para alunos concluintes do Ensino Fundamental II
e com idade mínima de 18 anos;
c) Proeja Fundamental: contempla cursos de qualificação, com duração de 05
módulos, destinado para alunos que não concluíram o Ensino Fundamental II. Ao término do
curso, o aluno recebe um certificado de qualificação, estando apto a realizar o Ensino Médio;
22

Os cursos de Educação Profissional podem também ocorrer de forma concomitante, em que o aluno pode fazer
o Ensino Médio e o Ensino Técnico, ambos na mesma instituição ou em instituições distintas. Neste último caso,
o aluno deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, para efeito de matrícula no respectivo curso
técnico.
23
A Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, substituiu o Artigo 32 (Seção III) – da Lei nº 9.394/96) que trata
do tempo de duração do Ensino Fundamental. Segundo a nova lei (nº 11.274/2006), o Ensino Fundamental passa
a ter duração de nove anos, com a matrícula iniciando-se aos 6 anos de idade. Na redação da lei anterior, o
Ensino Fundamental possuía uma duração mínima de oito anos. Assim, o 9º ano corresponde à antiga 8ª série do
Ensino Fundamental. Fonte: BRASIL, 2016. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/313programas-e-acoes-1921564125/ensino-fundamental-de-nove-anos-515321662/12378-ensino-fundamental-denove-anos-legislacao.
24
Os cursos do Proeja Médio são organizados por módulos sequenciados, totalizando 5 módulos, em que cada
módulo corresponde a um semestre. Assim, Módulo I= 1º semestre, Módulo II= 2º semestre, e assim,
sucessivamente, finalizando com o Módulo V.
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d) Educação Profissional Subsequente (Prosub): são cursos direcionados para
alunos que já concluíram o Ensino Médio, tendo duração de dois anos, independente do eixo
tecnológico e curso.
Assim, optamos em realizar esta pesquisa no CETEP do Médio Sudoeste da Bahia,
tendo como partícipes docentes atuantes no Proeja Médio, especificamente no curso Técnico
em Agroecologia. Nesse viés, justificamos a escolha por esta instituição e por este curso, pelo
fato de estarem vinculados à trajetória profissional da pesquisadora, atuando na condição de
docente da instituição e coordenadora de estágio do curso mencionado. Durante o exercício
profissional das respectivas funções, a temática curricular nos inquietava, sendo alvo de
inúmeros questionamentos e reflexões, tornando-se, com isso, o objeto de investigação desta
pesquisa.
Nosso primeiro contato oficial com o lócus da pesquisa ocorreu no dia 10 de junho
de 2016, das 19h às 20h 30min. Embora já houvéssemos conversado informalmente com as
coordenações técnica e pedagógica sobre nossas intenções e objetivos com a pesquisa,
sentimos a necessidade de apresentá-la de modo mais formal. Esta visita possibilitou,
também, aproximarmo-nos do nosso lócus de pesquisa e de trabalho, uma vez que também
atuamos como docente na instituição de ensino pesquisada. Entretanto, durante o período de
realização do mestrado, estávamos afastados das nossas atividades profissionais, mediante a
concessão de licença para realização de curso de pós-graduação.
Nesta conversa, fizemos uma exposição da justificativa, objetivos e procedimentos
metodológicos adotados na pesquisa, como também as possíveis contribuições para o
contexto pesquisado, na medida em que almejamos não somente uma reflexão, mas sim uma
reflexão-ação, um pensar-transformar. Isto significa que nossas intencionalidades ambicionam
transpor a análise descritiva do contexto, na medida em que pretendemos adentrar por
caminhos que nos conduzam à constituição de um currículo que atendam às especificidades
dos discentes jovens e adultos trabalhadores.
Neste dia, estávamos imersos em sentimentos distintos: medo, insegurança, otimismo,
ousadia, enfim, estávamos preocupados em como nossa proposta de pesquisa seria recebida.
Logo na chegada ao CETEP, percebemos que construímos sólidas relações de amizade
naquele ambiente. Sentimo-nos totalmente acolhidos e tivemos a sensação de que nosso
trabalho e nossos anseios foram recebidos de forma positiva por esses sujeitos, por mais
pretensioso que isto possa parecer. No término da exposição, a coordenadora técnica ressaltou
a relevância da pesquisa para a instituição de ensino e para o curso Técnico em Agroecologia,
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informando-nos de que teríamos acesso aos documentos considerados importantes para esta
pesquisa (planos de cursos e ementas das disciplinas).
Nessa conversa, ficamos tão eufóricos e entusiasmados que revelamos nossa pretensão
em agendar um encontro com os docentes, ainda em meados do mês de junho. Entretanto, em
diálogo com os presentes, consideramos pertinente agendar a conversa com os docentes para
o mês de julho de 2016, em virtude de algumas situações e atividades que a escola já havia
programado e também em decorrência do recesso junino. Ficou definido que retornaríamos à
escola assim que iniciasse o segundo semestre letivo, mais precisamente a partir do dia 04 de
julho de 2016.
Conforme combinado, regressamos à escola no dia 07 de julho de 2016. Neste dia,
tivemos um diálogo com a gestora atual, tendo como objetivo a assinatura dos Termos de
Autorização Institucional da Proponente e de Autorização para Produção de Dados, conforme
APÊNDICE A. Na oportunidade, tivemos uma conversa informal com uma das
coordenadoras do curso Técnico em Agroecologia, no intuito de agendar uma data mais
viável para nosso primeiro encontro com os docentes, ficando definido o dia 14 de julho de
2016.
Conforme previsto, nossa 1ª sessão coletiva de diálogo ocorreu no dia 14 de julho de
2016, tendo como título: Aproximações com os sujeitos e o contexto da pesquisa. Nesta
sessão, apresentamos os primeiros passos e movimentos que pretendíamos adotar nesta
pesquisa. Optamos em escolher a nomenclatura movimento, pelo fato de acreditar que estes
momentos seriam tecidos a partir de uma perspectiva dinâmica e permeado por múltiplas
interações, possibilitando a constituição de espaços propícios para o (re) construir, o
transformar-se.
Nossa 1ª sessão teve como centralidade a discussão e a apresentação da proposta da
pesquisa em andamento, objetivando a adesão ou não dos partícipes. Além de apresentar a
proposta de pesquisa, neste dia, também dialogamos com os partícipes sobre algumas
temáticas importantes para realização desta pesquisa, tais como: concepção, procedimentos e
princípios da pesquisa colaborativa; possíveis contribuições da pesquisa para o fazer
pedagógico e definição do cronograma de realização das sessões.
Após a explanação do projeto de pesquisa em desenvolvimento, chegou o momento de
ouvir os partícipes, também chamados de colaboradores. Neste momento, ficamos
apreensivos, pois, até então, não tínhamos a certeza se os docentes fariam a adesão ou não.
Para nossa surpresa, a adesão ocorreu de forma unânime pelos seis docentes presentes.
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Nessa perspectiva, chegou o momento de nomear os nossos partícipes 25: Anaclea,
Carolina, Josefa Eliane, Rosane, Thayane e Thiago. Diante do consentimento dos partícipes e
mediante assinatura do Termo de Autorização, conforme consta no Apêndice B, optamos em
apresentá-los com seus nomes reais, representando, assim, uma forma de homenageá-los, pois
entendemos que esses sujeitos assumiram posturas colaborativas e a condição de
protagonistas na investigação desta pesquisa.
Visando conhecermos melhor o universo dos nossos partícipes, solicitamos que
descrevessem sobre alguns aspectos: formação inicial, tempo de docência, tempo de docência
no Proeja, situação funcional, função/cargo que ocupa na instituição de ensino. Em seguida,
organizamos essas informações e apresentamos no quadro a seguir:

Quadro 2
Informações sobre os docentes partícipes da pesquisa

Nome

Formação
inicial

Anaclea

Bacharel em
Engenharia
de Alimentos

Licenciatura
em Geografia

Carolina

25

Tempo
de
docência

Tempo
de docência
na EJA/
Proeja

Situação
funcional

Função/
cargo que ocupa
na instituição

Seis anos

Dois anos

Contratada
Regime:
REDA26

Docente

Doze anos

Seis anos

Contratada
Regime:
REDA

Docente

Embora os pesquisadores também constituam partícipes desta pesquisa, optamos, nesta parte do texto, em
caracterizar somente os partícipes que estão em efetivo exercício de docente/coordenador do Proeja na
instituição de ensino pesquisada.
26
O Regime Especial de Direito administrativo, mais popularmente conhecido como REDA, é um regime de
contratação temporária de pessoas para prestarem serviço ao poder público, tendo, via de regra, durabilidade de
dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Fonte: CASTRO, F. Disponível
emhttp://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=2010
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Josefa
Eliane

Rosane

Thayane

Thiago

Licenciatura
em
Pedagogia

Vinte anos

Oito anos

Funcionária
cedida pela
Prefeitura
Municipal
de Itororó
(BA)

Docente e
coordenadora
de estágio

Licenciatura
em
Pedagogia

Vinte anos

Dois anos

Efetiva
SEC/BA

Docente e
articuladora da
SUPROF27

Bacharel em
Agronomia

Seis anos

Quatro anos Contratada
Regime:
REDA

Docente e
coordenadora
técnica

Bacharel em
Zootecnia

Seis anos

Três anos

Contratado
Regime:
REDA

Docente

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2016.

Observando o Quadro 2, percebemos que a maior parte dos docentes partícipes desta
pesquisa trabalham em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), situação que
reflete a precarização do trabalho docente e a rotatividade de profissionais no curso Técnico em
Agroecologia, uma vez que estes contratos são temporários, tendo início e fim determinados.
Gatti (2016, p. 168) alerta que a inexistência de um quadro efetivo de profissionais acaba
gerando remoções, contratações em períodos inapropriados, como por exemplo, durante a
metade do ano letivo, “[...] desagregando grupos de profissionais e impedindo a consecução, de
fato, de qualquer projeto pedagógico”.
Diante desse quadro, percebemos a necessidade de políticas de valorização do trabalho
docente, que vão desde a realização de concursos públicos, como uma forma de evitar a
rotatividade e itinerância de profissionais, até a promoção de cursos de formação continuada,
de modo que estes docentes possam construir identidade profissional na instituição que
trabalham.
27

A SUPROF - Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional - é o órgão responsável pela
gestão da Educação Profissional na Bahia. Foi instituída a partir da Lei nº 10.955/2007, tendo como atribuições
planejar, coordenar, promover, executar, acompanhar e supervisionar, no âmbito do Estado, as políticas,
programas, projetos e ações de educação profissional, incluindo orientação e certificação profissional.
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Dando prosseguimento à sessão, após a explanação das intencionalidades e objetivos
da pesquisa, chegou o momento de ouvirmos os docentes. As transcrições a seguir elucidam o
olhar de duas partícipes em relação às impressões iniciais em torno do que seria pesquisar
colaborativamente.
CAROLINA: Fiquei encantada com a pesquisa. Penso que estes momentos
são muito importantes para nossa prática. Bom seria se ao invés de ser restrito
apenas a um grupo pudesse ser estendido a todos os professores. O currículo
também é algo que me inquieta desde a época da graduação, e vejo na pesquisa
uma forma de melhorarmos também a nossa prática. (SCD 28 1, 14 jul. 2016).
ROSANE: Achei a temática da pesquisa muito interessante. Penso que o
currículo, sobretudo no Proeja, precisa ser discutido, pois ele também é um
instrumento importante em nosso fazer pedagógico. Na maioria das vezes, este
currículo que está aí acaba por expulsar o aluno da sala de aula. Tudo que se
estuda não tem importância nenhuma para o aluno, para sua vida (SCD 1, 14
jul. 2016).

A partir da transcrição das falas das docentes, podemos observar que ambas
reconhecem a importância e necessidade de aprofundarmos as discussões sobre o currículo no
âmbito do Proeja, entendendo que, na maioria das vezes, este currículo que é materializado
não contempla as especificidades e necessidades do aluno jovem e adulto trabalhador.
Seguidamente, os colaboradores sugeriram as melhores datas e horários para
realização dos encontros. A partir daí, surgiram os primeiros acordos entre os pesquisadores e
partícipes da pesquisa. Partindo do pressuposto de que nossa intenção não é exacerbar a carga
horária dos docentes, definimos, coletivamente, que os encontros seriam realizados
quinzenalmente,

às

quintas-feiras,

nos

horários

destinados

para

as

Atividades

Complementares (AC29), do Eixo Recursos Naturais. Entretanto, sempre que necessário, estas
datas poderiam ser flexibilizadas, com o objetivo de priorizar as necessidades do grupo. Ainda
neste contato inicial, definimos quais seriam as atribuições dos pesquisadores e partícipes da
pesquisa, conforme pode ser visualizado no Quadro 3.

28

Optamos em utilizar a sigla SCD, significando: S= Sessão, C= Coletiva e D= Diálogo. Quando apresentarmos
algum número, este significará a ordem da sessão realizada (1 = primeira; 2 = segunda, e, assim,
sucessivamente).
29
Os horários destinados para o AC constituem momentos inerentes ao trabalho pedagógico do professor
oportunizando espaços para o diálogo, reflexão, compartilhamento de práticas e experiências pedagógicas.
Consistem também, em espaços destinados para planejamento de aulas, atividades e avaliações, reuniões e
formação continuada do professor.
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Quadro 3
Atribuições dos pesquisadores e dos partícipes

Atribuições dos pesquisadores

Atribuições dos partícipes

 Levantamento
das
necessidades
formativas do grupo;
 Diagnóstico dos conhecimentos prévios
sobre os conceitos definidos;
 Organização e seleção dos textos para
estudo;
 Planejamento e desenvolvimento das
sessões coletivas de diálogo;
 Gravação, em áudio, das sessões
coletivas de diálogo;
 Produção de memórias de pesquisaformação.
 Organização e seleção dos núcleos
temáticos das sessões coletivas de diálogo;
 Divulgação dos resultados do estudo.

 Participação nas sessões de estudo;
 Sugestão de temas que contemplem
as necessidades formativas do grupo;
 Leitura dos textos;
 Produção de memórias de pesquisaformação;
 Análise das ementas do curso;
 Leitura, validação e colaboração na
interpretação dos dados produzidos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A colaboração dos professores começa a acontecer a partir do momento em que se
engajam no projeto e iniciam o processo de reflexividade crítica sobre suas ações docentes. A
compreensão das causas, consequências e interesses que permeiam a rotina da sala de aula é
viabilizada

pelas

discussões

coletivas

em

que

cada

professor-colaborador

pode,

dialogicamente, questionar as práticas vigentes, o que descortina para ele a possibilidade de
novos caminhos em sua trajetória profissional.
Nessa trama, entendemos que a formação pressupõe o encontro, o confronto de ideias,
permitindo tecer e (re) tecer conhecimentos. Assim, podemos partir para o campo da
dialogicidade, das reflexões críticas, e isso só ocorre na medida em que o outro se desafia a
essas construções. E foi com este intuito que concluímos nossa 1ª sessão coletiva de diálogo,
perspectivando vivenciar momentos que, além de permitir alcançar os nossos objetivos
enquanto pesquisadores, oportunizassem também a formação contínua, a mobilização de
saberes, em que pesquisa e formação pudessem acontecer de maneira isocrômica. Outra
sugestão proposta nesta sessão foi a criação de um grupo em um aplicativo de mensagens
instantâneas (whatsapp), denominado de Colaboradores da pesquisa, tendo como objetivo a
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socialização de informações e conhecimentos entre os partícipes, assim como, informes que
iam surgindo no decorrer da pesquisa.

3.4 DISPOSITIVOS PARA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

Conforme expusemos, enveredamos por caminhos que nos conduziram adotarmos a
abordagem colaborativa. Nesse trilhar, fomos tomados por inúmeras dúvidas e
questionamentos sobre quais dispositivos seriam mais adequados para compreendermos nosso
objeto de estudo, pois entendemos que os caminhos em uma pesquisa não são inflexíveis,
inalteráveis, predeterminados, podendo suscitar mudanças ao longo do processo, em função
das especificidades do contexto, dos partícipes e das intencionalidades da pesquisa.
Nesse sentido, encontramos em Ibiapina (2016), a inspiração para optarmos pela
realização de sessões coletivas de diálogo, entendendo que este procedimento poderia
representar uma possibilidade para compreendermos nosso objeto de estudo, como também
oportunizar momentos de autoformação e de reflexividade crítica.
No processo de realização das sessões coletivas de diálogo, buscamos oportunizar
momentos em que os partícipes eram desafiados a refletir sobre sua própria prática
profissional, suas concepções, seus anseios, seus desafios, suas necessidades, entendendo que
a reflexão não se dá no nível da abstração ou como um fato encerrado em si mesmo, mas sim
como um movimento que permite “[...] o olhar para dentro de nós mesmos, em que
questionamos pensamentos, crenças, a teoria formal e a experiência concreta” (IBIAPINA,
2016, p. 43).
Partindo-se das reflexões de Santos (2011), se, por um lado, esses momentos em grupo
constituem espaços de formação; por outro, permitem repensar nossas concepções, nossas
práticas. Esse espaço, nas palavras do autor, caracteriza-se como “[...] um espaço de silêncios
e de escutas, de argumentações, de pensar sobre o que fizemos, sobre o que poderemos fazer,
espaços de pensar sobre nós mesmos como sujeitos críticos” (SANTOS, 2011, p. 51-52).
Nessa perspectiva, compartilhamos do pensamento do autor, pois, na medida em que estamos
desafiando o grupo a refletir suas posturas, concepções, estamos desafiando também a nós
mesmos, pois a nossa condição de pesquisador torna-nos, também, parte integrante do grupo.
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À priori, fizemos o planejamento das sessões coletivas de diálogo subdivididas em
duas categorias: a) sessões de estudo; e b) sessões de reflexão coletiva. Segundo nossas
pretensões, desenvolveríamos num primeiro momento, as sessões de estudo e, em seguida, as
sessões de reflexão coletiva. Entretanto, já no momento de realização da 1ª sessão, embora
nós houvéssemos planejado como uma sessão de estudo, percebemos que o estudo e a
reflexão ocorriam de forma integrada, seguindo a mesma cadência. Nessa senda, destacamos
o comprometimento e dedicação dos partícipes da pesquisa, demonstrando total empenho em
adquirir novos conhecimentos teóricos, como também refletir sobre seus fazeres, suas
temporalidades, suas ambiências, perspectivando a transformação.
As sessões coletivas de diálogo são definidas por Santos (2011, p. 51) como sendo
“[...] espaço-tempo de estudo, de reflexão crítica sobre a prática. Momentos nos quais o grupo
se desafia a problematizar as práticas desenvolvidas”. Nesse sentido, entendemos que esses
momentos constituem espaços formativos, nos quais o grupo é desafiado a refletir sobre suas
práticas, suas tensões, seus conflitos; tratam-se, portanto, de um processo caracterizado pelo
(re) pensar seus fazeres, suas práticas, o seu fazer cotidiano.
As sessões coletivas de diálogo foram planejadas e organizadas em diversos
momentos, respeitando as especificidades do contexto, as necessidades dos partícipes e os
objetivos da pesquisa. Nesta pesquisa, realizamos cinco sessões coletivas de diálogo, no
período entre 14 de julho a 24 de novembro de 2016. Percebendo a relevância dos temas
apresentados em cada sessão, os partícipes sugeriram propor para a atual equipe gestora que
durante a época da jornada pedagógica e, continuamente, ao longo do ano letivo, as
discussões pudessem ser ampliadas, tendo a participação de uma maior quantidade de
docentes.
Nessa perspectiva, entendemos que os debates sobre o currículo no Proeja devem ser
constantes nos ambientes educativos, envolvendo o maior número de profissionais possível,
não somente aqueles que trabalham especificamente neste Programa. Entretanto, diante da
nossa realidade de investigação e levando em consideração nosso objeto de pesquisa, não foi
possível (no momento desta pesquisa) ampliarmos as discussões para todo corpo docente do
CETEP do Médio Sudoeste da Bahia.
Ao planejarmos cada sessão, definíamos alguns aspectos que foram levados em
consideração: a) tema; b) centralidade; c) objetivos específicos; d) princípios mobilizados
naquela sessão; e) ações envolvidas. Embora as sessões tivessem uma sequência, era possível
retomarmos algumas discussões e elementos apresentados nas sessões anteriores, de acordo
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com as demandas e interesses do grupo. Este processo materializa a necessidade de
flexibilizarmos nossas ações, criando possibilidades para novos questionamentos, novas
compreensões, novas formas de (re) pensar e agir. O quadro, a seguir, apresenta uma síntese
das sessões coletivas de diálogo realizadas com os partícipes.

Quadro 4
Síntese das SCD
SCD

DATA

TEMA

1ª

14/07/2016

Aproximações com os
sujeitos e o contexto da
pesquisa

Discutir
e
proposta da
andamento.

A formação de jovens
e adultos trabalhadores
e o currículo: os
desafios do Proeja

Analisar, colaborativamente, as
implicações
políticas
e
pedagógicas do currículo no
processo de formação de jovens
e adultos trabalhadores.

A formação de jovens
e adultos trabalhadores
e o currículo: desafios
e dilemas da prática

Refletir,
colaborativamente,
sobre as especificidades da
educação de jovens e adultos
trabalhadores
e
suas
implicações curriculares.

2ª

21/07/2016

CENTRALIDADE
apresentar
a
pesquisa em

3ª

25/08/2016

4ª

10/11/2016

Os jovens e adultos
trabalhadores
e
o
mundo do trabalho

Refletir,
colaborativamente,
sobre as especificidades da
educação de jovens e adultos
trabalhadores e o mundo do
trabalho.

24/11/2016

Especificidades
do
currículo no Proeja e o
mundo do trabalho

Compreender e refletir, de
forma coletiva, sobre as
especificidades do currículo no
Proeja.

5ª

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2016.

Conforme planejada, a nossa 2ª sessão coletiva de diálogo ocorreu no dia 21 de julho
de 2016, das 14 h às 16 h, tendo como tema – A formação de jovens e adultos
trabalhadores e o currículo: os desafios do Proeja.
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Apresentamos para os partícipes a proposta de gravar, em áudio, as sessões, proposta
que teve o consentimento de todos. Posteriormente, explicamos o objetivo da gravação,
comprometendo-nos em apresentar as transcrições dos áudios para os partícipes, de modo que
pudessem avaliar os apógrafos das suas falas, como também apresentar alguma discordância
em relação à transcrição feita. No momento das gravações, optamos em fazê-las utilizando
dois dispositivos: um aparelho celular e o notebook (função: gravador de som). Optamos em
utilizar os dois dispositivos, em virtude de avaliar qual forneceria uma melhor qualidade de
áudio, de modo que pudéssemos traduzir, detalhadamente, os diálogos e percepções
observadas.
Nessa tessitura, iniciamos a nossa 2ª sessão coletiva de diálogo, tendo como objetivo:
Analisar, colaborativamente, as implicações políticas e pedagógicas do currículo no processo
de formação de jovens e adultos trabalhadores. Seguidamente, os pesquisadores apresentaram
os passos e movimentos que seriam desenvolvidos naquela sessão. A partícipe Carolina fez a
leitura de sua memória de pesquisa-formação, encantando-nos com suas palavras e
argumentações proferidas. Em seguida, apresentamos para os partícipes um baú, que
nomeamos de baú das concepções. Nele, constavam algumas questões orientadoras que
havíamos elaborados para aquela sessão. Assim, aleatoriamente, cada partícipe retirava uma
questão que seria respondida oralmente por ele e pelos demais. A estratégia de apresentarmos
as questões dentro de um baú proporcionou um clima de descontração, em que todos os
partícipes sentiram-se à vontade para participar e tecer comentários, possibilitando, assim, a
socialização de conhecimentos e experiências.
No término da sessão, perguntamos aos partícipes quais temas eles sugeriam discutir
nas próximas sessões, quais eram seus interesses, suas demandas formativas. Rosane sugeriu
que trouxéssemos as ementas do curso Técnico em Agroecologia, de modo que elas fossem
discutidas. Elucidamos que a sugestão da partícipe representava, também, os interesses dos
pesquisadores, pois já intencionávamos fazer uma análise das mesmas. Em virtude da
realização de alguns eventos na escola e compromissos pessoais dos partícipes, optamos em
agendar a próxima sessão através de mensagens publicadas no grupo de whatsapp.
Tendo em vista a realização de algumas atividades na instituição de ensino, por
exemplo, a Feira de Ciências e as Oficinas dos Projetos Estruturantes, nossa 3ª sessão coletiva
de diálogo só foi possível acontecer no dia 25 de agosto de 2016. Nesse dia, tivemos a
participação de apenas duas partícipes: Anaclea e Carolina, que trouxeram discussões
significativas e processos reflexivos importantes para este momento.
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Inicialmente, apresentamos o tema da nossa 3ª sessão, a saber: A formação de jovens
e adultos trabalhadores e o currículo: desafios e dilemas da prática, tendo como
centralidade refletir, colaborativamente, sobre as especificidades da educação de jovens e
adultos trabalhadores e suas implicações curriculares. Nessa senda, esta nossa sessão teve
como objetivos específicos: a) Compreender o Proeja em sua concreticidade, entendendo o
jovem e adulto trabalhador como um ser produtor de conhecimentos; b) Refletir,
colaborativamente, sobre a importância e a necessidade de propostas curriculares específicas
para o Proeja, rompendo assim com práticas curriculares homogeneizantes. Em seguida, as
partícipes fizeram a leitura das memórias produzidas a partir dos momentos de estudo e
reflexão da sessão anterior.
Dando prosseguimento à SCD 3, discutimos, coletivamente, o texto - As implicações
políticas e pedagógicas do currículo na Educação de Jovens e Adultos integrada à formação
profissional - de autoria de Ciavatta e Rummert (2010). Nesta sessão, desenvolvemos as
seguintes ações: descrever, confrontar e reconstruir.
A quarta sessão coletiva de diálogo ocorreu no dia 10 de novembro de 2016, das 14 h
às 17 h, com o tema Os Jovens e Adultos Trabalhadores e o Mundo do Trabalho, com a
seguinte centralidade: a) Refletir, colaborativamente, sobre as especificidades da educação de
jovens e adultos trabalhadores e o mundo do trabalho. Com base na referida centralidade,
tivemos como objetivos: a) Compreender o Proeja em sua concreticidade, entendendo o
jovem e adulto trabalhador como um ser produtor de conhecimentos; b) Refletir,
colaborativamente, sobre a importância e a necessidade de propostas curriculares específicas
para o Proeja, rompendo assim com práticas curriculares homogeneizantes, (APÊNDICE C).
Nesta quarta sessão, retomamos algumas discussões da SCD 3, por entendermos que
os temas necessitavam de uma discussão mais ampla, como também pelo fato de que havia
uma quantidade maior de partícipes neste dia, totalizando cinco. Buscamos mobilizar
princípios como: dialogicidade, cooperação, reflexividade crítica, mobilização de saberes,
escuta sensível, disciplina intelectual e rigorosidade científica. Nesse sentido, a escuta, a fala,
a escrita e a leitura foram entrelaçados durante o encontro, possibilitando aos partícipes
desenvolver e ampliar seus conhecimentos em torno da temática proposta. Entre as ações da
pesquisa colaborativa, priorizamos, nesta sessão, o descrever, o confrontar e o reconstruir. A
seguir, apresentamos o esquema da SCD4, visando ilustrar as ações desenvolvidas nesta
sessão.
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SCD 4
AÇÕES DESENVOLVIDAS

DESCREVER

1. O que é o trabalho
para você?
2. Até que ponto a
Educação Profissional
(Proeja)
tem
possibilitado
uma
formação
para
o
mundo do trabalho?

CONFRONTAR

1. Em sua prática profissional,
você acredita contribuir para
uma formação voltada para o
mundo do trabalho?
2. As proposições curriculares
específicas para o Proeja têm
contribuído uma formação
para o “mundo” ou para o
“mercado de trabalho”?

RECONSTRUIR

1.
Quais
ações
poderiam contribuir
para aperfeiçoar sua
docência no Proeja?
2.
Como
posso
contribuir para uma
formação
voltada
para o “mundo do
trabalho”?

Figura 3 - Esquema das ações desenvolvidas na SCD 4.
Fonte: Elaborada pela autora (2017).

No final da sessão, tivemos também o momento de escuta dos sujeitos, tentando
explicitar como eles se viram naquele momento formativo-investigativo; momento este
essencial no processo de reconstrução de saberes docentes, com ênfase num olhar implicado
sobre a relação educação, trabalho e o jovem e adulto trabalhador.
Intitulada - Especificidades do currículo no Proeja e o mundo do trabalho, nossa
SCD 5 ocorreu no dia 24 de novembro de 2016, das 14 h às 17h30min, tendo a presença de
todos os partícipes da pesquisa. Como de praxe, apresentamos o tema que seria discutido
naquela sessão, como também os objetivos e ações a serem desenvolvidas. Posteriormente, a
partícipe Carolina expressou o desejo de ler o texto de memória por ela produzido. À medida
que o texto era lido, era visível a emoção dos partícipes, como também dos pesquisadores,
pois tivemos a sensação de que cumprimos aquilo que nos propomos fazer. Logo após,
apresentamos as questões orientadoras elaboradas para aquela sessão e, em seguida, fizemos a
análise das ementas30 do curso Técnico em Agroecologia. Nesta fase da pesquisa, optamos em

30

As ementas referem-se às descrições discursivas que apresentam o conteúdo conceitual e procedimental de
uma disciplina.
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analisar apenas as ementas das disciplinas que são ministradas pelos docentes partícipes.
À medida que analisávamos as ementas do curso, os partícipes foram apontando
fragilidades e lacunas dos conteúdos, no sentido de que não contemplavam as especificidades
dos alunos do Proeja, como também, não proporcionavam uma formação para o mundo do
trabalho. Outro aspecto discutido foi o fato de que os conteúdos apresentados nestas ementas
encontravam-se desorganizados. Após esse processo, discutimos, coletivamente, quais ações
poderiam efetivamente contribuir para uma educação que atenda às especificidades deste
aluno jovem e adulto trabalhador.
Dessa forma, cada sessão foi planejada objetivando contribuir para o desenvolvimento
de momentos crítico-reflexivos, partindo de questionamentos e das ações que desejaríamos
desenvolver naquele dia, conforme podemos observar no quadro a seguir:
Quadro 5
Sistematização das SCD31

ATIVIDADE

AÇÕES DESENVOLVIDAS

DESCREVER

SCD 2
CONFRONTAR

31

QUESTÕES ORIENTADORAS
- Quem são, de fato, os alunos do
Proeja?
- O que se entende por currículo?
Qual a participação do docente na
elaboração do currículo? Como se
organiza o currículo no Proeja?
Existem especificidades?
- Quais aspectos devem ser levados
em consideração na elaboração do
currículo para o Proeja?
- Qual a concepção de jovem e
adulto que temos? Ela se assemelha
ou difere do contexto em sala de
aula?
- Em que medida as práticas
curriculares estão possibilitando
uma formação humana integral
(omnilateral)?

Optamos, neste quadro, em apresentar as atividades realizadas a partir da SCD2, em virtude que a SCD1 foi
voltada para apresentação da proposta de pesquisa em andamento.
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SCD 2

CONFRONTAR

DESCREVER

SCD 3
CONFRONTAR

RECONSTRUIR

- Qual o seu papel enquanto
docente que atua na Eja integrada à
Educação Profissional?
- Até que ponto as práticas
educativas contribuem para o
empoderamento dos alunos do
Proeja?
- Qual tipo de formação o aluno
está tendo: Para o mercado ou para
o mundo do trabalho?

- Quais as principais ideias
apresentadas no texto?
- Você concorda com as autoras em
relação ao fato de que “nossas
escolas são organizadas sob a ótica
fordista”?

- Em sua prática profissional, você
leva
em
consideração
as
experiências dos educandos? Como
isso acontece?
- Você considera que as
especificidades dos alunos do
Proeja
são
levadas
em
consideração na elaboração do
currículo?
- As proposições curriculares
específicas para o Proeja têm
contribuído uma formação para o
“mundo” ou para o “mercado de
trabalho”?

- De que forma poderemos
valorizar e utilizar os saberesfazeres dos jovens e adultos
trabalhadores no âmbito das nossas
aulas?
- Como posso contribuir para a
materialização de um currículo que
atenda as especificidades dos
alunos do Proeja?
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SCD 4

DESCREVER

- O que é o trabalho para você?
- Até que ponto a Educação
Profissional
(Proeja)
tem
possibilitado uma formação para o
mundo do trabalho?

CONFRONTAR

- As proposições curriculares
específicas para o Proeja têm
contribuído uma formação para o
“mundo” ou para o “mercado de
trabalho”?

RECONSTRUIR

DESCREVER

SCD 5

CONFRONTAR

- Quais ações poderiam contribuir
para aperfeiçoar sua docência no
Proeja?
- Como posso contribuir para uma
formação voltada para o “mundo
do trabalho”?

- O que você entende por
especificidade? Ao pensar sobre a
expressão “especificidades dos
alunos no Proeja”, o que isto
significa?
- Como você percebe a organização
das ementas no curso técnico em
Agroecologia?
- Como você efetiva sua prática em
sala-de-aula
(planejamento,
metodologia, desenvolvimento da
aula, avaliação, referências)?

- Caso não concorde com as
ementas apresentadas, qual (is)
sugestão (ões) você apresentaria?
- Você acha que as ementas
utilizadas deixam lacunas na
formação do jovem e adulto
trabalhador? Se sim, em quais
aspectos?
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SCD 5

RECONSTRUIR

- Quais ações poderiam ser feitas
para aperfeiçoar sua prática
profissional?
- Como podemos contribuir para
elaboração de um currículo que
atenda às especificidades do
Proeja?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Assim, tendo a nossa pesquisa um enfoque colaborativo, no desenvolvimento das
nossas sessões coletivas, proporcionamos momentos em que dialogávamos com os partícipes
sobre as principais temáticas que eles sentiam necessidade de serem abordadas nas próximas
sessões. Nesse contexto, nosso objetivo em negociar com os partícipes sobre os seus
interesses e necessidades de estudo corroboraram com a nossa opção metodológica, em que
intentamos contribuir para uma prática de intervenção formativa.
Essa ação possibilita que, na condição de pesquisadores, abdiquemos de posturas
autoritárias e centralizadoras, em que, via de regra, buscamos apenas nossos interesses de
pesquisa, de modo que possamos adotar posturas democráticas, oportunizando momentos em
que o grupo possa externalizar seus interesses e necessidades. Tal postura é corroborada por
Magalhães (2011, p. 17) apud Santos e Magalhães (2016, p. 179), ao esclarecer que “a
organização da pesquisa, o curso e o formato das intervenções [...] são negociados entre os
participantes e construídos ao longo do desenvolvimento da pesquisa”.
As sessões coletivas de diálogo precisam ser desenvolvidas no âmbito da confiança
mútua e do respeito às diversidades e opiniões alheias. Ouvir e dialogar com o outro permitem
a construção de processos emancipantes, ampliando a autonomia profissional docente, na
medida em que ele torna-se “coautor”. Nessa direção, Ibiapina (2016, p. 45) afirma:

Convocar os docentes para participarem de projetos de pesquisa que almejam a
produção conjunta de análises-síntese de determinado objeto de conhecimento é,
também, fazê-los vivenciar processos de formação sobre a prática educativa que eles
consideram como problemática.

Seguindo essa linha de compreensão, as sessões desenvolvidas transformaram-se em
momentos que possibilitaram ao professor refletir de que forma suas ações interferem no
currículo, partindo do pressuposto de que esses profissionais, através de suas práticas, (re)
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modelam, (re) configuram e (re) contextualizam currículos. Nesse âmbito, entendemos que o
professor precisa ser motivado a realizar este tipo de reflexão, contribuindo para o
desenvolvimento de novos raciocínios, novas concepções, novas formas de compreensão, de
modo que possam ser atuantes na tomada de decisão e resolução de circunstâncias adversas
(IBIAPINA, 2016).
As sessões reflexivas, de acordo com Santos (2011), permitem a construção de
espaços de reflexão em relação às práticas de ensino, de modo que estas sejam descritas,
informadas, confrontadas e reconstruídas. Transformar as sessões reflexivas em espaços de
diálogo é extremamente importante em pesquisas que buscam o conhecimento de um
contexto, oportunizando que os partícipes tenham suas vozes ouvidas. Compreendemos que,
em muitos casos, o professor tem sua voz silenciada, sobretudo em pesquisas que ainda
insistem em ver o professor como um objeto e não como um partícipe ativo-crítico.
Necessitamos, assim, romper com essa lógica, pois, como nos afirma Ibiapina (2016, p. 45),

[...] Quanto menores as relações de opressão e de poder existentes entre os
partícipes da pesquisa, maior o potencial colaborativo e, consequentemente,
maiores as condições para que a reflexividade crítica se efetive.

Nessa perspectiva, entendemos que desconsiderar a ação desse sujeito é pormenorizar
a sua atuação diante da complexificação do processo educativo. Ibiapina (2016) destaca que
uma das características das pesquisas com abordagem colaborativa é o fato de que elas
precisam ser tecidas com base nos interesses e necessidades formativas dos partícipes. Essa
foi a perspectiva que orientou, portanto, todo este trabalho de pesquisa.

3.4.1 As memórias de pesquisa-formação como dispositivo (auto) formativo e de
sistematização de informações

Inspirando-nos nas ideias de Benincá et. al (2002), definimos que também
utilizaríamos memórias de pesquisa-formação como um dispositivo para a produção de
informações, instrumento que seria elaborado tanto pelos docentes, quanto pelos
pesquisadores. A elaboração de uma memória possibilita revelar práticas cotidianas
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desenvolvidas em sala de aula ou em outros espaços educativos, colocando em evidência
condicionamentos que acontecem no contexto educacional, oportunizando exercitar
momentos de reflexão que promovam a construção crítica da consciência sobre si, sobre o
mundo e no processo de permanente emancipação. Em síntese, a produção de uma memória
não se restringe meramente à descrição de um tempo que passou, ao contrário, representa um
espaço de construção de processos críticos e reflexivos, permitindo o olhar para si, tomando
como referência sua própria prática.
Nessa direção, a escrita de uma memória representa, portanto, um espaço de direito e
de autonomia, possibilitando (re) construir concepções e opções metodológicas, pois, como
sugerem Benincá et al. (2002, p. 127-128):

A memória é também um instrumento de reflexão e interlocução com outros que na
mesma situação buscam a compreensão e a transformação de suas práticas. A
socialização das memórias num grupo – não em qualquer grupo, pois referimo-nos
aos grupos de pertença – favorece uma operação intelectual em que a
problematização, a crítica e a reflexão sobre uma memória despertam questões em
todo o grupo. Quer dizer, um indivíduo pode fazer a leitura de si e de sua prática a
partir da fala do outro, assim como a sua experiência pode despertar reflexões e,
mesmo, transformações em qualquer outro elemento do grupo.

A possibilidade de elaborar as memórias foi recebida de forma bastante significativa
pelos docentes, apesar de alguns declararem que não sabiam como produzi-las. Visando uma
melhor compreensão, os pesquisadores explicaram as características deste tipo de texto,
esclarecimentos que foram complementados pela professora Josefa Eliane, docente que
ministra a disciplina Língua Portuguesa e também partícipe desta pesquisa. Decidimos,
coletivamente, que, em cada sessão, os docentes apresentariam sua memória e,
posteriormente, enviariam para a pesquisadora por meio de endereço eletrônico. Definimos
que, em cada encontro, um partícipe faria a leitura da memória e que esta etapa ocorreria de
forma voluntária, de forma que não houvesse nenhum tipo de imposição.
A produção das memórias de pesquisa-formação foi pautada no princípio da
colaboração. Por essa razão, os momentos de leitura das memórias produzidas contribuíram
para que os partícipes assumissem seu papel de protagonista no/para o grupo, pois olhar e
ouvir o outro, além de possibilitar a construção de novos conhecimentos, também permite
formarmo-nos e constituirmo-nos na condição de seres inconclusos. Reiteramos que este
momento foi extremamente importante, pois, além de perceber o olhar dos docentes sobre o
que foi estudado e refletido naquelas sessões coletivas, também permitiu refletir se os
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dispositivos escolhidos para produção de dados eram adequados ou não com os objetivos
pretendidos da pesquisa. Nos Anexos A, B, C e D encontram-se alguns exemplos de
memórias produzidas pelos partícipes colaboradores.

3.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

Considerando o exposto anteriormente, no processo de construção, de organização e
de análise das informações, pautamo-nos na valorização do contexto e dos discursos dos
partícipes envolvidos, alicerçados nas ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir,
intrínsecas à abordagem de natureza colaborativa. Optamos também, em apresentar as
informações construídas por meio de temas e subtemas32, identificados nos discursos dos
partícipes elaborados durante as sessões coletivas de diálogo. Na perspectiva de Freire (1987),
o tema nasce dos contextos concretos de atuação profissional, das demandas dos grupos com
os quais trabalhamos. O tema, nesse sentido, é o assunto central no qual os discursos dos
sujeitos,

encharcados

pelas

práticas

sociais,

são

identificados,

problematizados,

contextualizados e compreendidos criticamente, com vistas à transformação social e
educacional. Esta é uma prática dialógica que problematiza as situações-limites e constrói
inéditos viáveis, sem perder a dimensão totalizante na qual as realidades humanas são
produzidas.

Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos.
Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Educação e
investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se tornam
momentos de um mesmo processo. (FREIRE, 1987, p. 58).

Tomando com referência, assim, o pensamento de Freire (1987), com o objetivo de
realizar a análise das informações, desenvolvemos as seguintes etapas: a) transcrição dos
áudios de todas as sessões realizadas; b) leitura e análise das memórias de pesquisa-formação.
Durante os meses de julho de 2016 a janeiro de 2017, realizamos as transcrições das
32

Embora reconhecendo que todos os temas e subtemas são extremamente importantes e interligados, nesta
pesquisa, optamos em fazer um recorte, analisando apenas os temas e subtemas considerados mais relevantes
para o entendimento do nosso objeto de investigação. A análise dos dados será apresentada no capítulo 4, a partir
da p. 84.
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gravações, objetivando obter a escrita deste material para, posteriormente, organizá-lo para
fins de análise.
O momento das transcrições das sessões exigiu-nos um posicionamento cuidadoso, de
modo que ouvíamos os áudios de maneira intensa e repetida, buscando preservar o rigor e
autenticidade dos discursos dos partícipes. Assim, na medida em que fazíamos a transcrição
das sessões, íamos identificando, nos discursos, os temas e subtemas que poderiam elucidar a
análise das informações. O Apêndice D apresenta a transcrição do áudio da SCD 2.
Nesse processo, também íamos identificando os autores com os quais poderíamos
dialogar e subsidiar as discussões sobre o nosso objeto de estudo. O quadro, a seguir,
exemplifica a sistemática de organização dos dados para fins de análise, especificando os
temas e subtemas que foram identificados em cada sessão.

Quadro 6
Sistematização dos dados para fins de análise
SCD

SCD 2

QUESTÕES ORIENTADORAS

TEMAS E SUBTEMAS

- Quem são, de fato, os alunos do Proeja?
- O que se entende por currículo? Qual a
participação do docente na elaboração do
currículo? Como se organiza o currículo no
Proeja? Existem especificidades?
- Quais aspectos devem ser levados em
consideração na elaboração do currículo
para o Proeja?
- Qual a concepção de jovem e adulto que
temos? Ela se assemelha ou difere do
contexto em sala de aula?
- Em que medida as práticas curriculares
estão possibilitando uma formação humana
integral (omnilateral)?
- Qual o seu papel enquanto docente que
atua na Eja integrada à Educação
Profissional?
- Até que ponto as práticas educativas
contribuem para o empoderamento dos
alunos do Proeja?
- Qual tipo de formação o aluno está tendo:
Para o mercado ou para o mundo do
trabalho?

Tema 1: Concepção dos docentes
em
relação aos educandos do
Proeja.
Subtema 1.1: Concepção de aluno
na perspectiva dos partícipes.

Tema 2: Concepção de currículo.
Subtema 2.1: Participação do
docente na elaboração do
currículo.
Tema 3: Percepção dos docentes
sobre a relação: escola, trabalho e
educação.

Tema 4: Formação para o
“mundo” ou para o “mercado” de
trabalho?
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SCD 3

SCD 4

SCD 5

- Em sua prática profissional, você leva em
consideração
as
experiências
dos
educandos? Como isso acontece?
- De que forma poderemos valorizar e
utilizar os saberes-fazeres dos jovens e
adultos trabalhadores no âmbito das nossas
aulas?
- Você considera que as especificidades
dos alunos do Proeja são levadas em
consideração na elaboração do currículo?
- As proposições curriculares específicas
para o Proeja têm contribuído uma
formação para o “mundo” ou para o
“mercado de trabalho”?
- Como posso contribuir para a
materialização de um currículo que atenda
as especificidades dos alunos do Proeja?

Tema 5: Docência no Proeja

- O que é o trabalho para você?
- Até que ponto a Educação Profissional
(Proeja) tem possibilitado uma formação
para o mundo do trabalho?
- As proposições curriculares específicas
para o Proeja têm contribuído uma
formação para o “mundo” ou para o
“mercado de trabalho”?
- Quais ações poderiam contribuir para
aperfeiçoar sua docência no Proeja?
- Como posso contribuir para uma
formação voltada para o “mundo do
trabalho”?

Tema 7: O conceito de trabalho

- O que você entende por especificidade?
Ao
pensar
sobre
a
expressão
“especificidades dos alunos no Proeja”, o
que isto significa?
- Como você percebe a organização das
ementas
no
curso
técnico
em
Agroecologia?
- Como você efetiva sua prática em salade-aula
(planejamento,
metodologia,
desenvolvimento da aula, avaliação,
referências, etc)?
- Caso não concorde com as ementas
apresentadas, qual (is) sugestão (ões) você
apresentaria?

Tema 8: Percepção dos docentes
em relação às ementas do curso
Técnico em Agroecologia.

Subtema 5.1: Desafios e dilemas
da prática

Subtema 5.2: Reflexões sobre a
prática

Tema 6: Mundo e/ou mercado de
trabalho.

Subtema 7.1: O trabalho numa
perspectiva
ontológica
e
ontocriativa.

Tema 8: Ser docente no Proeja

Subtema 8.1: Sugestões para
adequar
as
ementas
às
especificidades do aluno jovem e
adulto trabalhador.
Tema 9: As especificidades do
currículo no Proeja.
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SCD 5

- Você acha que as ementas utilizadas Tema 10: Reflexão sobre as
deixam lacunas na formação do jovem e práticas realizadas: olhando para
adulto trabalhador? Se sim, em quais si.
aspectos?
- Quais ações poderiam ser feitas para
aperfeiçoar sua prática profissional?
- Como podemos contribuir para
elaboração de um currículo que atenda às
especificidades do Proeja?

Fonte: Pesquisa direta da autora (2017).

No capítulo seguinte, passamos, assim, a apresentar os referidos temas e subtemas, em
diálogo com a literatura científica da área em estudo, bem como, com exemplificações dos
discursos dos partícipes envolvidos na pesquisa.
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4. O CURRÍCULO, O MUNDO DO TRABALHO E O PROEJA: concepções, dilemas e
especificidades

O presente capítulo analisa as concepções, dilemas e especificidades que perpassam
pelo currículo, no âmbito da EPJA. Nesse caminho, apresentamos alguns temas que
consideramos relevantes para esta discussão, no sentido de contribuir para o aprofundamento
e reflexão das propostas curriculares voltadas, especificamente para a educação do jovem e
adulto trabalhador.
Nessa tessitura, buscamos compreender, inicialmente, a concepção dos docentes tanto
em relação aos educandos do Proeja, como também da relação entre educação, escola e
trabalho. Seguidamente, apresentamos as discussões que concernem ao currículo,
especialmente no Proeja, oportunizando discussões e reflexões que possibilitem a (re)
construção de currículos que contribuam para o empoderamento dos docentes e discentes
envolvidos no processo educativo.

4.1 Concepção dos docentes em relação aos educandos do Proeja

A proposta do Proeja pauta-se em assegurar formação inicial e continuada de jovens e
adultos trabalhadores, respeitando as especificidades do seu tempo humano, ou seja,
considerando as experiências e temporalidades inerentes à juventude e à vida adulta. Nessa
conjuntura, deparamo-nos com algumas indagações: Quem são esses jovens e adultos
trabalhadores, estudantes do Proeja? Até que ponto as especificidades desses jovens e adultos
trabalhadores são levadas em consideração no âmbito da escola e das suas práticas
pedagógicas e curriculares? Qual a visão dos docentes em relação a estes sujeitos?
Por décadas, os olhares em relação aos sujeitos da EPJA foram tecidos numa
perspectiva negativa, reduzindo-os a alunos evadidos, reprovados, defasados, com problemas
de aprendizagem, enfim, que não obtiveram sucesso escolar. Este aspecto é evidenciado por
Arroyo (2011, p. 23), ao afirmar:

Os jovens e adultos continuam vistos na ótica das carências escolares: não tiveram
acesso, na infância e na adolescência, ao ensino fundamental, ou dele foram
excluídos ou dele se evadiram; logo, propiciemos uma segunda oportunidade.
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Entretanto, o autor indica que o olhar em relação a este jovem e adulto trabalhador
precisa ser transformado, compreendo-o não somente a partir das suas carências escolares, ou
enquanto sujeitos que abandonaram a escola por escolha própria. Mais que uma escolha, esses
jovens e adultos trabalhadores veem-se obrigados a interromper seus estudos em virtude das
“[...] múltiplas lacunas a que a sociedade os condena” (ARROYO, 2011, p. 23). Nesse sentido,
as carências escolares encontram-se entrelaçadas a tantas outras carências sociais, tais como:
carências de lazer, econômica, saúde, trabalho, moradia, alimentação, entre outras.
Nesse âmbito, impele a necessidade de se construir um novo olhar em relação a estes
jovens e adultos trabalhadores, contribuindo para que saiam da invisibilidade a que já foram
submetidos há décadas, reconhecendo-os, portanto, como sujeitos de direito. Para Arroyo
(2011, p. 24), os jovens e adultos,

[...] carregam trajetórias perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de
negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao
trabalho e à sobrevivência.

Nessa perspectiva, os jovens e adultos trazem consigo as marcas de várias formas de
exclusão, às quais se associam a questões de raça, classe social, cultura. Desse modo, por
décadas, os sujeitos da EPJA acabam sendo os mesmos, ou seja, aqueles que em suas
trajetórias humanas acabam sendo excluídos por sua raça, classe social, gênero, etnia. Nessa
perspectiva, concordamos com Arroyo (2011, p. 30), ao afirmar:

Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que, ou gratuitamente,
abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação
de direitos. Histórias coletivas. As mesmas de seus pais, avós, de sua raça, gênero,
etnia e classe social.

Não basta, porém, reconhecer que estes jovens e adultos tiveram seus direitos negados
historicamente. É preciso que suas identidades coletivas de raça, classe social, gênero, etnia,
etc, sejam levadas em consideração no âmbito da EPJA, pois “[...] quando se perde essa
identidade coletiva, racial, social, popular dessas trajetórias humanas e escolares, perde-se a
identidade da EJA” (ARROYO, 2011, p. 30).

Desse modo, a negação das identidades

coletivas dos sujeitos jovens e adultos trabalhadores, por um lado, provoca uma valorização
das lógicas individualistas, por outro, faz com que esta modalidade educacional seja
compreendida como uma mera oferta individual de oportunidades que foram perdidas.
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Ao nos debruçarmos sobre as transcrições e análise das sessões coletivas de diálogo,
como também a partir das leituras das memórias de pesquisa-formação, fomos captando o
olhar dos docentes em relação aos sujeitos-alunos do Proeja.
[...] Eu tenho um carinho muito especial por esses alunos do Proeja, pois quando a
gente trabalha de noite, a gente vê que eles são realmente muito diferentes do aluno
do integrado e do subsequentemente também. É um público totalmente diferente
(THAYANE, SCD 2, 21 jul. 2016, grifo nosso).
[...] Tem situações que eu tenho um sentimento de pena por esses alunos do Proeja.
Trabalham o dia todo, muitas vezes ganhando uma miséria e chegam à escola,
totalmente, desmotivados (JOSEFA ELIANE, SCD 2, 21 jul. 2016, grifo nosso).

Os depoimentos apresentam a consciência e sensibilidade das partícipes, no sentido de
reconhecerem que os alunos do Proeja possuem suas especificidades, sendo estas, na maioria
das vezes, negligenciadas pelas escolas, que continuam persistindo com práticas
homogeneizadoras. Assim, partimos do princípio de que a escola acaba promovendo uma
inclusão utópica, alicerçada no discurso falacioso de que as oportunidades educacionais são as
mesmas para todos. Nesta direção, Paula e Oliveira (2011, p. 75) asseveram que “[...] embora
as políticas universalistas se empenhem em ofertar um ensino para todos, obviamente, as
oportunidades não são as mesmas, bem como não são os incentivos à permanência na escola”.
Historicamente, as políticas educacionais voltadas para a EPJA configuraram-se como
uma concepção compensatória, com ações voltadas para a tentativa de se recuperar um tempo
perdido (PAIVA, 2005). Com o Proeja, a situação não é diferente. Frequentemente, a imagem
do sujeito é vista de forma preconceituosa, discriminatória e associada ao sentido de desistência
pela necessidade de trabalhar para assegurar o seu sustento e de sua família. A transcrição da
fala de Josefa Eliane traduz um sentimento que é comum a muitos docentes que atuam no
Proeja: um sentimento de pena em relação aos jovens e adultos trabalhadores.
Em sua fala, Josefa Eliane também confirma um desafio enfrentado pelo aluno do
Proeja: conciliar trabalho33 e estudo. Na maioria das vezes, esse jovem e adulto trabalhador já
chega exausto à escola, sem motivação alguma para dar continuidade aos seus estudos,
sentindo-se, muitas vezes, “[...] como seres incapazes de corresponder às exigências, de
acompanhar o ritmo de aprendizagem e de construir conhecimento” (PAULA; OLIVEIRA,
2011, p. 75), nutrindo um sentimento de fracasso por si mesmo.

33

Retomamos esta discussão na página p. 98, pois entendemos que ela é basilar para constituição desta pesquisa.
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O depoimento de Rosane evidencia o fato de que muitas instituições escolares não
estão preparadas para contemplar as temporalidades humanas dos educandos do Proeja, na
medida em que são adotadas as mesmas regras e exigências impostas aos educandos de outras
modalidades e níveis educacionais.
[...] O aluno sai do trabalho e vem para a escola sem farda, o que a gente acaba
fazendo? Proíbe esse aluno de entrar na escola; há alguém na escola para
barrar a entrada desse aluno. Isso aí já causa uma barreira, pois o aluno volta
para casa, toma raiva da escola e não volta mais. Então, o aluno do noturno
deve ser visto com outros olhos, o aluno do Proeja, porque se ele for visto da
mesma forma, a escola não consegue. Se a escola quiser fazer da mesma forma
que ela faz com o aluno do integrado, um aluno que tem o pai por trás, que tem o
acompanhamento dos pais, tem alguém que está trabalhando para bancar ele aqui
na escola, se for tratar da mesma forma, ele não consegue (ROSANE, SCD 2, 21
jul. 2016, grifo nosso).

Outro aspecto relevante é o fato de que a grande maioria desses jovens e adultos
trabalhadores, por necessidade social e econômica, acaba submetendo-se a condições de
trabalho alienadoras, marcadas pela precariedade de salários e pela ausência de garantias e
direitos trabalhistas. Nesse sentido, a carência econômica acaba mais uma vez vitimizando
esse segmento da população, pois, pelo fato de não possuírem uma qualificação profissional,
acabam tornando-se alvos fáceis daqueles que se beneficiam e lucram com a exploração do
trabalho.

Temos que pensar que esse aluno jovem e adulto é o trabalhador ou aquele que está
buscando emprego. E em uma cidade como a nossa, em que muitos deles trabalham
em um subemprego, onde o que mal ganham dá para eles se sustentarem e
sustentarem suas famílias. (ROSANE, SCD 2, 21 jul. 2016).

Nessa conjuntura, não podemos negar que a conciliação entre trabalho e estudo acaba
sendo um obstáculo para os alunos do Proeja. Entretanto, vale também frisar que o que motiva
esses jovens e adultos trabalhadores retornarem à sala de aula, após um dia exaustivo de
trabalho, é o fato de que muitos deles ainda acreditam no papel da educação. Trata-se,
portanto, de sujeitos que, mesmo com tantas adversidades, ainda veem a escola como um
lócus essencial para a concretização dos seus projetos de vida. Ao analisar esta problemática,
Costanzi (2009, p. 10) afirma:

[...] O importante é que a necessidade de trabalhar não seja, para os jovens de baixa
renda, um impeditivo para o aumento da escolaridade e da qualificação profissional,
assim como não implique na aceitação de um posto de trabalho precário. A
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conciliação entre estudo e trabalho é um elemento que deve fazer parte da trajetória
destes jovens.

Não se trata, portanto, de culpabilizar os alunos jovens e adultos trabalhadores pelas
mazelas que enfrentam, considerando-os como seres incompetentes ou dignos de pena, ao
contrário, precisam ser “[...] entendidos e reconhecidos pelo seu protagonismo” (ARROYO,
2011, p. 24), de modo que possam ser vistos “[...] mais do que alunos ou ex-alunos em
trajetórias escolares. Vê-los jovens e adultos em suas trajetórias humanas” (ARROYO, 2011,
p. 24).

Precisamos conhecer, de fato, quem são os alunos do Proeja. Na maioria das vezes
trabalhamos com estas turmas e nem sabemos o nome do aluno, suas histórias de
vida, motivos que o levaram a retornar para a escola. Ficamos preocupados em
explicar o assunto, em cumprir o que a ementa nos obriga, sem nos atentarmos
para aquele aluno que está ali. (JOSEFA ELIANE, SCD 2, 21 jul. 2016, grifo
nosso).

A situação narrada por Josefa Eliane instigou-nos a fazermos uma reflexão acerca do
tipo de educação desenvolvida no ambiente escolar. Via de regra, os professores se veem
obrigados a priorizar a ementa e seus conteúdos, em detrimento das histórias de vida daqueles
sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Nesse cenário, o depoimento da
partícipe evidencia o conceito de “educação bancária34”, expressão utilizada por Freire (1987),
para referir-se àquele modelo de educação em que as relações são centradas exclusivamente no
professor, desconsiderando os saberes trazidos-experienciados-vividos pelos educandos.
Ciavata e Rummert (2010), ao tecerem olhares sobre as especificidades da EPJA,
sinalizam que não podemos pensar nesta modalidade de forma abstrata, ignorando e
desqualificando os saberes trazidos pelos jovens e adultos trabalhadores. Inspiradas nas
palavras de Fernandéz (2006), as autoras pontuam que a história desta modalidade
educacional encontra-se associada a uma perspectiva negativa, vinculando-a a algo que tem a
função de consertar ou compensar.
Com o objetivo de elucidarmos esta problemática, tomamos por empréstimo o que
Giovanetti (2011, p. 245) chama de “inferioridade naturalizada”. Segundo o autor, este jovem
e adulto trabalhador, ao retornar para o ambiente escolar, já traz consigo um processo de
34

Na obra Pedagogia do Oprimido, o autor evidencia a existência de dois tipos de educação: uma, designada
como educação bancária; a outra, nomeada como educação libertadora. A última, sempre a serviço da
humanização, jamais desconsidera os sujeitos concretos na produção crítica do saber. A primeira, bancária,
sempre a serviço da desumanização, absolutiza a ignorância no outro, objeto a ser pesquisado, manipulado,
alienado.
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exclusões variadas, dentre elas, a falta de moradia, de não atendimento aos serviços de saúde,
falta de oportunidades de trabalho, o não acesso à educação, marcas que impactam
diretamente na construção da imagem que estes alunos fazem de si mesmos. Na maioria das
vezes, esses atores não acreditam em si mesmos, no seu potencial, tornando a inferioridade
como algo naturalizado.
Um dos fatores que podem contribuir para minimizar esta situação de inferioridade é o
reconhecimento da condição desses sujeitos como seres produtores de saberes, tomando-os
como ponto de partida para o desenvolvimento de novas aprendizagens. O fato é que nossas
escolas, muitas vezes, ao elaborarem seus currículos35, desconsideram as trajetórias de vida da
classe trabalhadora e suas potencialidades para o processo de aquisição de novos
conhecimentos. Desse modo, concordamos com Thompson (2002, p. 13) ao afirmar:

O que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que ele traz para a
relação. A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes mais
radicalmente, todo o processo educacional; influencia os métodos de ensino, a
seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e do currículo, podendo até mesmo revelar
pontos fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à
elaboração de novas áreas de estudo.

Por meio dos depoimentos dos partícipes, identificamos também um fenômeno que
vem sendo observado na EPJA nas últimas décadas, denominado de juvenilização. Cada dia
mais, intensifica-se o número de jovens que cursam esta modalidade educativa, apontando
para a necessidade de se pensar novas concepções, novas práticas pedagógicas, novos
currículos que atendam as temporalidades humanas destes sujeitos.
Segundo Dayrell (2011), a EPJA, ao ser direcionada para jovens e adultos, traz
imbuída a ideia de que esta modalidade é destinada para sujeitos que possuem tempos de vida
distintos, com demandas e necessidades formativas específicas. Desse modo, é inconcebível
negar as heterogeneidades que existem entre jovens e adultos, subsumindo as experiências
que são peculiares a cada fase da vida. Esta complexidade é reforçada nas palavras de Gomes
(2011, p. 87-88), ao dizer:

[...] Os jovens e os adultos, em toda e qualquer sociedade, vivenciam múltiplas e
diferentes experiências sociais e humanas. Sendo assim, suas temporalidades,
trajetórias, vivências e aprendizagens não são as mesmas, e, mesmo que participem
de processos socioeconômicos, políticos e educativos semelhantes, esses sujeitos
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Retomaremos esta discussão mais adiante, por entendermos que ela é essencial neste trabalho.
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atribuem significados e sentidos diversos à vida, à sociedade e às práticas das quais
participam no seu cotidiano.

Ainda segundo Dayrell (2011), as gerações atuais acabam sendo estereotipadas como
desinteressadas, individualistas, alienadas, em face à comparação com as gerações anteriores,
consideradas mais dedicadas e empenhadas em sua vida estudantil. De fato, o que se constata
é que o crescente ingresso de jovens na EPJA é visto de forma negativa por muitos docentes
que atuam nesta modalidade, já que “[...] o jovem geralmente aparece como um problema,
com ênfase na sua indisciplina, na ‘falta de respeito’ nas relações entre os pares e com os
professores, na sua ‘irresponsabilidade’ diante dos compromissos escolares” (DAYRELL,
2011, p. 54). Esse aspecto pode ser evidenciado com base nos depoimentos de Thiago e
Josefa Eliane:
Penso que um dos maiores desafios do Proeja é o fato de existirem jovens e adultos
na mesma sala de aula. É difícil controlar uma sala em que temos duas gerações tão
distintas. Na maioria das vezes, o jovem não possui compromisso com as atividades
que são propostas, leva tudo na brincadeira. Enquanto que o adulto, não. O adulto, já
vem para a escola sabendo por que e para quê está ali. Ele já sabe o que quer. Muitas
vezes preciso intervir em algumas discussões que surgem nas aulas, em que de um
lado, ficam os jovens e sua bagunça e, do outro, ficam os adultos, que são mais
comprometidos e responsáveis. (THIAGO, SCD 2, 21 jul. 2016).
Eu acho que o jovem e o adulto são diferentes. O jovem ele é mais brincalhão, não
leva as coisas tão a sério. Mas o adulto, ele já chega à escola com um objetivo, ele
sabe o que ele quer e porque ele está aqui. O jovem, às vezes, ele não trabalha, é o
pai que ainda sustenta; então, ele ainda age como uma criança, sem saber o que quer
de fato na vida. O jovem acaba sendo um problema porque tumultua as aulas e
não leva as coisas a sério. (JOSEFA ELIANE, SCD 2, 21 jul. 2016, grifos nossos).

As falas dos partícipes revelam um dos desafios do Proeja: a convivência entre jovens
e adultos em uma mesma sala-de-aula. De acordo com Leão (2011, p. 73), a noção de
juventude difundida pelo senso comum é que ela representa uma “[...] fase de confusões, de
conflitos, de rebeldia - em contraposição à positividade da vida adulta, à qual está
subordinada”. Com essa concepção, os jovens acabam sendo vistos como “indesejáveis” no
ambiente escolar, tornando-se “[...] um problema porque tumultua as aulas”, conforme nos
revelou Josefa Eliane.
O fato é que não podemos considerar que a presença do jovem no Proeja tenha um
caráter negativo. Antes de tudo, é preciso que a escola e seus profissionais estabeleçam
diálogos com estas novas gerações, buscando conhecer quem são esses jovens, suas
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aspirações, suas trajetórias de vida, pois, “[...] se queremos compreender os jovens alunos,
temos, antes de mais nada, de buscar conhecê-los” (DAYRELL, 2011, p. 55).
De fato, a relação dos jovens com a escola ainda é preconcebida por muitos
educadores como algo associado à falta de interesse, à indisciplina, à violência. Contudo,
corroboramos com Leão (2011, p. 76), ao esclarecer que devemos “[...] afastar a ideia de que
os jovens não se interessam e não demandam escolarização”. Antes de criarmos estereótipos
negativos em relação à presença do jovem no Proeja, precisamos ouvir o que eles têm a dizer
sobre suas experiências escolares, pois, mesmo com tantas incertezas, “[...] estudar é, um dos
poucos caminhos ainda vislumbrados pelos jovens pobres como possibilidade, ainda que
remota, de realizar seus projetos de vida” (LEÃO, 2001, p. 76).
Se por um lado a presença de jovens no Proeja impõe novos desafios ao cotidiano
escolar, por outro, também oportuniza momentos de interação, o compartilhamento de saberes
e formação mútua entre sujeitos que estão ali em busca de sua autonomia, de sua
emancipação, aspecto que pode ser evidenciado a partir do depoimento a seguir:

Às vezes, em uma sala, a gente observa que os mais velhos viram conselheiros dos
mais jovens, ou seja, os mais jovens têm aquele respeito com os adultos, eles
acabam se entrosando. Penso que essa diversidade acaba enriquecendo o contexto
em sala-de-aula (THAYANE, SCD 2, 21 jul. 2016).

Nessa fala anterior, há demonstrações que a diversidade dos sujeitos no Proeja é vista
como algo positivo. Nesse sentido, o depoimento de Thayane aponta que a interação entre
jovens e adultos favorece processos de aprendizagem significativos, possibilitando a
socialização de saberes e experiências.
Leão (2011) esclarece que as transformações nas sociedades contemporâneas
provocaram mudanças no modo de viver a juventude em relação às gerações passadas e as
gerações atuais. Segundo o autor, no passado, havia um trajeto nítido da juventude à idade
adulta, hoje, ao contrário, o que prevalece é a incerteza do jovem quanto ao seu futuro,
principalmente se esse jovem pertencer às camadas mais pobres da sociedade. Observamos
esse paradigma com base no fragmento da fala de Rosane:

Às vezes, ele [o jovem] faz um curso Técnico não sabe nem para quê. Não gosta do
curso que faz, não sabe para quê aquele curso serve. E o adulto não, ele já pensa que
quer melhorar sua vida, eu quero sair do subemprego, eu quero crescer, eu quero ir
para São Paulo trabalhar com carteira assinada, então, todas estas questões.
(ROSANE, SCD 2, 21 jul. 2016).
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Em meio a essa incerteza, muitos jovens chegam a fazer um curso técnico apenas para
ter uma certificação. Nesse contexto, apoiamo-nos em Kuenzer (2005, p. 15), ao utilizar a
expressão “certificação vazia”, referindo-se àqueles cursos que asseguram apenas a
certificação formal (embora existam exceções), não possuindo nenhum rigor e seriedade com
a formação de jovens e adultos. Ainda de acordo com a autora, vivemos um período marcado
pela “empurroterapia”, pois cada vez mais ocorre uma ampliação excessiva de oportunidades
educacionais, tais com: ciclagem, aceleração de fluxo, séries integradas, enfim, estratégias
que buscam, exclusivamente, a aceleração dos estudos. A ampliação de oportunidades
educacionais, a nosso ver, constitui algo extremamente importante, entretanto, discordamos
da forma de como algumas dessas estratégias são implementadas, às quais buscam somente
melhorar as estatísticas educacionais, priorizando-se mais os números, em detrimento dos
níveis de qualidade em que essa aceleração foi consolidada.
Encontramo-nos, portanto, diante de um cenário que Kuenzer (2005, p. 15) denominou
de “inclusão excludente", ao evidenciar que as estratégias de inclusão nos distintos níveis e
modalidades da educação escolar não apresentam “padrões de qualidade que permitam a
formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar
as demandas do capitalismo” (KUENZER, 2005, p. 15). Essa perspectiva ressalta um dos
desafios intrínsecos ao Proeja, que é a formação de um trabalhador para além da
operacionalização de máquinas ou mero executor de tarefas, mas a formação que permita um
constituir-se humano de forma totalizante, assumindo posturas ativas e críticas diante das
exigências e barbáries do mundo capitalista.

4.2 Concepção dos docentes sobre a relação educação, escola e trabalho

Compreendermos a tríade relação educação, trabalho e escola impõe-nos alguns
desafios e questionamentos que são inerentes a esta temática: O que se entende por educação?
Nossas escolas e seus cursos técnicos estão contribuindo para uma formação voltada para
atender as exigências do “mercado” ou do “mundo” do trabalho? O que se entende por
formação para o “mundo” do trabalho? É possível uma formação para o “mundo” do trabalho,
em um contexto marcado para atender aos ditames e exigências do capitalismo? Inicialmente,
expomos alguns conceitos sobre as temáticas apresentadas, e, posteriormente, baseando-nos

93

nos depoimentos dos partícipes, apresentamos as possíveis (des) articulações entre educação,
escola e trabalho.

4.2.1 Concepção de educação36 e escola

A concepção de educação, a qual nos filiamos, é tecida numa perspectiva dinâmica,
entendendo que os espaçostempo37 tornam-se também espaçosdeaprendizagem. Nesses
movimentos da vida, os contextos cotidianos tornam-se espaços propícios para a construção
de novas aprendizagens, desconstruindo, assim, com aquela ideia cristalizada de que a
educação acontece, exclusivamente, no ambiente escolar (FREIRE, 1987). O depoimento de
Carolina elucida essa visão de educação:

[...] Entendo a educação como um processo contínuo, como um processo de
formação que ocorre ao longo da vida. Ela não acontece somente na escola, mas na
igreja, na praça, em rodas de conversa com os amigos, em ambientes virtuais, assim,
inúmeros espaços tornam-se educativos (CAROLINA, SCD 3, 25 ago. 2016).

No depoimento de Carolina, percebemos um entendimento amplo no que se refere ao
conceito de educação. Nesse sentido, de acordo com a partícipe, os mais distintos espaços
podem transformar-se também em ambientes educativos.
Saviani (2007) destaca que a educação surge a partir da origem do próprio homem.
Segundo o autor, a existência humana não ocorre de forma natural ou como uma dádiva
garantida pela natureza; isso significa que o “[...] homem não nasce homem. Ele forma-se
homem”. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem” (SAVIANI, 2007, p. 154). Nesse
processo de formação e constituição humana, o homem precisa aprender, adquirir novos
conhecimentos que tornam possíveis sua existência humana, de modo que “[...] a produção do
homem e, ao mesmo tempo a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem
da educação coincide então, com a origem do próprio homem mesmo” (SAVIANI, 2007, p.
154).

36

Neste trabalho, não pretendemos aprofundar as discussões em torno da concepção de educação, optamos, em
apresentá-la, pelo fato de considerá-la importante para a compreensão do nosso objeto de estudo.
37
Com fins de dar ênfase aos pares das palavras, optamos em apresentá-las juntas, com fins de elucidarmos uma
relação de indissociabilidade.
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Ainda segundo o autor, nas comunidades primitivas, trabalho e educação possuíam
uma relação de identidade. Assim, a existência humana era produzida e mediatizada através
das relações socias e dos meios de produção existentes, em que “[...] relacionando-se uns com
os outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações” (SAVIANI, 2007, p. 157).
Nessas comunidades, não havia divisão em classes sociais, tudo era feito buscando
atender aos interesses e necessidades da coletividade, de modo que a educação representava a
própria vida. Com efeito, o autor esclarece que a expressão ‘educação é vida’ e, não a simples
preparação para a vida, ocorria desde os tempos mais remotos, configurando-se como uma
verdade prática.
Se por um lado, nas comunidades primitivas, a educação representava algo comunal,
coletivo, confundindo-se com a própria vida, por outro, na Antiguidade, o advento da divisão
em classes sociais conduziu também a uma divisão na educação. Esse aspecto é reforçado por
Saviani (2007, p. 155), ao descrever:

[...] Assim, se nas sociedades primitivas, caracterizadas pelo modo de produção da
existência humana, a educação consistia numa ação espontânea, não diferenciada
das outras formas de ação desenvolvidas pelo homem, coincidindo inteiramente com
o processo de trabalho que era comum a todos os membros da comunidade, com a
divisão dos homens em classes a educação também resulta dividida (grifos
nossos).

Vemos, pois, que mesmo em épocas remotas, a educação possuía formas distintas: por
um lado, havia uma educação da classe proprietária, a educação dos homens livres; por outro,
havia uma educação destinada para a classe não-proprietária, constituída pelos escravos e
serviçais. A primeira era direcionada para atividades intelectuais, a arte da palavra, exercícios
físicos com caráter lúdico ou militar. Para os últimos, a educação era assimilada ao próprio
processo de trabalho.
Ainda de acordo com o autor, a primeira modalidade de educação, ou seja, aquela
voltada para os homens livres, acabou dando origem à escola, que etimologicamente significa
o lugar do ócio, do tempo livre. A partir dessa cisão, desenvolveu-se uma forma específica de
educação, em oposição àquela que ocorria de forma inerente ao processo produtivo, de modo
que “[...] pela sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser identificada como
a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre educação e trabalho”
(SAVIANI, 2007, p. 155).
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Desse modo, a divisão da sociedade em classes sociais afetou também a relação
educação-trabalho, pois, a partir do momento em que o homem passou a organizar o processo
de produção, portanto, seus meios de vida, possibilitou também a organização da escola como
um espaço separado da produção. Assim, “[...] nas sociedades de classes a relação entre
trabalho e educação tende a manifestar-se na forma de separação entre escola e produção”
(SAVIANI, 2007, p. 157).
Nessa perspectiva, se em outros níveis e modalidades educativas, a relação entre
educação e trabalho apresenta descontinuidades, entendemos que, especificamente no Proeja,
esta relação deve ocorrer de maneira contínua, direta e intrínseca, conforme depoimento de
Anaclea:

A relação educação-trabalho é uma constante no Proeja. Não há como falar em
educação no contexto do Proeja, sem deixar de mencionar as relações de trabalho e
produção que se encontram entrelaçadas no sistema capitalista. (ANACLEA, SCD
3, 25 ago. 2016).

Jesus (2005), considerando os estudos de Gramsci, destaca que para este autor, escola
significa antes de tudo, “[...] transmissão do saber, muito antes de ser o lugar dessa
transmissão” (JESUS, 2005, p. 87). Assim, observamos, no pensamento gramsciano, que o
conceito de escola é algo muito mais amplo, não se limitando apenas à existência de uma
estrutura física com objetivos predeterminados. Logo, escola é muito mais “[...] do que um
currículo e programa, um prédio, equipamentos e recursos humanos, porque seu horizonte e
seus limites ultrapassam estes instrumentos e confunde-se com a história” (JESUS, 2005, p.
106).
Jesus (2005) destaca que desde os seus primeiros escritos, Gramsci criticava a
existência de uma escola a serviço das classes hegemônicas, com práticas que reforçavam as
heterogeneidades de classes e disciplinavam o aluno para aceitar as desigualdades, ficando,
em segundo plano, a socialização dos conhecimentos. Nesse sentido, diante da decadência e
em oposição às escolas existentes, Gramsci propôs um novo tipo de escola, a escola socialista,
que “[...] excluísse os pontos de estrangulamento e que integrassem as funções e os princípios
educativos dispersos da escola atual” (JESUS, 2005, p. 55).
No novo tipo de escola proposta por Gramsci, temos o surgimento de dois princípios:
a “escola do saber desinteressada” e a “escola única ou unitária”. Destaca-se, portanto, que a
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terminologia “desinteressada” não tem o intuito de explicitar uma ideia de neutralidade ou
negação das ideologias, da ciência e da técnica.
Buscando explicitar esta questão, Jesus (2005) sinaliza que devem ser afastadas todas
as interpretações que incorrem em associar o adjetivo “desinteressado” a algo neutro, de
pouco interesse ou de descaso. E acrescenta: “[...] uma escola ‘desinteressada’ vai significar
que ela tem a função de formação onilateralmente os homens” (JESUS, 2005, p. 58); uma
escola que possibilite a formação de um ser humano livre e criativo, que contribua para o
formar-se homem, o tornar-se homem, conforme propõe Saviani (2007).
De acordo com Jesus (2005), Gramsci propõe que a nova escola não deveria ser
imediatamente interessada, pois assim era a postura adotada pelas escolas tradicionais, haja
vista que eram interessadas em manter os interesses de uma minoria privilegiada. Assim, as
escolas tradicionais eram fruto dos interesses e ideologias das classes dominantes, de modo
que “[...] ofereciam uma cultura geral indiferenciada para as classes dominantes, porque seu
objetivo era único: formar mandatários” (JESUS, 2005, p. 57), apesar de aparentemente
desinteressadas, essas escolas visavam formar uma elite dirigente. Assim, apesar dessas
escolas terem uma imagem de aparentemente desinteressadas, possuíam, na verdade, “[...] um
interesse imediato que era formar a elite dirigente” (JESUS, 2005, p. 57).

[...] o proletariado precisa de uma escola desinteressada. Uma escola que não
hipoteque o futuro da criança e não constrinja sua vontade, sua inteligência, sua
consciência em formação, a mover-se por um caminho cuja meta seja pré-fixada.
Uma escola de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e
orientação mecânica. (GRAMSCI, 2000, p.75 apud RUMMERT, 2007, p.48).

Gramsci propôs também uma escola única ou unitária, uma proposta de escola em que
“[...] a profissionalização e a formação humana integral se encontrarão no homem como uma
necessidade dos tempos modernos” (JESUS, 2005, p. 58). Neste sentido, a escola não deveria
preocupar-se apenas com a formação de técnicos especializados, mas também em
proporcionar uma formação humana em todos os seus aspectos, criando uma unidade entre a
teoria e a prática, entre a vida e a cultura, entre o trabalho intelectual e o trabalho industrial.
Nesse sentido, questionamos: até que ponto os princípios da “escola desinteressada” e
da “escola unitária”, propostos por Gramsci, estão presentes na educação do jovem e adulto
trabalhador? Embora entendamos que exista um esforço coletivo, tanto por parte daqueles que
elaboram políticas públicas educacionais, quanto aqueles que atuam diretamente na educação
da classe trabalhadora (professores, gestores, coordenadores técnico e pedagógico), em
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concretizar estes princípios, o que fica evidente é que eles ainda estão longe de serem
materializados em muitas instituições, que ainda conservam aquela visão reduzida e estática
do que é escola. Esse aspecto é destacado no depoimento de Rosane, ao sinalizar:

[...] Nós não temos que pensar na escola apenas conteudista. Infelizmente, existem
professores que ainda tem uma visão estática da escola. Escola é algo bem mais
amplo. Temos que incluir o jovem e adulto trabalhador. Pensar numa escola que
tenha significado para a vida deste aluno. Que ele não enxergue a escola apenas
como um lócus para aprender conteúdos, mas uma escola que prepare para a vida.
(ROSANE, SCD 2, 21 jul. 2016).

Com isso queremos dizer que temos que desenvolver uma reflexão acerca de qual tipo
de escola que estamos oferecendo para este jovem e adulto trabalhador: Uma escola que
realmente é “desinteressada” e “unitária”, que contribua para uma formação humana integral,
ou ainda estamos devaneando por caminhos opostos, a partir da materialização de uma
educação que intencionalmente busca preparar sujeitos para aceitar as subserviências do
capitalismo e da elite dominante?
Imersos nestas reflexões e com fins de encontrarmos possíveis respostas, dialogamos
com Ciavatta e Rummert (2010, p. 468) ao afirmarem que “[...] nossa escola organiza-se, em
todos os níveis, pela lógica fordista. Como tal, está estruturada para ensinar a muitos alunos como se eles fossem apenas um”. Este aspecto pode ser observado a partir do depoimento da
partícipe Josefa Eliane:

[...] Eu tenho aula no 1º ano integrado (matutino) e módulo I do Proeja (noturno), aí
a mesma aula que eu planejei para o matutino, eu fui aplicar na turma do
Proeja noturno. Fiz um planejamento só para as salas do 1º ano, sem me atentar
que existia um 1º ano que era Proeja (JOSEFA ELIANE, SCD 2, 21 jul. 2016, grifo
nosso).

No depoimento de Josefa Eliane, encontramos uma característica que ainda está
presente na grande maioria das escolas: uma tendência à homogeneização, seja através do
currículo, das práticas ou até mesmo do tratamento que é dado aos educandos. Com efeito, as
escolas, apesar de serem compostas por um universo plural e diversificado de sujeitos,
insistem em tratá-los como se todos fossem iguais, como se tivessem a mesma história de
vida. A educação, de uma forma geral e, especificamente, a educação do jovem e adulto
trabalhador precisa ser pensada e materializada no contexto das diversidades, conforme
sugere Arroyo (2011, p. 31):
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[...] Diversidade de níveis de escolarização, de trajetórias escolares e, sobretudo, de
trajetórias humanas; [...] diversidade de métodos, didáticas e propostas educativas;
diversidade de organização do trabalho, dos tempos e espaços; diversidade de
intenções políticas, sociais e culturais.

Apesar dessa riqueza de diversidade que acompanha a EPJA/Proeja, torna-se
contraditório aceitar que ainda existam escolas que permanecem adotando a lógica fordista 38,
conservando suas práticas e seus currículos, como se estes fossem padronizados e inflexíveis.
O depoimento de Anaclea expõe de que forma a lógica fordista está presente na escola e em
suas aulas:
[...] Eu concordo... Quando colocamos nossos alunos em fila. E queremos fazer da
mesma forma com os alunos do Proeja. Então, com o aluno do Proeja essa lógica de
organização fordista prejudica. [...] Quando eu cobro uma atividade de leitura, por
exemplo, ou uma atividade que é tirada de um texto, onde fica aquela coisa maçante,
sistemática, que não leva o aluno a interpretar e fica só no que é o que é. Eu mesma
chego à conclusão de que devo mudar. (ANACLEA, SCD 3, 25 ago. 2016).

Ao analisar o depoimento de Anaclea, percebemos que a partícipe constrói um olhar
para si, reconhecendo algumas fragilidades e incompletudes conceituais e metodológicas em
sua prática. Nesse momento, de acordo com Giovanetti (2011), entram em cena duas
dimensões da atuação profissional do educador no âmbito da EPJA: a dimensão prática e a
dimensão teórica. A primeira compreende a intervenção profissional em si, o fazer; a segunda
envolve o pensar, a reflexão sobre a prática e com base nela. Desse modo, a ação e a reflexão
(FREIRE, 1987), precisam alicerçar a práxis profissional do docente, numa convergência
recíproca.

4.2.2 Concepção de trabalho

As mudanças técnico-organizacionais no mundo do trabalho têm suscitado inúmeros
debates relacionados a temas e problemas que nos remetem à compreensão das relações entre
trabalho, qualificação e educação, sobretudo a educação profissional. Diversos estudiosos, das

38

Trata-se de um modelo de produção desenvolvido por Henry Ford, almejando o aumento da produtividade e,
consequentemente, do lucro. Caracteriza-se pelo uso da esteira na linha de produção industrial, do operário
desqualificado e da produção em série. Inicialmente desenvolvido para aumentar a produção nas indústrias
automobilísticas, com o passar dos anos, este modelo foi estendido para outros ramos ou atividades.
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mais distintas áreas das ciências sociais, têm desenvolvido pesquisas que intencionam
compreender questões relacionadas ao trabalho e suas metamorfoses (MANFREDI, 1999).
Nesse sentido, as discussões acerca do trabalho adquirem dimensões cada vez mais
amplas, passando a adquirir espaços também nos contextos educacionais, não se restringindo
apenas à lógica organizacional da produção. Discuti-las é condição essencial no âmbito da
educação do jovem e adulto trabalhador, pois elas “[...] remetem a relações de poder mais
amplas, expressam uma dinâmica do social e nela introduzem sua lógica e racionalidade”
(MACHADO, 2013, p. 71).
Segundo Frigotto (2013b), é por intermédio da ação consciente do trabalho que os
seres humanos criam e recriam sua própria existência. Sob essa ótica, o trabalho, antes de
tudo, é um processo que dá sentido à existência humana, pois, através das suas ações, os seres
humanos criam e recriam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida.

[...] Certamente o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva, aparece agora para o
homem como o único meio que satisfaz uma necessidade, a de manter a existência
física. A vida produtiva, entretanto, é a vida genérica. É a vida criando a vida. No
tipo de atividade vital está todo o caráter de uma espécie, o seu caráter genérico; Em
consequência, o elemento do trabalho é objetivação da vida genérica do homem:
ao não se reproduzir somente intelectualmente, como na consciência, mas
ativamente, ele se duplica de modo real e percebe a sua própria imagem num mundo
por ele criado (MARX, 2001, p.116 - 117 apud RAMOS, 2010, p.67).

A história do trabalho confunde-se com a própria história da existência humana; por
este motivo, “[...] o trabalho só pode deixar de existir se os seres humanos desaparecerem ou
se transmutarem em anjos” (FRIGOTTO, 2013b, p. 153). Sob esta concepção, o trabalho é
um processo que permeia todo o ser humano e representa a sua especificidade, como assegura
Kosik (1986) referenciado por Frigotto (2013b), e, por este motivo, não se reduz à atividade
laborativa ou ao exercício de uma profissão, mas envolve todas as dimensões da vida.
Saviani (2007, p. 154) assinala que o homem não pode viver sem trabalhar, pois sua
existência não é garantida pela natureza, mas a partir da sua ação sobre esta, de modo que
“[...] O que o homem é, é-o pelo trabalho”. Sendo a existência humana viabilizada pelo
trabalho, não podemos restringi-lo ao conceito de empregabilidade, mas dentro de uma
perspectiva ontológica e ontocriativa.
Sob esta concepção ontológica e ontocriativa, o trabalho é visto como um processo
indissociável da realização humana, não é apenas um meio de se ganhar a vida através da
venda da força de trabalho - aparência que ele adquiriu na sociedade capitalista -, antes de o
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trabalho ser visto dessa forma, “[...] o trabalho é a ação humana de interação com a realidade
para a satisfação de suas necessidades e produção de liberdade” (RAMOS, 2005, p. 76).
Apresentados esses pressupostos, compreendemos que incorporar o conceito de
trabalho na educação do jovem e adulto trabalhador impõe transpor desafios ainda mais
proeminentes, uma vez que este conceito permanece atrelado a uma perspectiva
mercadológica e ao mito da empregabilidade (RAMOS, 2010). Nos percursos deste estudo,
interessamo-nos em compreender como o conceito de trabalho era percebido pelos docentes
partícipes, conforme observamos no depoimento a seguir:

O trabalho é o que permite o ser humano satisfazer suas necessidades materiais. É
uma forma de ganhar a vida. É uma mercadoria que o trabalhador vende para o
capitalista. É o que garante o sustento de uma pessoa (JOSEFA ELIANE, SCD 3, 25
ago. 2016).

No depoimento de Josefa Eliane, o trabalho é visto numa perspectiva material e sob a
ótica do sistema capitalista, que o reduz ao simples ato de venda de força de trabalho.
Percebemos, também, que ela restringe a vida ao trabalho, colocando-o numa posição superior
a qualquer outra dimensão humana, crendo que “[..] a vida torna-se para o trabalho e pelo
trabalho e não para além do trabalho” (PEDROSA, 2011, p. 59, grifo nosso).
Pedrosa (2011, p. 77) propõe uma reflexão sobre o que é trabalho e o que é labuta,
identificando que labuta “[...] é aquela atividade pertencente ao reino da necessidade, que
emerge em função das penúrias da vida”. É com base nesta concepção que o autor propõe que
a labuta precisa ser abolida, pois ela proporciona apenas o reino da necessidade, enquanto que
o trabalho é visto por muitos como sendo uma atividade que proporciona o reino da liberdade.
Defendemos o pressuposto de que é por meio do trabalho que se dá a produção,
criação e realização humanas (RAMOS, 2010), antes de ser somente uma forma de obter uma
remuneração, pois, mesmo não sendo remunerado, o trabalho pode também ser convertido em
prazer, transformando-se em uma atividade que possibilita a realização do ser humano. A
seguir, apresentamos a concepção de trabalho na visão de Anaclea e Carolina:

[...] Eu acho que o trabalho é muito mais amplo do que simplesmente prover a
subsistência. Tudo que a gente constrói de positivo para o nosso crescimento é
trabalho. Então, assim, [...]. É lógico que isto não significa que não precisamos do
trabalho; precisamos do trabalho, sim, como um meio remunerado, mas também
quando não temos remuneração, também nos predispomos a fazer uma coisa, por
exemplo, estudar, pesquisar; isso é um trabalho que nós fazemos para a nosso
prazer, para a nossa realização. Não é remunerado, mas é prazeroso (ANACLEA,
SCD 3, 25 ago. 2016).
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[...] O trabalho é o que dá sentido à existência humana. Se a gente for analisar, desde
o começo que o homem busca satisfazer suas necessidades humanas através do
trabalho. Então, o trabalho é algo significativo para a realização do homem
(CAROLINA, SCD 3, 25 ago. 2016).

Entretanto, se por um lado podemos considerar o trabalho como uma atividade que
possibilita a realização e o desenvolvimento das potencialidades humanas, precisamos
também admitir que este trabalho pode ser também um instrumento de alienação (MARX,
2004), pois, ao invés de proporcionar a liberdade e a criatividade do ser humano, acaba
desumanizando-o. Nessa direção, Ciavatta e Rummert (2010, p. 474) sinalizam:

Dependendo das condições de trabalho, dos fins a que se destina e da apropriação do
produto e dos processos que lhe são inerentes, o trabalho não é fonte de bemestar, nem de formação humana, mas de sofrimento e de privação, e tem um
sentido pedagógico para o capital do ponto de vista de formar para a submissão às
necessidades da acumulação (grifo nosso).

Sob este enfoque, o trabalho precisa ser compreendido para além da relação de que ele
simplesmente liberta e dignifica a existência humana. Antes de adotarmos princípios
generalizantes, precisamos conhecer, de fato, quais são as características constitutivas deste
trabalho? Quais são as relações desencadeadas entre o homem e o trabalho? Até que ponto
este trabalho tem contribuído para uma humanização ou escravização?
Ainda de acordo com Marx (2004), a alienação do trabalhador ocorre também em
relação ao produto de sua atividade, situação em que o autor denominou de “perda do objeto e
servidão ao objeto”. É o processo em que ocorre o não-reconhecimento, isto é, o momento em
que o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho, surgindo assim uma
“desefetivação do trabalhador” e que, por este motivo, “[...] a vida que ele [o trabalhador]
concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha” (MARX, 2004, p. 80). Posto isto, a
alienação na produção pode ser assim definida:

[...] O trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica;
portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não se sente bem,
mas infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgotase fisicamente e arruína o espírito [...] o trabalhador só se sente em si fora do
trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é
voluntário, mais imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma
necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho
que o homem se aliena é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio
(MARX, 2004, p. 146, grifos nossos).
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Assim, além do estranhamento em relação ao produto, o trabalhador também possui
uma alienação em relação a si mesmo, de modo que ele “[...] só se sente como [ser] livre e
ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação,
adornos etc” (MARX, 2004, p. 83). Por conseguinte, essa perda de si mesmo asselvaja este
homem, configurando um cenário em que “[...] o animal se torna humano, e o humano,
animal” (MARX, 2004, p. 83).
Nessa perspectiva, Marx (2004) relaciona o trabalho alienado a um processo mais
amplo que é a alienação do homem enquanto ser genérico. Isto significa que o homem não se
reconhecendo em seu trabalho (justamente naquilo que o faz ser humano e o distingue dos
demais animais), também não se reconhece como membro da espécie humana. Nesse sentido,
o trabalho alienado acaba alienando o homem de si próprio, abolindo, assim, sua condição de
ser genérico, pois assim se torna, na medida em que “[...] se relaciona consigo mesmo como
[com] o gênero vivo, presente, quando se relaciona consigo mesmo como [com] um ser
universal, e por isso livre” (MARX, 2004, p. 83-84).
Sendo o trabalho a base estrutural da existência humana e assumindo a condição de
indissociabilidade, compreendemos que esta relação também alicerça processos educativos,
especialmente aqueles voltados para a educação da classe trabalhadora. Desse modo, o
trabalho torna-se um princípio educativo, uma vez que ele “[...] permite uma compreensão do
significado econômico, social, histórico politico e cultural das ciências e das artes, o que
implica considerar o trabalho em seus sentidos ontológico e histórico” (MOURA, 2010, p. 8).
Assim, é necessário que o trabalho como princípio educativo esteja presente na
educação do jovem e adulto trabalhador, não se constituindo como “[...] uma técnica didática
ou metodológica no processo de aprendizagem, mas um princípio ético-político”
(FRIGOTTO, 2013b, p.154). Dentro dessa perspectiva, entendemos que o trabalho como
princípio educativo não se restringe ao “aprender trabalhando” ou ao “trabalhar aprendendo”
(MOURA, 2010, p. 8), mas deve estar relacionado com os processos educativos, de modo que
os indivíduos percebam, em suas ações formativas, que a categoria trabalho é muito mais
ampla que um simples meio de remuneração econômica ou como uma forma de prover as
necessidades humanas.
Ramos (2010) destaca que a EJA integrada à Educação Profissional necessita ser
pensada e desenvolvida como uma etapa que seja capaz de promover uma formação plena,
uma formação omnilateral dos sujeitos, não se restringindo, unicamente, à conclusão de
etapas da educação básica. Trata-se de considerar que as ações e práticas educativas
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direcionadas para o jovem e adulto trabalhador precisam levar em consideração uma
formação para o mundo do trabalho e não uma formação exclusiva para atender aos
imediatismos e necessidades voláteis do mercado de trabalho.
Nos diálogos desenvolvidos e por meio de sessões coletivas, especificamente a SCD 3,
refletimos com os partícipes sobre o tipo de formação que os cursos do Proeja têm
proporcionado: uma formação para o mundo ou para o mercado de trabalho? Identificamos,
com base no depoimento de Carolina, que a tão sonhada e necessária formação para o mundo
do trabalho ainda está longe de acontecer. Vejamos:

[...] Nossas escolas ainda visam à formação para o mercado de trabalho. Qualificar
para conseguir um emprego ainda é a prioridade dos cursos do Proeja e de seus
alunos também. Muitos alunos estão aqui, não buscando uma formação para a
vida, mas sim ter um curso técnico, um diploma, que o qualifique a conseguir
um emprego. Então, querendo ou não, as escolas de educação profissional estão
focando a inserção daquele aluno no mercado de trabalho. Precisamos avançar muito
no que se refere à formação para o mundo do trabalho. Penso que as escolas, em
sua maioria, deixam essa formação para o mundo, a desejar (CAROLINA, SCD
3, 25 ago. 2016, grifos nossos).

A abordagem feita por Carolina evidencia um desafio que acompanha a educação do
jovem e adulto trabalhador, quase sempre associada à ideia de emprego e de inserção no
mercado de trabalho. A princípio, o que motiva o retorno dos jovens e adultos trabalhadores
ao ambiente escolar não é a busca por uma formação para o mundo do trabalho, mas sim a
oportunidade de realizar um curso técnico e alcançar um emprego.
Segundo Ramos (2010), nos últimos anos, o trabalhador tem se deparado com
inúmeros desafios, tais como: reestruturação produtiva, perdas de direitos sociais,
desemprego, etc.; por conseguinte, os novos tempos têm exigido um novo tipo de trabalhador,
um trabalhador que seja flexível para enfrentar as demandas e as novas exigências do mundo
do trabalho. Assim, segundo a autora, o que acaba contribuindo para o retorno do jovem e
adulto trabalhador para a escola é decorrente das “[...] dificuldades enfrentadas no mundo do
trabalho, pela necessidade de nele se inserir e permanecer” (RAMOS, 2010, p. 76).
Em uma formação voltada para o mercado de trabalho, os interesses da produção são
sobrepostos aos interesses dos trabalhadores. Nesse tipo de formação, a centralidade dos
processos educativos não é proporcionar uma formação plena e integral ao jovem e adulto
trabalhador, uma formação omnilateral, mas sim adestrar mão-de obra para atender às
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exigências do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, o trabalho é reduzido a uma
mercadoria e habitualmente confundido com emprego (FRIGOTTO, 2005).
Em seu depoimento, Anaclea também reconhece que a formação para o mercado de
trabalho ainda continua sendo o objetivo principal de muitas instituições que trabalham com a
educação do jovem e adulto trabalhador. Segundo a partícipe, a escola preocupa-se mais em
apresentar dados estatísticos que demonstrem o quantitativo de alunos que conseguiram uma
inserção no mercado de trabalho, do que em dimensionar se a formação humana integral e
plena vem sendo desenvolvida.

A escola quer apresentar números. Quantos de nossos alunos estão empregados?
Quantos de nossos alunos conseguiram seguir uma profissão? Essa é a realidade [...]
nós estamos preparando é para o mercado de trabalho mesmo. Ficamos mega felizes,
na verdade, quando sabemos que um de nossos alunos está trabalhando
(ANACLEA, SCD 3, 25 ago. 2016).

Analisando a relação entre trabalho e formação, Coelho (2008, p. 130) destaca que
“[...] é necessário entender que a omnilateralidade humana transcende em muito a esfera do
trabalho, embora nela tenha sua base histórica”. Assim, uma formação omnilateral não se
desenvolve tão-somente a partir da esfera do trabalho, mas da integração entre o trabalho, a
ciência e a cultura (RAMOS, 2010). Ampliando essa compreensão, Antunes (1995, p. 84-85),
apud Coelho (2008, p. 88), esclarece: “[...] o trabalho não poderá jamais ser confundido com
o momento único ou totalizante”.
Referindo-se ao vínculo entre escola e formação para o mundo do trabalho, Carolina
reafirma, em seu depoimento que, na prática, esta relação é conflitante, pois, ao retornar para
a escola, o objetivo do aluno não é sua formação humana integral, mas sim qualificar-se para
ter uma profissão. Conforme Ramos (2010, p. 76), para as pessoas jovens e adultas, “[...] o
sentido do conhecimento não está em proporcionar, primeiro, a compreensão geral da vida
social e, depois, instrumentalizá-las para o exercício profissional”; assim, o que deveria
ocorrer inicialmente, que é a formação humana integral, acaba sendo secundarizada.

[...] Eu acho que o que impede a formação para o mundo do trabalho envolve
questões muito mais amplas. Como podemos pensar nessa formação, se o objetivo
do nosso aluno em vir para a escola é justamente fazer um curso técnico para
conseguir um emprego? Eu acho até incoerente. Nós temos um aluno que tem
necessidades, que passa por dificuldades, mas ele está aqui estudando para ter uma
profissão, para conseguir um emprego. Nossas escolas, de forma geral, estão muito
longe de promover a formação humana integral [...] o ser humano por completo
(CAROLINA, SCD 3, 25 ago. 2016).
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Dando prosseguimento às reflexões sobre os desafios que impedem uma formação
para o mundo do trabalho, Anaclea explica que sua trajetória profissional encontra-se
alicerçada a suas experiências adquiridas na escola, na condição de educanda. Conforme
afirma a partícipe, em seu cotidiano, reproduzem-se as mesmas práticas constituídas em sua
trajetória pela escola.

[...] A gente aprendeu assim, nos ensinaram assim e queremos reproduzir da
mesma forma. Por mais que a gente queira mudar, a gente não consegue promover
a formação humana integral (ANACLEA, SCD 3, 25 ago. 2016, grifo nosso).

Embora reconheçamos que as experiências escolares representam uma fonte de
saberes para os professores (TARDIF, 2010), não podemos incorrer em adotarmos o
conformismo e o comodismo em nossas práticas. Isto significa que os docentes precisam estar
abertos a mudanças, compreendendo que os contextos educacionais, sociais, históricos,
econômicos, políticos e culturais são outros; significa, também, reconhecer os jovens e
adultos trabalhadores como sujeitos concretos, como seres produtores de saberes, “[...] como
agentes de história, valores, cultura e da política” (MANFREDI, 1999, p. 204).
De modo geral, os professores que atuam no Proeja, assim como os demais que atuam
na educação de uma forma geral, precisam reconhecer que foram formados em contextos
diferentes dos atuais, e, por mais que isto provoque implicações em nossas práticas,
precisamos entender que nosso público é o aluno jovem e adulto trabalhador, que muitas
vezes possui expectativa de vida diferente daquela que tínhamos quando estávamos na
condição de estudantes.
Cotidianamente, necessitamos reconhecer a classe trabalhadora enquanto produtora de
saberes, admitindo que “[...] os espaços e as práticas de trabalho constituem, pois, espaços
privilegiados de formação e aprendizagem” (MANFREDI, 1999, p. 201). Dessa forma,
entendemos que os contextos do/no trabalho oportunizam momentos de construção de
saberes, hábitos, tradições, fazendo com que a prática do trabalho constitua, nas palavras de
Manfredi (1999, p. 201), uma “[...] instância de produção-formação, em que o trabalhador
articula, cria sistemas, técnicas, busca fundamentos práticos e teóricos para dar sentido à sua
atividade”.
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4.3 A constituição do currículo no campo escolar: Algumas reflexões

Ao longo da história, surgiram diferentes concepções de currículo. De fato, muitas
destas concepções foram formuladas subjacentes a teorias de justiça social, contribuições
filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas, de aprendizagem e de ensino,
contribuindo para o enriquecimento dos estudos nesse campo. No que se refere à concepção
de currículo, destacamos autores como Goodson (2003), Sacristán (2000) e Apple (2006).
Coimbra (2011) traz à tona algumas reflexões sobre o papel da educação e da escola.
Segundo a autora, os últimos quarenta anos caracterizou-se por apresentar rápidas e intensas
transformações, evidenciando a necessidade de reformas educacionais que possibilitem a
concretização de uma educação com qualidade.
Ainda segundo a autora, o que se percebe nos tempos modernos é a desfocalização da
função da escola que, ao invés de oportunizar um processo de ensino e aprendizagem para
seus alunos, passa a ter sua função voltada para o desenvolvimento de mão-de-obra para
atender ao imediatismo e às exigências do mercado de trabalho.
Desse modo, o que se percebe é que a escola, por intermédio do currículo, constitui
um mecanismo que atende aos interesses hegemônicos, contribuindo para a disseminação de
conhecimentos e valores que dão sustentação à elite dominante. Apple (2006, p. 177), a esse
respeito, destaca:
A área do currículo e a educação como um todo têm buscado orientar-se pela ideia
do aperfeiçoamento, da melhoria. Isso é compreensível, dada a ideologia liberal que
orienta a maior parte da atividade educacional e dadas as metas. A marcada absorção
imposta pelas reformas que visam ao aperfeiçoamento tem, contudo, causado alguns
efeitos bastante deletérios.

Nessa perspectiva, percebemos que as escolas, através das suas práticas curriculares,
têm sido um instrumento voltado para atender aos interesses das classes dominantes, seja
através dos seus conteúdos, das crenças, dos valores, que pregam a ilusão de que as classes
menos favorecidas devem aceitar, passivamente, a condição que ocupam na sociedade.
De tal modo, os processos educacionais ainda vigentes mostram que a escola, e
também suas práticas curriculares, estão longe de serem ingênuas, neutras e sem
intencionalidade, pois atendem aos interesses das classes hegemônicas. Frigotto (2009a)
indica a necessidade da concretização de projetos educacionais mais democráticos, com
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práticas que possibilitem às atuais gerações compreender o caráter excludente e perverso da
sociedade capitalista, na medida em que dissemina o apelo ao consumismo, à violência e ao
desperdício.
Nesse sentido, a realidade é marcada por relações complexas e dialéticas, que se interrelacionam e se dinamizam em tempo e espaço definidos. Assim sendo, compreender o
currículo implica romper com ideias utópicas e equivocadas que foram consolidadas ao longo
do tempo, em que sua imagem estava associada a um conjunto de disciplinas e conteúdos que
deveriam ser trabalhados seguindo uma lógica e linearidade. Precisamos pensar em currículo
como “[...] uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de
pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens”. (SACRISTÁN,
2000, p. 15).
Consideramos que o currículo, tema no qual se insere esta pesquisa, possui
características que o tornam, respectivamente, geral e singular. Ao adjetivá-lo como geral,
estamos entendendo na perspectiva de que ele está presente em todas as escolas,
normatizando e direcionando as práticas educativas. Entretanto, mesmo possuindo
características e aspectos que os tornam comum, cada currículo é também singular, partindo
do pressuposto de que os contextos em que eles se materializam são distintos, os percursos
que eles tomam dentro dos ambientes escolares são diferenciados, assim como suas
implicações, tomando, assim, rumos que lhes são peculiares.
Sendo o currículo uma práxis, um projeto inacabado e em permanente construção, é
inadmissível sua compreensão baseada numa análise abstrata, pois o que atribui sentido ao
currículo é a vivência de situações que se materializam no dia a dia, o que é percebido e
vivenciado dentro do ambiente escolar.

4.4 O currículo integrado do Proeja: mediações entre a teoria e a prática

Rummert, Algebaile e Ventura (2013) esclarecem que estamos vivenciando uma
“nova dualidade” na educação brasileira. Nessa atual fase, o que há de novo e que vem sendo
intencionalmente difundido é o mito que as ofertas educacionais oferecidas para a classe
trabalhadora possuem níveis de certificação iguais aos que são oferecidos às elites dirigentes.
Esclarecem as autoras que a intencionalidade dessa prática é ocultar, ainda mais, “[...] que não
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há, efetivamente, ações destinadas à elevação igualitária do nível educacional da classe
trabalhadora em sua totalidade” (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 723).
Conforme as autoras, se no passado, as ofertas educacionais para a classe trabalhadora
eram limitadas, hoje, encontramo-nos diante de um cenário caracterizado pela ampliação
excessiva de oportunidades para este segmento da sociedade. Entretanto, apesar de revestida
por um caráter aparentemente igualitário, oportunizando níveis de certificação iguais, ainda
persiste uma “[...] diferença qualitativa entre os percursos da classe trabalhadora e os das
classes dominantes” (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 723).
De fato, o que observamos é que a dualidade educacional brasileira, seja a “velha” ou
a “nova”, coincide com as heterogeneidades e lutas sociais travadas no bojo do sistema
capitalista. Por este motivo, de acordo com Ramos (2005), temos uma educação voltada para
aqueles que produzem a vida e a riqueza da sociedade por intermédio da sua força de trabalho
e aquela destinada às elites dirigentes, em outras palavras, temos a “educação dos
governantes” e a “educação dos governados”, conforme afirmava Gramsci.
Nessa direção, entendemos que os currículos também contribuem para reforçar e
acentuar essa dualidade educacional, na medida em direcionam as práticas educativas e
influenciam no tipo de formação que se deseja proporcionar. De um lado, temos uma
educação que é destinada à classe trabalhadora, subjugada às intencionalidades e interesses
das classes hegemônicas e do mercado; de outro, temos uma educação que é voltada para as
classes que dispõem de condições financeiras elevadas. Nesse contexto, quem domina e
decide, de fato, a organização curricular são as classes dominantes, estando nas mãos destas
decidir que tipo de formação será proporcionada pelas escolas. Assim, os currículos têm
contribuído para uma formação omnilateral, de dirigentes, de sujeitos que recusem as
atrocidades e barbaridades do sistema capitalista ou tendem à formação de uma massa de
comandados, de sujeitos subservientes aos interesses hegemônicos?
Com fins de subsidiarmos possíveis respostas para nossos questionamentos, optamos
em fazer um levantamento de algumas concepções de currículo específicas para o Proeja,
baseando-nos nas declarações dos documentos oficiais, como também em autores que
discutem a temática.
O Documento Base do Proeja (2007) traz uma concepção de currículo alicerçada nos
princípios da integração epistemológica entre os conteúdos, as metodologias e as práticas
educativas, em outras palavras, uma proposta de currículo integrado. Conforme esse
documento, o currículo pode ser traduzido em termos de integração entre teoria – prática, ou
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seja, entre o saber e o saber fazer, proporcionando uma “[...] formação humana mais geral,
uma formação para o ensino médio e para a formação profissional” (BRASIL, 2007, p. 41).
O currículo do Proeja, conforme preconiza o Documento Base, deve ser organizado
com fins de promover a “[...] superação de modelos curriculares tradicionais, disciplinares e
rígidos” (BRASIL, 2007, p. 48), abandonando práticas que visem à formação para o mercado
de trabalho e assumindo posturas que contribuam para uma formação humana integral.
Apesar das boas intenções, aparentemente preconizadas no Documento Base, em que
se busca a superação do tradicionalismo e da rigidez curricular, precisamos fazer uma análise
crítica dos currículos que vêm sendo implantados nos cursos do Proeja, de modo que eles não
se transformem em mais um instrumento excludente e opressor do aluno jovem e adulto
trabalhador. Precisamos ser cautelosos e analisar até que ponto essas proposições curriculares,
aparentemente neutras e desinteressadas, têm seus interesses reais obscurecidos, camuflando o
objetivo maior que não é uma formação integral, mas sim a formação de um exército de mãode-obra para tornar-se subserviente aos interesses do capital hegemônico e das elites
dirigentes.
Ramos (2005) apresenta algumas discussões acerca do currículo integrado. Apoiandose nas ideias de Santomé (1998), a autora explica que o conceito de currículo integrado é visto
como uma tentativa de contemplar uma compreensão global do conhecimento e de promover
maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua construção. Sob essa perspectiva, a
interdisciplinaridade representa uma forma de superar a fragmentação e a compartimentação
difundida erroneamente pelas ciências e materializada nas instituições, sob a forma da
segmentação em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.
Dentro de uma perspectiva de currículo integrado, os conhecimentos gerais e os
conhecimentos específicos devem ser compreendidos a partir de uma totalidade. Nessa
direção, precisamos superar, teoricamente e a nível prático, as ideias que foram herdadas do
positivismo, em que as ciências e formações humanísticas e científicas eram fragmentadas.
Desse modo, as disciplinas foram compartimentadas e classificadas como disciplinas que
proporcionariam uma formação geral e disciplinas que proporcionariam uma formação
específica, sendo estas últimas, apresentando uma vertente profissionalizante.
Assim, queremos dizer que, em uma proposta de integração, os conhecimentos gerais
e específicos são estreitamente vinculados, sendo que os primeiros fornecem as teorias; e os
últimos representam a vivência dessas teorias (RAMOS, 2005). A compreensão dessa lógica
permite entender que a teoria e a realidade concreta devem convergir na mesma direção e não
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criar uma ideia de oposição, de modo que a “[...] teoria separada da realidade concreta tornase abstrata, vazia” (RAMOS, 2005, p. 87).
Vejamos, por exemplo, no âmbito do curso Técnico em Agroecologia, em que temos
as disciplinas de formação geral: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, dentre
outras; como também, disciplinas de formação específica: Fundamentos da Agroecologia,
Noções de Agricultura Orgânica, Gestão da Propriedade Agrícola, etc. Com este exemplo,
precisamos analisar que, se almejamos um currículo integrado, um currículo que supere a
dicotomia trabalho manual versus trabalho intelectual ou formação geral versus formação
específica, necessitamos repensar de que forma, através das nossas práticas e posturas,
estamos contribuindo para que essa fragmentação permaneça. Nessa direção, Ramos (2007, p.
92) esclarece:

[...] No currículo integrado nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura
objetivos de produção, nem somente específico, pois nenhum conceito apropriado
produtivamente pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência
básica (grifos nossos).

Analisando a ótica da contextualização atual, assim como a realidade existente em
muitas instituições, embora existam exceções, observamos que há uma tendência em
supervalorizar os conhecimentos de formação específica, ou seja, aqueles que possuem uma
vertente profissionalizante, pois a visão que se tem é que é este tipo de formação que o
mercado precisa. Nessa mesma lógica pensam os alunos, pois as disciplinas de formação geral
são consideradas como de menor valor e, até mesmo, desprestigiadas, em detrimento das
disciplinas de formação técnica, consideradas como superiores e mais importantes.
Nessa senda, podemos compreender o currículo integrado como uma possibilidade de
superação da histórica dualidade educacional brasileira, dando condições para que o jovem e
o adulto trabalhador tenham uma formação que se assemelhe à formação que é destinada às
elites, assegurando uma formação que “[...] contemple a formação básica e profissional de
maneira que as pessoas [o aluno jovem e adulto trabalhador] se tornem capazes de
compreender a realidade e de produzir a vida” (RAMOS, 2007, p. 93). Nessa perspectiva:
[...] A escola e os sistemas de ensino precisam ter uma visão crítica do mercado de
trabalho e construir o processo formativo no qual, ao tempo em que proporcionam
acesso aos conhecimentos e também questionem a lógica desse mesmo mercado.
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Por estes motivos apresentados, urge a necessidade de desenvolver ações e elaborar
currículos que contribuam para uma integração, em que a relação entre conhecimentos gerais
e os conhecimentos específicos transformem-se em uma unidade. Para isto, não basta ficar
apenas admitindo e divulgando que as propostas curriculares específicas para o Proeja são
inadequadas; precisamos abdicar das atitudes de indiferença e partir para o campo das lutas,
das discussões e proposições curriculares integradoras na materialização das práticas
curriculares.
Por fim, acreditamos que as discussões são um ponto de partida para construir
propostas curriculares mais sólidas e efetivas, que permitam a formação de um ser
omnilateral, capaz de lutar e enfrentar as adversidades impetradas pelo capitalismo,
assumindo posicionamentos críticos em relação às formas de trabalho que degradam a
existência humana. Cabe a nós decidirmos: ou partimos para o embate, entendendo as
discussões como um caminho de possibilidades ou ficamos no campo da inércia, do
absentismo, da indiferença.

4.4.1 Concepção de currículo na perspectiva dos docentes

Arroyo (2007) esclarece que, nas últimas décadas, os profissionais de educação vêm se
constituindo como “outros” profissionais. Nessa metamorfose, a identidade profissional é
redefinida, e eis que surge um novo tipo de professor: um profissional que assume uma
postura crítica sobre sua prática e sobre suas concepções, incluindo reflexões que perpassam
também pelo currículo.
Ainda segundo o autor, as reflexões sobre currículo vêm se tornando alvo de
discussões constantes, “[...] porque percebemos que a organização curricular afeta a
organização de nosso trabalho e do trabalho dos educandos” (ARROYO, 2007, p. 18). O
termo é assim definido pelo autor:

[...] O currículo é o polo estruturante de nosso trabalho. As formas em que
trabalhamos, a autonomia ou falta de autonomia, as cargas horárias, o isolamento em
que trabalhamos [...] dependem ou estão estreitamente condicionados às lógicas em
que se estruturam os conhecimentos, os conteúdos, matérias e disciplinas nos
currículos (ARROYO, 2007, p.18).
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Nessa direção, a organização do trabalho docente é feita com base na organização da
escola, que é inseparável da organização curricular. Assim, em nossas práticas, a forma como
desenvolvemos a nossa docência, como ensinamos, o que ensinamos relacionam-se também
com o currículo.
Feitas as ponderações iniciais que revelam a importância do tema, interessamo-nos em
compreender qual a concepção de currículo na visão dos docentes que atuam no Proeja. Para
tanto, entendemos que essas concepções implicam visões filosóficas, de mundo, de cultura,
experiências de vida.
São comuns concepções que associam currículo apenas como a hierarquização dos
conteúdos, ou seja, como a listagem de conteúdos que devem ser trabalhados por cada
disciplina. Essa concepção fez-se presente no depoimento de uma das partícipes, ao afirmar
que “[...] o currículo é a relação dos assuntos que o professor deve trabalhar. Aquilo que ele
deve seguir. São as disciplinas, é tudo isso” (JOSEFA ELIANE, SCD 3, 25 ago. 2016).
Percebe-se que a docente limita sua concepção de currículo apenas aos conteúdos que
devem ser trabalhados por cada disciplina. Essa concepção acaba afetando a estrutura das
ações educativas, na medida que oculta e negligencia outros aspectos que devem ser
considerados como curricularizantes.
[...] A concepção de currículo é que o currículo do Proeja precisa ser diferenciado do
ensino regular, preparando não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida
como um todo, para que ele possa, assim, conseguir ver a escola do lado de dentro e
do lado de fora daqui. Ele não precisa ver apenas o conteúdo que está lá escrito no
currículo, porque tem que ser, tem que ser. O currículo não pode ser engessado,
fechado, que eu não possa me movimentar. O currículo é o dia a dia. (CAROLINA,
SCD 2, 21 jul. 2016).

Embora o depoimento de Carolina não apresente uma concepção epistemológica do
que a partícipe entende como currículo, ainda sim revela um posicionamento extremamente
importante, na medida que compreende-o como algo que permite um movimento, que não
deve ser obrigatoriamente cumprido, permitindo que o professor possa ir além daquilo que
vem instituído pelos documentos oficiais. Neste sentido, de acordo com a partícipe, ele é
compreendido como um elemento que possibilita uma liberdade, um caminho de
possibilidades, não sendo, portanto, algo estático, tendo regras e princípios inquestionáveis e
inflexíveis.
Outro aspecto que nos chamou a atenção no depoimento de Carolina foi o fato de
entender o currículo como “[...] o dia a dia”. Dentro dessa perspectiva de análise, apoiamo-

113

nos em Oliveira (2012, p. 47), ao perceber os currículos como “[...] criação cotidiana dos
praticantespensantes39”. Nesse movimento, os professores não mais representam simples
executores de um currículo, mas tornam-se “[...] criadores de currículos nos cotidianos”
(OLIVEIRA, 2012), entendendo que nesse processo de criação de redes de conhecimentos,
constroem-se “teoriaspráticas curriculares emancipatórias” (OLIVEIRA, 2012, p. 50).
Dentro dessa concepção, o currículo é compreendido a partir de uma perspectiva de
redes de conhecimentos, as quais são tecidas em uma inter-relação com o cotidiano. Segundo
a autora, as pesquisas feitas nos/dos/com os cotidianos representam uma potencialidade nos
estudos curriculares, pois estes espaços são “espaçotempo rico de criações, reinvenções e
ações” (OLIVEIRA, 2012, p. 51), superando, assim, aquela visão hegemônica e deturpada de
que o cotidiano é um “[...] espaçotempo de repetição e mesmice” (OLIVEIRA, 2012, p. 51).
Desse modo, os cotidianos tornam-se cenários curriculares, espaços propícios para que
os praticantespensantes permitam autorizar-se como seres produtores de currículos.
Precisamos superar, tanto na razão quanto na prática, o formalismo e a hegemonia do
conservadorismo, que limita a compreensão dos currículos escolares como “[...] um eterno
reproduzir daquilo que foi previsto e prescrito” (OLIVEIRA, 2012, p. 59). Inspirando-nos nas
palavras da autora, concordamos que:
[...] Nos cotidianos das escolas, os praticantespensantes das escolas criam
currículos únicos, inéditos, ‘irrepetíveis’, produzem alternativas aos problemas e
dificuldades que enfrentam, ao que não lhes agrada ou contempla, ao já existente e
ao já sabido (OLIVEIRA, 2012, p. 59, grifo nosso).

Macedo (2013), em seus estudos, também analisa o currículo nessa perspectiva, como
algo que é produzido cotidianamente. Segundo ele, em seus contextos, os atores sociais
podem alterar as cenas curriculares e tornarem-se coautores dos seus processos de
aprendizagem, através dos seus “atos de currículo” (MACEDO, 2013). Dentro dessa lógica,
ao assumirem a postura de coautores, como sujeitos sociais que são, os professores exercitam
suas “autonomizações curriculantes” (MACEDO, 2013).
A construção de currículos pressupõe compreender que em um ambiente escolar
existem relações interpessoais, relações que permitem uma troca de saberes, de experiências,
que permitem criar novas situações de aprendizagens. Nesse quesito, entendemos que, nessa
simbiose de saberes e experiências, não há espaço para a pulverização de currículos como
39

A autora explica que optou em apresentar alguns termos juntos, buscando elucidar algumas expressões, como
também evidenciar a relação de indissociabilidade entre estas.
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“objetos estáticos” (SACRISTÁN, 2000, p. 15), atrofiados e com caráter puramente
prescritivo. Isso fica evidenciado no depoimento de Rosane:

Às vezes, você vem com aquela ementa, com aquela coisa engessada: Vamos
trabalhar isso aqui. Aquele conteúdo que é sequencial, eu detesto isso. O currículo
tem que ser pensado dentro da escola, pensado a partir de seus sujeitos. (ROSANE,
SCD 2, 21 jul. 2016).

Desse modo, concordamos com Ciavatta e Rummert (2010) ao sinalizarem que as
propostas curriculares não devem ser construídas alheias aos sujeitos envolvidos no processo.
Os currículos necessitam transcender pelos contextos de vida destes sujeitos e não impostos
aos sujeitos; talvez esse seja o caminho que permitirá transformar a educação como uma
“prática da liberdade” (FREIRE, 1987).

4.5 Currículo prescrito e o currículo em ação

No contexto deste estudo, filiamo-nos aos conceitos de currículo prescrito e currículo
em ação, apresentados por Sacristán (2000).
Segundo o autor, os sistemas educativos, como consequência das relações inflexíveis a
que estão submetidos, são regidos por “[...] algum tipo de prescrição ou orientação do que
deve ser seu conteúdo” (SACRISTÁN, 2000, p. 104). O currículo prescrito, portanto,
representa os documentos oficias que chegam às escolas e intencionam normatizar e
homogeneizar os processos educativos.

[...] O currículo prescrito para o sistema educativo e para os professores, mais
evidente no ensino obrigatório, é a sua própria definição, de seus conteúdos, e
demais orientações relativas aos códigos que os organizam, que obedecem às
determinações que procedem do fato de ser um objeto regulado por instâncias
políticas e administrativas (SACRISTÁN, 2000, p.109).

Nessa trama, a prescrição torna-se um “[...] cerceador da autonomia dos docentes”
(SACRISTÁN, 2000, p. 109), que passam a ter suas práticas controladas, de modo a observar
se estão ou não cumprindo aquelas instruções. Às vezes, esse controle deixa de ser coercitivo
e passa a ser exercido por mecanismos burocráticos, disfarçados de regulamentações
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administrativas e orientações pedagógicas, aludindo à ideia de que o objetivo maior é
melhorar a prática.
Outro aspecto destacado pelo autor é que a prescrição de mínimos e de diretrizes
curriculares para um nível de ensino supõe-se que todos são iguais, possuem o mesmo nível
cultural, mesma condição social, econômica. A implantação de um currículo mínimo é
configurada como uma possibilidade de garantir o acesso de todos ao ambiente escolar,
criando a utópica ideia de que “[...] um currículo mínimo comum está ligada à pretensão de
uma escola também comum” (SACRISTÁN, 2000, p. 111).
Sendo as realidades complexas e contraditórias, permeadas por heterogeneidades
sociais, educacionais, econômicas e culturais, precisamos estar atentos até que ponto estas
prescrições, aparentemente com intuito de incluir todos, tornam-se mais um mecanismo de
opressão e dominação das classes desfavorecidas.
Entretanto, na prática, entendemos que esta prescrição é transgredida e que o professor
assume a condição de colaborador deste currículo, (re) modelando, (re) configurando,
adequando-o às necessidades do contexto e levando em consideração as experiências dos
sujeitos. Segundo Sacristán (2000), o currículo em ação faz com que o ensino ocorra dentro
de uma lógica de interatividade entre professores e alunos, entendendo que as experiências
ocorridas fora do espaço escolar dos alunos podem transformar-se em contextos de
aprendizagens. Visando elucidar o conceito, o autor afirma:

O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que
todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se
manifesta, adquire significação e valor, independentemente de declarações e
propósitos de partida. Às vezes, também, à margem das intenções, a prática reflete
pressupostos e valores muito diversos. O currículo, ao se expressar através de uma
práxis, adquire significado definitivo para os alunos e para os professores nas
atividades que uns e outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração
permita que seja (SACRISTÁN, 2000, p.201).

Compreendendo que é a práxis que dá sentido ao currículo, não sendo, portanto, visto
como um fim em si mesmo, podemos concebê-lo como um terreno que oportuniza que
professores e alunos sintam-se, de fato, como sujeitos concretos, reconhecendo-se como seres
construtores de saberes, dito de outra forma, seres construtores de currículos.
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4.5.1 Implicações pedagógicas do currículo prescrito e do currículo em ação no âmbito
do Proeja

Diante do exposto, não podemos deixar de reconhecer que o currículo prescrito e o
currículo em ação impõem algumas tensões materializadas nas práticas educativas.
Ao longo do processo, os partícipes foram percebendo que existem algumas
implicações do currículo prescrito em suas práticas, na medida que o compreendem como um
elemento importante para orientar as ações educativas. A partir do depoimento da partícipe
Rosane, ficou evidenciado que proposições curriculares que chegam às escolas são
importantes para dar um rumo para as práticas educativas.

[...] O currículo é importante, também se você fugir do currículo, o que será do
nosso aluno no futuro, porque ele terá que passar por outras etapas fora da escola
como as avaliações da vida: avaliação para conseguir um emprego, avaliação para
continuar os estudos, né? Então o currículo é importante, o professor não pode fugir
completamente, trabalhar sem nada, sem um norte. [...] O currículo é importante, ele
deve ser respeitado, eu sou contra essa ideia de que cada um deve trabalhar de
maneira que quiser, você vai acabar se perdendo, vai virar uma loucura. E nas
avaliações da vida: avaliações para o trabalho, para tudo, o que será desse aluno
quando ele chegar lá fora? Agora que fosse uma coisa mais livre (ROSANE, SCD 2,
21 jul. 2016).

Nessa direção, o currículo assume uma dimensão valorativa, na medida em que “[...] o
professor não pode fugir completamente, trabalhar sem nada, sem um norte”. Assim, segundo
a partícipe, o currículo prescrito acaba tornando-se um suporte e fundamentando a formação
para outras instâncias da vida.
Partindo do pressuposto de que currículo prescrito é considerado importante e implica
diretamente na prática do professor, precisamos estar atentos para qual tipo de formação este
currículo está conduzindo: uma formação para a vida, tendo a educação como uma “prática da
liberdade e de intervenção no mundo” (FREIRE, 1987) ou uma formação embasada numa
perspectiva de educação tradicional, voltada para a memorização de conceitos sequenciados e
hierarquizados?
De modo particular, precisamos entender que o currículo prescrito, embora
pulverizado de uma aparente neutralidade, possui “intencionalidade” (SACRISTÁN, 2000), a
qual não devemos negligenciá-la. Logo, precisamos refletir de que forma, através de nossas
práticas, estamos contribuindo para propagar somente aquilo que a classe dominante
considera como necessário, ou seja, aquilo que lhe convém.
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Rosane, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do currículo prescrito,
também admite que esta forma de currículo acaba também limitando a ação do professor,
impedindo que este exerça sua prática de forma mais autônoma. Nesse momento, apoiamonos mais uma vez em Sacristán (2000), ao compreender que o currículo prescrito representa
um “cerceamento da autonomia docente”. O fato é que ainda existem professores que
acreditam que devem cumprir, efetivamente, aquilo que está prescrito.
Apesar dos currículos não se limitarem, exclusivamente, à organização de ementas,
entendemos que discuti-las é importante para compreendermos alguns desafios e dilemas que
se efetivam na prática. Segundo Thayane, apesar de desatualizadas e desorganizadas, as
ementas do curso Técnico em Agroecologia acabam tornando-se o material de referência,
principalmente para os professores recém-admitidos.

Quando chega um professor novo, principalmente agora, chegam bacharéis, muitas
vezes sem nenhuma metodologia, eles ficam perdidos e acabam tendo que seguir a
ementa. Mas, às vezes, o primeiro assunto que vem na ementa não dá para você
trabalhar como primeiro assunto; aí eles ficam perdidos, sem saber como fazer.
Então, a ementa do curso Agroecologia está desatualizada e desorganizada também.
Aí eu falei com eles assim: - Vocês olhem para a ementa, trabalhem com o que está
ali também, mas não fiquem preso só aquilo ali. A gente precisa abrir leques
(THAYANE, SCD 2, 21 jul. 2016).

Outro aspecto suscitado pela partícipe é o fato de que muitos bacharéis chegam às
escolas sem nenhum tipo de formação pedagógica ou experiência com a docência, tornandose um executor de ementas. De acordo com Ilha e Hypolito (2014), essa inexperiência com os
cotidianos escolares faz com que o professor se depare e tenha que enfrentar situações para a
qual não foi preparado em seus processos formativos, questões que são intrínsecas e
relevantes no processo de ensino-aprendizagem.
Conforme já mencionamos, a proposta curricular para o Proeja é a de currículo
integrado. Nessa proposta de integração, as disciplinas são apresentadas dentro de uma
perspectiva da indissociabilidade, de modo que os conhecimentos gerais e conhecimentos
profissionais possuem uma unidade (RAMOS, 2005). Entretanto, apesar da proposta do
Proeja propor a um currículo integrado, na prática, esta integração está muito distante de
ocorrer, conforme nos afirma Anaclea:

[...] Os conteúdos que são colocados no currículo não são de associações,
interdisciplinares, apesar de ter uma proposta de ser interdisciplinar. No
integrado até que a interdisciplinaridade acontece, mas no Proeja não, porque os
professores não têm nem tempo para conversar. Sem contar que o tempo é muito
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curto, é muito difícil você segurar um aluno às 21:30 horas. A interdisciplinaridade
pode até acontecer nos discursos, mas na prática não (ANACLEA, SCD 3, 25 ago.
2016, grifo nosso).

O depoimento de Anaclea traz para o debate algumas reflexões sobre alguns desafios
inerentes à materialização de um currículo integrado. O primeiro é o fato de que o currículo
prescrito acaba limitando a interdisciplinaridade, na medida em que apresenta os conteúdos de
forma dissociada, organizando-os por disciplinas e tipo de formação específica. O segundo é o
fato de que os professores do Proeja não dispõem de um tempo para que possam dialogar
sobre as possibilidades de articulação entre conteúdos de áreas distintas, transformando-os em
conhecimentos que permitam compreender o “real como uma totalidade” (RAMOS, 2005).
Em nossos momentos colaborativos, o depoimento de Anaclea foi o único momento em que
percebemos essa compreensão de currículo sob a perspectiva de integração.
Partindo desse princípio, entendemos que existe uma lacuna na materialização desse
currículo integrado, uma vez que não são desenvolvidas ações que permitam criar um vínculo
efetivo entre os conhecimentos gerais e os conhecimentos profissionalizantes. Santomé (1998)
destaca em seus estudos que a interdisciplinaridade é uma possibilidade de efetivação de um
currículo integrado, constituindo também uma tentativa de superar a improdutividade que as
ciências fragmentadas apresentam, em que não há nenhum tipo de comunicação entre os
campos.
Ramos (2005) compreende a interdisciplinaridade dentro da perspectiva da dialética.
Essa concepção pressupõe que a construção da totalidade se desenvolve por meio de recortes
da realidade, por meio da relação entre os conceitos existentes nos diversos campos do
conhecimento. O conhecimento da totalidade possibilita “[...] a compreensão do significado
dos conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em
seu potencial para o ser humano” (RAMOS, 2005, p. 79).
No âmbito do Proeja, como também em outras modalidades e níveis de ensino, é
preciso que se rompa com currículos tecnicistas, em que os conhecimentos são apresentados
de forma segmentada, fragmentando tanto as ciências, como também as formações. Segundo
Ramos (2005), o currículo integrado representa uma possibilidade de desenvolver processos
de ensino-aprendizagem, que permitam compreender os conceitos como “[...] sistema de
relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender” (RAMOS, 2005,
p. 90).
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Uma outra implicação relacionada ao currículo no âmbito do Proeja é a inserção do
trabalho como um princípio formativo ou educativo. Sob esta concepção, o trabalho é
vinculado à existência humana, compreendido dentro de uma perspectiva ontológica, não se
reduzindo ao treinamento e preparação de mão-de-obra para o mercado de trabalho.
Entendemos que, na prática, este princípio impõe alguns desafios, seja porque ainda
existem instituições e docentes que priorizam a formação para o mercado de trabalho, seja
porque o termo possui uma infinidade polissêmica (FRIGOTTO, 2009b), sendo utilizado de
forma imprecisa, associado à ideia de emprego ou como um meio de prover as necessidades
materiais. Este aspecto pode ser observado a partir do depoimento a seguir:

[...] O trabalho é o sustento material da pessoa. A resposta geral é que ele é o
sustento da pessoa, pois é ele que nos sustenta. Então, o trabalho para a pessoa está
acima de qualquer coisa, pois é dele que provém o sustento para as pessoas
(JOSEFA ELIANE, SCD 3, 25 ago. 2016).

Através do depoimento de Josefa Eliane, podemos inferir que a partícipe apresenta
uma incompletude conceitual em relação ao conceito de trabalho, não explicitando uma
organização clara do que este princípio representa no âmbito da EJA integrada à educação
profissional. O trabalho como um princípio educativo implica em “[...] superar a visão
utilitarista, reducionista do trabalho” (FRIGOTTO, 1989, p. 8 apud RAMOS, 2007, p. 79),
compreendendo que ele deve transitar do reino da necessidade para o reino da liberdade.
Nos depoimentos dos partícipes, o curso Técnico em Agroecologia (Proeja Médio)
ainda tem proporcionado uma formação para o mercado de trabalho. Esse aspecto pode ser
percebido através do depoimento de Carolina:

A verdade é que ainda pensamos na educação profissional como uma forma do
aluno conseguir um emprego. Essa formação para o mundo do trabalho ainda está
muito longe de se realizar. No fundo, o que a escola visa é formar mão-de-obra para
atender aos interesses do mercado de trabalho. O trabalho envolve aquela questão
que dignifica o homem. Basta ver aquela pessoa que não tem trabalho: anda triste,
cabisbaixo, se sentindo inútil, inferior ao outro, principalmente aquelas pessoas que
precisam manter materialmente suas famílias (CAROLINA, SCD 4, 10 nov. 2016).

Segundo Carolina, as escolas, e nesse caso específico, aquelas que ofertam a
modalidade EJA integrada à Educação Profissional, ainda possuem uma concepção de
educação profissional numa ótica mercadológica. Opondo-se a esta ideia de formação para o
mercado de trabalho, Ramos (2007, p. 95) destaca que “[...] a finalidade da educação não deve
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ser a formação ‘para’; seja ‘para o mercado de trabalho’ ou ‘para a vida’. É a formação pelo
trabalho e na vida”.

Em nossa prática, nós acabamos deixando lacunas nessa formação para o mundo.
Nós, em nossa prática, e o currículo também. Quando os técnicos elaboram seus
currículos, eles não estão pensando em uma formação para o mundo do trabalho,
mas sim para o mercado de trabalho (JOSEFA ELIANE, SCD 4, 10 nov. 2016).

Josefa Eliane reconhece que suas práticas deixam brechas na formação para o mundo
do trabalho. Nesse sentido, entendemos que quanto mais críticos e constantes forem os
processos reflexivos (FREIRE, 1987), maiores serão as possibilidades de que essa reflexão
converta-se em uma ação, transformando-se em práxis (FREIRE, 1987). Nesse movimento,
precisamos ter em mente que o nosso compromisso é com a formação do aluno jovem e
adulto trabalhador, de modo que estes sejam formados para adotarem atitudes críticas e
emancipatórias diante das mazelas e atrocidades do modelo capitalista.
Segundo a partícipe Rosane, as dificuldades em proporcionar uma formação para o
mundo do trabalho vão desde a falta de valorização dos saberes que os alunos trazem consigo
até o despreparo do professor em criar associações entre os saberes com os conhecimentos
científicos. São delas as inquietações relatadas a seguir:

[...] Penso que nós temos que saber aproveitar aquilo que o aluno já sabe, o
conhecimento que ele construiu em outros espaços educativos. Também penso que
existem muitos professores que não conseguem associar os conhecimentos do aluno,
aquilo que ele já traz, com os conteúdos da matéria (ROSANE, SCD 5, 24 nov.
2016).

Ao mergulharmos nossas interpretações no depoimento de Rosane, destacamos dois
aspectos importantes para nossa análise: o primeiro é a confirmação de que os saberes
experienciados-vividos pelo jovem e adulto trabalhador precisam ser levados em consideração
no âmbito do currículo, embora, prescritivamente, estes saberes são negligenciados; o
segundo é o fato de que precisamos romper com uma visão romântica desses conhecimentos,
conforme afirmam Ciavatta e Rummert (2010).
Dentro desta lógica, romper com o romantismo dos saberes dos jovens e adultos
trabalhadores implica reconhecer estes saberes dentro de uma perspectiva crítica, ou seja, para
além do campo das narrativas ou das histórias de vida, tal como nos propõem Coelho (2008) e
Ciavatta e Rummert (2010), mas como um ponto de partida para o acesso aos conhecimentos
científicos.
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Se por um lado precisamos considerar os saberes de vida dos jovens e adultos
trabalhadores e levá-los em consideração para o desenvolvimento de novas aprendizagens,
por outro, requer que os professores saibam criar uma associação entre estes saberes e os
conhecimentos científicos. Essa contradição pode ser percebida no depoimento de uma das
partícipes:

[...] Muitas das vezes a gente até pede que o aluno fale aquilo que ele sabe sobre
aquele determinado assunto, mas nós não sabemos lidar com as respostas. Nós não
sabemos conduzir quando os próprios colegas começam a criticar... Muitas das
vezes esses alunos têm muito conhecimento (ANACLEA, SCD 3, 25 ago. 2016).

Ao longo do percurso, fomos observando que os partícipes foram se percebendo como
seres construtores de currículo, na medida em que se propuseram a assumir posições mais
autônomas diante do currículo prescrito, tal como nos revelam os depoimentos a seguir:

[...] Através destes momentos de discussões foi que eu fui percebendo que também
construo currículo em sala de aula, quando eu decido qual metodologia utilizar, qual
forma de avaliação. Eu não tinha noção disso (THIAGO, SCD 5, 24 nov. 2016).
[...] Eu nem havia pensado nisto... Em assumir uma posição mais independente e
crítica daquele currículo que vem prescrito. Achava que devia cumpri-lo à risca. A
partir de agora, serei muito mais crítica (CAROLINA, SCD 5, 24 nov. 2016).

Os depoimentos anteriores vão de encontro com as concepções de currículos
defendidas por Oliveira (2012) e Macedo (2013), compreendendo que estes são (re) criados,
(res) significados e (re) modelados nos contextos cotidianos. Este aspecto é corroborado a
partir do depoimento de Rosane, ao sinalizar:

[...] Não tinha essa dimensão do currículo como uma prática. Me baseava apenas
naquilo que já chegava prescrito para a escola. Surpreendi-me ao reconhecer que
também sou produtora de currículo, não me via assim em minha prática. Com
certeza, minha concepção de currículo é outra, bem diferente daquela que tinha
(JOSEFA ELIANE, SCD 5, 24 nov. 2016).

Com o depoimento de Josefa Eliane, percebemos um novo olhar, uma nova concepção
em relação ao que é o currículo. Assumir a autonomia diante do currículo prescrito é
fundamental para a construção de práticas educacionais emancipatórias, possibilitando a
formação de um novo tipo de professor, que vai além de executor de um currículo prescritivo
para um produtor de currículo(s), iniciando assim, um processo que Macedo (2013)
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denominou de “autonomização curriculante”. Nesse movimento, o autor destaca que
precisamos que as pessoas se percebam como seres transformadores de currículos e que nesse
processo, possam experimentar o “autorizar-se” (MACEDO, 2013), rompendo com
postulações que fazem do currículo uma forma de dominação e opressão.
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5. CONSIDERAÇÕES (IN) CONCLUSIVAS

No percurso deste estudo, devaneamos por caminhos permeados de dúvidas, de
incertezas, de angústias, de tensões. Por outro lado, também vivenciamos momentos de
aprendizagens, de (re) construções, de colaborações, de respeito, de (re) significações, os
quais nos permitiram compreender que somos seres inconclusivos.
Nessa dinâmica, optamos em iniciar tecendo alguns elementos do nosso percurso
profissional, pois ele está intimamente relacionado com o nosso objeto de investigação: o
currículo no Proeja. Em nossos percursos profissionais, enveredámos pelos caminhos da EJA;
em seguida, passamos a atuar como docentes da EJA integrada à Educação Profissional.
Nessas trilhas, o currículo foi tornando-se um objeto de constantes investigações e
questionamentos em nossas práticas, tornando-se, posteriormente, o objeto de investigação da
nossa pesquisa.
Partimos do pressuposto de que o currículo prescrito e o currículo em ação, no âmbito
do Proeja, apresenta algumas implicações. Diante disso, o caminho investigativo deste estudo
teve como questão central: Quais as implicações entre o currículo prescrito e o currículo em
ação, no contexto do curso Técnico em Agroecologia do Proeja? No intuito de encontrarmos
possíveis respostas para a nossa questão central, nossos objetivos foram: Analisar,
colaborativamente, as implicações ente o currículo prescrito e o currículo em ação, no âmbito
do curso Técnico em Agroecologia do Programa; Identificar e refletir, de forma coletiva,
sobre a concepção de currículo proposta nos documentos oficiais que apresentam as
orientações curriculares para o Proeja; Compreender, colaborativamente, a concepção de
currículo na perspectiva dos docentes atuantes no curso Técnico em Agroecologia do
Programa; Relacionar a concepção de currículo prescrito e suas implicações com o currículo
em ação.
Em nosso percurso metodológico, fizemos a opção pela abordagem colaborativa
(IBIAPINA, 2016) e o desenvolvimento de suas quatro ações: descrever, informar, confrontar
e reconstruir. Vimos, nesta abordagem, a possibilidade de transformarmos este estudo em uma
forma de mediação de transformação da realidade social, como também oportunizar
momentos que favorecessem processos crítico-reflexivos. Nesta fase, apoiamo-nos,
principalmente, em autores como Ibiapina (2016) e Desgagné (2007).
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Em nossos percursos investigativos, realizamos cinco sessões coletivas de diálogo,
tendo como colaboradores seis docentes que atuam no curso Técnico em Agroecologia. Nesta
etapa, nossos respaldos teóricos foram Santos (2011) e Ibiapina (2016), para citar alguns
exemplos. Ressaltamos também que realizamos memórias de pesquisa-formação, baseados
nas ideias de Benincá et al. (2000).
Sendo este estudo voltado para a compreensão das implicações entre o currículo
prescrito e o currículo em ação, no âmbito do Proeja, percebemos, ao longo da escrita, que
este tema encontra-se entrelaçado a tantos outros temas, os quais não poderíamos deixar de
abordá-los no âmbito deste estudo. Nessa direção, buscamos respaldo teórico em alguns
autores que discutem sobre o currículo: Goodson (2003), Sacristán (2000) e Apple (2006).
Apoiamo-nos em Sacristán (2000) para discutir sobre currículo prescrito e currículo em ação.
Seguidamente, inspiramo-nos em Marx (2004) e Gramsci (2000), para abordar o
conceito de trabalho, assumido numa perspectiva ontológica. Nesta fase, ficamos
extremamente envolvidos com algumas obras dos autores e refletindo o quanto elas, apesar de
terem sido escritas há muitos anos, discutem temas que ainda são tão atuais e que ainda nos
desafiam. Entendemos que estas obras foram escritas em outros contextos sociais, políticos,
econômicos, mas fomos percebendo o quanto elas são vivas, encantadoras, críticas e que
despontam também sobre questões que são inerentes à Educação Profissional.
De igual modo, discutimos a relação entre Trabalho e Educação, alicerçados nas ideias
de Saviani (2007), Frigotto (2013), Ciavatta (2005) e Ramos (2010), citando alguns autores.
Em Ramos (2010), Ciavatta (2005); Ciavatta e Rummert (2010), encontramos nossos
alicerces para abordar sobre as especificidades da EJA integrada à Educação Profissional,
como também algumas implicações curriculares.
Com base nos teóricos, fomos tecendo nossas interpretações e assumindo nosso
protagonismo acadêmico, permitindo-nos assumir a nossa condição de autoria. Em nossos
processos reflexivos, fizemos as análises acompanhadas por um olhar crítico, objetivando a
realização de um estudo que se assemelhasse ao conceito de trabalho, não aquele tipo de
trabalho que escraviza, mas aquele trabalho que liberta, que possibilita a realização humana. E
foi com esta última sensação que concluímos este trabalho, vendo-o não apenas como um
requisito obrigatório para obtenção do título de Mestre em Educação, mas como uma obraprima que permitiu alçar voos, acreditando que é possível uma educação para uma perspectiva
libertadora.

125

Acentuamos que a educação do jovem e adulto trabalhador impõe-nos alguns desafios.
Um deles é o fato de que ainda temos uma concepção de Educação Profissional de caráter
assistencialista, cuja finalidade se reduz ao conceito de empregabilidade, numa perspectiva
mercadológica e voltada para atender aos interesses das classes hegemônicas, portanto, do
capitalismo. O outro é o fato de que as políticas públicas (aqui entendemos que o currículo
também faz parte de uma política, pois implica decisões e relações de poder) não contemplam
as especificidades desse jovem e adulto trabalhador e nem tampouco a formação humana
integral.
Analisando o primeiro desafio apresentado, destacamos que a história da Educação
Profissional no Brasil foi desenvolvida dentro da perspectiva do assistencialismo, sendo uma
educação de caráter inferior. Se por um lado esta tendência ainda persiste, ao longo da
história, ela foi adquirindo outras dimensões, dentre elas, a formação de mão-de-obra para
atender ao mercado de trabalho.
Entretanto, na atual conjuntura, as mudanças tecnológicas impõem transformações na
reestruturação produtiva do mercado (KUENZER, 2005), as quais têm impactado diretamente
na educação da classe trabalhadora. Nestes novos tempos, em que a produção assume um
caráter menos descentralizado, em que as tarefas tornam-se cada vez mais especializadas e
segmentadas, surge a necessidade da formação de um novo tipo de trabalhador, que se
submeta a funções cada vez mais técnicas e mais operacionais, um trabalhador “[...] que
atenda às demandas de um processo produtivo cada vez mais esvaziado” (KUENZER, 2005,
p. 3).
Nesse cenário, prolifera-se uma quantidade crescente de cursos técnicos, os quais,
embora algumas instituições não admitam, sua finalidade é “formar” profissionais para
atender esta nova demanda do mercado de trabalho. Em outras palavras, é formar para o
mercado de trabalho. Entretanto, por mais utópico que possa parecer, acreditamos que ainda
existam instituições que promovam cursos que possibilitem uma formação omnilateral, uma
formação humana integral. Dito de outra forma, uma educação para o trabalho, afinal, o
trabalho é o que dá sentido à existência humana (SAVIANI, 2005).
Dentro do contexto das políticas públicas específicas para a EJA integrada à Educação
Profissional, embora tenhamos observado que houve um avanço nas últimas décadas, ainda
encontramos fragilidades e lacunas, especificamente em relação ao currículo. Desse modo,
nossas ideias convergem com aquelas que são defendidas por Domingues, Toschi e Oliveira
(2000, p. 64), quando afirmam:
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[...] Em geral, essas políticas de currículo têm se caracterizado como programas de
governo, isto é, com início e fim determinados pelos mandatos. Falta tempo para sua
implantação e consolidação no espaço de um governo, acarretando descontinuidade
administrativa e pedagógica.

Portanto, acreditamos que as políticas de currículo devem representar as aspirações
daqueles para quem elas se destinam, como por exemplo, alunos, professores, coordenadores,
gestores, enfim, a sociedade de uma forma geral. Mais que um programa de governo, essas
políticas devem representar o projeto educacional de uma nação, levando em consideração o
protagonismo da sociedade, afinal, transitáveis e intermitentes devem ser os ocupantes dos
cargos políticos, não as políticas públicas que foram exitosas.
Dentre estas políticas, destacamos o Proeja, criado para atender, de forma pública e
gratuita, jovens e adultos trabalhadores, garantindo sua inclusão e retorno ao ambiente
escolar. Neste estudo, tomamos com referência o Proeja (nível Médio) e as implicações entre
o currículo que está prescrito e o que é colocado em ação, tendo como referência o curso
Técnico em Agroecologia.
Ao tecermos a análise dos dados, fomos identificando algumas implicações entre o
currículo prescrito e o currículo em ação. Uma dessas implicações foi a compreensão do
currículo prescrito como um elemento importante para orientar a ação educativa. Entretanto,
embora os partícipes reconheçam a importância do currículo prescrito, também compreendem
que ele acaba sendo um limitador da autonomia docente.
Nesse quesito, entendemos que este currículo prescrito restringirá a autonomia apenas
daquele docente que procurar segui-lo fielmente, pois, para aquele professor que exercita sua
criticidade, sua reflexão, sua autonomia, este currículo sofrerá alterações, modificações.
Percebemos que alguns docentes, ao mesmo tempo em que falam de autonomia,
contraditoriamente, não se reconhecem sujeitos autônomos diante do currículo. Ao não
reconhecerem esta autonomia, não se reconhecem também como seres coautores de currículo.
Dentro dessa perspectiva, os professores compreendem o currículo como uma listagem de
conteúdos e disciplinas a serem estudadas. Ao longo do caminho colaborativo, os docentes
foram reconhecendo-se como agentes produtores de currículo, reconhecendo sua identidade
curricularizante.
Outra implicação da organização curricular do curso Técnico em Agroecologia é a
organização das ementas. A partir das análises, percebemos que o curso foi estruturado para
garantir uma formação para o mercado de trabalho, contrariando assim os dispositivos

127

preconizados no Documento Base (2007), que propõe uma formação “[...] na vida e para a
vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele” (BRASIL, 2007, p. 13).
Outro aspecto observado é a categorização em disciplinas de formação geral e de
formação técnica. Embora reconheçamos que, metodologicamente, estas disciplinas se
separem, epistemologicamente, elas devem formar uma unidade. Com relação a este aspecto,
o currículo prescrito acaba reforçando ainda mais essa separação, na medida em que as
disciplinas são separadas por área e tipo de formação e os professores restritos às disciplinas
que atuam.
Uma forma de superação desta situação é o desenvolvimento de projetos que
transcendam as barreiras da dualidade: disciplinas de formação geral e disciplinas de
formação técnica. E romper esta dualidade só será possível na medida em que transformemos
esses conteúdos, muitas vezes esterilizados, em conhecimentos, possibilitando dialogarem
entre si.
Com essa prática, o curso acaba distanciando-se ainda mais da proposta de currículo
apresentada pelo Documento Base (2007): o currículo integrado. Por meio desta proposta,
busca-se a “[...] superação de modelos curriculares tradicionais, disciplinares e rígidos”
(BRASIL, 2007, p. 48). Se por um lado a proposta do currículo integrado é romper com este
modelo de currículo tradicional, por outro, os partícipes consideram que ele é importante.
Apesar de atuarem no Proeja, os partícipes desconheciam esta concepção de currículo
integrado.
Imersos em tantas dúvidas, ficamos tecendo, destecendo e retecendo fios a todo
momento e nos questionando: Até que ponto esta proposta de currículo integrado vem sendo
materializada nas escolas? Será uma nova versão do currículo antigo, mas com uma outra
adjetivação? Não queremos dar uma resposta pronta, mas só a nível de conhecimento, ficamos
refletindo até que ponto os Centros Territoriais e Centros Estaduais, instituições vinculadas à
SEC/BA, que oferecem o Proeja, reconhecem e materializam esse currículo integrado? O fato
é que esses cursos técnicos possuem ementas padronizadas e precisamos refletir se essa forma
de padronização não é um modelo de currículo tradicional. São consideradas as
especificidades e os saberes aluno jovem e adulto trabalhador nessas ementas?
Entendemos que estas ementas podem ser compreendidas como uma possível
orientação, não como uma regra. Mas será que o docente, atuante no Proeja, compreende
dessa forma? Mais uma vez a contradição nos acompanha: Se o professor não se reconhece
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como autor de currículos, e ele se baseia exclusivamente nestas ementas que chegam
prescritas às escolas, não será isto um modelo de currículo rígido e disciplinar?
Outra implicação observada entre o currículo prescrito e o currículo em ação foi a
inserção do trabalho como um princípio educativo. Ainda que o trabalho possa ser
compreendido dentro de duas perspectivas, o trabalho que aliena, que barbariza, que
inferioriza a condição humana; e o trabalho que liberta, que dignifica, que exalta essa
condição, ainda entendemos que transformá-lo em um princípio implica romper algumas
barreiras e equívocos.
O primeiro é romper com a natureza polissêmica do termo, entendendo que ele
assumiu diferentes formas ao longo da história (FRIGOTTO, 2009b); o segundo é entendê-lo
dentro do contexto atual, marcada pela flexibilidade dos contextos produtivos; e, por fim,
entender que a formação não se dá para o mercado, mas para o mundo, entendendo o trabalho
como uma possibilidade de compreensão deste mundo.
Através dos depoimentos dos partícipes, evidenciamos algumas concepções
distorcidas acerca do que seja o trabalho como um princípio educativo. Alguns o
compreendem como uma forma do professor desenvolver sua aula, portanto, uma técnica
didática ou metodologia. Para outros, é uma forma de se explicar a realidade atual. Embora o
trabalho seja importante para compreender a complexidade atual, entendemos que existem
outros aspectos que também precisam ser levados em consideração.
Por meio dos depoimentos, os partícipes revelaram que em sua prática acabam
contribuindo para a formação para o mercado de trabalho, justificando que os alunos
pertencem a classes desfavorecidas e que conseguir um trabalho é o mais importante. Aqueles
alunos que conseguem ser inseridos no mercado de trabalho tornam-se uma referência para a
escola, para os professores, para os demais alunos, enfim, para a sociedade de uma forma
geral.
Diante disso, eis que surge um impasse: Falamos que o currículo do Proeja deve
contribuir para uma formação humana integral, mas, por outro lado, aqueles alunos que
conseguem obter um emprego acabam sendo divulgados como estatísticas. Precisamos
entender que trabalho e emprego não são sinônimos; um é o exercício laboral de um ofício; o
outro possui uma dimensão bem mais ampla.
Neste estudo, não pretendemos apresentar um modelo ou uma regra de como deve ser
o currículo no Proeja, até porque nossa concepção perpassa pela ideia de que não existe
currículo, mas sim currículos, que são produzidos cotidianamente pelos seus distintos sujeitos.
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Entendemos que existem implicações entre o currículo prescrito e o currículo em ação e que
elas estão postas, mas não devemos ficar indiferentes a essas implicações e mergulharmos em
discursos pessimistas e conformistas.
Antes de tudo, precisamos ter a vontade política e partirmos para a luta, para o campo
dos debates que promovam um (re)pensar sobre as propostas curriculares para o Proeja,
entendendo o currículo integrado não como uma prescrição, mas como um desafio. Nesse
movimento, motivamo-nos nas palavras de Gramsci (2005) ao dizer: “[...] a indiferença atua
poderosamente na história. Atua passivamente, mas atua. É aquilo com que não se pode
contar; é aquilo [...] que destrói os planos mesmo os mais bem construídos”.
Embora reconheçamos que vivemos num contexto em que a educação do jovem e
adulto trabalhador é utilizada como uma forma de manipulação, em que não interessa uma
formação humana integral, mas sim a formação de seres imbecilizados, conformados e
acomodados com a posição que possuem na sociedade, que acatem subservientes as condições
impostas pela elite dominante, precisamos acreditar que podemos contribuir para a
materialização de uma educação em que o pensar seja livre, em que o refletir seja visto como
uma possibilidade para descortinar as ideologias perversas que o capitalismo nos impõe.
Mesmo que, em algumas vezes, precisemos recuar, pois entendemos que existem
coisas que fogem da nossa vontade, ainda assim devemos recomeçar e seguir a caminhada,
lutando e contribuindo para a materialização de um currículo que não intencione o aluno
jovem e adulto trabalhador a seguir determinadas profissões, mas que possibilite uma
formação para além dos muros da escola, para além das instantaneidades e volatizações do
mercado de trabalho. Uma formação que permita que o próprio aluno faça suas escolhas, que
decida quais rumos, quais voos ele deseja alçar.
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APÊNDICE A

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PROPONENTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS

Autorizo a pesquisadora Lília Rezende dos Santos a desenvolver nesta instituição o projeto de
pesquisa intitulado “CURRÍCULO PRESCRITO E O CURRÍCULO EM AÇÃO: Uma
análise de suas implicações no contexto do curso Técnico em Agroecologia no Proeja, o
qual será executado em consonância com as normativas que regulamentam a atividade de
pesquisa envolvendo seres humanos.

Declaro estar ciente que a instituição proponente é responsável pela atividade de pesquisa
proposta e que será executada pelos seus pesquisadores/as, além de dispormos da
infraestrutura necessária para garantir o resguardo e bem estar dos participantes da pesquisa.

Itororó-BA, _____de_______________de 2016

_______________________________________________________________
Assinatura da Diretora do CETEP do Médio Sudoeste da Bahia
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde
Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa
“CURRÍCULO PRESCRITO E O CURRÍCULO EM AÇÃO: Uma análise de suas
implicações no contexto do curso Técnico em Agroecologia no Proeja”, responsável pela
pesquisadora Lília Rezende dos Santos, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
Campus de Vitória da Conquista- BA. Neste estudo, o nosso objetivo geral é analisar as
implicações constituídas entre o currículo prescrito e o currículo em ação no contexto do
curso Técnico em Agroecologia no Proeja; e específicos: a) Identificar e refletir, de forma
coletiva, sobre a concepção de currículo proposta nos documentos oficiais que apresentam as
orientações curriculares para o Proeja; b) Compreender, colaborativamente, a concepção de
currículo na perspectiva dos docentes atuantes no curso Técnico em Agroecologia do
Programa; e c) relacionar a concepção de currículo prescrito e suas implicações com o
currículo em ação.
O motivo que nos leva a estudar este assunto é colaborar com pesquisas que discutem
sobre a temática curricular, possibilitando discussões críticas e ações transformadoras,
oportunizando processos reflexivos que permitam compreender as implicações entre o
currículo prescrito e o currículo em ação.
Para este estudo adotaremos o seguinte procedimento: realização de sessões coletivas
de diálogo. Essas sessões serão subdivididas em duas categorias: sessões de estudo e sessões
de reflexão, em que abordaremos o estudo e a reflexão de temáticas importantes para a
compreensão das implicações entre o currículo prescrito e o currículo em ação. Nas sessões de
estudos, faremos o estudo de alguns temas pertinentes à realização deste estudo, tais como: a)
Concepção de pesquisa Colaborativa, dispositivos e princípios; b) Concepções de currículo
dos docentes; c) Organização curricular do Proeja, de acordo com órgãos oficiais (MEC,
SEC/BA e SUPROF).
Na próxima fase, realizaremos as sessões de reflexão, tendo como objetivo estudar o
contexto escolar, possibilitando discussão e reflexão crítica em relação às ações, concepções,
crenças e processos que são implícitos à prática docente. Desse modo, as sessões reflexivas
são um espaço de constituição do profissional crítico-reflexivo, possibilitando discutir e
refletir sobre processos subjacentes ao exercício da docência. Nesta fase, faremos a reflexão
de algumas temáticas julgadas pertinentes para este estudo, tais como: O currículo prescrito e
o currículo em ação.
Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será
esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se.
Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou
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modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade
com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este
estudo apresenta risco mínimo, consequência da sua exposição ao olhar crítico da
pesquisadora no momento de realização das sessões coletivas de diálogo. Apesar disso, você
tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer danos
eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo são: contribuir com o seu
processo formativo e oferecer subsídios para a sua prática pedagógica; oportunizar processos
reflexivos que possibilitem a compreensão das implicações entre o currículo prescrito e o
currículo em ação.
Havendo dúvida durante a pesquisa, a pesquisadora se coloca a disposição durante a
pesquisa, com fins de prestar eventuais informações ao voluntário e autoriza ser contatado na
eventualidade de danos relacionados à pesquisa. Assim, o (a) sr (a) receberá resposta a
qualquer pergunta e esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos assuntos relacionados com a
pesquisa, podendo deixar de participar da pesquisa a qualquer tempo, sem penalização
alguma e sem prejuízo ao seu exercício profissional. A pesquisadora compromete-se a
proporcionar informações atualizadas, obtidas durante o estudo, ainda que esta possa afetar a
sua vontade em continuar neste projeto.
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que
indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos
utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5
anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso
em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra
será fornecida a você. Uma das vias ficará com você e a outra via permanecerá com o
pesquisador responsável. Em caso de dúvida em relação a esse documento, você poderá
procurar o comitê de Ética em Pesquisa da UESB pelo telefone (73) 3528 - 9727 ou e - mail
cepuesb.jq@gmail.com. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato
com a pesquisadora no endereço Rua Clemente Mariano, s/n, distrito de Bandeira do Colônia,
Itapetinga-BA, através do telefone (77) 3264 - 2391 ou através do e-mail
lilianrezende01@hotmail.com.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, ______________________________________________, li e/ou ouvi a leitura dos
esclarecimentos acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei
submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que
sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha
decisão e que isso não afetará meu tratamento. Autorizo a divulgação do meu nome e
concordo em participar do estudo.
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___________________________________________________________________________
Assinatura do voluntário (a) ou responsável legal

RG:_________________________________
CPF: ________________________________

Pesquisadora responsável: Lília Rezende dos Santos
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
lilianrezende01@hotmail.com
Assinatura da Testemunha
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C
Roteiro da 4ª sessão coletiva de diálogo.
Apresentação organizada no formato power point.
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APÊNDICE D
TRANSCRIÇÃO DA 2ª SESSÃO COLETIVA DE DIÁLOGO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS

Título da pesquisa: CURRÍCULO PRESCRITO E O CURRÍCULO EM AÇÃO: Uma
análise de suas implicações no contexto do curso Técnico em Agroecologia no Proeja.
Mestranda: Lília Rezende dos Santos.
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos.

TRANSCRIÇÃO Nº 2

PESQUISADORA: Iremos iniciar a nossa 2ª sessão coletiva de diálogo. Na sessão anterior,
fizemos a apresentação do projeto de pesquisa, a abordagem que nós iremos utilizar. A nossa
abordagem é uma abordagem colaborativa e essa abordagem colaborativa possui quatro
princípios: descrever, confrontar, informar e reconstruir. A partir da sessão anterior
identificamos qual é o nosso objeto de estudo, que é o currículo, onde nós queremos entender
quais são as implicações entre o currículo prescrito e o currículo em ação, no curso Técnico
em Agroecologia, modalidade Proeja. Então, a partir desse momento, iniciaremos a nossa 2ª
sessão coletiva de diálogo, e essa nossa 2ª sessão tem como tema: A formação de jovens e
adultos trabalhadores e o currículo: os desafios do Proeja.

- Partícipes pedem para repetir novamente o tema.

PESQUISADORA: O tema é: A formação de jovens e adultos trabalhadores e o
currículo: os desafios do Proeja. Esta nossa sessão tem como centralidade, ou seja, nosso
foco nesta sessão de hoje é: Analisar as implicações políticas e pedagógicas do currículo no
processo de formação de jovens e adultos trabalhadores. Nesta seção, mobilizaremos alguns
princípios: dialogicidade, cooperação, reflexividade crítica, mobilização de saberes,
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apropriação de novos conhecimentos, escuta sensível, disciplina intelectual e rigorosidade
científica. Então, nesta sessão, nós iremos mobilizar estes princípios. Quais são os estágios
que nós iremos compreender nesta sessão? Escuta, fala, escrita e a leitura. Que ações nós
iremos desenvolver nesta sessão de hoje? Descrever, explicar e confrontar. E quem são
nossos sujeitos/ partícipes: Docentes e coordenação técnica e pedagógica do Eixo Recursos
Naturais, atuantes especificamente no curso Técnico em Agroecologia, no PROEJA.
Em seguida... a partícipe Carol fará a leitura de sua memória de pesquisa-formação.
PESQUISADORA: A memória é como a partícipe se viu no percurso formativo da 1ª sessão,
ou seja, o olhar da partícipe em relação a nossa 1ª sessão.
CAROLINA: Momento de leitura de sua memória de pesquisa-formação.
Aplausos...
PESQUISADORA: Josefa Eliane, você conseguiu se enxergar na memória produzida por
Carol?
JOSEFA ELIANE: Sim...
PESQUISADORA: Em quais aspectos?
JOSEFA ELIANE: Em todos os aspectos. Por exemplo, ela relatou que este momento aqui é
importante para o nosso crescimento e o crescimento da escola. O nosso objetivo acaba sendo
o aluno; assim, ao crescermos em conhecimento, isto também refletirá em nossa prática em
sala de aula. Creio que os momentos que nós faremos nas sessões serão enriquecedores para
trabalharmos com os jovens e adultos que temos aqui na escola.
PESQUISADORA: Então assim... Carol foi muito feliz no texto que ela produziu... Embora
nós queiramos subir degraus como alcançarmos nossa estabilidade profissional, nós não
devemos tirar o foco do nosso aluno. Repensarmos de que maneira esse currículo está
contribuindo para a permanência ou até mesmo para a infrequência também desse aluno.
Como eu já havia comentado na sessão passada, nosso interesse não é apenas fazer uma
pesquisa, uma investigação, quem sabe futuramente nós não possamos produzir um
documento e você, Rosane, enquanto representante da SUPROF, encaminhar esse documento,
pois por mais utópica que seja, as coisas vão acontecendo assim, mesmo que talvez não
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chegue até o topo, mas que aconteça aqui em nossa instituição, que não se limite ao curso de
Agroecologia, mas que outras formações possam também ser estendidas aos demais cursos
técnicos, repensar seu currículo, repensar suas práticas.
- Agora, eu trouxe esse baú... com questões que nortearão nossa sessão de hoje. Iremos
chamá-lo de baú das concepções, é assim que nós iremos chamar nessa sessão de hoje. Esse
baú tem vários questionamentos sobre a nossa prática, nossa postura profissional e também,
para não tirarmos o nosso foco, o nosso objeto de estudo que é o currículo.
Em seguida, a pesquisadora indicou a participante Thayane para pegar uma questão contida
no baú das concepções.
Thayane leu a seguinte questão:
THAYANE: Quem são, de fato, os alunos do Proeja?
Seguidamente, a pesquisadora explicou que todas as questões contidas no baú seriam
respondidas pelos partícipes presentes.
PESQUISADORA: Nós não podemos esquecer que o nosso foco é o aluno que cursa a EJA
integrada à Educação Profissional. Então, Thayane, quem são os alunos do Proeja?
THAYANE: Eu é (pausa)... Eu tenho um carinho muito especial por esses alunos do Proeja,
pois quando a gente trabalha de noite, a gente vê que eles são realmente muito diferentes do
aluno do integrado e do subsequentemente também. É um público totalmente diferente, o
aluno do Proeja e nós estamos perdendo muito aluno e o que mais chega para gente é a
questão financeira mesmo, eles não conseguem conciliar o trabalho e a escola, eles até tentam,
mas é difícil mesmo. E pelo fato de sentirem muito cansados, eles já chegam à escola
desmotivados porque é muito difícil trabalhar o dia todo, cuidar da casa e ainda vir para a
escola de noite. Às vezes, o “menino” quer desistir, eu chego e converso. Esses dias mesmo
tinha uma aluna que queria desistir do curso de Agroecologia por não estar conseguindo mais.
Eu falei que você precisa ter força de vontade, se está difícil agora, imagina futuramente. Que
perspectiva de vida? A aluna respondeu: - Eu vou tentar mais uma vez. Lília, eles estão muito
cansados e ainda tem um problema também que está acontecendo é o descompromisso de
alguns professores que tratam eles... (pausa). Sei que tem alunos que não querem nada, mas a
grande maioria quer alguma coisa. E tem professores que não estão nem aí para o aluno, não
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procuram entender, conversar com eles... Às vezes, o aluno está na escola, mas o professor
não vai para sala dar aula; às vezes, o aluno não pode vir fazer uma avaliação no dia porque
estava muito cansado e o professor não quer entender, não dá outra oportunidade para esse
aluno. Às vezes, o aluno vem me procurar para eu intervir e conversar com o professor.
Então, eu acho que esses alunos do Proeja são alunos que precisam de muita atenção. A gente
precisa ter uma atenção especial com eles. Eles querem estudar, e no curso de Agroecologia
ainda é pior porque nós ainda temos um problema com a ementa do curso, o currículo mesmo,
por exemplo, os Estudos orientados é muito grande, são 800 h, só de Estudos orientados, fora
o estágio. Às vezes, o professor não faz o Estudo orientado.
ROSANE: Se o professor não for aproveitando também o que o aluno faz, desde o 1º
semestre. O Proeja, eu sou como Thayane, tenho um carinho muito grande pelo Proeja e
assim, eu acredito que a gente tem uma questão que é gritante, que é a questão do
desemprego, mas eu penso que a gente tem um problema muito maior e que é velado que é o
tratamento do professor. O professor, ele quer dar a mesma aula que ele dá durante o dia, não
dá certo, ele quer dar o mesmo tipo de avaliação, não dá certo, ele quer tratar o aluno do
Proeja da mesma forma. Até nós, porque eu já fui diretora e posso falar, até como diretora
errei com os alunos do Proeja. Tipo assim: o aluno saiu do trabalho e não deu tempo ele ir em
casa vestir a blusa da farda, se ele for em casa ele não volta porque às vezes o trabalho é tão
distante que se ele for em casa, ele não vem para a escola. Chega em casa vai resolver
problemas com os filhos, vai discutir com a mulher. O aluno sai do trabalho e vem para a
escola sem farda, o que a gente acaba fazendo? (Pausa...) Proíbe esse aluno de entrar na
escola; há alguém na escola para barrar a entrada desse aluno. Isso aí já causa uma barreira,
pois o aluno volta para casa, toma raiva da escola e não volta mais. Então, o aluno do noturno
deve ser visto com outros olhos, o aluno do Proeja, porque se ele for visto da mesma forma, a
escola não consegue. Se a escola quiser fazer da mesma forma que ela faz com o aluno do
integrado, um aluno que tem o pai por trás, que tem o acompanhamento dos pais, tem alguém
que está trabalhando para bancar ele aqui na escola, se for tratar da mesma forma, ele não
consegue. A gente tá discutindo isso aqui porque a pesquisa de Lília é voltada para o Proeja,
mas a gente percebe isso nas universidades, por exemplo, as turmas do noturno são formadas
por pessoas que trabalham o dia todo. E se a instituição quiser impor as mesmas regras, não
adianta, não resolve. Vai continuar assim: evasão, muita evasão. Às vezes, o professor fala: o
aluno do noturno não quer nada, o aluno do noturno chega na escola e já quer ir embora e não
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percebe os problemas que esse aluno enfrenta. Então, o Proeja ainda é complicado. E tem
professor que não tem perfil para trabalhar com as turmas do Proeja.

PESQUISADORA: Temos que pensar sim neste aluno, porque se não formar turma, não
temos carga horária. E aí, se nós ficarmos pensando apenas em nosso mundo... Eu não sou
pago para ficar entendendo o que o aluno passa, são declarações frequentes dos professores. E
aí se essa evasão vai aumentando e não formar turma, como ficaremos com nossas cargas
horárias? (Pausa...) então eu concordo com isso que Rosane falou mesmo: nós temos que ter
um olhar diferenciado para o aluno do Proeja. Isso não significa colocá-los na posição de
coitadinhos, porque eles trabalham e tudo, mas diferenciado no sentido de entender e atender
as especificidades desses jovens e adultos trabalhadores.

JOSEFA ELIANE: Diferenciado no tratamento com ele. Olha o que aconteceu comigo:
Recebi o horário desse ano e planejei minha aula, mas eu nem me toquei que era uma turma
do Proeja. Eu também acho que para gente trabalhar com Proeja precisa ter um treinamento,
um curso, uma preparação e nós não estamos preparados para trabalhar com o Proeja. Nós
vamos aprendendo no dia-a-dia. Eu fui aprendendo com eles, na medida em que eu fui
trabalhando com o Proeja, eu fui aprendendo, de fato. Precisamos conhecer, de fato, quem são
os alunos do Proeja. Na maioria das vezes trabalhamos com estas turmas e nem sabemos o
nome do aluno, suas histórias de vida, motivos que o levaram a retornar para a escola.
Ficamos preocupados em explicar o assunto, em cumprir o que a ementa nos obriga, sem nos
atentarmos para aquele aluno que está ali. Eu tenho aula no 1º ano integrado (matutino) e
módulo I do Proeja (noturno), aí a mesma aula que eu planejei para o matutino, eu fui aplicar
na turma do Proeja noturno. Fiz um planejamento só para as salas do 1º ano, sem me atentar
que existia um 1º ano que era Proeja Eu achava que conhecia os alunos da turma do Proeja
porque eles foram meus alunos no 9º ano, só que aí eles se misturaram e tinham alunos que eu
não conhecia. Aí eu tô dando aula toda empolgada, achando que estava arrasando, trabalhei
um pouco de literatura, do que é um texto literário. Quando eu passei a atividade, eu percebi
que eles ficaram inquietos, um olhando para a cara do outro. Eu comecei a andar na sala
quando percebi que os alunos não haviam respondido nada da atividade. Eu fiquei
perguntando o que foi que eu fiz de errado. Você se sente culpada também, questionando:
Será que eu não expliquei direito? Será que eu não soube explicar? Seguidamente, uma aluna
me diz: - Professora, você quer saber de uma, ninguém entendeu nada que a senhora falou.
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Você deu uma aula difícil demais. Aí eu respondi: Porque eu dei uma aula difícil? Eu dei uma
aula de 1º ano, vocês saíram do 9º ano e eu dei uma aula de acordo com a série que vocês
estudam. No 1º ano, a gente começa a falar de literatura, o que é um texto literário e nãoliterário, são assuntos do 1º ano mesmo. Aí a aluna falou: - Pois ninguém entendeu nada. Ou
você muda sua aula ou a gente vai embora. Eu já tinha quase um mês de aula e tive que mudar
tudo. Tive que refazer meu planejamento todo e decidi retomar o estudo das classes
gramaticais porque era o que eles queriam trabalhar, era a dificuldade que eles tinham. Eles
pediram para trabalhar com o uso do mal/mau, o uso dos porquês, tudo que eles tinham
interesse em trabalhar eu acabei trabalhando. No começo, a sala era entupida, depois foi
diminuindo bastante, por que teve professores que foram passando não sei quantos capítulos
para eles irem estudar, professores que passavam a física como manda o figurino, matemática
dura, engessada. Eu mudei minha metodologia, mas muitos alunos acabaram desistindo. Não
é só a questão do portão, da farda, mas também é como o professor dá aula. Tem um aluno,
por exemplo, que tem tanta dificuldade que ele fica por último. Eu vou à carteira e procuro
explicar novamente para ver se ele entende.
PESQUISADORA: Esses nossos alunos são alunos que já sofreram e sofrem todo tipo de
exclusão: social, cultural, econômica, educacional. Já trazem essas “marcas” há anos e, muitas
vezes, chegam à escola, ao invés de incluí-los, acaba reforçando ainda mais essas exclusões.
Às vezes, por uma questão da farda, em não entender a situação, a escola acaba se tornando
um não-lugar para esse aluno. Às vezes, por exemplo, o uso do boné porque ele não teve
tempo ou até mesmo dinheiro para cortar o cabelo e usa o boné para esconder; então, são
várias questões que envolvem e nós precisamos refletir sempre sobre estas questões.
ROSANE: E às vezes a gente impede esse aluno de entrar ou ficar na escola por umas
besteiras, umas coisas que não influem e nem contribuem. O nosso aluno não conhece os
direitos que ele tem. Você não pode mandar um aluno para casa só porque ele não está com
um sapato adequado. Você está negando um direito que ele tem que é a educação.
PESQUISADORA: Por exemplo, se tiver apenas um aluno e ele quiser estudar, ele tem o
direito e a escola não deve se opor. Infelizmente, nossos alunos não se reconhecem como
sujeitos de fato e de direito. Às vezes, a escola fica dizendo que, se não formar turma, vai
acabar fechando, mas pela lei, se tiver um aluno aquela turma tem que funcionar.
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ROSANE: Só porque A, B e C desistiram, ele quer estudar; então, ele tem direito, mesmo
que seja só um. Nós não temos que pensar na escola apenas conteudista. Infelizmente, existem
professores que ainda tem uma visão estática da escola. Escola é algo bem mais amplo.
Temos que incluir o jovem e adulto trabalhador. Pensar numa escola que tenha significado
para a vida deste aluno. Que ele não enxergue a escola apenas como um lócus para aprender
conteúdos, mas uma escola que prepare para a vida. Quando eu vejo certas coisas que
acontecem na escola, eu fico pensando que temos profissionais que necessitam passar por
uma formação como essas daqui que nós estamos fazendo. Eu acabo sofrendo quando vejo
professores que não dão importância para os nossos alunos, principalmente os alunos do
Proeja. Tem horas que me dá vontade de sair da educação quando eu vejo certas coisas que
acontecem; eu acabo desanimando.
PESQUISADORA: Mas olhe por outro lado, Rosane. Se você que tem esse pensamento
acabar desistindo, o que será? O que poderá acontecer? Temos que permanecer, por mais
sonhadores que pareçamos, mas temos que acreditar na Educação, uma educação que liberta,
uma educação que vai contra todas as formas de alienação. Quando eu penso em Educação,
remete-me logo a palavra humanização. Penso que a educação tornou-se uma atividade
laboral, algo mercadológico, e acaba pormenorizando as relações humanas. Temos que
entender a educação como algo essencialmente humano e humanizador, feita e desenvolvidas
por seres humanos, nas mais distintas instâncias da vida social. Humanizar é a palavra-chave,
principalmente na docência da EJA/Proeja. Isso não significa que nas outras etapas não
precise, mas nesta modalidade é mais latente, é algo que me incomoda, me inquieta. Porque
com a afetividade, o professor cativa um aluno e ele não desiste. O professor passa a ser
referência para ele. Até quando ele está no Ensino Superior, ele tem lembranças daquele
professor que marcou a vida dele.
JOSEFA ELIANE: Se o professor marcou, ele lembra. Tem situações que eu tenho um
sentimento de pena por esses alunos do Proeja. Trabalham o dia todo, muitas vezes ganhando
uma miséria e chegam à escola, totalmente, desmotivados.
ROSANE: Temos que pensar que esse aluno jovem e adulto é o trabalhador ou aquele que
está buscando emprego. E em uma cidade como a nossa, em que muitos deles trabalham em
um subemprego, onde o que mal ganham dá para eles se sustentarem e sustentarem suas
famílias.
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PESQUISADORA: Então, por todas essas questões, que sentido a escola tem para vida desse
jovem trabalhador? Ele ainda vê a escola como um lugar que vai proporcionar ter uma vida
melhor, o local que ele deposita seus sonhos, desejos. E, na maioria das vezes, essa escola
oprime, aliena, quando não percebe e vê esse aluno do Proeja como um sujeito que possui
direito e, na escola, ele está buscando um direito que lhe foi negado em épocas anteriores.
PESQUISADORA: Vocês acham que nós poderemos ir para próxima questão ou ainda
querem expressar alguma coisa sobre a primeira?
ROSANE: Acho que esta questão já foi contemplada.
PESQUISADORA: Carol, você poderia tirar uma questão do baú das concepções?
CAROLINA: (Lê a questão)... Qual a sua concepção de currículo? A minha concepção de
currículo é que, se eu for trabalhar, deixa eu puxar aqui para o meu lado, se eu for trabalhar
relevo com o aluno do ensino integrado e vou trabalhar relevo com o aluno do proeja. E
agora? Como é que eu vou fazer essa transição metodológica? Porque não é simplesmente a
necessidade que tem de trabalhar relevo no Proeja no curso Técnico em Agroecologia. É
grande é, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tratar um bioma, por
exemplo, com o menino que mora na Mata Atlântica e eu vou falar os tipos de biomas que
têm na Mata Atlântica, mas de repente o menino não sabe a diferença. Ele tem uma plantação
de bromélia, ele sabe o que é uma bromélia, ele sabe o que é uma orquídea, mas ele não
consegue fazer essa ligação com o bioma. Então, se eu levar em consideração a orquídea
apenas como uma planta nativa da Mata Atlântica, uma questão isolada, fechada, falar com
uma linguagem científica, é claro que esse meu aluno não conseguirá entender, não terá uma
compreensão tão interessante no caso do Proeja. Então, eu acho que analisar o currículo para
saber se o bioma vai ser importante ou em que momento eu vou trabalhar relevo, as condições
ambientais, naturais, enfim, dessa temática da geografia que é a minha área, vai ser
importante para meu aluno. Então, a concepção de currículo é que o currículo do Proeja
precisa ser diferenciado do ensino regular, preparando não apenas para o mercado de trabalho,
mas para a vida como um todo, para que ele possa, assim, conseguir ver a escola do lado de
dentro e do lado de fora daqui. Ele não precisa ver apenas o conteúdo que está lá escrito no
currículo, porque tem que ser, tem que ser. O currículo não pode ser engessado, fechado, que
eu não possa me movimentar. O currículo é o dia a dia. A vida como tudo precisa de
movimento, precisa de desafios. E eu olho assim, eu tenho uma visão. Por exemplo: esses dias
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eu tava discutindo sobre bioma em uma turma de Agroecologia, que a gente conversou sobre
a Mata Atlântica, de uma forma tão mais interessante, do que aquilo que vinha sendo
proposto, do que estava lá escrito. Então, eu não sigo, porque o meu aluno vai ter que saber
qual a importância do cacau, a importância da cabruca, a jaca que ele tem na roça dele, que é
isso que ele pergunta. Então, se eu colocar... (pausa) O currículo é importante? É... Mas se eu
colocar como está lá, até que ponto existe essa importância e até que ponto eu posso adequar
o currículo ao meu aluno? A necessidade do meu aluno precisa ser o cerne de toda a
problemática, principalmente, quando a gente tem um aluno trabalhador. Então, eu acho que a
concepção de currículo que eu tenho é essa aí.
PESQUISADORA: E você, Rosane?
ROSANE: Eu também penso como Carol. Às vezes, você vem com aquela ementa, com
aquela coisa engessada: Vamos trabalhar isso aqui. Aquele conteúdo que é sequencial, eu
detesto isso. O currículo tem que ser pensado dentro da escola, pensado a partir de seus
sujeitos. Às vezes, o aluno tem uma concepção tão ampla de uma coisa, mas por uma
bobagenzinha, que seria apenas um conceito. Como Carol falou: Ele não sabe o conceito de
bioma, mas ele sabe tudo de bioma. Então, o currículo é importante, também se você fugir do
currículo, o que será do nosso aluno no futuro, porque ele terá que passar por outras etapas
fora da escola como as avaliações da vida: avaliação para conseguir um emprego, avaliação
para continuar os estudos, né? Então o currículo é importante, o professor não pode fugir
completamente, trabalhar sem nada, sem um norte. Agora você trabalhar com aquela coisa
engessada, aquela coisa sequencial, eu sou contra isso. Eu acho que a gente precisa ter a
liberdade para que, em cada turma, que é difícil para o professor, afinal, o que é que a gente
vê e faz como professor, eu me incluo também, a gente quer fazer um planejamento e
trabalhar tudo da mesma forma. E quando você chega ao noturno, que é uma realidade
totalmente diferente, é uma pergunta que o aluno faz e você precisa refazer todo o seu
planejamento. Então, eu acho assim: O currículo é importante, ele deve ser respeitado, eu sou
contra essa ideia de que cada um deve trabalhar de maneira que quiser, você vai acabar se
perdendo, vai virar uma loucura. E nas avaliações da vida: avaliações para o trabalho, para
tudo, o que será desse aluno quando ele chegar lá fora? Agora que fosse uma coisa mais livre.
O currículo só dá liberdade para o professor que é criativo. Agora, o professor que não é
criativo, o professor que não tem metodologia, que ele não busca, como Lília fez mesmo, essa
caixinha, uma coisa simples; ela poderia passar a tarde toda com a gente apresentando as

160

questões no data-show, mas ela trouxe essa caixinha, uma coisa diferente, ela fugiu da
proposta, ela não fugiu, mas ela foi criativa e ela terá as respostas que ela quer ter da gente.
Ela vai ter as respostas da gente de uma forma mais lúdica, e a gente também está
aprendendo. Mas quando o professor não é criativo, o professor acompanha exatamente o que
o currículo determina, ou ele acompanha um planejamentozinho em um caderno que ele fez,
isso tá caindo de moda, mas ainda tem professor que faz. Aquela coisinha engessadinha, que
em todas as salas ele faz a mesma coisa, sem se atentar para as necessidades dos alunos.
Então, eu sou a favor de um currículo estruturado.
THAYANE: Lília, e essas ementas? Quando chega um professor novo, principalmente agora,
chegam bacharéis, muitas vezes sem nenhuma metodologia, eles ficam perdidos e acabam
tendo que seguir a ementa. Mas, às vezes, o primeiro assunto que vem na ementa não dá para
você trabalhar como primeiro assunto; aí eles ficam perdidos, sem saber como fazer. Então, a
ementa do curso Agroecologia está desatualizada e desorganizada também. Aí eu falei com
eles assim: - Vocês olhem para a ementa, trabalhem com o que está ali também, mas não
fiquem preso só aquilo ali. A gente precisa abrir leques.
ROSANE: Tem teóricos que defendem o currículo lá na tribo de índio, tem que ser daquele
jeito. Eu sou contra. Quer dizer que aquele menino vai ter que conhecer apenas a sua cultura,
ele vai ficar o resto da vida dele na tribo? E se ele for para outras sociedades, outras
comunidades? Ele não saberá nada, porque aquele currículo só contemplava a vida do índio,
sua cultura, seus hábitos. Só vai ter a visão da cultura dele? E de repente se um índio desse
tiver a oportunidade de ir para outro país? Então, eu sou contra esse currículo assim que cada
criatura só precisa conhecer sobre sua própria cultura. E a leitura de mundo, onde fica? O
conhecimento de mundo? O menino dos assentamentos dos sem-terra, vamos sentar e discutir
o currículo, o menino da tribo de índio discutir o currículo. Eu sou contra, eu acho que não
funciona. Eu acho que cada pessoa, nesse contexto globalizado, precisa ter uma visão geral.
Eu acho que o currículo deve ser estruturado. Tem gente que quer essa desestruturação, existe.
Eu não confio nessa desestruturação.
PESQUISADORA: Então, você acha que aquele currículo que já vem de lá, aquele que já
vem prescrito, é importante, Rosane?
ROSANE: Sim, eu acho que é importante sim. Este currículo que vem prescrito é bom para o
professor que tem criatividade. Mas na questão de buscar, então, eu defendo o currículo
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estruturado, mas com criatividade. Eu sou contra esse professor que avalia todos os alunos da
mesma forma. A escola peca quando avalia todos os alunos da mesma forma. Eu defendo que
não pode ser assim. Que o professor precisa ter uma flexibilidade, nada que o prenda, porque
tem que ser daquele jeito.
PESQUISADORA: Nós estamos pensando muito naquela escola que prepare para o
“mercado de trabalho”. E nós devemos pensar em uma escola que prepare para o “mundo do
trabalho”. A escola tem a sua função social que contribui para que esse nosso aluno do Proeja
torne-se também um cidadão e que tenha autonomia. E aí eu me lembrei do termo “inclusão
precária”, que a escola acaba incluindo este aluno, mas esta inclusão ainda ocorre de forma
precarizada, na medida em que nós não estamos preparados para trabalhar com este nosso
aluno, jovem e adulto trabalhador, que é o público do Proeja, não estamos preparados para
trabalhar com as especificidades que eles têm. Nós precisamos olhar o nosso aluno como um
sujeito e não como um objeto. Nós precisamos olhar o nosso aluno como um sujeito mesmo,
como um todo, como um sujeito de fato e de direito. Por este motivo, penso que precisamos
estar atentos ao fato de que é o nosso público, não podemos negligenciar nem suas
especificidades, nem tampouco suas dificuldades.
ROSANE: E o que mais afasta esse aluno da escola, principalmente do Proeja, é que ele se
sente um peixe fora d’água. E ele cai fora mesmo. E por isso que eu falo: - É emprego, é tudo
isso, junto e misturado. Mas, para mim, o maior problema são as dificuldades que ele traz e
que ele não consegue se inserir ali naquele mundo do conhecimento.
PESQUISADORA: Rosane, tira a próxima questão do baú das concepções.
ROSANE: Qual a concepção de jovem e adulto que temos? Em que ela difere e assemelha do
contexto em sala de aula? Isso aqui é complicado porque eu já tenho uma concepção formada
em minha cabeça. Todo mundo senta do lado de cá, vira aluno, pode ser de mestrado, de
doutorado. A gente acaba virando criança, pisou numa sala de aula vira criança, independente
da idade que possui, independente de ser jovem, adulto, pós-graduado. A gente já passou por
todas essas etapas. Eu fui fazer pós-graduação; eu brigava como se fosse uma criança. Dentro
de uma sala de aula, eu acho que as diferenças de idade caem, os muros se acabam. Mas, por
exemplo, na questão do conhecimento, eu acho que há um pouco de diferença. O jovem ele já
percebe que ele tem um objetivo com o conhecimento e o adulto já possui um outro objetivo
na aquisição daquele conhecimento.
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JOSEFA ELIANE: Eu acho que o jovem e o adulto são diferentes. O jovem ele é mais
brincalhão, não leva as coisas tão a sério. Mas o adulto, ele já chega à escola com um
objetivo, ele sabe o que ele quer e porque ele está aqui. O jovem, às vezes, ele não trabalha, é
o pai que ainda sustenta; então, ele ainda age como uma criança, sem saber o que quer de fato
na vida. O jovem acaba sendo um problema porque tumultua as aulas e não leva as coisas a
sério.
THAYANE: Às vezes, o jovem vem aqui perdidinho sem saber o que fazer, que profissão vai
seguir.
THIAGO: Penso que um dos maiores desafios do Proeja é o fato de existirem jovens e
adultos na mesma sala de aula. É difícil controlar uma sala em que temos duas gerações tão
distintas. Na maioria das vezes, o jovem não possui compromisso com as atividades que são
propostas, leva tudo na brincadeira. Enquanto que o adulto, não. O adulto, já vem para a
escola sabendo por que e para quê está ali. Ele já sabe o que quer. Muitas vezes preciso
intervir em algumas discussões que surgem nas aulas, em que de um lado, fica os jovens e sua
bagunça e, do outro, ficam os adultos, que são mais comprometidos e responsáveis.

ROSANE: Às vezes, ele faz um curso Técnico não sabe nem para quê. Não gosta do curso
que faz, não sabe para quê aquele curso serve. E o adulto não, ele já pensa que quer melhorar
sua vida, eu quero sair do subemprego, eu quero crescer, eu quero ir para São Paulo trabalhar
com carteira assinada, então, todas estas questões. E o jovem não tem essa visão com relação
ao conhecimento, agora com relação ao comportamento, eu acho que é tudo igual. Agora com
relação à função do conhecimento, a gente que trabalha com jovem e adulto, é diferente
mesmo. Já o adulto ele tem um objetivo, mas na questão do comportamento em sala de aula é
tudo igual.

PESQUISADORA: E você, Leninha (Josefa Eliane), qual a concepção de jovem e adulto que
você tem?
JOSEFA ELIANE: Bem, eu concordo com tudo que minhas colegas disseram. É isso
mesmo; às vezes, numa sala que tem mais jovem, a brincadeira é maior. Mas às vezes eu
percebo também que um completa o outro, eles se misturam. Agora, no pensamento, com
relação ao crescimento é diferente mesmo. O jovem está ali disperso. O adulto já possui um
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objetivo, até porque eles possuem dificuldades imensas, em trabalhar o dia todo, deixar a
casa, os filhos. Alguns ainda veem a escola como uma “perda de tempo”, pois ao invés de
ficarem aqui poderiam estar em casa, descansando. Mas eles ainda depositam suas esperanças
na escola. Então, a concepção é diferente. Pois é, a concepção que eu tenho é essa. É isso
mesmo. Entre os jovens, a conversa é que muitos deles não sabem nem o que vieram fazer
aqui.
THAYANE: Às vezes, em uma sala, a gente observa que os mais velhos viram conselheiros
dos mais jovens, ou seja, os mais jovens têm aquele respeito com os adultos, eles acabam se
entrosando. Penso que essa diversidade acaba enriquecendo o contexto em sala-de-aula.
PESQUISADORA: Então ok. Gostariam de apresentar mais alguma questão? Então, vamos
fazer o seguinte: O que vocês acham que seria interessante discutirmos nas nossas próximas
sessões? Porque nós estamos fazendo uma pesquisa, mas nós também estamos nos formando.
Na próxima sessão, tragam temas que vocês gostariam que nós abordássemos, que são de
interesse de vocês.

ROSANE: Lília, eu acho que seria interessante você trazer o currículo do curso Técnico em
Agroecologia para nós discutirmos.

PESQUISADORA: OK! Nós já havíamos planejado discussões sobre o currículo do curso
Técnico em Agroecologia, mas gostaria de agradecer a sugestão proposta por vocês. Em
nossas próximas sessões, abordaremos discussões em torno do curso do referido curso.
Gostaria de agradecer a todos pela presença e até nosso próximo encontro. (Aplausos...).

164

ANEXOS

165

ANEXO A

MEMÓRIA PRODUZIDA POR UMA DAS DOCENTES COLABORADORAS DA
PESQUISA

Inicio esta memória vislumbrando o meu encantamento pela temática da pesquisa de
Lília. Encantei-me desde o momento em que a pesquisadora apresentou e explicou o tema de
sua pesquisa, o caminho metodológico que seria adotado, suas opções para alcançar os
resultados. Enfim, tudo era tão novo e, ao mesmo tempo, encantador e desafiador.
Inicialmente, a pesquisadora apresentou o tema da pesquisa, os objetivos, a
metodologia, como também os dispositivos para produção de dados. Explicou que a pesquisa
seria de abordagem colaborativa, o que de início já fiquei curiosa em saber como era essa
abordagem, uma vez que nunca havia ouvido falar. Ao dizer que seríamos designados como
colaboradores da pesquisa, o meu encanto só aumentou.
A partir da fala de Lília, fomos convidados a refletir sobre o currículo na Educação de
Jovens e Adultos Trabalhadores e a forma como este currículo vem sendo materializado em
nossa instituição. Tivemos a oportunidade para falar e ouvir alguns colegas sobre currículo
participativo, tendo como tema “A formação de jovens e adultos trabalhadores e os desafios
do PROEJA”. Debater currículo é sempre muito bom.
A pesquisadora Lília fez uma dinâmica, na qual foram realizados alguns
questionamentos sobre o tema, e assim seguimos debatendo. Fomos questionados sobre os
desafios dos alunos do PROEJA, seguidamente, a professora Thayane relatou sobre a
importância e o espaço do aluno do Proeja que está com alto índice de evasão. Segundo ela, a
questão financeira e outros problemas como o tratamento dos professores e algumas posturas
da direção têm contribuído para que esta evasão só aumente.
Conversamos muito sobre concepção de currículo, todos os presentes chegaram à
conclusão que o currículo do Proeja deveria ser diferenciado do currículo regular, o mesmo
deveria conduzir o aluno a perceber a escola como parte de sua vida, pois como nós, grandes
estudiosos como Rousseau cita que “a educação do homem começa no momento do seu
nascimento; antes de falar, antes de entender, já se instrui”.
Quando fomos questionados com relação à concepção de jovem e adultos que temos e
se ela se assemelha ou difere do contexto em sala de aula, eu me pronunciei e emiti a minha
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opinião “com relação ao comportamento em sala de aula são iguais, porém na concepção de
conhecimento e objetivos existem diferenças. O aluno do Proeja já traz uma bagagem de
conhecimentos e experiências de vida carregada de experiências que devem ser consideradas
pelos professores. Seria ótimo se o currículo fosse construído a partir do pensamento de Paulo
Freire, quais sejam: o que, como, para que, para quem, a favor de quem?
A questão dos conteúdos é uma das questões centrais que vem dominando as
discussões curriculares, tanto na ótica de algumas teorias quanto nas políticas públicas, e
mesmo nas escolas: quais os conteúdos que são relevantes frente à contemporaneidade, aos
desafios postos pela globalização?
Para Freire, a escola ensina muito mais que conteúdos, ensina uma forma de ver o
mundo. Neste sentido, o que ensinar não poder estar desvinculado de outras questões que
precisam ser feitas no ato de educar: quem educa? Por que educa? O que ensina? Como
ensina? A quem serve, contra quem e a favor de quem?

Autora: Rosane de Santana Brito.
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ANEXO B

MEMÓRIA PRODUZIDA POR UMA DAS DOCENTES COLABORADORAS DA
PESQUISA

O convite surgiu e com ele a oportunidade de reencontrar uma colega de trabalho, no
momento de especialização. Não imaginava que seria colaboradora, fato que me encantei
quando soube.
Quando falamos de educação para educadores, o olhar não é fazer mais do mesmo,
mas sim ter a certeza de que muito ainda precisa ser feito, refeito, discutido e (re) discutido e
que o processo não para. Assim como não paravam nossos questionamentos sobre o cerne da
questão proposta na pesquisa de Lília.
Cheguei atrasada... Vi Lília, anteriormente, conversando com alguns professores, e
avisei que estava aplicando umas atividades. Meu dia estava muito agitado, aplicando
atividades avaliativas e sendo convidada para um novo desafio. No momento que entrei na
sala, parte dos colaboradores já estavam lá, a pesquisadora voltou para o início da discussão,
falando novamente o tema e me explicou de uma forma bastante clara a proposta de pesquisa,
os objetivos, todo o anseio de discussão que ela trazia. Gostei desde já...
Falar sobre currículo é muito importante. Alguns pontos me chamaram a atenção, pois
minha pesquisa durante a graduação, uma das minhas abordagens tratava dessa temática, indo
assim por um viés muito semelhante com esta sugestão de debate.
Durante a exibição da proposta de trabalho, Lília destacou os aspectos centrais, o
percurso metodológico e nos explicou como se daria a participação. Nesse momento, as outras
colaboradoras deram sugestões sobre as melhores datas, horários e surgiram então os
primeiros acordos entre os partícipes da pesquisa. Houve também uma breve explicação de
como seria feito esse relato que agora faço, sobre qual finalidade e como seria o corpo do
texto, em qual data seria entregue, sempre respeitando nosso tempo e compromissos já
firmados para que tudo fosse conduzido com muita clareza.
Por fim, entramos num acordo que a cada nova sessão, faríamos a leitura do nosso
texto de memória, produzido a partir da sessão anterior. Nesse percurso, estaríamos prontos
para o 2º momento de encontro, no caminho de colocar em prática todos os objetivos da
pesquisa, no que concerne à minha e a participação de todos que estão envolvidos na
pesquisa.
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Assim, vendo por uma perspectiva de que estamos imersos no meio técnico-científicoinformacional, como dizia um dos maiores geógrafos que o mundo já viu, Milton Santos,
pensamos em criar um grupo no aplicativo de mensagens, desses que estão na moda, com o
intuito de trocarmos informações.
Foi um momento de muita descontração, mas ao mesmo tempo de muito compromisso
e responsabilidade. Sobre a escolha da abordagem metodológica, desde já fiquei muito feliz.
Pensar a realidade humana nos leva a concebê-la como um contínuo movimento dentro da
pesquisa, a qual ainda tem a problemática do materialismo histórico-dialético.
Nós, educadores, juntamente com a pesquisadora, estamos inseridos num contexto
mutável e dinâmico, pois este é composto de interesses, anseios, particularidades, expectativas
relacionadas à Eja e ao currículo. Ainda sobre Santos, em sua obra “Por uma outra
globalização”, que gosto muito, que este momento cheio de aprendizagens e desafios, num
mundo globalizado é cheio de trocas, redes e fluxos, que possamos perceber e discutir para
que nossos alunos possam observar o que está ao redor, a cidade, o bairro, o Estado. Que o
currículo não fique engessado, que a exploração, a miséria, a segregação racial não estejam
globalizadas, mas se globalizem as lutas sociais, as ideias, os conhecimentos e a vontade de
mudar o mundo e que a luta cotidiana do povo possa abrir novos caminhos no constante
discurso crítico e participatório. Que o currículo seja um dos meios para que nossos alunos
possam ver de outra forma sua realidade e transformá-la. Avante!

Autora: Carolina da Silva.
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ANEXO C

MEMÓRIA PRODUZIDA POR UMA DAS DOCENTES COLABORADORAS DA
PESQUISA

Aos quatorze dias do mês de julho de 2016, no CETEP Médio Sudoeste da Bahia,
estive no primeiro encontro do projeto de pesquisa, onde a professora Lília Rezende
apresentou a proposta para mim e alguns colegas presentes.
A professora que é idealizadora desta pesquisa começou falando da temática da
pesquisa que será sobre currículo prescrito e currículo em ação, no contexto do curso Técnico
em Agroecologia na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Sequencialmente,
apresentou os objetivos, os percursos metodológicos, o tipo de pesquisa que seria adotado, as
ações que seriam desenvolvidas, enfim, esclareceu-nos sobre o propósito da pesquisa e que
seríamos não apenas sujeitos da pesquisa, mas sim colaboradores. Propôs que através de texto
reflexivos discutíssemos sobre este tão interessante e inquietante tema, pois como nos diz
Moreira e Silva (2002), “o currículo é uma área contestada, é uma arena política”.
Seguidamente, a pesquisadora sugeriu que fizéssemos textos de memórias de cada
reunião, sugestão que foi aceita por todos os partícipes presentes. Explicou que esse processo
colaborativo pode transformar-se também em um processo formativo, na medida em que os
partícipes são convocados a refletir sobre suas práticas, suas posturas, e a partir dessas
reflexões, (re) modelar, (re) configurar suas práticas, adotando novas formas de agir, novos
olhares, novas posturas. Foi nesse momento que vislumbrei o quanto aquela pesquisa poderia
tornar-se extremamente importante para minha atuação profissional, pois, sempre fico
questionando de que forma este currículo que colocamos em prática tem contribuído para a
formação do jovem e adulto trabalhador.
A pesquisadora salientou que em cada sessão poderíamos retomar alguns pontos ou
discussões realizadas nas sessões anteriores, como também poderíamos trazer algumas
discussões que achássemos interessantes, algumas questões que nos desafiavam em nossa
prática. Achei esse aspecto muito interessante, pois entendo que o docente precisa ter sua voz
ouvida, afinal, ele também enfrenta muitos desafios em sua prática, e o ponto de partida para
o enfrentamento destes desafios são as discussões, as quais não devem ser feitas de forma
isolada, mas coletivamente, na perspectiva de transformarmos e adotarmos novos olhares.
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Dando continuidade, a pesquisadora nos deu oportunidades para falarmos nossa
opinião, o que achamos da proposta de pesquisa apresentada e se aceitaríamos em participar
ou não. A aceitação dos presentes foi unânime. Em seguida, informou que assinaríamos um
temo de adesão ao projeto e que poderíamos desistir ao longo do percurso, se assim
preferíssemos.
Particularmente achei o tema excelente, pois há muito tempo o currículo vem sendo
um tema discutido entre nossas pequenas reuniões e debates. Ficamos a pensar o que fazer?
Como propor mudanças fundamentais de melhoria? E, com certeza temos muito que falar e
contribuir para a construção de um possível currículo ideal para o Proeja.
Todos presentes concordaram com as propostas, inclusive com a construção de texto
de memória. E, acrescentamos algumas sugestões: como criar um grupo do Whatsapp para
dialogarmos e confirmamos as datas dos próximos encontros, chamados de sessões coletivas
de diálogo. A professora Carol sugeriu lanche nos dias do encontro, também a professora
Thayane concluiu que nossos encontros durassem 2h, tempo hábil para as reflexões.
Enfim, fiquei muito satisfeita e contente por fazer parte desta pesquisa que
acrescentará para mim novos conhecimentos, abrindo um leque de expectativas e
oportunidades.

Autora: Anaclea Calazans Santos.
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ANEXO D

MEMÓRIA PRODUZIDA POR UMA DAS DOCENTES COLABORADORAS DA
PESQUISA

Outra memória se inicia. O processo continua. E, por isso, o caminho abarca questões
cada vez mais desafiadoras.
O fazer docente é sempre cheio de novidades e nós, trabalhadores do século XXI,
trazemos esse viés de lutas. Na última reunião, falamos sobre pontos cruciais da temática
apresentada, de como podemos efetivar um currículo mais crítico e reflexivo em sua prática,
qual o sentido, o que fazer, quais os desafios docentes para o educador do Proeja, adapta,
desadapta, reconstrói ou constrói?
Numa caixinha, chamada de “baú de concepções”, a pesquisadora apresentou
inúmeros questionamentos: quem são os alunos do Proeja? Nossas práticas contribuem para
que tipo de formação: “mundo” ou “mercado” de trabalho”? Para onde caminham minhas
práticas? O que entendo por currículo? Qual o meu papel enquanto docente do Proeja? Enfim,
nesse baú existiam inúmeros questionamentos, os quais embora não estivessem escritos dessa
forma, foi assim que os vi, percebi e a caixinha de questões foi sendo passada para todos os
partícipes, que com muita clareza, foram imprimindo suas ideias, dando-nos dicas e pistas de
que aquela conversa renderia muito mais nas próximas sessões.
Uma fala acabava por se fundir nos outros discursos, fazendo com que percebêssemos
o quanto era relevante aquilo que estávamos discutindo ali. De fato, o currículo no Proeja
ainda é um tema desafiador e que muito me intriga no exercício da minha docência.
Durante a sessão, a pesquisadora convidou-nos a refletir sobre temas que fazem parte
do nosso contexto, das nossas indagações, dos nossos questionamentos. À cada questão
apresentada, fui imergindo em processos reflexivos, reconhecendo-me como uma educadora
que ainda tenho muito a aprender e a aperfeiçoar minha prática.
Nessa direção, fui percebendo que o currículo no Proeja encontra-se entrelaçado a
muitos nós, os quais são também atados por nós mesmos, os docentes. Em nossas falas,
proferimos que os alunos do Proeja devem ser tratados de forma diferente, levando em
consideração suas especificidades, seus saberes de vida e do trabalho. Entretanto, nossas
práticas caminham totalmente em direção contrária, na medida em que planejamos aulas e
adotamos as mesmas práticas que são utilizadas para o aluno do integrado.
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Ao debatermos sobre até que ponto nossas práticas contribuem para o empoderamento
dos alunos do Proeja, passou um filme em minha cabeça. Fui olhando para mim, para minhas
aulas, para minhas avaliações, para a forma como trato meus alunos do Proeja e o quanto esse
empoderamento está longe de ser atingido. Em relação à formação para o “mundo” ou
“mercado” de trabalho, reconheço que ainda buscamos uma formação para o “mercado” de
trabalho, seja através de nossas práticas, seja através do currículo que materializamos.
Enfim, pude rever dentro de tudo que foi discutido que nossa caminhada nessas
sessões é problematizar, avaliar e redimensionar nossa temática desde já, encaminhando-se
para a efetivação de práticas com um tom de diferencial.

Autora: Carolina da Silva.

