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RESUMO 

 
Esta dissertação apresenta o desafio de discutir como a Política Curricular norteia as práticas docentes 
desenvolvidas no ensino de Ciências na EJA; igualmente, compreender como os professores atuam 

frente às demandas colocadas pela política curricular. A investigação situa-se no campo da pesquisa 

qualitativa, conforme os estudos de Minayo (2014), e, para a sistematização dos dados, apropriamo-nos 

da análise documental (BARDIN, 2016), para a qual utilizamos como fonte o documento Política de 
EJA do Estado da Bahia, implantada nas escolas estaduais no ano de 2009. Outra técnica utilizada para 

a produção de dados foi a entrevista semiestruturada aplicada a quatro professores que atuam com a 

disciplina Ciências no segmento II (anos finais do Ensino Fudamental) da Educação de Jovens e Adultos 
na zona urbana de Vitória da Conquista, Bahia. No campo teórico, dialogamos com Arroyo (2011), Silva 

(2017), Freire (2002), Moreira e Silva (2001), Goodson (2012), Lopes e Macedo (2011), Sacristán 

(2000), Apple (2006), Carmo (2012, 2015) Vilanova e Martins (2008), Ayres (2012), Carrano (2007), 

Barcelos (2014), Libâneo (2005, 2016), dentre outros. Os resultados mostram o cenário da Política de 
EJA fundamentado em uma concepção de educação dentro de uma perspectiva crítica, tendo em vista 

as orientações para a construção do novo currículo. Frente a essas orientações, a pesquisa revelou que a 

ausência de uma formação continuada e de reuniões de AC (Atividade Complementar) incidiu 
diretamente na qualidade da prática docente e a consequência dessa fragilidade foram tensões e 

distanciamentos gerados em torno das demandas impostas pela política à categoria docente. Quanto ao 

público da EJA, os professores destacam a heterogeneidade, pois há uma variação entre jovens, adultos, 
idosos e trajetórias escolares diferentes. No que diz respeito ao ensino de Ciências, os dados revelam 

que os professores possuem dificuldade em relação aos conteúdos de Química e Física, os quais são 

abordados com alunos, conforme o currículo do ensino regular. No entanto, foi possível notar nas 

narrativas dos professores a importância de se produzirem novas estratégias, no sentido de reconhecer 
no cotidiano escolar os saberes que os alunos trazem quando têm acesso a esses espaços.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Política de EJA. Ensino de Ciências. Prática 

Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

This dissertation presents the challenge of discussing how the Curricular Policy guides the teaching 

practices developed in Science teaching of EJA; also, to understand how the teachers act in front of the 
demands placed by the curricular policy. The research is located in the qualitative field, according to 

Minayo's studies (2014), and for data systematization  we took the documentary analysis (BARDIN, 

2016), having as source, the Policy for EJA of Bahia state document, implemented in state schools in 

2009. Another technique used for data production was the semistructured interview, applied to four 
Science teachers in segment II (final years of Fudamental Education), Youth and Adults in the urban 

area of Vitória da Conquista, Bahia. In the theoretical field, we dialogued to Arroyo (2011), Silva (2017), 

Freire (2002), Moreira e Silva (2001), Goodson (2012), Lopes e Macedo (2011), Sacristán, Carmo 
(2012, 2015), Vilanova and Martins (2008), Ayres (2012), Carrano (2007), Barcelos (2014), Libâneo 

(2005, 2016), among others. The results show the scenario of EJA Policy based on a education 

conception within a critical perspective, in view of the guidelines for the new curriculum construction. 

Faced with these orientations, the research revealed that the lack of a continuous formation and AC 
meetings (Complementary Activity) were directly related to the teaching practice quality and the 

consequence of this fragility was tensions and distances generated around the demands imposed to 

teacher category by the policy.  As for the public of EJA, the teachers emphasize the heterogeneity, 
since there is a variation between young people, adults, old people and different school trajectories. 

Regarding to Science teaching, data reveal that teachers have difficulties in relation to the contents of 

Chemistry and Physics, which are approached with students, according to the regular teaching 
curriculum. However, it was possible to note in teachers' narratives the importance of producing new 

strategies, in order to recognize in everyday school the knowledge that students bring when they have 

access to these spaces. 

 
Keywords: Youth and Adult Education. Policy of EJA. Science of Teaching. Teaching Practice. 
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INTRODUÇÃO - TECENDO CAMINHOS 

 

 

É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas 
e em seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao 

homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, 

fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não 
adapte, domestique ou subjugue. 

(Paulo Freire, 2006) 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil representa, ainda, um grande desafio 

no contexto das políticas de educação, no que tange ao acesso e à permanência desse público 

no espaço escolar. Nesse sentido, a EJA é identificada como uma modalidade que precisa ser 

reconhecida pela sua especificidade, e, para isso, é necessário criar oportunidades concretas que 

estimulem esse público a iniciar e continuar os estudos a partir da sua experiência, de sua cultura 

e de sua história. Desse modo, o esforço de compreender melhor a prática docente para essa 

modalidade fez-me refletir sobre as incertezas e as lutas que permeiam a realidade dos jovens 

e adultos. Assim, pensar nesses embates remete-nos também a lembranças da trajetória 

acadêmica, pessoal e profissional ao longo da vida, e isso traz recordações da minha1 caminhada 

na escola, iniciada aos quatro anos de idade, quando comecei a rabiscar as primeiras letras. No 

percurso do Ensino Básico, estudei em escola particular e pública, às quais sempre me dediquei 

com muita disciplina e esforço para obter um bom desempenho. Ao ingressar no ensino médio 

no Colégio Estadual de Brumado, no turno matutino, tive a oportunidade, a partir do estágio 

supervisionado, de conhecer a dinâmica do que é ser professor e exercer a docência. Fiz o 

estágio em uma turma de 4ª série, hoje denominada de 5º ano, durante uma unidade, e essa 

experiência marcou-me profundamente e foi muito importante para a minha formação enquanto 

professora. Como, naquela época na cidade de Brumado, ainda não havia instituições de ensino 

superior, ao concluir o Ensino Médio, comecei a lecionar em algumas escolas no regime de 

substituição e contrato.  

Com o passar dos anos, por volta de 1999, senti a necessidade de fazer uma graduação, 

não só pela imposição do mercado, como também pela ótica de se ter uma formação por meio 

da qual eu pudesse lapidar os conhecimentos adquiridos no Magistério, que, embora tenham 

sido de forma muito pouco aprofundada, foram relevantes para a minha formação. Nessa época, 

                                                             
1 Utilizei a primeira pessoa na introdução por se tratar de minha história de vida e a 1ª pessoa do plural no restante 

do texto por considerar o diálogo entre a pesquisadora, orientador e o público em geral.   
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a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, havia 

implantado o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e, assim, fiz o vestibular e fui 

aprovada para esse curso. Nesse espaço de aprendizagem, tive o privilégio de ter sido aluna de 

professores comprometidos com a formação intelectual, social e humana de seus alunos. 

Destaco aqui as aulas de Currículo, Metodologia e Práticas de ensino, que direcionaram meus 

estudos de forma mais crítica e politizada.  

No decorrer da graduação, participei de uma seleção para professor do município de 

Vitória da Conquista, fui classificada e, durante o período de contratação, lecionei em escolas 

da zona rural e urbana, sempre com a modalidade da EJA. No ano de 2002, fui aprovada no 

concurso de professor do estado para o município de Brumado, lecionei por três anos no Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães e, depois, solicitei a minha remoção, pois estava muito 

cansativo trabalhar 40 horas em Brumado e 20 horas em Vitória da Conquista. Apesar de não 

ter visto disciplinas no curso de graduação que tratassem diretamente da modalidade EJA, que 

é o foco da minha pesquisa, a minha experiência como educadora da área do ensino de Ciências 

na EJA e Biologia no Ensino Médio tem me levado a refletir constantemente sobre o processo 

de ensino e aprendizagem em função das dificuldades que vão se revelando no cotidiano da 

escola. Dessa forma, tenho pautado minha prática docente na compreensão de que o saber é 

constituído por meio do exercício afetuoso entre o professor e o aluno. Assim, sempre me 

preocupei com a construção de atividades que motivassem a ação dos alunos, as quais pudessem 

fazer uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, ou seja, aproximar 

esses conhecimentos da realidade dos alunos de forma mais leve e contextualizada.  

Portanto, a convivência com os alunos da EJA durante esses anos possibilitou-me 

acumular conhecimentos sobre os sujeitos dessa modalidade, mas, mesmo assim, ainda há 

muitas indagações sobre a EJA e o desejo de colaborar com essa modalidade, de modo a 

assegurar o desenvolvimento integral dos alunos para que eles adquiram competências 

necessárias para o convívio crítico na sociedade. Tenho notado que, ao longo dos anos de 

experiência docente na EJA, o planejamento e as práticas pedagógicas têm deixado um vazio 

muito grande no que diz respeito a essa modalidade. Cito como exemplo as escolas por onde 

eu já passei, nas quais, na maioria das vezes, durante a semana pedagógica no início do ano 

letivo, priorizava-se somente o ensino regular, mostrando números de aprovados e reprovados, 

e a questão do planejamento envolvendo as diversas áreas do conhecimento e também da 

modalidade EJA ficava para o último momento.  
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Outro fato que merece destaque na minha experiência com a EJA nas escolas do estado 

e do município é a Atividade Complementar (AC)2, que é organizada por área, mas, nesses 

momentos, era normal eu estar sozinha fazendo o planejamento, pois,  no espaço escolar, não 

havia outros professores da área de Ciências ou, até mesmo, de outras áreas que pudessem 

compartilhar os problemas ou avanços  da  modalidade com o objetivo de traçarmos ações e 

também fazermos um planejamento de forma interdisciplinar. Observando esses percalços, 

parece-me ser um fato comum, pois, em conversa com colegas de outras instituições, eles 

apontam as mesmas dificuldades em suas práticas.   

 Muitas lacunas ainda existem na minha prática educativa, no planejamento pedagógico, 

já que não temos um horário que contemple todas as áreas para se construir um planejamento 

contextualizado, que priorize a EJA, e, desse modo, atender uma diversidade cultural tão vasta 

encontrada no cotidiano da escola. Todas essas particularidades da EJA assemelham-se e se 

diferenciam, no sentido de trazerem consigo vivências que influenciam diretamente no seu 

processo de aprendizagem, tais como frustrações, vontades e sonhos. Lembro que essas 

frustrações não se enraízam apenas na realidade do jovem e adulto dessa modalidade, estão 

presentes também no ser professor da EJA, estão presentes na minha prática em meio a tantas 

inseguranças, violência dentro e em torno da escola, que, muitas vezes, interferiu no andamento 

das aulas, além da frustração pela falta de acompanhamento pedagógico e de uma formação 

continuada específica para a EJA. 

Agrega-se a essa questão o meu interesse em analisar e discutir os contextos da EJA, 

dentro de um sistema contínuo de desenvolvimento profissional e social, já que essa é uma 

modalidade educacional carente de políticas públicas que possibilitem de forma eficaz a 

emancipação dos sujeitos. Tendo em vista compreender as inquietações oriundas da minha 

prática, participei de algumas seleções de Pós-Graduação em nível de mestrado sem sucesso, e 

foi no ano de 2017 que eu consegui ingressar no mestrado em Educação da UESB campus de 

                                                             
2A Atividade Complementar (AC) constitui-se como um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do 

professor destinado ao planejamento e organização de suas atividades; deve ser realizada de forma individual ou 

coletiva. Além de ser estabelecida como um direito que faz parte do trabalho do professor/a, a AC também 

pressupõe a responsabilidade e compromisso de cada educador com o aprimoramento/qualificação das atividades 

desenvolvidas na escola, tanto no que se refere ao planejamento específico do seu trabalho com a sua 
disciplina/componente curricular, como também à articulação coletiva com seus pares no esforço para a realização 

de um trabalho colaborativo, em prol do fortalecimento das aprendizagens dos estudantes. A AC tem por objetivo 

desenvolver o planejamento, avaliação, formação continuada do professor e o acompanhamento pedagógico da 

escola com foco na (re)elaboração, atualização e implementação do Projeto Político Pedagógico, dos Planos de 

Curso e Planos de Aula; constitui-se enquanto um momento para o diálogo, as vivências, a reflexão e a socialização 

das práticas pedagógicas e curriculares (BAHIA, 2018). Disponível em  

<http://educadores.educacao.ba.gov.br/atividadecomplementar > Acesso em: 26 set. 2018. 

 

http://educadores.educacao.ba.gov.br/atividadecomplementar
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Vitória da Conquista, na linha de pesquisa Conhecimentos e Práticas Escolares; realizei assim 

o sonho que, há muito tempo, almejava. Assim, iniciei-o com a pesquisa na área da Educação 

de Jovens e Adultos com foco, principalmente, na política curricular de EJA3 do Estado da 

Bahia implantada nas escolas no ano de 2009, por meio da Portaria Nº. 13.664/08. Nesse 

contexto, a prática docente para a EJA no cenário da sala de aula não pode ser considerada 

como exclusivamente técnica, definida por um currículo prescrito (BAHIA, 2008).  

 Desse modo, a presente pesquisa tem como fio condutor o anseio de responder a 

seguinte questão: como a Política Curricular norteia as práticas docentes desenvolvidas no 

Ensino de Ciências na EJA? Assim sendo, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como 

os professores de Ciências da EJA atuam frente às demandas colocadas pela política curricular. 

Esse objetivo vincula-se a outros três objetivos específicos, que pretendem: a) identificar os 

elementos que constituem a Política Curricular; b) analisar os princípios teórico-metodológicos 

dessa política e, por fim; c) verificar, por meio das narrativas dos professores, como a Política 

Curricular da EJA influencia as suas práticas. 

  Nesse sentido, destacamos a relevância social desta pesquisa ao buscar analisar a 

Política Curricular no contexto educacional, a fim de aprofundar os significados, as relações, 

interações e condições que lhe remetem na escola. Por essas e outras razões, consideramos 

importante a investigação para o campo da discussão e reflexão junto aos professores dessa 

modalidade, assim como uma fonte de apoio para outros trabalhos que venham se dedicar ao 

mesmo estudo.  

Dessa forma, a EJA tem como função a inclusão social e democrática de jovens e adultos 

na sociedade, atribuindo aos alunos o papel de sujeitos ativos no processo de construção de 

conhecimentos no exercício da cidadania. Também é importante inferir que a EJA tem o 

compromisso com a formação humana, de modo que os alunos aprimorem sua consciência 

crítica e adotem atitudes éticas para o desenvolvimento de sua responsabilidade e autonomia 

intelectual. Assim, a EJA não se refere apenas à educação escolarizada, ela acontece também 

em espaços não formais, como associações culturais, associações de moradores, movimentos 

religiosos e movimentos sociais que trabalham na perspectiva de ampliar o conhecimento de 

jovens e adultos. Para entender a diversidade que constitui o trajeto desses sujeitos, é importante 

levar em conta os conhecimentos construídos em diversos espaços de socialização além da 

escola, com as mais variadas características, sejam elas culturais, religiosas, sociais, 

econômicas e de gênero. Portanto, a EJA torna-se um dos espaços em que os alunos 

                                                             
3 Disponível em:  http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/Proposta_da_EJA.pdf   

http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/Proposta_da_EJA.pdf
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desenvolvem a habilidade de pensar, ler, interpretar e reinventar o seu mundo por meio da 

atividade reflexiva. 

 Segundo Freire (2011), os conteúdos trabalhados em sala de aula precisam estar 

relacionados diretamente com o contexto em que o educando está inserido. Nessa perspectiva, 

é necessário pensar no currículo e na construção de conhecimentos que serão relevantes na vida 

desses alunos, e esse conhecimento deve estar pautado no respeito às diferenças e valorização 

das distintas experiências. Sendo assim, o papel do educador é o de mediar a aprendizagem, 

com o objetivo de priorizar, nesse processo, a experiência trazida por cada aluno, auxiliando-

os à transposição de conhecimento de vida para um conhecimento letrado.  

Assim, Gentile (2003) destaca que o aluno da EJA enfrenta alguns desafios para 

continuar na escola, uma vez que muitos têm outras atividades no diurno e não conseguem 

articular o tempo de trabalho com o tempo de escola, pois já chegam a esses ambientes 

cansados.  Alguns a abandonam por não terem uma pessoa para cuidar de seus filhos enquanto 

estudam; sentem-se desmotivados com as repetidas aulas convencionais. Assim, precisamos ter 

um olhar sensível a esses desafios, principalmente, quando a missão é desenvolver 

metodologias mais atrativas, que contribuam para o processo formativo crítico desses alunos e 

que proporcionem um vínculo maior entre a teoria e a realidade discente. 

Dessa forma, pretendemos ampliar essa discussão, analisando a Política Curricular da 

Rede Estadual e seus reflexos na prática, no sentido de compreendermos como essa norteia as 

práticas docentes para o ensino de Ciências na EJA. De fato, tornar oportuno o diálogo entre a 

Proposta Curricular e as narrativas dos professores de Ciências é possibilitar uma reflexão sobre 

como as políticas de currículo reinventam-se no contexto escolar.  

A partir desse cenário, é importante pensarmos o currículo para além do prescrito, pois 

a política curricular também se organiza na prática, sendo interpretada de diversas formas. 

Sobre isso, Ball e Mainardes (2011, p. 14) afirmam que “[...] a política pode estar relacionada 

à organização das práticas e à relação que elas têm com alguns tipos de princípios. Elas não 

são, no entanto, fixas e imutáveis e podem ser sujeitas a interpretações e traduções”. Em vista 

disso, é fundamental repensarmos o currículo, para que este não seja algo engessado, mas que 

possibilite a emancipação dos sujeitos. Nessa lógica, vêm surgindo diversas pesquisas em torno 

do currículo, sobre o que ensinar, o que aprender e qual prática docente privilegiar na escola.  

Em virtude do que foi mencionado, julgamos necessário realizar um levantamento de 

pesquisas sobre currículo e a EJA nos últimos 10 anos. Dessa maneira, buscamos trabalhos 

publicados no Grupo de Trabalho (GT) de Currículo (GT 12) e de Educação de Jovens e Adultos 

(GT 18) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Para 
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tanto, investigamos trabalhos publicados entre os anos de 2007 a 2017, por se tratarem de 

publicações mais recentes, o que, assim, oportunizou uma análise de dados e informações atuais 

sobre o tema. A partir desse levantamento, identificamos alguns aspectos relevantes ou lacunas 

nas produções.  

A seleção dos trabalhos disponíveis online foi realizada por meio de descritores: ensino 

de ciências, currículo e EJA. Selecionados os textos a partir desses descritores, realizamos uma 

leitura prévia do material coletado, definindo o ano, a área e a temática central. Ressaltamos 

que a análise dos trabalhos selecionados foi de suma importância, pois proporcionou relevantes 

contribuições acerca do objeto deste estudo. 

Conforme o levantamento dos trabalhos publicados no banco de dados da ANPEd, no 

GT de Currículo, foram encontradas cerca de 140 publicações, as quais estão distribuídas em 

21 relatórios, 93 artigos, 23 pôsteres e 3 moções. No GT de EJA, foram encontrados 72 artigos, 

19 pôsteres e 18 relatórios. Nesse levantamento, levamos em consideração apenas as 

publicações que se aproximavam do objeto da pesquisa.  

 Mediante tais ponderações, vários artigos foram excluídos por estarem relacionados a 

outras temáticas, como ensino religioso, ensino de história, gênero e suas implicações no 

currículo. Dessa forma, no banco de dados da ANPEd, conseguimos identificar entre os anos 

2007 e 2017 apenas quatro artigos que se aproximavam do tema em questão.  

 Dentro desses critérios, analisamos o trabalho de Moura (2015), autora do artigo 

“Política de currículo organizado por ciclo de formação e noções de conhecimento de 

professores: implicações de uma formação discursiva”. Este artigo retrata a problematização e 

compreensão das políticas de currículo dispostas em ciclos de formação humana frente a um 

contexto de crescente defesa do currículo disciplinar, organizado por séries. Para concretizar 

essa pesquisa, a autora utilizou a entrevista para coleta de dados com quatro professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, as questões que nortearam a análise da 

pesquisa, segundo a autora, foram as concepções de conhecimento dos professores e suas 

implicações na operacionalização da organização e seleção do conhecimento em um currículo 

organizado por ciclos de formação. 

 A pesquisadora, durante a sua trajetória, considera importante alertar para duas 

questões; a primeira refere-se ao posicionamento no campo do currículo; a segunda está 

relacionada com a política de currículo pesquisada, que transcende os dados expostos e 

analisados. O artigo aponta em sua conclusão que a política de currículo formada por ciclos de 

formação explorada na virada do século não dispõe de força para deslocar o processo de 

significação do currículo, e, dessa forma, é mantida a política de currículo organizado por ciclos 
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de formação, empreendida na virada do século, não apresenta força de deslocamento no 

processo de significação do currículo; assim, mantém-se a hipertrofia do conhecimento no 

currículo por meio do conteúdo curricular como significante equivalente. E, por fim, o artigo 

lembra que não defende o foco no desenvolvimento humano, mas um deslocamento para 

elementos, significantes e significados que potencializem a diferença. 

O artigo escrito por Mônaco e Lima (2015) traz uma discussão sobre uma pesquisa de 

doutorado que foi desenvolvida com alunos da EJA com o objetivo de colaborar com as 

discussões em torno do currículo de Ciências. Nessa perspectiva, a pesquisa partiu da visão que 

os alunos têm sobre o que é ciência, como agem e interagem no mundo, considerando que esses 

conhecimentos possam contribuir para a construção de um currículo que esteja mais próximo 

da realidade da EJA. Para as autoras, é preciso haver um diálogo entre os conteúdos escolares 

e os saberes de referência dos estudantes, considerando que as práticas educativas sejam 

capazes de desenvolver e transformar a sua realidade. O estudo propõe que o conhecimento 

escolar seja construído tendo como base a diversidade de saberes e o reconhecimento dos 

sujeitos da EJA. 

O artigo expõe, ainda, a visão do aluno em relação ao currículo formal, o qual percebe 

que a escola tem preferência por esse currículo e não pratica o que, pretensamente, está sendo 

ensinado. De acordo com as autoras, a visão dos alunos é de que a escola é local de teoria sem 

prática, e, possivelmente, isso se deva ao fato de o currículo ter se constituído a partir da 

supervalorização do conhecimento científico e da desconsideração do saber de referência dos 

estudantes. Assim, é importante reafirmar que o saber dos estudantes não é somente prático, 

nem o da escola é somente teórico, mas, majoritariamente, é por meio da atividade prática que 

esses estudantes apropriam-se do conhecimento ao longo de suas vidas.  

 O artigo de Fogaça (2008) inicia-se com uma abordagem sobre a finalidade do ensino 

de Ciências na escola e a crise deste no mundo industrializado. Faz-se um breve percurso a 

partir da década de 1980, caracterizando a queda do muro de Berlim, globalização mundial, 

aproximação dos povos, etnias e cultura. Ressalta-se ainda que uma das grandes metas de 

formação dos humanos contemporâneos poderia ser o ensino do convívio e diálogo nas 

fronteiras em que as diferentes culturas encontram-se e se limitam. O artigo chama a atenção 

para essas questões que modificam as finalidades, os conteúdos, a metodologia e, portanto, 

transformam também o currículo de Ciências.  

O estudo supracitado traz alguns pontos interessantes, destacando o currículo como a 

parte principal da escola, experimentado pelos alunos de maneira explícita ou implícita. Assim, 

no currículo, os conteúdos são selecionados conforme o contexto social, político e econômico 
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de uma sociedade. Fogaça (2008) evidencia que o currículo corresponde aos vários caminhos 

que os alunos e professores percorrem e que, de alguma maneira, tornam-nos o que são e tentam 

impedir que se tornem o que a sociedade não deseja. Compreender um currículo proposto 

depende da análise do contexto que marca a sua elaboração.  

No decorrer do artigo, a autora investiga o currículo como artefato cultural, tendo como 

propósito inicial descrever e interpretar o contexto da sua elaboração pelo método etnográfico. 

Na pesquisa, o artefato cultural é o currículo de Ciências elaborado pela instituição em questão. 

Logo, a autora discute que a análise de um artefato cultural visa a desestruturar o seu método 

de naturalização, mostrando as origens da sua invenção e o processo que o naturalizou, e, devido 

ao seu caráter político, enquanto analisa, também toma partido dos grupos que tiveram 

desvantagem nos conflitos que validaram apenas um dos significados possíveis para esse 

artefato.  

Outro trabalho que merece destaque é o artigo de Laffin (2007), que tem como foco 

principal analisar as maneiras e particularidades com que os docentes lidam com os sujeitos da 

EJA e as práticas pedagógicas que são desenvolvidas para essa modalidade. Para contemplar 

essa questão, a autora utiliza documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) 

para a Educação Básica, as publicações do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

documentos sobre a EJA para discutir a concepção de docência, formação inicial e continuada 

dos professores.  

Assim, Laffin (2007) busca aprofundar-se nas mudanças ocorridas na EJA, 

reconhecendo-a como uma modalidade da Educação Básica que tem particularidades próprias. 

Nesse sentido, a autora considera que a docência na EJA ocorre no processo inicial de 

escolarização e ainda percebe que esse processo formativo é pensado e executado para a prática 

dos anos iniciais que atende a crianças. Sobre esse aspecto, Laffin (2007, p. 6) afirma que “na 

sua maioria, esses profissionais trabalhavam já há alguns anos com crianças e atualmente com 

crianças (no turno diurno) e jovens e adultos (no turno noturno), o que nos levou a questionar 

as particularidades desses dois âmbitos de sua atuação docente”. 

Por fim, na pesquisa realizada por Laffin (2007), constata-se que os educadores indicam 

caminhos pedagógicos para os diversos níveis de aprendizagem no contexto escolar, buscando 

respeitar as especificidades dos jovens e adultos. Destaca-se também a importância de uma 

formação docente continuada que ampare suas particularidades e saberes teórico-

metodológicos que oportunizam uma reflexão no campo da pedagogia e da pesquisa. 

Levando em conta o que foi observado nos artigos aqui expostos, podemos perceber que 

há vários trabalhos que abordam o currículo, o ensino de Ciências e a EJA, aproximando-se 
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assim com o tema proposto. Porém, quando se trata da análise da proposta curricular da EJA 

do estado da Bahia, o tema investigado nos artigos analisados torna-se escasso, o que indica um 

importante diferencial, pois a investigação que pretendemos realizar busca um diálogo com os 

professores, permitindo assim uma análise entre o currículo prescrito e o currículo real, 

praticado nas aulas de Ciências.  

Contudo, o levantamento realizado contribuiu para situar melhor o objeto de pesquisa, 

uma vez que os estudos publicados discutem questões relacionadas à política curricular da EJA, 

ensino de Ciências, assim como a contextualização do currículo no ambiente escolar. Nesse 

cenário, o processo investigativo desta pesquisa está pautado, no primeiro momento, na análise 

da política de currículo da EJA, implantada nas escolas estaduais no ano de 2009 e que se 

encontra em vigor até os dias de hoje. Na segunda fase, efetuamos a entrevista semiestruturada 

em quatro escolas da rede estadual do município de Vitória da Conquista-Ba.  Em cada escola, 

apenas um professor que atua com a disciplina de Ciências na EJA segmento II do turno noturno 

foi selecionado para participar da pesquisa. 

No que se refere à organização, esta pesquisa está estruturada em três partes, as quais 

abrangem cinco capítulos. Na Introdução, retratamos a trajetória da pesquisadora, sua 

inferência com a EJA, justificando sua relevância e contribuições para pesquisas no campo da 

EJA. Apresentamos também a questão de pesquisa norteadora do nosso trabalho, o objetivo 

geral e os específicos e, para finalizar, fizemos um levantamento dos trabalhos publicados no 

banco de dados da ANPEd, precisamente no GT de currículo e no GT da EJA, acerca da política 

de currículo, currículo de Ciências, docência na EJA e o currículo como artefato cultural. O 

primeiro capítulo, intitulado Educação de Jovens e Adultos no Brasil: algumas 

considerações sobre o direito à educação e o currículo, estabelece um breve histórico sobre 

a EJA no Brasil, o qual aborda os movimentos em prol de uma educação de qualidade. 

Discutimos os desafios enfrentados pela EJA, como jornada de trabalho, evasão, falta de 

estímulo e a permanência desses sujeitos na escola. Nesse capítulo, adentramo-nos também na 

formação docente e nas considerações em torno do currículo de modo geral e dentro de uma 

perspectiva crítica e pós-crítica. Tecemos, ainda, algumas considerações sobre a Política 

Curricular da EJA com o intuito de mostrar a sua função e como está organizada para atender 

a essa modalidade. Por fim, abordamos nesse capítulo o ensino de Ciências, com foco na 

história da disciplina e nas concepções levadas pelos professores no ambiente escolar.  

O segundo capítulo, intitulado Abordagem teórico-metodológica da pesquisa: os 

caminhos da construção, organização e interpretação dos dados, aborda o percurso 

metodológico, o qual possui um caráter qualitativo. Nessa seção, destacamos o campo da 
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pesquisa, instrumentos para produção de dados, assim como os procedimentos da análise. No 

terceiro capítulo, Cenário da Política curricular no contexto da EJA, apresentamos a análise 

do documento, intitulado Política de EJA, o qual descreve inicialmente a etapa de concepção 

da proposta, a metodologia para a construção do novo currículo e as orientações para o trabalho 

pedagógico.  

O quarto capítulo refere-se ao Percurso formativo, concepção de currículo e prática 

docente nas narrativas dos professores, e trazemos uma discussão a partir das narrativas dos 

professores sobre a formação e inserção docente na modalidade de ensino da EJA, tecendo 

algumas considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos na visão dos docentes da Rede 

Estadual. Discutimos, também, as vivências da prática docente em sala de aula e, por fim, a 

importância da inter-relação do prescrito com o cotidiano do aluno. 

No quinto capítulo, intitulado Implantação da política curricular da EJA: 

considerações sobre o ensino de Ciências, apresentamos, conforme os relatos dos professores, 

uma discussão sobre os sentidos atribuídos à política curricular, analisamos a trajetória da 

implantação e implementação da proposta curricular, assim como o desenvolvimento da 

proposta curricular na escola, destacando as aproximações e distanciamentos acerca desse 

documento. Para finalizar, trazemos as considerações finais, tecendo algumas conclusões em 

torno da implantação da política curricular nas escolas e a influência na prática docente, porém 

lembramos que a conclusão desta pesquisa não é algo definitivo e fechado, pois estamos sempre 

dispostos a recriar.  
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PARTE I 

OS CONTEXTOS HISTÓRICOS DA EJA E A TRAJETÓRIA 

METODOLÓGICA 
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 

 

A EJA é uma modalidade de ensino que sofreu esquecimento ou foi despercebida por 

muito tempo. Contudo, hoje, está amparada legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9394/96). Além das questões educacionais, a EJA abrange outras dimensões sociais que afetam 

a aprendizagem. Nesse sentido, as políticas curriculares para essa modalidade traçam 

estratégias que visam a nortear a prática docente para tentar sanar essas dificuldades e tornar o 

currículo mais atraente, dinâmico e democrático. 

Iniciaremos este capítulo apresentando alguns aspectos históricos da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil e os desafios enfrentados por essa modalidade. Discutiremos sobre 

o currículo e o ensino de Ciências numa perspectiva social e suas interfaces com a EJA, levando 

em consideração que essa modalidade de ensino é marcada por particularidades diversas que 

influenciam o processo de ensino e aprendizagem.  Assim sendo, nessa incursão teórica, iremos 

utilizar alguns autores para respaldar a discussão, como Arroyo (2011), Silva (2017), Freire 

(2002), Moreira e Silva (2001), Goodson (2012), Lopes e Macedo (2011), Sacristán (2000), 

Apple (2006), Vilanova e Martins (2008), entre outros. 

 

1.1 Aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

Entendemos que a história da EJA relaciona-se com a própria expansão da educação, 

visto que sua história deve ser analisada considerando os aspectos econômicos e políticos de 

cada época. Contudo, é preciso analisar os diversos episódios que ocorreram e vêm ocorrendo 

na educação no Brasil para compreendermos a trajetória educacional dos jovens e adultos. 

Conforme Arroyo (2011, p. 19), “[...] o campo de Jovens e Adultos tem longa história. Diríamos 

que é um campo ainda não consolidado nas áreas de pesquisa de políticas públicas e diretrizes 

educacionais [...]”. A EJA, desde o surgimento no Brasil, constitui uma concepção de educação 

que não tem consenso na sociedade e vem pautada por lutas e direitos que visam a garantir a 

sua qualidade, acesso e permanência de todos. Na percepção de Arroyo (2011, p. 43), “[...] a 

história da EJA ocorreu em grande parte à margem da construção do Sistema Escolar: 

campanhas, movimentos, sociais, ONGs, igrejas, sindicatos”. Nesse sentido, a implantação da 

EJA no século XIX ocorreu com a chegada dos imigrantes, que tinham a intenção de discutir 

com a comunidade e sociedade brasileira quais seriam as raízes e implicações para identificar 
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a desigualdade, a luta de classes como era colocada naquele período. Conforme Ghiraldelli Jr. 

(2008), no Brasil Colônia, a educação era organizada em torno dos jesuítas e modelos de 

mudanças sistematizadas pelo Marquês de Pombal, e, basicamente, a educação era destinada a 

filhos de colonos.  Nessa época, a educação voltada para adultos4 era ineficiente, quando os 

jesuítas cumpriam a função de levar a fé católica e a alfabetização fundamentada nos métodos 

da educação jesuítica, conforme regras da Corte Portuguesa. 

 Para Lopes e Sousa (2010, p. 3), “inicialmente a alfabetização de adultos para os 

colonizadores tinha como objetivo instrumentalizar a população, ensinando-a a ler e a escrever. 

Essa concepção foi adotada para que os colonos pudessem ler o catecismo [...]”. Nesse cenário, 

a escola era organizada de acordo com os interesses do Estado, e, com a chegada da família 

Real, a educação perdeu o seu objetivo. Esse processo levou, nas primeiras décadas do século 

XX, a uma forte pressão, devido à demanda de mão obra qualificada que foi gerada pelo modelo 

de importação adotado pelo Brasil para fazer frente às necessidades impostas pela Segunda 

Guerra Mundial (1914-1919).  Nesse período, a EJA permaneceu a cargo do Estado e era 

concebida como extensão da educação formal para todos, sobretudo para os menos 

privilegiados, que habitavam nas áreas da zona urbana e rural. Dessa forma, percebemos que a 

preocupação com a educação popular no Brasil não é algo recente, e essa preocupação pode ser 

verificada nas ações governamentais da época, em que se instituíram os cursos noturnos 

voltados para os trabalhadores. Assim, Soares (2002, p. 8) afirma que: 

 

No Brasil, o discurso em favor da Educação popular é antigo: precedeu mesmo 

a proclamação da República. Já em 1882, Rui Barbosa, baseado em exaustivo 
diagnóstico da realidade brasileira da época, denunciava a vergonhosa 

precariedade do ensino para o povo no Brasil e apresentava propostas de 

multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de Ensino.  

  

Para Soares (1996), o cenário da EJA vem se modificando e se colocando como um 

importante campo de pesquisa e atuação. Porém, nem sempre foi assim. Segundo o autor, por 

muito tempo, a EJA foi relegada a um plano secundário e sem prioridades na área. Na década 

de 1930, o Brasil iniciou uma nova fase política e econômica no governo de Getúlio Vargas, 

que começou a mudar os rumos do Brasil. Assim, iniciou-se o processo de industrialização da 

sociedade, e, com o desenvolvimento dos setores da indústria de bens duráveis e não duráveis, 

o governo de Getúlio Vargas percebeu a obrigação de alfabetizar a população, criando o 

                                                             
4 A EJA é um termo mais recente.  Mesmo tendo se tornado uma ação do Estado na década de 1940, somente em 

1971, a EJA aparece pela primeira vez em capítulo específico da lei federal de educação (BRASIL, 1996). 
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Ministério da Educação como meio de assegurar as condições de ensino e aprendizagem, tendo 

em vista a promoção do sucesso escolar. A nova situação, estabelecida a partir dos anos 1930, 

veio modificar profundamente o quadro das aspirações sociais; surgiram nesse processo novas 

exigências também no que tange à educação. Saviani (2008, p. 43), em sua obra Escola e 

Democracia, retrata a situação da educação no Brasil em 1930, destacando que 

 
[...] o movimento de 1930, no Brasil, devido à ascensão do escolanovismo, 

correspondeu a um refluxo e até a um desaparecimento daqueles movimentos 
populares que advogavam uma escola mais adequada aos seus interesses. E 

por que isso? A partir de 1930, ser progressista passou a significar ser 

escolanovismo. E aqueles movimentos sociais, de origem, por exemplo, 

anarquista, socialista, marxista, que conclamavam o povo a se organizar e 
reivindicar a criação de escolas para os trabalhadores, perderam a vez, e todos 

os progressistas em educação tenderam a endossar o credo escolanovismo [...]. 

 

Ao mesmo tempo em que o governo Getúlio Vargas ia tomando essas medidas que 

favoreceriam os avanços na educação, surgiam também movimentos na sociedade com o 

objetivo de impulsionar a qualidade da educação brasileira. Um desses movimentos ficou 

conhecido como Escola Nova, que defendia uma educação na qual o professor não fosse o 

centro do processo educativo, mas em que o educando tivesse um papel de participação na 

construção da educação e formação humana. Já na década de 1950, a EJA era entendida como 

uma educação de base com desenvolvimento comunitário; com isso, surgem no final dessa 

década duas propostas de educação significativas: a educação de adultos entendida como 

educação libertadora, conscientizadora, idealizada por Paulo Freire, e a educação funcional, 

que tinha como função ensinar a população a ler, escrever e fazer cálculos. De acordo com 

Paiva (1983), essa prática de educação passa a contestar o sistema capitalista, favorecendo o 

vínculo das instituições e movimentos sociais em volta das Reformas de Base que foram 

direcionadas pelo governo João Goulart. 

Na década de 1970, essas duas propostas continuaram a ser entendidas como educação 

não formal, e, com isso, desenvolveu-se no Brasil o tão conhecido Mobral (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização), implantado, mais precisamente, em 1967. Para Mota (2009), o 

Mobral não apresentava características que permitissem o desenvolvimento crítico e, dessa 

forma, contribuiu muito pouco para a formação do ser humano e, dessa forma, resultou em 

analfabetos funcionais. Conforme o pensamento de Paiva (1983), o objetivo do Mobral era 

engendrar satisfação popular, trazendo visões e propósitos para desenraizar os danos sociais 

dos analfabetos. Sobre esses danos sociais, Arroyo (2011, p. 33) assevera que “[...] há 

constâncias que merecem a atenção das pesquisas e das políticas públicas: por décadas, esses 
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jovens e adultos são os mesmos pobres, oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros [...]”. Na 

década de 1970, no Brasil, desenvolvia-se uma ação que pleiteava mudanças no sistema 

educacional, tendo como uma de suas pautas de luta uma educação pública e de qualidade, 

oferecida pelo estado.  

Conforme Oliveira (2010), a década de 1970 foi marcada também pela implantação da 

política neoliberal e atuação das instituições multilaterais, e, desse modo, a educação era vista 

como manobra de disputa para a ascensão do país. Para Oliveira (2010, p. 6), a política 

neoliberal é caracterizada como “[...] uma expressão derivada de liberalismo, doutrina de 

política econômica fundada nos séculos XVIII e XIX que teve como orientação básica a não 

intervenção do Estado nas relações econômicas [...]”. Nesse cenário, o Estado passa a 

descentralizar as políticas de gestão, e, em consequência disso, formas de incentivos são 

estabelecidas com o objetivo de fazer com que o setor privado desenvolvesse oportunidades 

para que os operários tornassem-se mais qualificados.  

Nessa perspectiva, as questões ligadas à educação intensificaram-se pela necessidade de 

atender à demanda gerada pelo desenvolvimento industrial, e, como resultado desse processo, 

os jovens eram formados sem nenhum senso crítico. Freire (2002, p. 193) discute que “não é 

possível atuar em favor da igualdade, do respeito aos demais, do direito à voz, à participação, 

à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de 

criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser”. Assim, a educação deve contemplar 

a formação plena do ser humano, reunindo experiências transformadoras e valorizando o 

conhecimento que cada um traz para o contexto escolar, ou seja, o desenvolvimento educativo 

deveria acontecer conforme as necessidades de cada sujeito. 

A partir do movimento social democrático do país, na década de 1980, muitas 

conferências que envolviam questões sociais foram realizadas com o objetivo de discutir acerca 

da qualidade da educação e do seu acesso para todos. Com isso, no ano de 1985, o Mobral 

tornou-se Fundação Educar, tendo como principal objetivo erradicar totalmente o 

analfabetismo, mas, principalmente, preparar mão de obra necessária aos interesses capitalistas 

do Estado. Contudo, com a constituição em vigor, o então presidente Fernando Collor de Mello, 

no ano de 1990, aboliu a Fundação Educar. Essa decisão interferiu nos recursos de longo prazo 

para a educação, uma vez que a fundação custeava os projetos educacionais. Convém ressaltar 

que, na década de 1990, ocorreram modificações nos modelos de intervenção estatal. Essas 

modificações aconteceram em consequência das aberturas das relações sociais consolidadas 

pela política neoliberal. Desse modo, o Brasil impulsiona estratégias políticas, assim como 

reformas educacionais que são evidenciadas na LDB 9.394/96. 
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Somente com a LDB, nos artigos 37 e 38, é que se passa a contemplar a modalidade de 

educação de jovens e adultos para uma melhor adequação às novas exigências sociais. Dentre 

algumas alterações, podemos citar a redução da idade mínima de 15 anos para o Ensino 

Fundamental e 18 para o Ensino Médio. Nesse sentindo, a legislação da EJA tem como 

referências os seguintes documentos: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

que assegurou aos jovens e adultos o direito público, subjetivo ao Ensino Fundamental gratuito, 

e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), que destaca a integração da EJA à Educação Básica 

(BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, a partir de uma mobilização nacional, surgiram vários fóruns estaduais 

de EJA, e, mais tarde, o Ministério da Educação (MEC) criou uma Comissão Nacional para 

fortalecer a mobilização. Atualmente, os fóruns são mediadores da EJA no país, além de 

oportunizarem discussões e auxiliarem na investigação sobre a formação de jovens e adultos 

no Brasil. Além disso, é necessário compreender essa modalidade de ensino como pluricultural 

e analisar cada educando em suas especificidades, objetivando incorporar os conhecimentos 

prévios com o conhecimento formal adquirido na escola. Em outras palavras, essa fase de 

ensino representa uma mudança na vida de inúmeros indivíduos, portanto pode ser 

compreendida e estudada com um método específico para que os sujeitos da EJA possam ter 

experiências significativas.  

Diante desse cenário, os recursos financeiros que são disponibilizados para a EJA são 

insatisfatórios, o que compromete o cumprimento do direito à educação para todos. Do ponto 

de vista de Sena (2008), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), mesmo que tenha evoluído em relação 

à cobertura de todas as fases da Educação Básica com financiamento, estabeleceu para a EJA 

uma porcentagem máxima de 15% dos recursos. Desse modo, embora importantes avanços 

tenham ocorrido, ressaltamos que a EJA ainda segue às margens da educação, o que mostra que 

continua ocupando um espaço limitado no sistema educacional. Sob essa complexidade, a 

política neoliberal5 instituída no Brasil a partir de 1990 procura ver a educação como um motor 

na diminuição das desigualdades sociais e, além disso,  concede a responsabilidade da crise na 

Educação Básica aos governos. Com isso, a educação, conforme Frigotto (1989, p. 40), passa 

“[...] a constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar economicamente as diferenças 

de capacidade de trabalho e, consequentemente, as diferenças de produtividade e renda”. Desse 

                                                             
5 O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte, onde 

imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar. (ANDERSON, 1996, p. 9). 
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modo, a educação passa a ser compreendida como um requisito decisivo para o sustento do 

desenvolvimento econômico das sociedades capitalistas e, assim, passa a ser um meio condutor, 

segundo Gentile e Silva (1995), para a concretização das demandas do modelo neoliberal. 

Mediante esse contexto, vamos discutir na próxima sessão acerca das particularidades que 

fazem parte do contexto da EJA, elencando as principais limitações que interferem no acesso e 

permanência desse público na escola. 

 

1.2 Especificidades e limitações na Educação de Jovens e Adultos 

 

Muitos alunos que se encontram matriculados na EJA são frutos de uma situação 

econômica desfavorecida. Por várias razões, eles não conseguiram concluir seus estudos no 

período certo e tiveram que interrompê-los para ingressar no mercado de trabalho e contribuir 

para o sustento da família. Nesse contexto, os jovens e adultos das camadas populares, segundo 

Giovanetti (2006, p. 245), sofrem “[...] o agravamento das formas de segregação – cultural, 

espacial, étnica, bem como das desigualdades econômicas –, experimentam, a cada dia, o abalo 

de seu sentimento de pertencimento social”. Desse modo, infelizmente, ainda existe no Brasil 

a teoria de que os menos privilegiados não têm requisitos para aprender e, por isso, são 

obrigados a admitir que são trabalhadores assalariados, que se encontram nos limites da 

sociedade.    

Conforme Arroyo (2011), por muito tempo, o estabelecimento de ensino olhou para a 

EJA como uma modalidade de ensino incompleta, constituída por evasões, reprovações e com 

déficit de aprendizagem. Com essa visão, Arroyo justifica que não poderá haver mudanças se 

nós educadores não mudarmos a nossa maneira de ver a EJA. Arroyo (2011) traz outro sentido 

quando ele explica que os caminhos inacabados relacionados às questões sociais e também de 

ordem escolar não interrompem a constituição dos valores morais necessários à formação de 

qualquer indivíduo. O autor deixa claro que a trajetória de insucesso, percalços que acometem 

os jovens e adultos não influencia na formação de valores como respeito e ética que todo sujeito 

que vive em sociedade precisa ter para se relacionar de forma harmoniosa com seus pares. 

A propósito, os cursos noturnos no Brasil possuem atributos peculiares que visam a 

atender às massas trabalhadoras, dando continuidade à formação desses sujeitos e os 

capacitando para o mercado de trabalho. De fato, a legislação educacional brasileira faz 

referência à obrigatoriedade do oferecimento de cursos noturnos, contudo essa legislação não 

normatiza o funcionamento das escolas noturnas, o que acaba por determinar uma mesma 

estrutura e organização funcional a todos os turnos de trabalho da escola. É importante ressaltar 
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que, em algumas escolas, a modalidade da EJA não é oferecida somente no turno noturno, mas 

no diurno também, pois visa a facilitar o acesso daqueles alunos que necessitam estudar em 

outro horário.  Tal constatação aproxima-se dos estudos de Carrano (2007) ao discutir sobre o 

processo de juvenilização da EJA. Assim, afirma que: 

 

A preocupação com os jovens na EJA está, em grande medida, relacionada 

com a evidência empírica que eles e elas já constituem fenômeno estatístico 
significativo nas diversas classes de EJA e, em muitas circunstâncias, 

representam a maioria ou quase totalidade dos alunos em sala de aula. 

Entretanto, para além da dimensão quantitativa expressa pela presença cada 

vez mais significativa desses jovens, parece haver certo ar de perplexidade – 
e, em alguns casos, de incômodo revelado – frente a sujeitos que emitem sinais 

pouco compreensíveis e parecem habitar mundos culturais reconhecidos por 

alguns professores como social e culturalmente pouco produtivos para o 
desafio da escolarização (CARRANO, 2007, p. 1).  

 

O crescente aumento da entrada de jovens no mercado de trabalho e, por sua vez, nas 

classes de EJA de forma involuntária tem ocasionado certos conflitos e contratempos no 

cotidiano das escolas, pelo fato de muitos profissionais não reconhecerem a cultura desses 

jovens. Essa situação reflete a mesma encontrada na proposta pedagógica para o Tempo Juvenil 

do estado da Bahia, ou seja, para jovens entre 15 e 17 anos. Nesse sentido, a proposta expõe 

que esses jovens “[...] segundo observações e depoimentos de professores da rede não se 

ajustam bem, causam ‘indisciplina’, etc. Por outro lado, os mais velhos também rechaçam a sua 

maneira de ser, a sua postura na sala e outras atitudes” (BAHIA, 2013, p. 5). Com relação à 

identidade do jovem no espaço escolar, é comum observarmos cenas de conflitos devido ao uso 

de bonés, correntes e outros acessórios que não são bem vistos pelos professores e funcionários 

em geral; conforme Carrano (2007, p. 8) assevera, “[...] roupas e músicas que ‘incomodam’ 

aqueles que não pertencem ao grupo, mas que contribuem para dar visibilidade social aos 

sujeitos”. Para o jovem, esses símbolos parecem fazer parte do seu uniforme pessoal, é como 

se fosse um escudo contra os olhares externos, mas, para os professores, o uso em sala de aula 

constitui-se em uma afronta às normas da escola. 

Considerando esses conflitos, Carrano (2007, p. 1) destaca que “Alguns professores (e 

também alunos mais idosos) parecem convencidos de que os jovens alunos da EJA vieram para 

perturbar e desestabilizar a ordem ‘supletiva’ escolar”. Com esse cenário estabelecido, é 

frequente o estranhamento do ambiente escolar por parte dos alunos, o que resulta em 

desestímulo pelos estudos e, consequentemente, a evasão. Essa realidade mostra-nos um 

sistema educacional fragilizado, que ainda não deu conta das lacunas existentes na efetivação 

das políticas educacionais.  
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Nesse âmbito, a intensificação da juvenilização da EJA é consequência também desses 

fatores, e, assim, ao fixar a idade de 14 anos para a término do Ensino Fundamental, os jovens 

que estão acima dessa faixa etária tornam-se excluídos desse direito e, quando voltam para a 

escola, são direcionados para a EJA. Para Mello (2009, p. 8), “O desafio posto para a escola 

pública hoje, e não apenas para a EJA, é como dar um tratamento a esses adolescentes, 

repensando a própria estrutura de organização escolar e curricular, inclusive aquela que 

supomos alternativa à escolar tradicional [...]”. Sob tal complexidade, Carrano (2007) aponta 

que, para vencer esse contratempo, precisamos rastrear caminhos para construir ambientes 

relevantes que favoreçam discussões acerca da origem desses jovens que estão na sala de aula 

e criar metodologias coerentes às particularidades desse público.  

Convém ressaltar que o processo de escolarização desses jovens é marcado na maioria 

das vezes por interrupções e esse fator não se encontra de modo isolado. Frequentemente, pode 

estar associado a outros fatores, como, por exemplo, às questões econômicas, que empurram 

esses jovens para o mercado de trabalho muito cedo ou, apenas, à defasagem idade/série, que 

os impedem de ser matriculados no ensino regular. Diante disso, Carrano (2007, p. 5) afirma: 

 

Os educadores precisam, então, estar atentos à pluralidade de situações e 

trajetórias labirínticas que configuram um quadro múltiplo dos modos de 

viver a "transição da vida adulta". Isso significa dizer, por exemplo, que para 
jovens das classes populares as responsabilidades da "vida adulta" chegam 

enquanto estes estão experimentando a juventude. Os baixos níveis de renda 

e capacidade de consumo redundam na busca do trabalho como condição de 
sobrevivência e satisfação de necessidades materiais e simbólicas para a 

maioria dos jovens. 

 

Nesse sentido, a realidade econômica precária de muitos jovens, infelizmente, obriga-

nos a abandonar os estudos à procura de um emprego que assegure a sua sobrevivência e, até 

mesmo, da família.  Podemos observar nessas trajetórias jovens fazendo escolhas entre a escola 

e o trabalho, e, desse modo, esses ingressam na EJA a fim de concluírem os estudos e 

conseguirem algo melhor para a sua vida. Enfatizamos que a presença de jovens nessa 

modalidade é devido ao mau funcionamento das políticas públicas, que excluem esses alunos 

em defasagem idade/série do sistema regular de educação, e, dessa forma, a heterogeneidade 

nesses espaços não é bem vista pelos professores, conforme foi citado anteriormente. 

Nesse contexto, sabendo que existe heterogeneidade nos cotidianos das escolas de um 

modo geral, notamos que há uma tentativa de homogeneização dos estudantes, uma vez que a 

legislação trata de maneira igual os desiguais, isto é, os estudantes do diurno e noturno, e os 

trabalhadores estão submetidos às mesmas regras organizacionais, porém são movidos por 
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objetivos, expectativas e motivações diversas. Assim, trabalhar na EJA remete a uma nova 

realidade, a qual insere o professor em um universo pedagógico distinto, em que a didática 

empregada deve ser pensada e repensada para que o aprendizado possa ser significativo. 

 Normalmente, os alunos do noturno já chegam cansados e cheios de compromissos 

externos. Em sua grande maioria, vêm de um turno de trabalho, sem falar que ainda há pessoas 

que se matriculam apenas com o objetivo de obterem um vínculo social. Além desses desafios, 

temos alunos com necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, o professor precisa 

criar possibilidades para interagir com uma turma tão heterogênea e ser atento a todas essas 

especificidades para saber administrar as diversas situações que poderão surgir. Em vista disso, 

sabemos que, quando jovens e adultos chegam à escola, trazem consigo muitos conhecimentos, 

que podem não ser aqueles sistematizados pela instituição, mas são saberes oriundos de suas 

experiências pessoais e profissionais.  

De acordo com Arroyo (2011, p. 24), na EJA, “[...] a visibilidade com que emerge nas 

últimas décadas e seu protagonismo não vêm apenas das lacunas escolares, das trajetórias 

escolares truncadas, mas vêm das múltiplas lacunas a que a sociedade condena [...]”. As 

dificuldades que permeiam a vida escolar desses sujeitos entrecruzam-se com vários problemas 

de ordem social. Dessa forma, no percurso de ensino e aprendizagem da EJA, podemos 

encontrar grandes obstáculos relacionados à participação, inserção e permanência desses alunos 

diante da larga pluralidade cultural. Logo, precisamos internalizar concepções que venham 

favorecer mudanças no sentido de incluir os sujeitos e ampliar o seu conhecimento.  

Nesse cenário, temos dois grupos que foram precocemente excluídos dos seus direitos 

educativos. O primeiro grupo é o de pessoas idosas analfabetas que viveram em uma época em 

que o acesso à educação era mais difícil, principalmente na zona rural. O segundo grupo, 

bastante heterogêneo, é o de pessoas que abandonaram seus estudos por fatores escolares, como 

a repetência, insucesso nos estudos e fatores extraescolares; estes podem estar relacionados à 

violência em torno da escola, o que gera graves consequências individuais, como também à 

situação socioeconômica e familiar. No discurso de Ferrari (2011), é substancial saber 

reconhecer a história de vida desse público, que é diferente de outras pessoas da mesma faixa 

etária. Nessa lógica, a autora lembra que jovens e adultos da EJA são acometidos pela exclusão 

do grupo de pessoas da mesma idade e também do sistema educacional.   

Arroyo (2011, p.46) lembra que “[...] as estratégias de vida dos jovens e adultos não se 

tornaram mais fáceis; ao contrário, vêm se tornando mais imprevisíveis e incontroláveis para 

os próprios jovens e adultos, até para os adolescentes [...]”. Infelizmente, estamos oferecendo 

um modelo de educação de jovens e adultos muito rígido e pouco apropriado do ponto de vista 
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de como são organizados os conteúdos escolares para atender às necessidades educativas desse 

público tão diversificado. Arroyo (2011) ressalta, ainda, que, para sair da rigidez imposta à EJA 

pelo sistema educacional, será fundamental criar vínculos entre as trajetórias de vida e os 

percursos escolares desses sujeitos. Esses vínculos são necessários, no sentido de 

compreenderem melhor a realidade dos envolvidos, pois é comum encontrar nessa modalidade 

alunos sem nenhuma perspectiva para continuarem seus estudos. Nesse sentido, sabemos que o 

êxito na escola produz uma sensação de melhoria na autoestima, o que resulta nos alunos um 

efeito de segurança.  

A evasão escolar é outro desafio que compromete a permanência do público da EJA nas 

escolas e é considerado um grave problema em todo o país. Infelizmente, as situações que levam 

os alunos da EJA a evadirem, muitas vezes, fogem do controle do professor e da escola. Na 

abordagem de Aranha (2003), o trabalho é o ponto determinante que contribui para a evasão 

desses alunos, mas sabemos que existem outros motivos que impedem o retorno para a escola, 

como o casamento, a questão do machismo enfrentado pelas mulheres, que, muitas vezes, têm 

seus esposos que impedem a saída para a escola, a distância, a família etc. 

Entretanto, existem outros fatores que podem influenciar na permanência desses alunos 

na escola, como a violência no bairro, o transporte, o uso e tráfico de drogas nas escolas.  Diante 

disso, é fundamental que o ambiente escolar seja uma experiência agradável que colabore com 

essas pessoas, que já chegam cansadas após um dia de trabalho e que, na maioria das vezes, 

acham as aulas sem relevância para a sua realidade. De acordo com Freire (1996, p. 64), “não 

é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, ao seu ser formando-se, à sua identidade 

fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em que eles vêm existindo [...]”. 

Nesse sentido, é preciso considerar o contexto sociocultural em que esse público encontra-se 

para sistematizar uma escolarização que considere a percepção da sua realidade para, 

posteriormente, adentrar na construção dos conhecimentos escolares. 

 

1.3 Formação e atuação docente  

 

O educador Paulo Freire preocupava-se com uma formação crítica dos educandos. 

Assim, começou a desenvolver seu trabalho de alfabetização, fundamentado em métodos e 

objetivos que buscavam adequar o trabalho às especificidades dos alunos; começou a emergir 

a consciência de que escolarizar adultos requeria o desenvolvimento de um trabalho diferente 

daquele destinado às crianças nas escolas regulares. Dessa forma, essa modalidade de ensino 

exigia o desenvolvimento de propostas adequadas à realidade dos sujeitos. Para Arroyo (2011, 



36 

 

p. 32), “[...] a longa história da EJA mostra inúmeros educadores e instituições, inúmeras 

práticas e teorias pedagógicas sérias que vêm resistindo a esse olhar polarizado. Sem superar 

essa polarização, dificilmente, reconstruiremos a história da nossa educação [...]”. Nesse 

sentido, os cursos de formação de professores no Brasil não podem ausentar-se do problema da 

educação de jovens e adultos, a qual é considerada ainda uma necessidade social. A formação 

do professor é uma condição básica para o desenvolvimento e qualidade da educação básica, 

no entanto Carmo (2012, p. 150), fundamentado em Goodson (2007), aponta que “[...] ao 

repensar nos conceitos de justiça social em educação e formação é necessário enfrentar os 

efeitos dominadores decorrentes da nova ordem econômica do mundo globalizado [...]”. 

Partindo do pressuposto de que a educação no contexto neoliberal está intimamente associada 

às mudanças, o professor, principalmente aquele que tem muito tempo no exercício da docência 

e, portanto, é mais experiente, vem sofrendo os impactos dessa estrutura, e, desse modo, a falta 

de estímulo recai sobre esses profissionais. Nesse sentido, Goodson (2007, p. 24) adverte 

 

[...] que a desmotivação que ocorre entre os professores mais experientes é 
apenas parte do envelhecimento. Isto não pode se aplicar aos professores que 

realizam um trabalho eminente ao longo de suas carreiras, quando são 

valorizados e seus propósitos e missões estão de acordo com a visão social 

geral de educação. 

 

Colaborando com a ideia, acrescentamos ainda que a desvalorização agregada a 

sobrecarga do trabalho docente e a ausência da formação continuada vêm alavancar ainda mais 

a desmotivação do professor e, como já sabemos, todos esses embates refletem posteriormente 

na educação que se pretende concretizar para a formação de indivíduos socialmente crít icos e 

emancipados. A necessidade da formação continuada exige que as políticas públicas 

estabeleçam metas não apenas para se aumentar a titulação do professor, mas para que este 

esteja comprometido com as demandas que o coletivo de alunos exige. Esse compromisso é 

atravessado pelos saberes dos professores, que, na prática, surgem como mecanismo para a 

diversidade que encontramos na sala de aula, assim como é colocado por Carmo e Selles (2015, 

p. 234), os quais, referindo-se aos argumentos de Tardif (2008), reconhecem que “[...] a 

diversidade de saberes, os conflitos e as tensões que permeiam a prática docente como fatores 

que engendram a formação dos futuros professores”. Desse modo, é no cotidiano que esses 

saberes construídos nas relações sociais são assentados como eixo central do saber do professor 

e proporcionam condições favoráveis à sua atuação.   

Dinte desse cenário, consideramos o argumento de Selles e Ferreira (2009, p. 54) sobre 

a formação e a experiência docente. As autoras abordam que os elementos formativos dos 
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professores estão sendo vinculados aos “[...] pré-vestibulares populares e à tutoria em projetos 

em educação à distância, uma vez que ambos se multiplicam em muitas universidades públicas 

e contam com uma crescente participação dos estudantes matriculados em cursos de 

licenciaturas”. Nesse sentido, esses docentes, ao ingressarem no ambiente escolar, na maioria 

das vezes, em sua prática, copiam fielmente particularidades acadêmicas. Para Selles e Ferreira 

(2009), esse perfil docente vai se transformando a partir do momento em que esses profissionais 

passam a frequentar disciplinas pedagógicas e de Prática de Ensino. As autoras destacam que: 

 

À medida que os licenciados vão interagindo com os professores das escolas, 

internalizando suas rotinas, enfrentando as surpresas, os desafios de seus 

cotidianos e passando a criar suas próprias atividades de ensino, começam a 
perceber as singularidades dos contextos escolares (SELLES; FERREIRA, 

2009, p. 57).   

 

Essa apropriação na formação docente tem como foco as experiências compartilhadas 

nos ambientes escolares e não somente o uso de conhecimentos adquiridos nos centros 

acadêmicos. Nesse contexto, diversas experiências indicam a urgência de se pensar a 

singularidade da EJA e de ultrapassar a prática de lidar com seus alunos da mesma maneira 

com que se trabalha com os do Ensino Fundamental e Médio regular. Os jovens e adultos, por 

se encontrarem em outras etapas de vida, têm saberes, perspectivas, condições psicológicas que 

os afastam do mundo infantil e adolescente, o que requer dos professores o desenvolvimento 

de métodos adequados, a fim de conferir sentido aos currículos e às práticas de ensino 

(BRASIL, 2001).  

 Para atuar na EJA, é importante que os professores tenham algumas particularidades 

necessárias para trabalhar com esse público jovem, adulto, trabalhador. Conforme Freire 

(2002), o ensinar a refletir e questionar sobre a sua realidade é a conduta correta para transmitir 

conhecimento. Desse modo, o professor deve estar alicerçado na teoria para desenvolver 

estratégias que estimulem nos alunos a criatividade e o interesse em querer buscar o 

conhecimento. 

Nesse sentido, Romão (2006, p. 61) ressalta que “[...] o professor é um educador [...] e 

não querendo sê-lo, torna se um deseducador. Professor-Instrutor qualquer um pode ser, dado 

que é possível ensinar relativamente com o que se sabe; mas Professor/Educador nem todos 

podem ser, uma vez que só se educa o que se é”. Portanto, o papel do educador é o de mediador 

da aprendizagem, priorizando nesse processo a experiência de vida de cada aluno, auxiliando-

o, assim, na apropriação do conhecimento sistematizado. No entanto, o educador que trabalha 

na EJA trabalha também em outros turnos do ensino regular, que, geralmente, têm um público 
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alvo definido de acordo com a faixa etária. Assim sendo, não é aceitável que as metodologias 

utilizadas para esses alunos sejam também utilizadas para a EJA, pois devemos considerar o 

ritmo de aprendizagem e as especificidades dos envolvidos. 

Libâneo (2005) discute que a realidade atual da educação é obscura e está mergulhada 

em contradições de ordem econômica, social e política. Dessa forma, os sistemas educacionais 

e os artifícios de aprendizagem aplicados nas salas de aula têm colaborado pouco para vencer 

essas contradições, assim como para motivar o desenvolvimento de percepção dos alunos. Em 

linhas gerais, Garcia e Moreira (2006, p. 11, destaque nosso), ao discutirem sobre a função do 

professor, ressaltam que esta não está circunscrita somente no controle dos conteúdos, mas, 

sobretudo, “[...] em conhecimentos mais amplos sobre o processo educativo e o papel da escola 

no mundo de hoje, [o professor] precisa entender as relações entre o processo educativo, a 

escola e a cultura. Precisa pensar em como deve responder à situação de desigualdade [...]”. De 

certo, a formação do professor deve ir além de uma simples formação técnica que objetiva o 

domínio dos conteúdos que são transmitidos na sala de aula. Deve contemplar um processo de 

formação humana, isto é, uma formação para a vida que possa compreender a diversidade e a 

cultura de cada indivíduo. 

Na visão de Selles e Ferreira (2009), os desafios que são vistos atualmente no processo 

de formação dos professores estão atrelados à função da escola e da universidade. Para além 

disso, é importante considerar que a formação de professores não se conclui ao terminar a 

licenciatura, é algo que vai se perpetuando na formação continuada.  Nesse sentido, as autoras 

fazem uma comparação entre as comunidades educacionais e científicas, abordando que estas 

instituições desempenham suas funções quando selecionam os conteúdos e também as técnicas 

de ensino. De certo, temos que ter a sensibilidade de procurar entender aquilo que for mais 

importante, mais significativo e criar uma estratégia para que esse conteúdo tenha sentido para 

os alunos. 

 Cabe considerar que a EJA é uma modalidade de ensino que tem duas funções: 

reparação e a emancipação. Nessa perspectiva, a função reparadora significa não só a entrada 

no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 

qualidade (BRASIL,1996). Nesse caso, se a função é de reparar e emancipar, essa modalidade 

visa a garantir a dignidade ao jovem e ao adulto. Assim, não podemos compreender esse público 

como sendo um público que necessita apenas de escolarização. Não é simplesmente trabalhando 

com os conteúdos curriculares do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio que se vão garantir 

ou corresponder às expectativas dessa modalidade.  
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A EJA, atualmente, faz parte da política educacional brasileira, logo, precisamos 

repensar a formação do professor. Quando pensamos no professor que atua com esse público, 

podemos ver tradicionalmente um docente que se utiliza da didática e do conteudismo. Para 

Libâneo (2008), a didática versa os propósitos e estratégias de efetivação do processo de ensino, 

pois ela auxilia o professor a criar métodos que enriquecem o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas nos alunos. Com relação ao conteudismo, Nogueira (2001) considera que há certa 

preocupação em cumprir de forma integral os conteúdos selecionados para o ano letivo, não 

levando em consideração a aprendizagem do aluno. Esse aspecto também é comentado por 

Libâneo (2008), argumentando que o caráter social dos conteúdos e a participação na prática 

social exigem do aluno o domínio de conhecimentos básicos e do professor, uma seleção de 

assuntos relevantes que correspondam às expectativas dos educandos. Diante disso, o aluno 

deve compreender o seu mundo e saber ultrapassar as barreiras da falta de estímulo, buscando 

sempre o conhecimento.   

Barcelos (2014, p. 34), por sua vez, destaca que “no trabalho educativo com jovens e 

adultos, há que se levar em consideração estas questões históricas, políticas, econômicas. 

Enfim, culturais”. Portanto, há uma necessidade de ampliar a competência desse professor. 

Nesse contexto, ele precisa ter domínio não somente dos aspectos educacionais e pedagógicos, 

como também precisa entender a realidade dos jovens e adultos, de avaliação e de currículo, 

trabalhar com projetos junto a esses alunos, entre outros pontos que fazem ampliar a 

competência desse professor para trabalhar com esse público.  

Sob o mesmo ponto de vista, Pacheco (1995) aborda que, para os docentes acolherem 

bem o público da EJA, precisam manter cuidados com vários fatores, tais como reconhecer a 

modalidade de ensino para idealizar a organização do trabalho pedagógico; estimular o diálogo; 

contextualizar as temáticas e valorizar as competências dos alunos. Trabalhar com jovens e 

adultos, portanto, é muito diferente, não se trata então de reproduzir o currículo. Para Cassab 

(2016, p. 27), precisamos “[...] entender como o educando da EJA constrói seus determinados 

modos de ser ou como ocupam espaços de lazer, cultura e criam redes de trocas culturais e de 

solidariedade”. O mais importante na relação com esse público não é nem o conteúdo a ser 

ensinado, é a compreensão da sua realidade, é preciso compreender os aspectos sociais e 

culturais relacionados e inerentes a esse público. Esses aspectos são as vivências, múltiplas 

experiências, histórias, muitas vezes, relacionadas ao campo e à periferia, à estrutura familiar, 

à herança cultural e às tradições. Tudo isso na EJA é muito diferente de quando nós falamos de 

crianças e adolescentes. Então, nós precisamos deixar como observação que educar e 
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escolarizar jovens e adultos não são a mesma coisa que educar e escolarizar crianças e 

adolescentes.  

Nesse sentido, a grande diferença entre ensinar jovens e adultos, crianças e adolescentes 

está no foco na pessoa humana, no diálogo, na história de vida que esse público traz. Assim, 

precisamos ser mediadores dessa nova relação, e isso é um grande desafio, porque temos que 

ensinar pensando em reconstruir aquilo que esse jovem e adulto não tiveram na idade certa. 

Desse modo, como desenvolver uma cultura docente específica e apropriada para a EJA? Isso 

só será possível com base na pesquisa, na produção teórica, nas observações e diálogos com os 

jovens e adultos nos seus processos de escolarização. Isso quer dizer que há um grande caminho 

a ser percorrido para que a postura do professor possa ser ajustada às necessidades formativas 

da EJA, não no que diz respeito ao conteúdo que será ensinado, mas, essencialmente, ao 

tratamento que será dado a esse público e à forma como esse público será reconhecido, porque 

a necessidade fundamental de reparação e emancipação é uma meta a ser seguida. Dessarte, é 

necessário que exista uma pedagogia apropriada que também leve a esse público projetos, 

participações ativas, currículo inovador, sempre com base na realidade sociocultural dos alunos. 

Nesse contexto, trazemos a seguir uma discussão sobre as concepções e reflexões em torno do 

currículo como campo político, pois sabemos que não há neutralidade no currículo e sua 

organização sempre vai estar relacionada às questões da sociedade.   

 

1.4 Tecendo algumas considerações sobre o currículo  

 

A princípio, é necessário pontuar que o nosso trabalho foi construído dentro de uma 

perspectiva crítica de currículo, a qual tem como foco ultrapassar as relações de poder e 

contribuir para que o professor transforme-se em pessoa reflexiva frente à realidade a que 

pertence. Assim, a teoria crítica tem como finalidade contestar e criticar os modos como o 

conhecimento é disseminado na sociedade e compreende que o currículo é um artefato 

mediador para a construção das aprendizagens (SILVA, 2017). De forma geral, várias 

concepções de currículo vêm sendo discutidas e conquistando espaço nas pesquisas 

educacionais. Essa discussão é consequência das mudanças curriculares que são determinadas 

às escolas. Para Lopes e Macedo (2011), definir o termo currículo não é uma questão simples, 

pois as pesquisas nesse campo têm encontrado várias definições. Sendo assim, compreender 

um campo com várias significações como o currículo exige analisar e desvendar os fatos 

históricos da sociedade e a organização escolar. Nesse sentido, quando procuramos definir esse 

termo, levamos em consideração o contexto escolar e, logo, reportamo-nos a atividades, 
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disciplinas, planos de aula e tudo o que está relacionado à vivência do aluno na sala de aula. 

Ademais, o currículo ultrapassa os muros das escolas e se torna indispensável na construção e 

orientação das propostas e práticas docentes articuladas a políticas públicas.  

Com base no exposto, reconhecemos que há uma pluralidade de referências que 

abordam a temática curricular. Diante disso, para Pacheco (2007), a palavra currículo vem do 

latim curriculum, que quer dizer lugar onde se corre, ou corrida, trajetória, percurso a seguir, 

termo originado do verbo currere. Para o autor, a palavra currículo é definida como um curso 

a ser seguido e um conteúdo a ser estudado. Nesse contexto, Silva (2017, p.150) afirma que 

“[...] o currículo é o lugar, espaço, território. O currículo é a relação de poder. Currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no 

currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento”. É no currículo 

que se discutem as diversas questões culturais, a nossa identidade, experiências, propostas 

pedagógicas e como a educação é constituída historicamente. 

 Desse modo, entendemos o currículo como uma práxis e não como um instrumento 

estático. Sobre isso, Sacristán (2000, p.15-16) defende que este “é uma prática, expressão da 

função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele 

uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica 

[...]”. Assim, o currículo não é apenas uma relação de conteúdos a serem comunicados para os 

alunos, ele não se resume à função de transmitir o conhecimento, ultrapassa essas funções, no 

sentido de formar cidadãos com uma visão crítica diante da realidade. Além disso, é importante 

lembrar que, seja qual for o conceito de currículo, este sempre estará envolvido nas relações de 

poder, uma vez que não existe currículo neutro. De acordo com Moreira e Silva (2001, p.7-8),  

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada de conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares. O currículo 

produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um 

elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada as 
formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

 

Dessa forma, devemos levar em consideração as relações de poder, os alicerces culturais 

e sociais ao analisar o currículo, para que possamos construir um processo de ensino e 

aprendizagem que favoreça um conhecimento crítico da sociedade. Do ponto de vista de Veiga 

(2002, p. 7), “[...] o currículo é uma construção do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente 

produzidos e as formas de assimilá-los [...]”. Nessa perspectiva, passa a ser considerado o 
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currículo como artefato social e cultural, e se deixa de se preocupar, apenas, com a organização 

do conhecimento a ser transmitido aos alunos. 

 Conforme Lopes e Macedo (2011, p.21), o campo do currículo no Brasil foi fortemente 

marcado, no entanto “apenas na virada para os anos 1900, com o início da industrialização 

americana, e nos anos 1920, com o movimento da Escola Nova no Brasil, a concepção de que 

era preciso decidir sobre o que ensinar ganha força [...] aí se iniciam os estudos curriculares”. 

Desse modo, com o processo de industrialização, a escola passa a ter novas atribuições, no 

sentido de tentar encontrar soluções para os problemas relacionados às transformações 

econômicas da sociedade. Diante dessa nova ordem capitalista, é exigida da escola uma nova 

forma de ensinar, que fosse possível inserir o ensino técnico e profissional apto a assegurar a 

formação do cidadão como trabalhadores disciplinados.  

Nesse caso, Lopes e Macedo (2011) argumentam que a busca pela escolarização 

aumenta à medida que ocorre a industrialização na sociedade americana. Com isso, a escola 

passa a ter o importante papel de tornar o jovem norte-americano sociável para atender aos 

padrões vigentes daquela época. Para Lopes e Macedo (2011, p. 26), “a importância da escola 

para o desenvolvimento econômico do país, ressaltada em múltiplos momentos, é uma das 

expressões dessa crença, assim como o destaque que a ela se dá como espaço de socialização 

dos sujeitos”. Dessa forma, podemos dizer que o currículo fundamenta-se numa ideologia para 

sustentar a crença de que é necessária a organização capitalista da sociedade.  

Os três grandes modelos que estabeleceram a teorização do currículo, segundo Silva 

(2007), em momentos históricos da sociedade, foram: as teorias tradicionais, as teorias críticas 

e as teorias pós-críticas. Com relação às primeiras tendências, denominadas escolanovismo e 

tecnicismo, sobre o campo do currículo, Moreira e Silva (2001) citam Kliebard (1974), o qual 

discute que essas tendências observadas nos primeiros estudos tinham como foco o interesse 

do aluno, e a outra era voltada para os interesses científicos, no sentido de criar meios para 

fortalecer a personalidade adulta.  

Do ponto de vista das teorias tradicionais ou teorias técnicas, os conhecimentos são 

verdades absolutas, considerados como algo pronto e indiscutível. Nessa teoria, a função do 

professor é transmitir o conhecimento, e o aluno – que é visto como ser passivo – limita-se a 

escutá-lo. Em diálogo com Bourdieu (1979, apud MOREIRA;SILVA, 2001, p. 27), “o 

currículo, então, não é visto, tal como na visão tradicional, como um local de transmissão de 

uma cultura incontestada e unitária, mas como um campo em que se tentará impor tanto a 

definição particular de cultura da classe ou grupo dominante [...]”.   Desse modo, os conteúdos 

culturais operam como indicadores de classe, em que os fundamentos e os atos democráticos 
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são entendidos em meio aos conflitos. Nesse sentido, a escola passa a ser considerada um 

espaço de luta, uma vez que sempre vai existir um currículo oficial, e, consequentemente, 

determinados grupos vão ser privilegiados, e outros, marginalizados.   

Conforme Silva (2017), a teoria tradicional surgiu na década de 1918, nos Estados 

Unidos, com a publicação do livro The curriculum (O currículo), do autor John Franklin Bobbit, 

o qual orientou que a educação deveria seguir o modelo da indústria ou empresa. Porém, para 

que esse modelo de educação acontecesse, seria necessário seguir o método de administração 

científica proposto por Frederick Winsow Taylor, que ficou conhecido como taylorismo. Nessa 

teoria, Ralph Tyler, mencionado por Lopes e Macedo (2011, p. 25), “estabelece um vínculo 

estreito entre currículo e avaliação, propondo que a eficiência da implementação dos currículos 

seja inferida pela avaliação do rendimento escolar dos alunos”. Dessa maneira, na teoria 

tradicional, o currículo é pensado como forma de estruturar os objetivos e planejar as 

metodologias para que estes sejam atingidos no contexto escolar. 

Rompendo com o modelo tecnicista proposto por Bobbit e Tyler, John Dewey 

apresentou um currículo voltado para a experiência da criança. Assim, segundo Lopes e Macedo 

(2011, p. 24), para Dewey, “as atividades curriculares e os problemas são apresentados às 

crianças para que elas, em um mesmo processo, adquiram habilidade e estimulem sua 

criatividade”.  As concepções de Dewey fazem-nos refletir sobre o papel do professor, que 

precisa ser diferente do modelo tradicional, o qual se limita apenas a transmitir as informações 

aos alunos, permitem também refletir sobre a educação que queremos para uma possível 

mudança social.  

Na perspectiva da teoria crítica, o currículo é entendido como emancipação, como 

libertação pelo conhecimento. Essa teoria faz uma análise crítica do currículo a fim de saber 

quais são as relações de poder, interesses das classes sociais que estão por trás desse currículo. 

Conforme Moreira e Silva (2001, p. 27), “[...] na concepção crítica, não existe uma cultura da 

sociedade, unitária, homogênea e universalmente aceita e praticada e, por isso, digna de ser 

transmitida às futuras gerações através do currículo [...]”. Os aspectos considerados pela teoria 

crítica são ideologia, classe social, currículo oculto, burguesia, capitalismo, relações sociais de 

produção; tudo isso é analisado pela teoria crítica de currículo. 

Segundo Silva (2017, p. 147), “[...] a teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria 

crítica para nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através de relações de poder e 

controle, nos tornamos aquilo que somos”. Desse modo, a teoria crítica questiona a 

desigualdade social, a neutralidade dos conhecimentos, a hegemonia dos conhecimentos 

científicos, porque é hegemônico em relação ao conhecimento popular, à racionalidade desse 
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conhecimento, todos esses aspectos relacionados à exploração econômica, às relações de poder 

e sociais são colocados na teoria crítica. Já a teoria pós-crítica traz uma espécie de 

ressignificação, ou seja, o que pode ser feito a partir dessa crítica. 

Nesse sentido, Silva (2017, p. 149) assevera que “[...] as teorias pós-críticas olham com 

desconfiança para conceitos como alienação, emancipação, libertação, autonomia que supõem 

todos uma essência subjetiva que foi alterada e precisa ser restaurada”. Dessa maneira, a teoria 

pós-crítica trabalha com multiculturalismo, traz a questão da minoria, a produção das 

diferenças, a diversidade e os direitos humanos para dentro do currículo. Os eixos transversais 

do currículo em movimento, que são diversidade, cidadania, sustentabilidade e direitos 

humanos, são eixos que estão ligados à teoria pós-crítica.   

Frente a tais considerações, para transformar a escola, precisamos entender em que 

território estamos pisando, assim como, ao pensar no currículo, devemos refletir no sentido de 

saber qual o tipo de currículo que queremos. Na abordagem de Moreira (2007, p. 28), “o 

currículo é um campo em que se tenta impor tanto a definição particular de cultura de um dado 

grupo quanto o conteúdo dessa cultura. O currículo é um território em que se travam ferozes 

competições [...]”. Nesse cenário, entendemos que o currículo é um campo atravessado por 

relações de poder em que se pretende formar os sujeitos para atuarem, reagindo ou não, numa 

determinada sociedade.  

Dessa forma, temos que pensar um currículo em um contexto mais abrangente para, a 

partir disso, sabermos como surgiram as diversas teorias curriculares. Pensar currículo é refletir 

sobre como as teorias são gestadas nesses contextos e também acerca de que sociedade é essa 

em que estamos vivendo, uma vez que o currículo não é neutro, ele é intencional. Este é 

considerado um texto abstrato que se materializa no ambiente escolar, no qual se inscreve o 

conceito de homem, sociedade e cultura. Nesse sentido, o currículo sempre esteve relacionado 

com a ideia de conhecimento. Com essa associação do currículo com o conhecimento, a escola 

passa a ser o lócus privilegiado do conhecimento sistematizado, configurado em forma de 

planejamento. Silva (2017, p. 15) afirma que “o currículo é sempre o resultado de uma seleção: 

de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona‐se aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo”. No entanto, muitas pessoas limitam sua interpretação 

apenas à descrição dos conteúdos programáticos que hão de ser ministrados em determinada 

disciplina. Desse modo, a seleção dos conteúdos de um currículo vai de encontro com o 

conhecimento que é considerado válido para a sociedade e formação do ser humano. 

Partido das considerações de que o currículo não é neutro, parece-nos determinante 

refletir sobre um currículo assentado nas relações de poder, assim como no sistema simbólico 
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incorporado nos vínculos entre os professores e o currículo formal no ambiente escolar. Assim, 

Goodson (2012) chama a atenção para compreendermos o currículo não como imposição, ou 

seja, não como uma prescrição, mas como artefato de organização social. Logo, o currículo 

elaborado evidencia as conexões de poder que permeiam a sua história na nossa sociedade. 

Desse modo, para Saviani (2002), currículo diz respeito à seleção, sequenciação e dosagem de 

conteúdos da cultura a serem desenvolvidos na prática. Saviani afirma, ainda, que o currículo 

compreende conhecimentos, ideias, hábitos, valores etc., dispostos em conjuntos de matérias 

ou disciplinas escolares e respectivos programas, com indicações de atividades e experiências 

para sua consolidação. 

Goodson (2012, p. 8) reforça sua posição ao argumentar que “uma história do currículo 

não deve tampouco cair na armadilha de ver o processo de seleção e organização do 

conhecimento escolar como um inocente processo epistemológico [...]”. Contudo, investigar 

um campo intrincado de sentidos como o do currículo exige que se analise a historicidade em 

que as demandas são colocadas para a comunidade. Assim, interpretar a repercussão dessas 

questões no chão da escola demanda a concepção de que atividades teóricas ou práticas 

propostas nos currículos não se distanciam dos conflitos das classes sociais em busca pelo 

poder, das políticas, dos princípios, dos valores e das ideias de uma sociedade.  

Analisando o contexto brasileiro, Berticelli (2005, p. 25) destaca que, “no Brasil, o 

currículo tornou-se palco de lutas, de opções, de escolhas (ainda que limitadas), muitas vezes 

apressadas, outras vezes extremamente criteriosas, muitas vezes democráticas, outras 

autocráticas e impositivas [...]”. Ainda sobre currículo no Brasil, Lopes e Macedo (2002) 

afirmam que este vem, desde a década de 1990, colocando em prática hipóteses de 

características abrangentes, tais como os aspectos funcionalistas e as teorias críticas. Além do 

mais, a teoria curricular que atravessa as políticas curriculares no Brasil entende que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) defendem como finalidades o avanço das 

competências do aluno. Nesse aspecto, “[...] os conteúdos curriculares atuam não como fins em 

si mesmos, mas como meios para a aquisição e o desenvolvimento dessas capacidades” 

(BRASIL, 1997, p. 33). 

A partir da análise de Sacristán (2000), há para o currículo uma perspectiva processual, 

pois existem elementos culturais privilegiados para que sejam passados de uma geração para 

outra através da escola. Desse modo, o currículo, enquanto prática, precisa ultrapassar seu 

conceito como apenas uma organização das disciplinas e conteúdos na grade curricular. Sendo 

assim, reconhecemos esse como um campo de privilégio, em que estão presentes as 

discordâncias entre as finalidades do documento e a prática do professor, que, geralmente, está 
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para além das orientações dadas pelo currículo. Nesse sentido, é fundamental estabelecer um 

diálogo entre o currículo formal e o currículo vivenciado na sala de aula, com o objetivo de 

tentar diminuir a distância entre o conhecimento científico proposto por esses documentos e a 

realidade dos educandos. 

Entendemos que o currículo efetivado nas escolas surge a partir de uma associação entre 

o projeto político pedagógico e as experiências vivenciadas em torno do conhecimento, que se 

encontram diretamente relacionadas com o contexto social, cultural e político. Nesse sentido, 

há uma singularidade na concretização do currículo conforme a instituição de ensino, uma vez 

que são essas interações que vão contribuir para o processo de formação do aluno. Nesse 

âmbito, currículo é tudo o que acontece na escola, dentro e fora da sala de aula, tudo aquilo que 

é formativo. Diante disso, é importante questionar se a escola quer formar alunos passivos, 

obedientes ou alunos críticos e transformadores em relação à sociedade.  

A partir da análise, sentidos e perspectivas diversas, a palavra currículo é influenciada 

por vários contextos históricos vividos na sociedade. Sobre esses diferentes sentidos, Apple 

(1989, p. 37) afirma que “[...] a educação é uma arena na qual estes conflitos ideológicos são 

produzidos. Ela é um dos principais sítios nos quais diferentes grupos, com distintas visões 

políticas, econômicas e culturais tentam definir quais deverão ser o meios e fins legítimos de 

uma sociedade”. Desse modo, o currículo é um campo político-pedagógico no qual os diferentes 

vínculos entre os sujeitos constroem novas culturas. Assim, a realidade deve fazer parte da 

prática educativa, como um artefato constituinte da ação pedagógica.  

Conforme Apple (2001), não pode haver a discriminação, a exclusão, o privilégio e a 

preponderância no currículo, mas se deve considerar a real necessidade de transformações no 

âmbito social, como também a constituição de uma escola mais democrática, onde exista espaço 

para os mais diferentes currículos. Assim, é na elaboração de um programa emancipatório que 

se constrói o modelo de sociedade e sujeitos atuantes no processo educativo. 

Nesse sentido, ao longo da história, percebe-se que várias propostas curriculares têm 

emergido nos estabelecimentos educacionais com o intuito de dar aos cidadãos uma formação 

que preencha as lacunas da sociedade. Logo, os conflitos em torno da definição de currículo 

vêm ocupando espaço na arena das investigações em educação, e, ao mesmo tempo, há também 

uma pluralidade de referências para os estudos nessa área. Para Sacristán (2000, p. 15), “o 

currículo é 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, que tampouco se esgota 

na parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas”. 
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Portanto, o currículo no processo da escolarização é um campo permeado de ideologia, 

cultura e relações de poder. Assim, ele não é um artefato neutro de comunicação do 

conhecimento social, está entrelaçado – conforme destacamos – em relações de poder e é 

fórmula do equilíbrio de interesses e alentos que atuam na educação em um dado momento. 

Segundo Sacristán (2000), o currículo é o resultado de um conjunto de técnicas distintas, ao 

mesmo tempo em que é construído por subsistemas que vão desde os órgãos mais elevados da 

política educativa aos arredores da gênese dos sujeitos no contexto escolar. A prática 

pedagógica é uma dessas técnicas que se relacionam com os projetos institucionais de formação 

ao longo da história da escolarização formal. 

Para tanto, percebemos que o currículo precisa atender a aspectos de cunho 

organizacional dos conhecimentos, alicerçados nas vivências dos sujeitos, considerando os 

saberes do coletivo, seja no Ensino Fundamental, na EJA ou no Ensino Médio. Em outras 

palavras, o currículo da EJA, assim como nas outras modalidades de ensino, deve considerar a 

visão crítica do mundo construída pelos alunos, que diz respeito a analisar e refletir a realidade, 

tendo em vista a possibilidade de transformá-la. De acordo com Freire (1997), o foco da 

educação deve ser o da libertação da exploração e da iniquidade, de forma que os sujeitos sejam 

vistos como sujeitos que fazem parte de uma história e não como objetos. Assim como Freire, 

Arroyo (2006) assegura também que o campo da EJA tem uma longa história, no entanto não é 

um campo firmado nas áreas de investigações de políticas públicas, de diretrizes educacionais 

e de currículo que venha garantir a pluralidade dos direitos da EJA e o reconhecimento na 

sociedade. 

Desse modo, para discutir o currículo da EJA, é preciso estabelecer uma relação entre a 

formação para o trabalho e a formação política para a cidadania. Assim, a EJA, norteada pelo 

modelo da Educação Popular, nega o reconhecimento curricular de forma acentuada do saber 

científico legitimado na academia diante dos saberes que são produzidos no cotidiano dos 

alunos. Ainda nessa mesma linha, Freire (2010, p. 28) reforça que “[...] a verdadeira 

aprendizagem é aquela na qual os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo”. Como resultado disso, entendemos que muitos são os desafios que se apresentam à 

EJA no Brasil, incluindo aspectos conceituais que direcionam as políticas curriculares e suas 

representações na prática, garantindo, assim, uma educação pública igualitária para jovens e 

adultos. Desse modo, na próxima categoria, trazemos uma discussão sobre a escola e o 

currículo, enfatizando que, na maioria das vezes, o currículo tem negado o cotidiano escolar 

preenchido por múltiplas culturas, presentes nas escolas.  
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1.5  Escola e currículo 

 

Entendemos a escola como uma instituição que se empenha em oferecer aos alunos uma 

trajetória de ensino e aprendizagem que resulte em uma formação efetiva dos envolvidos. Nessa 

condição, a função da escola é socializar, tendo como perspectiva a inserção no currículo de 

valores como convivência, solidariedade, respeito, assim como questões presentes no cotidiano 

do aluno. Para Freitas (2011), é necessário que a escola, como um campo importante para a 

sociedade, faça o aluno “[...] pensar, refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar 

conclusões, estabelecer relações, argumentar, avaliar, justificar, etc”. Porém, sabemos que, na 

escola, nem tudo funciona como deveria, pois, nesse espaço, também ocorrem os conflitos por 

poder, as divergências culturais, de raça e de gênero. É nesses embates que precisamos 

identificar quais necessidades reverberam no ambiente escolar e que podem estar presentes na 

construção dos currículos para que possamos ter uma educação equalizadora. Mas, 

infelizmente, o que podemos observar é que as políticas de currículos estabelecidas pelo poder 

estatal não têm dado conta da riqueza de cultura que cada indivíduo traz para o chão da escola.  

Conforme Rockwell e Ezpeleta (2007), as escolas têm uma parte da sua história registrada em 

documentos oficiais, mas, infelizmente, esses registros tratam esses espaços como construtores 

de relações sociais homogêneas. Nesse sentido, 

 

[...] a escola é difusora de um sistema de valores universais ou dominantes que 

transmite sem modificação. Na versão positivista, a escola, além de conseguir 
a inculcação dos valores e normas comuns à sociedade, consegue também a 

realização dos direitos civis e da justiça social. As versões críticas da escola, 

baseando-se na própria história documentada, demonstram por sua vez seu 

caráter reprodutor da ideologia dominante e das relações sociais de produção 

(ROCKWELL; EZPELETA 2007, p. 134). 

 

Assim, o cotidiano da escola não é igual em todas as localidades; esta se diferencia em 

diversos aspectos, pois é constituída por sujeitos com culturas e realidades distintas, e, desse 

modo, não cabe a um grupo caracterizá-la como lócus homogêneo. Além da história 

documentada, sabemos que existe outra história que, todos os dias, renova-se no cotidiano da 

escola, que é, muitas vezes, negligenciada pelo currículo prescrito. Nesse contexto, a escola não 

pode ser gerida como um sistema que corresponda somente à vontade do poder estatal, uma vez 

que precisa mudar os paradigmas excludentes e elitistas, os quais favorecem as minorias. Apple 

(2002) sustenta que a rotina da escola é atravessada por relações de poder, de uma forma tão 

leve que nem percebemos que o currículo formal valida somente os princípios das culturas 
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hegemônicas.  Assim, a escola cria simplesmente um dispositivo de controle cultural que, de 

certa forma, exclui aqueles que não são das classes dominantes e, por conseguinte, manifestam 

dificuldades de se incluírem na cultura. Assim, a escola, sendo um aparelho ideológico do 

Estado, tem a intenção de reproduzir a mesma ideologia estabelecida pelos órgãos competentes, 

fazendo com que os alunos não desenvolvam uma criticidade e permaneçam somente na 

superficialidade da realidade. 

Adentrando as relações currículo e escola, estes devem estar vinculados de modo a 

contemplar os objetivos propostos para uma educação igualitária. Todavia, os currículos 

pensados e praticados no ambiente escolar, muitas vezes, desagregados da relação teoria-

prática, não representam os inúmeros episódios de bullying, racismo, homofobia, assim como 

manifestação de diversas culturas. Nesse cenário, as políticas de currículo produzidas pelo 

Estado não adicionam as histórias de vida que aparecem no cotidiano da escola e propagam, 

assim, um currículo hegemônico construído por apenas um grupo de pessoas, sem levar em 

consideração as vozes presentes nesses espaços. Em relação ao cotidiano, Rockwell e Ezpeleta 

(2007, p. 140) afirmam: “O que é cotidiano para uma pessoa, nem sempre o é para outras. Num 

mundo de contrastes como o da escola, começa-se a distinguir assim as múltiplas realidades 

concretas que vários sujeitos podem identificar e viver como ‘escola’ [...]”. Dessa forma, ao 

passo que o cotidiano da escola é instituído por meio das diversas realidades dos alunos, a escola 

começa a se desenhar em um movimento constante com duas vertentes diferentes, envolvendo 

o currículo prescrito e o currículo real.   

Em vista disso, vale destacar que algumas posturas fundamentam-se por meio das 

políticas para um currículo escolar contra-hegemônico, isto é, um currículo escolar que não vai 

consolidar um modelo de hegemonia já aceito e, sim, vai para o confronto, para a superação e 

para o diálogo, não aceitando o conhecimento escolar como verdade absoluta. Nessa 

perspectiva, consideramos que a reorganização da escola é necessária e deve ter como pano de 

fundo o conhecimento sobre valores, transversalidade, diversidade cultural e o 

multiculturalismo, colocando em exercício funções de acordo com a significação de conceitos 

e apresentando compromisso com a cientificidade. Assim, buscamos pontos importantes da 

pedagogia freireana que se afastem dessa questão da globalização hegemônica e que deem 

apoio a uma educação contra-hegemônica. Contudo, Freire (2001) reconhece que o campo do 

currículo é uma área de disputa de interesse e de correlação de forças em torno dos processos 

educativos, e, como núcleo central dessas disputas, estão às questões relativas ao conhecimento. 

Portanto, cabe considerar o que oferecer nas escolas, o tipo de conhecimento e de instrução a 

se construir com os alunos. Assim, Freire encontra uma forte defesa no conceito de educação 
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problematizadora, na qual os oprimidos teriam vez e voz para discutirem seus problemas. Nessa 

direção, Apple (2006, p. 42) considera que: 

 

[...] o conhecimento agora presente nas escolas já é uma escolha feita a partir 

de um universo muito maior de conhecimento e princípios sociais disponíveis. 

É uma forma de capital cultural que vem de alguma parte, que frequentemente 
reflete as perspectivas e crenças de segmentos poderosos de nossa coletividade 

social.  

 

Nesse sentido, as escolas recriam modelos da mesma forma que as sociedades 

capitalistas recriam, ou seja, as pessoas que dispõem de um capital econômico e uma herança 

cultural serão beneficiadas em relação aos desprovidos, que ainda continuarão no sistema 

educacional. Logo, todos esses valores econômicos e culturais fundamentam os currículos das 

escolas. Ainda para Apple (2006, p. 104), “[...] por meio de suas atividades curriculares, 

pedagógicas e avaliativas no dia-a-dia (sic) da sala de aula, as escolas desempenham um papel 

significativo na preservação, senão na geração, dessas desigualdades”. Entretanto, é 

fundamental entender como o currículo constitui-se nas escolas, como ele dissemina o 

conhecimento para fazer com que a escola realmente exerça sua função dialógica.  

 Dessa maneira, podemos afirmar que a educação e o currículo, ao contrário de serem 

únicos e de atenderem a um determinismo que a hegemonia tenta impor, são arenas políticas, 

nas quais os conhecimentos convergem e divergem. Assim, os oprimidos – no caso, as grandes 

camadas populares – só poderão mostrar a sua fortaleza em uma ação coletiva que esteja 

embasada no diálogo de enfrentamento, e esse diálogo seria a nossa ponte e a nossa base para 

desenvolver a questão curricular. Nesse sentido, Silva (2017, p. 148) afirma que “[...] o 

currículo atua ideologicamente para manter a crença de que a forma capitalista de organização 

da sociedade é boa e desejável”. Por isso, é importante ressaltar que não existe neutralidade no 

currículo, pois é na organização dos modelos e orientações dele que se estabelecem a seleção 

dos conteúdos e o padrão de sociedade a ser construído. Sobre esta questão, Lopes e Macedo 

(2011, p. 29) mencionam que  

 

[...] a escola contribui para a legitimação de determinados conhecimentos e, 

mais especificamente, dos grupos que os detêm. Nesse sentido, a elaboração 
curricular passa a ser pensada como um processo social, preso a determinações 

de uma sociedade estratificada em classes [...]. 

 

Em síntese, podemos considerar que, na sua relação com o currículo, a escola é um 

espaço de disputa, é plural e complexo. Mesmo assim, ainda consegue disseminar a reprodução 
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do conhecimento estabelecido pelos grupos de maior poder social em detrimento da cultura 

popular. Para tanto, a escola e seus atores devem estar preparados para depertar o senso crítico 

e o diálogo entre as diversas propostas curriculares e promover, assim, a emancipação das 

camadas populares com o objetivo de propiciar condições adequadas para o desenvolvimento 

da aprendizagem, considerando suas necessidades formativas e seus saberes que são 

perceptíveis e parte do cotidiano. Dessa forma, Rockwell e Ezpeleta (2007, p. 142), ao tratarem 

sobre o que se aproxima ou se afasta desse contexto escolar, ressaltam que “Este conceito de 

vida cotidiana obriga-nos a conservar a heterogeneidade, umas das características mais notáveis 

de qualquer escola”. De certo, essa heterogeneidade é reflexo do imenso padrão cultural que se 

diferencia entre as escolas e entre os sujeitos que as constituem, e essa cultura não pode ser de 

fato ignorada, uma vez que é nessas trocas de saberes que o conhecimento constrói-se com 

vistas a atender a realidade do aluno, valorizando elementos presentes do cotidiano escolar. 

Desse modo, na seção a seguir, iremos abordar a política curricular para a EJA, trazendo um 

breve panorama histórico da política no Brasil e algumas características importantes da prática 

pedagógica para esse público. 

 

1.6 Política curricular para a EJA 

 

As reformas educacionais ocorridas nos anos de 1990 tiveram como objetivo atender as 

demandas instituídas pela política neoliberal. Mediante essa conjuntura, começam as reformas 

educacionais no Brasil com características de regulação e controle do trabalho docente. Esse 

contexto histórico é afirmado por Lopes e Macedo (2011) ao discutirem que as investigações 

no âmbito das políticas curriculares surgiram precisamente nos anos de 1990. Nesse sentido, as 

autoras pontuam que “Em parte, isso pode ser explicado pelo fato de terem se multiplicado as 

pesquisas voltadas para o entendimento do impacto dos vários documentos curriculares 

produzidos em um período interpretado como auge das reformas neoliberais” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 233).  

Nesse contexto, nos meados dos anos de 1990, ocorreu a Conferência Mundial de 

Educação para Todos em Jomtien, como ponto de partida de cumprimento de metas e diretrizes, 

visando às particularidades da educação básica (SAVIANI, 1998). Em continuidade a esse 

cenário, as reformas educacionais propostas em cada país são construídas com base nas 

modificações que atravessam a organização do currículo. Essas modificações evidenciam os 

modos como os conteúdos podem ser ensinados, no entanto o que podemos ver no cotidiano 

das escolas é que esses conteúdos já são previamente definidos. Diante disso, podemos observar 
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que, muitas vezes, as reformas curriculares limitam apenas a orientar o que deve ou não ser 

ensinado, o que vem anular a construção de um currículo que se preocupe com o 

desenvolvimento pleno do indivíduo.   

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as propostas 

curriculares foram alvo de várias investigações, discussões e críticas. Desse modo, as escolas 

públicas, com vistas a atender as demandas impostas por esse documento, passam a construir 

as suas próprias propostas curriculares. Isso é confirmado por Lopes e Macedo (2011, p. 242) 

ao citarem a crítica de Antonio Flavio Moreira aos PCN’s; os autores enfatizam que “Moreira, 

nessa época considera como principais pontos negativos nas políticas de currículo a 

naturalização dos conteúdos tradicionais, a pretensão de um consenso em relação a eles, visando 

uma cultura comum [...]”. É importante pontuar nessas relações de poder a condição à qual o 

professor é submetido, uma vez que os documentos oficiais, de modo autoritário, impõem nas 

estruturas educacionais a consonância de conhecimentos, o que resulta em uma formação 

descompensada do educando. Dessa maneira, Carmo e Selles (2018, 276) asseveram que, 

 

[...] nas relações de poder que atravessam a escola e a sala de aula, no interior 

de suas práticas, os professores criam táticas, podendo subverter o currículo 
prescrito – considerado como estratégias advindas externamente à ação 

docente –, para conciliar o que está (im)posto nas reais condições de trabalho 

às suas necessidades e a de seus alunos.  
 

Nessa circunstância e com a necessidade de melhorar a educação básica no Brasil, em 

particular a EJA, não é aceitável que apenas um modelo de currículo seja colocado em prática, 

pois cada ambiente escolar enfrenta uma realidade e isso deve ser considerado na construção 

dos currículos. Com o surgimento da terceira versão do documento da Base Nacional Comum 

curricular6 (BNCC), em abril do ano de 2017, foi suprimida, infelizmente, as discussões em 

torno da modalidade EJA. Isso, de acordo com vários estudiosos da temática, ocasionou 

diversas críticas.  

A BNCC limita essa perspectiva de vários currículos, ou seja, estabelece a padronização 

de um currículo a ser seguido. Esse modelo curricular não atende às necessidades da EJA, 

educação a qual sustenta a ideia de que o currículo deve ser adaptável e expressar a 

                                                             
6 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2016, p. 7). Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> 

Acesso em 08 abr. 2019. 
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especificidade que perpassa todos os aspectos da formação humana. Assim, um currículo, com 

foco nessas especificidades, demanda dos seus elaboradores determinado afastamento das 

normas que regem a construção desse documento.  

No entanto, a BNCC não comunga desse mesmo ideário, visto que considera o currículo 

como algo homogêneo e incumbido de atender a todos. Nesse contexto, reconhecemos que essa 

ideia de currículo não condiz com a realidade existente em nossas escolas, onde a pluralidade 

se faz presente, diariamente, nas salas de aula. Esse reconhecimento exige, de nós professores, 

respeito à diversidade e ao conhecimento extraescolar construído pelo aluno ao longo da sua 

vida. Atender essa necessidade requer um constante diálogo, entre a Base e os diversos projetos 

pedagógicos elaborados pelas instituições de ensino, com o objetivo de compreender que esse 

documento curricular não é o único modelo a ser utilizado.  

Assim, o comprometimento do professor com a educação pode ser um grande aliado 

nesse processo, pois esse, no cotidiano, pode criar estratégias de ensino que possam se esquivar 

das orientações curriculares estabelecidas, tendo em vista o atendimento das necessidades dos 

alunos para o exercício da cidadania.  Destacamos, nesse sentido, que a Constituição, do ponto 

de vista da garantia dos direitos sociais, trouxe grandes avanços se comparados à Constituição 

do passado, no entanto, até hoje, ela tem diversos pontos os quais ainda não foram atendidos, 

como exemplo, o direito à educação para todos com qualidade social. Conforme Arroyo (2011, 

p. 26), “[...] as possibilidades de reconfigurar esse direito à educação passam [...] por 

avançarmos em uma visão positiva dos jovens e adultos populares, por reconhecê-los como 

sujeitos de direitos [...]”. Nesse sentido, a Constituição de 1988 garante nos seus artigos 205 a 

208 que a escolarização básica é um direito de todos independentemente do gênero, da idade e 

da raça, portanto isso significa dizer que nós deveremos ter um alto índice da escolarização da 

população brasileira, principalmente adulta. 

 As autoras Suizani e Cassab (2014) destacam que as políticas públicas desenvolvidas 

para a EJA não têm garantido a permanência desse público, como também uma adequada 

obtenção do conhecimento. As autoras mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) do ano de 2011, em que “[...] o Brasil aparece com uma população de 56,2 

milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola e não têm o ensino 

fundamental completo” (SUIZANI; CASSAB, 2014, p. 71). Mas, apesar desse cenário, tivemos 

nos últimos anos alguns ganhos significativos no campo do direito da EJA. O primeiro 

reconhecimento formal está na própria constituição brasileira, e o outro é a construção de um 

capítulo sobre a modalidade de Educação de Jovens e Adultos na LDB de 1996, garantida em 
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seus artigos a diversidade de formas e ofertas aos sujeitos jovens e adultos, reconhecendo que 

esses têm especificidades diferentes.  

Nessa perspectiva, Gadotti (2001, p. 32) aponta que “um programa de educação de 

adultos, por essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, mas pelo 

impacto gerado na qualidade de vida da população atingida”. Contudo, infelizmente, ainda 

observamos uma prática educativa na EJA que é mera cópia do Ensino Fundamental para 

crianças e adolescentes. Ou seja, apesar de todos os avanços, ainda não conseguimos reverter 

essa situação. De um lado, temos no país uma série de ofertas para a EJA, quais sejam a 

distância, presencial, semipresencial, com flexibilidade de tempo e espaço. Por outro, a 

realidade do contexto educacional para a EJA, atualmente, ainda se limita à sala de aula. Dessa 

maneira, o poder público precisa reconhecer a diversidade desses sujeitos, a complexidade do 

mundo adulto e de pessoas que estão inseridas no mundo do trabalho. Assim, a oferta tem que 

ser de forma diversificada, entendendo que um modelo único de política de EJA vai excluir 

uma grande parte dos sujeitos. 

Nesse cenário, as políticas públicas enquanto conjunto de programas de ações e 

atividades desenvolvidas pelo estado direta ou indiretamente com a participação de entes 

públicos ou privados devem assegurar direitos à cidadania nos segmentos cultural, artístico, 

econômico ou social. Para Lopes (2004), toda política curricular geralmente é uma política de 

organização do conhecimento escolar que se multiplica em atividades externas à escola, como 

também em ações padronizadas do cotidiano. Sendo assim, a organização da política curricular 

para a modalidade de EJA precisa levar em conta a pluralidade de cultura e de saberes que esses 

alunos carregam para o espaço escolar. Porém, as políticas de governo voltadas para a EJA são 

políticas de forma recompensadora ou compensatória. Segundo Gadotti e Romão (2001), no 

decorrer do processo histórico da EJA, as políticas públicas remetem a uma educação 

compensatória que compreende recuperar o direito negado na infância aos grupos sociais que 

não tiveram acesso à educação escolar. 

Contudo, com a influência das agências internacionais, outra ideia de EJA vem se 

projetando para além da concepção compensatória de educação. Nesse contexto, as agências 

defendem uma aprendizagem que ultrapasse os muros das escolas, confirmando a necessidade 

da aquisição de conhecimentos necessários ao fortalecimento do capital. Nesse cenário, as 

políticas públicas da EJA no Brasil tiveram influência dos debates travados no âmbito da 

Conferência Internacional de Jovens e Adultos (Confitea). Até o momento, ocorreram seis 

Confiteas, a última, em 2009, e esse evento organizou fóruns em todo o país, mobilizando 

professores, estudantes, ativistas sociais e uma série de intelectuais interessados em defender a 
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área de educação de jovens e adultos no Brasil. Desse modo, a EJA, em todo o seu nível, é 

atendida pelo setor público; é muito raro ver o serviço privado oferecendo esse tipo de educação 

para a sociedade. Por outro lado, o que limita muito essas políticas de governo é a falta de 

continuidade, pois cada representação governamental busca consolidar seus próprios interesses, 

já que não há sequência dos projetos iniciados em gestões anteriores. Na próxima seção, 

procuramos evidenciar a origem da disciplina de Ciências, destacando os contextos plurais 

acerca do ensino e da aprendizagem. 

 

1.7 Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos: definições e mudanças 

 

Ao longo da história, o ensino de Ciências como forma de pensar o mundo tornou-se 

um campo atravessado por vários avanços, falhas e acordos, objetivando contemplar as 

carências de determinado momento na sociedade. Desse modo, podemos observar que, 

conforme a Ciência e a Tecnologia foram se desenvolvendo e se tornando importantes para o 

avanço da sociedade e da cultura, o ensino de Ciências, entre erros e acertos, também foi 

tomando rumos diferentes. Para melhor elucidar a situação do ensino de Ciências, Vilanova e 

Martins (2008, p. 335) destacam que “As mudanças ocorridas no período pós-guerra, como a 

profissionalização da ciência, a crescente industrialização e o desenvolvimento tecnológico e 

científico, não puderam deixar de impactar o currículo escolar [...]”. Esse novo cenário 

engendrou importantes mudanças na disciplina de Ciências e, em geral, na Educação Básica no 

Brasil. Então, a partir disso, a formação dos alunos passou a atender as demandas da sociedade 

no contexto científico e tecnológico.  

A nova ordem contribuiu para o distanciamento entre o currículo de Ciências e as 

necessidades dos alunos, uma vez que pretendia atender a elite de cientistas. Por volta do ano 

de 1980, houve a necessidade da democratização do ensino de Ciências, porém os materiais 

didáticos para essa finalidade resumiam-se a textos traduzidos advindos da comunidade 

europeia (VILANOVA; MARTINS, 2008). Como esses textos não atendiam as necessidades 

do aluno aqui no Brasil, projetos foram criados com o objetivo de rever esses materiais, mas foi 

uma medida sem sucesso, haja vista que o ensino revelava uma prática docente tradicional, em 

cujo processo o papel do aluno era memorizar os conteúdos dados, sem conhecer as 

possibilidades de identificar problemas e buscar soluções. Essa realidade direciona-nos para o 

contexto da constituição da disciplina escolar de Ciências. Assim, precisamos entender a sua 

história, a metodologia que é empregada para o ensino, como os conteúdos são selecionados e 

como se tornou disciplina escolar. 
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Desse modo, Marandino et al. (2009) discutem que várias circunstâncias influenciaram 

na origem de algumas disciplinas no contexto educacional. Os autores ajudam-nos a refletir 

sobre algumas disciplinas que eram voltadas para o mundo do trabalho, executadas durante a 

ditadura militar, e que, atualmente, não existem mais no currículo das escolas. Nesse sentido, 

fica claro que o momento político e social influencia na definição do currículo.   

Ball (1985, apud LOPES; MACEDO, 2011) aponta que a construção das disciplinas 

escolares é contornada por disputas entre modelos existentes. Segundo as autoras, para Ball, 

isso é resultado de conflitos entre grupos da sociedade que disputam para ocupar um lugar de 

status. Por sua vez, Goodson (2012, p. 120) afirma que “[...] o processo de se tornar uma matéria 

escolar caracteriza a evolução da comunidade, que passa de uma comunidade que promove 

objetivos pedagógicos e utilitários para uma comunidade que define a matéria como uma 

‘disciplina’ [...]”. Assim, a organização dos conhecimentos escolares exclusivos de cada 

disciplina é produto de um sistema que abarca disputas, interferências por várias pessoas e 

estabelecimentos, perante os valores da sociedade que são concedidos à escola. 

 De fato, hoje o professor é a peça principal na organização de uma disciplina escolar, 

pois, mesmo que esta tenha uma única programação nos diversos contextos escolares, o 

professor tem a autonomia de propor mudanças conforme a realidade dos alunos. Mas, 

infelizmente, nem sempre foi assim. Conforme caracteriza Goodson (2012), inicialmente, o 

ensino da disciplina de Ciências estava fundamentado no princípio denominado “ciência das 

coisas comuns”. Ressaltamos que a discussão trazida por Goodson retrata a realidade na 

Inglaterra, mas esse estudo teve certa repercussão no Brasil. Nesse contexto, no decorrer dos 

anos, foi aos poucos reestruturado com o objetivo de atender às classes superiores, uma vez que 

as crianças da classe popular estavam se destacando, porém não eram bem vistas pela classe 

mais favorecida, a qual não aceitava que pessoas desprovidas de capital tivessem um nível 

intelectual mais elevado em relação às classes superiores.  

Dessa forma, por volta do ano de 1850, a educação científica para as classes populares 

foi reduzida de forma brusca. Goodson (2012, p. 123) aponta que “[...] uns vinte anos mais 

tarde, a matéria de ciências reapareceu no currículo da escola elementar, ela estava bem 

diferente da ‘ciência das coisas comuns’”. Nesse cenário, a classe menos favorecida permanecia 

excluída, pois a sociedade legitimava um modelo de ciência com perfil de laboratório, o qual 

anulava os propósitos formativos e frisava a pesquisa e os conceitos científicos. Segundo 

Marandino et al. (2009, p. 71), “[...] todos esses elementos resultaram em mudanças nos rumos 

dessa disciplina escolar, reforçando a ideia de que precisamos problematizar a seleção e 

organização daquilo que ensinamos na educação básica [...]”. Assim, selecionar conteúdos que 
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serão apreciados no ensino de Ciências na educação formal significa excluir alguns do contexto 

educacional. 

Bastos et al. (2004), ao analisarem a necessidade de uma pluralidade de interpretações 

acerca do processo de ensino e aprendizagem em Ciências, destacam que o ensino por mudança 

conceitual foi resultado de uma fragmentação do movimento entre as décadas de 1970 e 1980 

que culminou em teorias de ensino por investigação. Porém, nos meados do ano de 1990, esse 

modelo de ensino não foi bem aceito por alguns estudiosos, os quais demonstraram insatisfação 

com a perspectiva que poderia supervalorizar uma metodologia aplicada somente à aquisição 

de conceitos e, dessa forma, não contemplar outros processos da formação humana. Para Ferraz 

e Terrazan (2002), ao idealizar o conhecimento da ciência como um sistema de mudança 

conceitual, admite-se, simultaneamente, o papel do sujeito nessa organização.  

 Assim, Bastos et al. (2004, p. 68), ao discutirem sobre o ensino por mudança conceitual, 

ignoram “[...] que as concepções do senso comum são importantes para a orientação dos 

indivíduos em seu cotidiano, de modo que a tentativa de extinguí-las é não apenas equivocada, 

como também inócua”. Quando o ensino de Ciências envereda para uma perspectiva de apenas 

aprender conceitos, acaba deixando lacunas entre a teoria e a prática, uma vez que a teoria 

distancia-se da realidade do aluno e dos saberes que este apresenta, o que gera assim certo 

conflito entre o conhecimento formal, ou seja, o conhecimento prescrito e o informal. Sobre 

esse aspecto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecem que é necessário vencer 

“[...] as limitações do ensino passivo, fundado na memorização de definições e de classificações 

sem qualquer sentido para o aluno” (BRASIL, 1998, p. 62). Quanto à área de Ciências Naturais, 

os PCN fazem uma crítica ao assegurarem que o Ensino de Ciências com foco na memorização 

dos conteúdos, sem levar em consideração o contexto social, ambiental e cultural, tem como 

consequência uma aprendizagem instantânea (BRASIL, 1998). 

Segundo Bastos et al. (2004), a não aceitação da teoria de mudança conceitual precisa 

ser revista, pois faz parte da vida de qualquer indivíduo, o querer mudar suas concepções, 

opiniões e valores. Toda essa exposição sobre mudança conceitual resultou em diversas 

colaborações para a investigação do ensino em Ciências. Sob essa ótica, os autores destacam 

três fatores que influenciam no processo de aprendizagem em Ciências, como mudança 

conceitual, formação de perfis conceituais e construção de conhecimentos sem status de 

concepção. Nesse sentido, os autores apresentaram uma pesquisa aplicada aos professores, na 

qual foram citados exemplos de ocorrência de mudança conceitual e formação de perfil 

conceitual.  
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Para Bastos et al. (2004, p. 81), “[...] melhor faríamos se tentássemos focalizar as 

contribuições de cada abordagem, dentro de suas particularidades, para os debates para o ensino 

de Ciências [...]”. Ao mesmo tempo em que alguns alunos têm uma visão já formada em relação 

a vários conteúdos que são desenvolvidos nas aulas de Ciências, há também alguns alunos que 

não têm conhecimento sobre o mundo natural. Essa deficiência influencia diretamente no 

ensino que tem o intuito de trabalhar com a mudança conceitual. Bastos et al. (2004, p. 85) 

consideram que “[...] há muitos casos em que a existência de concepções alternativas pode ser 

nociva para o indivíduo e para a comunidade, resultando em danos à saúde, danos ao ambiente, 

desrespeito às diferentes etnias e gêneros, grupos sociais [...]”. Isso vem ao encontro de Libâneo 

(1994), o qual faz uma crítica acerca de como os conteúdos são trabalhados sem representar 

para os alunos um significado relevante para a sua vida, e, desse modo, os conteúdos enfatizam 

apenas aspectos conceituais, deixando de considerar as competências dos alunos. Conforme 

Vilanova e Martins (2008, p. 335), a mudança na educação inicia-se quando, 

 

Na década de 1960, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 
dezembro de 1961, representa uma mudança na concepção de educação, uma 

vez que o acesso à escola é ampliado a todos os cidadãos em idade escolar 

(KRASILCHIK, 2000). Segundo a autora, nesse momento é criada uma nova 

função para o ensino de ciências: o desenvolvimento de um espírito crítico por 
meio da apreensão do método científico, uma vez que os sujeitos do processo 

passam a ser homens comuns. Os objetivos do ensino de Ciências voltaram-

se, desta forma, para o desenvolvimento de uma postura investigativa, que 
possibilitasse a resolução de problemas. 

 

Nessa dimensão, somente na década de 1990, o ensino por investigação passa ser 

proposto nas escolas, tendo como objetivo incentivar os alunos a pesquisar, indagar conforme 

um esboço organizado pelo professor. De acordo com Carvalho (2007), o ensino de Ciências 

por investigação deve estar para além das questões cotidianas e dos conceitos trabalhados em 

cada conteúdo, deve desenvolver nos alunos competências que os possibilitem fazer 

descobertas, trabalhar em equipe, elaborar respostas e solucionar problemas. Dessa maneira, o 

ensino investigativo, ao estimular os alunos a fazerem descobertas, está possibilitando também 

que esses questionem sobre os fatos e cheguem a uma conclusão. Para Pozo e Crespo (2009, p. 

253), “[...] não há razão para que essa descoberta tenha de ser necessariamente autônoma senão 

que pode e deve ser guiada pelo professor por meio do planejamento das experiências e 

atividades didáticas”. Assim, o professor torna-se um orientador da investigação, procurando 

sempre fazer uma ponte entre o saber do aluno e os conhecimentos científicos. Para Azevedo 

(2013, p. 49): 
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Os processos de investigação são denominados de atividades investigativas, 

concebidas como eixo norteador e organizador do ensino e da aprendizagem 

em ciências, isto é, das ações do professor para ensinar e dos alunos para 
aprender. A atividade investigativa é entendida como um processo em que a 

investigação é desencadeada por um problema, cuja solução é motivada por 

uma determinada necessidade. A investigação consiste, exatamente, na busca 

incessante pela solução do problema proposto.   

 

Dessa forma, o professor como orientador do processo de investigação deve propiciar 

diferentes métodos para contemplar a diversidade de cultura existente no espaço escolar, 

oportunizando aos alunos a atuação no processo de aprender. Em contrapartida, no ensino por 

transmissão, a função do professor tem como foco a comunicação dos conteúdos, ao passo que 

os alunos armazenam tais informações de modo linear. Conforme Cachapuz, Praia e Jorge 

(2002, p. 141), o ensino por transmissão fundamenta-se numa “[...] didática repetitiva, de base 

memorística, de ritmo uniforme, que encerra uma motivação de exterioridade ao aluno, onde o 

papel do erro é entendido como negativo [...]”. Desse modo, tal modalidade de ensino restringe 

a ação do professor a, apenas, depositar nos alunos os conteúdos programáticos no decorrer do 

ano letivo, os quais são considerados como conhecimentos verdadeiros, ou seja, 

inquestionáveis. 

Na perspectiva do ensino por descoberta, parte-se do princípio de que o aluno tem 

autonomia para aprender os conteúdos mediante sua capacidade de observar. Do ponto de vista 

de Cachapuz, Praia e Jorge (2002), nesse modelo de ensino centrado no aluno, as atividades 

firmam-se na compreensão e identificação dos fatos sistematizados e organizados. Nesse 

sentido, a função do professor é estabelecer o método com clareza, objetividade de modo 

sequencial, tentando mostrar para o aluno que a descoberta é um processo simples.  

Para Carvalho (2006), a transformação no ensino de Ciências está atrelada à função do 

professor, e, nesse decurso, o autor propõe três premissas para que essa transformação seja 

praticável. Em primeiro lugar, o docente deve questionar a importância do ensino das 

concepções de Ciências e educação que são levadas pelos professores para o ambiente escolar. 

Em seguida, ele deve oportunizar experiências enriquecedoras e o desenvolvimento crítico nas 

atividades feitas em sala de aula e, por último, ingressar os professores nas pesquisas 

relacionadas ao ensino de Ciências. Em face dessa contingência, Vilanova e Martins (2008, p. 

336) argumentam que “A alfabetização científica representa atualmente um dos principais 

objetivos do ensino de Ciências, com ampla produção acadêmica sobre o assunto”. Dessa 

forma, a alfabetização científica deve preparar o aluno para que seja capaz de tomar decisões, 

desenvolver atitudes positivas e saber agir diante da vida, seja no âmbito social, político ou 
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econômico, com a finalidade de construir os seus próprios conceitos e ideias correlatas ao 

mundo da Ciência. De acordo com os PCN, a disciplina de Ciências tem como objetivo analisar 

os conhecimentos referentes à saúde, tecnologia, sociedade e meio ambiente, favorecendo a 

construção de novas formas de aprender (BRASIL, 1997). Nesse sentido, é importante frisar 

que o ensino de Ciências na EJA tem como propósito favorecer a compreensão do conhecimento 

científico, e, em conexão com os demais saberes, esse público terá mais requisitos para encarar 

os confrontos da vida em sociedade (BRASIL, 2002). Vilanova e Martins (2008, p. 338) 

acrescentam que, com a finalidade de reconhecer e fortalecer os direitos desse público,  

 

A LDB 9.394/96, nos artigos que dizem respeito especificamente à educação 
de jovens e adultos, incorpora uma mudança conceitual, onde o ensino 

supletivo foi substituído pela educação em um sentido mais amplo, 

compreendendo os diversos processos de formação (SOARES, 2002). 
Segundo Paiva (2004), as novas construções da realidade brasileira passam a 

ser incorporadas ao aparato legal. Estas construções podem ser associadas à 

reivindicação dos direitos pelos jovens e adultos excluídos do sistema 
educacional, e se dão num contexto de articulação das diversas iniciativas 

ligadas à EJA com objetivo de representação do país na V CONFITEA 

(Conferência Internacional de Educação de Adultos - UNESCO, 1998), 

realizada em Hamburgo, em 1997. 

 

 Levando em consideração os aspectos estabelecidos na LDB como forma de resgatar 

socialmente o indivíduo jovem e adulto, ensinar Ciências na EJA é também colaborar para que 

esses alunos entendam o mundo no qual estão inseridos, e esse entendimento implica saber 

decidir sobre o currículo que melhor representa as necessidades do nosso aluno, no sentido de 

desenvolver atitudes a favor de um ambiente mais sustentável. Krasilchik (2008, p. 37) sustenta 

que “[...] no Ensino de Ciências na modalidade da EJA, um aspecto essencial é dar voz aos 

sujeitos e aos seus saberes, à medida que os currículos, livros e professores precisam partir de 

ideias comumente trazidas pelos estudantes à escola”. Desse modo, é importante lembrar que, 

no desenvolvimento do currículo, deve-se considerar não apenas o conhecimento científico, 

mas, além disso, o crescimento intelectual acerca das experiências, da família e da realidade do 

aluno. Assim, os temas para a modalidade da EJA devem despertar a curiosidade e construir 

relações entre fatos e experiências. Sabendo que a educação é um direito de todos, é importante 

desenvolver práticas inovadoras que venham melhorar a aprendizagem e, assim, contribuam 

para que os alunos adquiram uma visão crítica da sociedade. 
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CAPÍTULO 2 – ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA: OS CAMINHOS 

DA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar os procedimentos metodológicos 

necessários para a realização da pesquisa ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA): uma análise da Política Curricular do Estado da Bahia e das Práticas Docentes. Partindo 

dos estudos de Minayo (2014), abordamos o processo investigativo com o objetivo de 

compreender a lógica da pesquisa qualitativa, o campo empírico e os sujeitos participantes. 

Apresentamos ainda, os instrumentos e procedimentos utilizados para a produção e análise dos 

dados.   

 

2.1 Abordagem do processo investigativo 

 

No contexto educacional no qual se encontra o nosso objeto estudado, inúmeros são os 

desafios que exigem novas configurações de pensar e produzir conhecimento. Nessa busca, a 

metodologia utilizada firma-se de modo amplo no estudo de campo, no qual as informações 

adquiridas são submetidas à análise e interpretação de maneira contextualizada. Conforme 

Minayo (2001, p.16), “[...] a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador”. Dessa forma, a metodologia é entendida como o percurso da 

construção do conhecimento científico, o qual permite alcançar um determinado objetivo. 

Ao buscar a definição de uma metodologia para a pesquisa, com frequência, podemos 

nos esbarrar em situações de conflitos no que diz respeito às técnicas utilizadas, uma vez que o 

método escolhido é considerado como a lente para o direcionamento da pesquisa. Nesse sentido, 

o percurso metodológico da presente investigação segue em consonância com o objetivo geral 

da pesquisa, que pauta em compreender como os professores de Ciências da EJA atuam frente 

às demandas colocadas pela política curricular. Para tanto, o estudo desdobra-se em identificar 

os elementos que constituem a Política Curricular; analisar os princípios teórico-metodológicos 

dessa política e, por fim, verificar, por meio das narrativas dos professores, como a Política 

Curricular da EJA influencia as suas práticas. 

Na análise da compreensão do objeto, considerando divergentes teorias para 

descrever os fenômenos dentro de uma pesquisa social, compreendemos que esta possui 

uma configuração epistemológica que considera a construção do conhecimento e a 
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interpretação da realidade como diálogos humanos. Nesse sentido, a pesquisa favorece a 

exploração e o entendimento da realidade social, envolvendo todos os aspectos relativos 

ao ser humano, o que possibilita, como consequência,  aprendizagens significativas. Por 

essa razão, no percurso investigativo deste estudo, priorizamos trilhar caminhos que 

conduzem em direção a uma pesquisa de caráter qualitativo. 

Para Severino (2006, p. 1), “[...] qualquer forma de teoria do conhecimento pressupõe 

uma referência epistemológica, ou seja, uma determinada visão de como a subjetividade 

humana se ‘apropria’ de determinados conteúdos, tidos como seus conhecimentos”. Por essa 

razão, o pesquisador por meio do conhecimento, desenvolve mecanismos para interpretar e 

compreender a realidade a partir do contato direto com o ambiente, onde o objeto de estudo 

está localizado. Dessa forma, é necessário fazer uma leitura do contexto situacional do objeto 

de pesquisa, visto que analisar rigorosamente a realidade é uma postura relevante para a 

abordagem qualitativa. Nesse caso, Sánchez (2007, p. 138) destaca que “Interpretar exige 

recuperar os cenários, os lugares ou palcos onde as manifestações dos atores têm sentido; 

requer também a constituição de um horizonte interpretativo que permite articular diversas 

manifestações num quadro compreensivo”. No entanto, a pesquisa qualitativa compreende a 

definição de dados atingidos pelo pesquisador por meio da proximidade com a situação 

estudada, a qual se preocupa em desenhar a perspectiva dos participantes diante dos 

acontecimentos que envolvem o contexto social. 

Com relação à pesquisa social, Minayo (2014, p. 39) considera que “toda investigação 

social precisa registrar a historicidade humana, respeitando a especificidade da cultura que 

traz em si e, de forma complexa, os traços dos conhecimentos de curta, média e longa duração 

[...]”. Assim, a pesquisa social deve considerar todo um contexto histórico das relações 

humanas, e esse contexto está atrelado aos hábitos, aos saberes, à cultura e  à s  

particularidades de cada pessoa. Para Neves (1996), a pesquisa social tem sido sinalizada 

por uma abordagem interpretativa e qualitativa. Essa abordagem manifestou-se, inicialmente, 

na antropologia e sociologia; é hoje o tipo de pesquisa mais utilizada em áreas como 

psicologia, educação e administração de empresas. Dessa forma, a pesquisa qualitativa abarca 

diferentes sentidos e técnicas interpretativas que visam a compreender o conjunto complexo 

de conceitos. Ainda sobre essa metodologia de pesquisa, Minayo (2001, p. 14) argumenta:  

 
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  
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A pesquisa qualitativa, portanto, abrange uma atividade da ciência que visa à 

compreensão da realidade, trabalhando com o universo de crenças, valores e significados. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa contribuiu para a análise dos dados produzidos e que 

se relacionam com o objeto de pesquisa proposto nesta investigação.  

 

2.2 Campo da pesquisa 

 

Tratando-se da pesquisa de campo, esta técnica fundamentou-se em buscar a informação 

diretamente com o público investigado, exigindo do pesquisador um contato mais direto. 

Assim, Conforme Minayo (2014, p. 198), “a entrada em campo deve prever os detalhes do 

primeiro impacto da pesquisa. Ou seja, merece preparação o processo de como descrevê-la aos 

interlocutores, como os investigadores se apresentarem, a quem se apresentarem [...]”. Desse 

modo, é fundamental que o pesquisador, já no primeiro contato, estabeleça relações afáveis 

que venham contribuir para o êxito da investigação. Atentos a essas precauções,  delimitamos 

como campo empírico da pesquisa quatro escolas estaduais do município de Vitória da 

Conquista,  Bahia. Vitória da Conquista está a 516.12 km da capital baiana, Salvador, com 

uma população atual de 350.284 habitantes (IBGE 2015). Para a escolha das escolas, 

elencamos alguns critérios necessários ao desenvolvimento da pesquisa, tais como funcionar 

no turno noturno e oferecer a modalidade EJA segmento II (Eixo IV e V), que corresponde ao 

período do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Assim, diante da indisponibilidade de tempo 

dos membros desta pesquisa, realizamos a entrevista no próprio ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, para realizar a pesquisa no campo de investigação, é importante 

considerar alguns aspectos significativos para a entrada do pesquisador no local previamente 

determinado. Do ponto de vista de Minayo (2014), é imprescindível expor aos entrevistados os 

motivos da investigação, interesse pela pesquisa, assim como a garantia do anonimato. Logo, 

em um primeiro momento, foi necessário uma visita às escolas para expor o objetivo do 

trabalho, como também, por adesão, definir os participantes da pesquisa. Durante essa etapa, 

explicamos aos participantes o motivo que levou à escolha da escola, garantindo o anonimato 

dos sujeitos. Conforme destaca Minayo (2014, p. 51), “[...] o projeto da pesquisa que virá a ser 

realizado também deve ter a preocupação de não causar malefícios aos sujeitos envolvidos no 

estudo, preservando sua autonomia em participar ou não do estudo e garantindo assim seu 

anonimato [...]”. Duarte (2002) destaca que uma pesquisa de campo é uma análise feita por 

um pesquisador, cujo olhar dirige-se para locais já conhecidos, mas com uma maneira 

diferente de ver e de pensar determinada realidade a partir da experiência e da apropriação do 
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conhecimento, que são muito pessoais. Cabe destacar que a fase de coleta de dados ocorreu 

após aprovação da pesquisa no Comitê de Ética. 

 

2.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos desta investigação são professores que atuam no ensino de Ciências da EJA, 

segmento II, no turno noturno. Nesse contexto, a escolha desses profissionais justifica-se pelo 

fato de trabalharem com a modalidade de ensino pouco assistida pelas políticas públicas. 

Assim, o desafio imposto para a EJA atualmente se estabelece em reconhecer o direito do 

jovem e adulto na sociedade, construindo novas metodologias que considerem os interesses e 

particularidades desses sujeitos. 

Dessa forma, para obter uma visão ampliada do trabalho docente no ensino de 

Ciências nessa modalidade, quatro professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da EJA 

das escolas estaduais participaram da pesquisa, com o objetivo de responder a algumas 

questões acerca do currículo prescrito e o currículo desenvolvido na escola. Com relação ao 

currículo, Goodson (2005) argumenta que é construído para atingir determinados propósitos, 

e suas consequências recaem sobre pessoas. Logo, ao contemplar o currículo como uma 

construção política e cultural, entendemos que este está inserido não só nos discursos, mas 

também na dimensão de um contexto mais vasto que o interpreta no tempo e no espaço. 

Portanto, queremos focar na análise da perspectiva em que definições em torno do porquê 

de ensinar, o que ensinar e como ensinar disputam lugar no currículo da EJA, especificamente 

no ensino de Ciências. 

Nesse contexto, faz-se necessário apresentar o perfil formativo dos participantes e os 

critérios da pesquisa. No primeiro momento, foi necessário fazer um levantamento das escolas 

estaduais que ofereciam o segmento II da EJA, ou seja, 6º/7º e 8º/9º ano no turno noturno. Para 

isso, fomos ao NTE 20 (Núcleo Territorial de Educação), a fim de identificar essas instituições 

e o número de professores de Ciências que atuam nessa modalidade de ensino. Conforme as 

informações obtidas, há apenas quatro escolas que se encaixam nesse critério e seis professores 

da área de Ciências que lecionam na EJA. Concluindo essa etapa, dirigimo-nos às unidades 

escolares, com o objetivo de levar as informações sobre o projeto e saber sobre a disponibilidade 

dos professores para participar da pesquisa. Para a realização desse estudo, foram convidados 

quatro professores, que se mostraram favoráveis a conceder uma entrevista, como podemos 

observar no quadro abaixo. 
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A entrevista foi realizada na própria escola em que atuam os professores, com dia e hora 

marcada. Tivemos alguns contratempos, pois, no ambiente escolar, havia alguns ruídos internos 

e externos, assim como éramos interrompidos por outros professores, que queriam saber o 

motivo pelo qual a colega estava sendo entrevistada. Destacamos também, além desses 

imprevistos, que o tempo delas era limitado, pois elas precisavam estar em sala de aula. Durante 

a entrevista, elas ficaram entusiasmadas com a possibilidade de expor as angústias que 

acometem a prática docente. Às professoras foi assegurado o sigilo da sua identidade e das 

escolas. Desse modo, a fim de preservar esse anonimato, reportamo-nos a elas por meio dos 

seguintes pseudônimos: Laura, Soraia, Hortência e Darlene. 

 

Quadro 1- Característas dos participantes da pesquisa. 
 

Professores Formação Tempo de docência na EJA 

 

Laura 

- Licenciatura plena em Ciência  

com habilitação em Matemática 

(UESB) 

- Licenciatura plena em 

Química. 

 

5 anos 

 

Soraia 

- Licenciatura em Ciências 

Biológicas (UESB) 

- Especialização no Instituto 

Pró-Saber na área de Ciências 

Biológicas 

 

10 anos 

 

Hortência 

- Licenciatura em Biologia 

(UESC) 

- Especialização em Educação 

Inclusiva. 

 

08 anos 

 

Darlene 

- Licenciatura em Ciências 

Biológicas (UESB) 

- Especialização em docência no 

Ensino Superior 

- Graduação em Enfermagem 

 

11 anos 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelo próprio autor. 

 

Ao analisarmos as informações contidas nesse quadro, podemos constatar que todas as 

docentes possuem graduação, com tempo de docência na EJA entre 5 e 11 anos. A professora 

Laura possui duas licenciaturas, uma em Ciências com habilitação em Matemática e a outra em 

Química. Conforme a professora “[...] sempre quando tem cursos a distância oferecidos pelo 

Estado, eu participo”. Assim, Laura demonstra o interesse de estar sempre se atualizando. 

Soraia é graduada em Ciências Biológicas e fez uma especialização no Instituto Pró-Saber 



66 

 

também na área de Ciências Biológicas. Mesmo antes de ser professora, Soraia já acompanhava 

e ajudava a sua mãe, que também era professora. Desse modo, Soraia relata: 

  
Minha caminhada foi o seguinte: minha mãe já era professora, minha família 

é de professores [...]. Então, ela dava aula aqui, quando ela precisava, eu 

ajudava corrigir uma prova, ajudava aplicar uma atividade. Antes mesmo de 
prestar o concurso, eu já substituía, dava aula de substituição. Eu fiz 

magistério, fiz cursinho pré-vestibular até conseguir passar no vestibular na 

UESB na época.  Depois que concluí, em 2005, eu prestei o concurso em 2006 

(Professora Soraia). 

 

A relação familiar foi um princípio influenciador da escolha da professora Soraia pela 

docência. Segundo Nóvoa (1997, p. 26), “A troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando”. Dessa forma, o autor expõe que os 

espaços de vivências do professor são espaços onde os diversos conhecimentos entrelaçam-se 

e, assim, contribuem para a sua formação.  

A professora Hortência possui graduação em Pedagogia, licenciatura em Biologia e 

especialização em Educação Inclusiva. Hortência iniciou a docência com a formação em 

magistério. Afirma: “Eu iniciei com o magistério; do magistério, passei no concurso do estado 

como pedagoga [...], trabalhei com alunos de magistério [...], depois eu vim para cá, aí, para 

não perder a vaga, eu fiz Biologia”. Relata ainda que não tem formação para trabalhar com a 

EJA e que não foi preparada para dar aula para essa modalidade. A professora Darlene é 

licenciada em Ciências Biológicas, possui graduação em Enfermagem e especialização em 

docência no Ensino Superior. Essas informações mostram o quanto o professor precisa se 

atualizar para estabelecer os vínculos de aprendizagem entre os conhecimentos científicos e os 

saberes que lhe são dados.   

 

2.4 Instrumentos para produção dos dados 

 

Considerando a questão de pesquisa e objetivos, adotamos como instrumento de 

produção de dados, a análise documental da política curricular da EJA e entrevista 

semiestruturada aplicada aos professores dessa modalidade. De acordo com Ludke e André 

(1986), a análise documental representa uma estratégia importante na pesquisa qualitativa, 

acrescenta conhecimento adquirido por outras estratégias, de forma a expor aspectos novos de 

um tema. A análise documental nasce com a apreciação prévia de um documento e, 

consequentemente, a sua crítica conforme o contexto, credibilidade, autores e outros aspectos 



67 

 

que o pesquisador julgar necessários. Para Bardin (2016, p. 51), a análise documental é “[...] 

uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento 

sob a forma diferente do original, a fim de facilitar num estado ulterior a sua consulta e 

referenciação”. Portanto, a finalidade da análise documental é lidar com os documentos 

abordados numa pesquisa, utilizando uma configuração mais concreta e condensada, tendo em 

vista o máximo de elementos importantes para viabilizar a sua consulta. 

A opção pela entrevista semiestruturada ou semidireta (apêndice C) tem o intuito de 

compreender como os professores de Ciências da EJA atuam frente às demandas colocadas pela 

política curricular. Desse modo, com a permissão dos professores pesquisados, a entrevista 

foi gravada e, posteriormente, transcrita depois de várias sessões de audição. Segundo 

Minayo (2014, p. 267), a entrevista semiestruturada “[...] obedece a um roteiro que é apropriado 

fisicamente e utilizado pelo pesquisador por ter um apoio claro na sequência das questões, 

a entrevista semiaberta facilita a abordagem [...]”. Na mesma linha, Amado (2013) descreve 

que as questões da entrevista originam-se de um planejamento prévio e se estabelecem em 

uma sequência lógica para o pesquisador. Logo, devemos entender que a entrevista é o método 

mais apropriado para a investigação do significado que os sujeitos dão às suas práticas e aos 

eventos com os quais vêm enfrentando seus sistemas de valores. 

Ainda de acordo com Amado (2013), a entrevista não pode ser confundida com o 

questionário; para que isso não ocorra, é necessário extrair o máximo de informações dos 

entrevistados com o mínimo de perguntas. Na técnica da entrevista, o investigador apresenta-

se frente ao investigado e lhe formula perguntas. Nesse sentido, a entrevista apresenta 

algumas vantagens, pois tende a produzir dados com maior profundidade. Em contrapartida, 

pode ter algumas limitações, tais como a falta de motivação do entrevistado, inadequada 

compreensão, respostas falsas e influência pessoal do pesquisador. 

 

2.5 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo consiste em um procedimento de pesquisa utilizado para relatar 

e interpretar o conteúdo de documentos, alcançando compreensão dos seus sentidos. Desse 

modo, Bardin (2016) afirma que é “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens 

[...]”. Assim, a análise de conteúdo é apontada como uma técnica que tem como objetivo 

reconhecer o que é proferido acerca de determinado tema. Nesse contexto, segundo Bardin 
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(2016), ela é organizada em três etapas, denominadas (a) pré-análise, (b) exploração do 

material e (c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A pré-análise é a fase que tem como finalidade a organização do material de forma 

sistemática; nela, deve-se realizar leitura flutuante dos dados produzidos. Esse momento 

compreende o contato com os documentos e relatos das entrevistas. Nesse processo, a escolha 

dos documentos constitui-se enquanto a definição do que será analisado, assim como na 

formulação das hipóteses e dos objetivos de análise. Dessarte, a hipótese caracteriza-se como 

declaração temporária daquilo que se pretende investigar, e os objetivos consistem nos 

propósitos gerais que sugerimos para referenciação dos índices e a elaboração dos parâmetros 

que abarcam a prescrição de indicadores mediante o recorte de texto nos documentos de 

investigação (BARDIN, 2016). 

 A segunda etapa, conforme Bardin (2016, p. 131), é o momento de (b) exploração do 

material e incide em uma fase “[...] longa e fastidiosa, consiste essencialmente em operações 

de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”. 

Nesse sentido, a exploração do material é considerada uma etapa importante, no sentido de 

propiciar diversas interpretações. Na fase descrita, ocorre o detalhamento analítico, 

direcionado pelas hipóteses e as fundamentações teóricas.  

Com relação ao (c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação, este é 

representado pela condensação e ênfase dos dados para análise, o que resulta nas interpretações 

inferenciais. Essa etapa caracteriza-se pelo momento de intuição, assim como pela análise 

reflexiva (BARDIN, 2016). Levando em consideração as fases de análise, recomendadas por 

Bardin, apontamos, conforme a autora, os procedimentos de codificação e categorização.  Para 

Bardin (2016, p. 133), “a codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo 

regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão [...]”. 

Posteriormente à etapa de codificação, segue-se para a categorização, que constitui, segundo 

Bardin (2016, p. 147), a “[...] operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos”. Nesse contexto, a categorização é considerada um 

dos passos mais produtivos da análise de conteúdo, porém a delimitação das categorias deve 

seguir um conjunto de regras, deve ser exaustiva e homogênea.  

Assim, mediante tratamento analítico do documento elegemos algumas temáticas de análise, 

saber: Conceituando a política educacional; Proposta curricular de EJA do Estado da Bahia 

– primeiras aproximações; Jovens e Adultos: oportunidade de acesso à 
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educação; Abrangência da Educação de Jovens e Adultos e, para finalizar a análise do 

documento, destacamos ainda: Orientações metodológicas; e, Organização do currículo para 

a EJA. Quanto à análise das narrativas das professoras participantes dessa investigação, 

apoiamos nossa discussão em dois capítulos, instituídos mediante os temas de análise que 

emergiram dos dados empíricos. Nesse sentido, para o tema "Percursos formativos, concepção 

de currículo e prática docente nas narrativas dos professores", emergiram as 

seguintes categorias: Formação e inserção docente na modalidade de ensino da 

EJA; Educação de Jovens e Adultos na visão dos docentes da rede estadual; Vivências da 

prática docente em sala de aula; A importância da inter-relação do prescrito com o cotidiano 

do aluno. No que se refere ao tema "Implantação da política curricular da EJA: considerações 

sobre o ensino de Ciências" emergiram as categorias: Os sentidos atribuídos à política 

curricular; A implantação da proposta na escola: a (in)adequada formação e a dificuldade de 

implementá-la na prática docente e, por fim, O desenvolvimento da proposta curricular na 

escola: aproximações e distanciamentos. 

Em síntese, entendemos que esse aporte de análise é um conjunto de dispositivos de 

análise de comunicações, com a finalidade de ir para além das imprecisões e tornar a leitura 

dos dados produzidos mais enriquecedora. 
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PARTE II 

 

POLÍTICA DE EJA DO ESTADO DA BAHIA: CAMINHOS 

PARA A CONSTRUÇÃO CURRICULAR 
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CAPÍTULO 3 – CENÁRIO DA POLÍTICA CURRICULAR NO CONTEXTO DA EJA 

 

Neste capítulo, procuramos evidenciar o conceito de política de educação, assim como 

a sua função no contexto social. Discutiremos o processo de construção da política, levando em 

consideração as vozes legitimadas e as agências internacionais, principalmente o Banco 

Mundial, que, geralmente, dissemina um modelo padronizado de política curricular. Para 

fundamentar essa discussão, dialogamos com Oliveira (2010), Libâneo (2016), Mainardes 

(2006), Lopes (2005), Lopes e Macedo (2011), dentre outros. Ainda neste capítulo, trazemos o 

cenário da política de EJA, ressaltando os desafios estabelecidos para a modalidade, como 

também as orientações para a prática docente e a organização do currículo. Desse modo, 

anuciamos as seguintes temáticas de análise: Conceito da política educacional; Proposta 

Curricular de EJA do Estado da Bahia; Oportunidades de acesso à educação; Abrangência da 

Educação de Jovens e Adultos; Orientações metodológicas e organização do currículo para a 

EJA. Assim, buscamos por meio dessa análise compreender os propósitos por trás dos seus 

fundamentos e orientações. 

 

3.1 Conceituando política educacional  

 

Quando falamos do termo política, estamos falando na verdade de ações que partem 

principalmente do poder público e que têm como principal objetivo o bem comum. Nesse 

sentido, Souza (2006, p. 26) afirma que “[...] a formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”. As políticas 

destinam-se ao interesse da sociedade, das coletividades e atendem as demandas sociais. Lopes 

e Macedo (2011, p. 234) asseveram que “Esses documentos são então analisados como parte 

dos efeitos dos processos de globalização econômica e cultural e de seus impactos na 

educação”. Destacamos também a intencionalidade das políticas educacionais, e estas sempre 

mudam quando uma legislação muda, um grupo assume um poder, o que a torna instável, ou 

seja, as políticas são fragmentadas ao longo do seu percurso. Assim, Oliveira (2010, p. 4) 

destaca que, “Se ‘políticas públicas’ é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, 

políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em 

educação”. Nessa lógica, compreendemos que a política não é algo estático, até porque a 

política, inicialmente, é um texto, o qual sofre diferentes interpretações. Então, estas 

interpretações contribuem para uma visão de uma política mais ampla. Por mais que a política 
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tente organizar seus textos de forma clara, as interpretações sempre acontecem, dependendo 

dos sujeitos, culturas, realidade de cada contexto. Conforme Lopes e Macedo (2011), as 

pesquisas em torno das políticas resumem-se à crítica, em vez de realizarem investigações no 

campo empírico desses documentos; e, com a tendência neoliberal, houve um crescimento nos 

estudos relacionados à política curricular. Nesse contexto, é possível presenciar um certo 

distanciamento entre o contexto da prática e o currículo oficial.  

Dado o exposto, precisamos entender que toda política educacional é construída por 

meio de algumas influências, sejam elas internacionais, nacionais ou locais. Nesse sentido, 

existem organismos internacionais que fazem pressões na elaboração das políticas 

educacionais. Além disso, temos as influências nacionais de luta, tendo em vista os seus 

próprios interesses, e as influências locais, ou seja, para onde e para qual público destina-se a 

política. É importante ressaltar que as influências dos organismos internacionais asseguram 

muitas situações relativas à educação, não só no Brasil, mas no mundo também, sob o viés de 

prestar auxílio aos países em desenvolvimento. Assim, sobre os organismos internacionais, 

Libâneo (2016, p.43) afirma que “[...] as finalidades dessas instituições multilaterais sempre 

estiveram ligadas à cooperação técnica e financeira a países com dificuldades, por meio de 

empréstimos para realização de programas relacionados à saúde, educação, saneamento, etc.”. 

Uma dessas instituições é o Banco Mundial, que padroniza as iniciativas educacionais, uma vez 

que é o principal representante do ideário neoliberal de trazer o estado mínimo e ampliar para 

a perspectiva do mundo privado todas as iniciativas. Para Libâneo (2016, p. 40-41): 

 
No âmbito das políticas oficiais, a pesquisa tem mostrado que as políticas 
educacionais aplicadas à escola nas últimas décadas têm sido influenciadas 

por orientações dos organismos internacionais, as quais produzem um impacto 

considerável nas concepções de escola e conhecimento escolar e na 

formulação de currículos. Estudos recentes indicam, por exemplo, que uma 
das orientações mais presentes nos documentos do Banco Mundial é a 

institucionalização de políticas de alívio da pobreza expressas numa 

concepção de escola como lugar de acolhimento e proteção social, em que um 
de seus ingredientes é a implementação de um currículo instrumental ou de 

resultados. Tais políticas trazem junto o desfiguramento da escola como lugar 

de formação cultural e científica e, em consequência, a desvalorização do 
conhecimento escolar significativo. 

 

Esse aspecto citado por Libâneo (2016) chama a atenção pelo fato de as agências 

internacionais assumirem um posto de destaque nas formulações dos currículos. Nesse sentido, 

é dada à escola a responsabilidade de solucionar os problemas sociais, o que nos remete à lógica 

da responsabilização. Mas como a escola pode dar conta de tantas mazelas sociais, senão por 

meio do acolhimento do aluno, abraçando os seus saberes e particularidades, uma vez que esses 
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espaços funcionam em condições precárias e não conseguem dar apoio material nem para o 

básico? Como a concepção de educação é voltada para um currículo com foco nos resultados, 

corremos o risco de causarmos sérios prejuízos no educando, pois essas políticas, no contexto 

escolar, contribuem para que os resultados sejam mascarados, e, além disso, essa concepção 

pode levar à disputa entre os próprios professores e as escolas de modo geral.  

Nesse âmbito, Lopes e Macedo (2011, p. 239) argumentam que “[...] as perspectivas 

neoliberais sustentam discursos em torno da necessidade de novas eficientes formas de 

gerenciamento das escolas, políticas de responsabilização de professores pelos resultados dos 

alunos e introdução nas escolas de disposições e interesses de mercado”. Diante disso, na visão 

neoliberal e de mercado, existe uma predisposição da escola em desenvolver um currículo 

conforme as imposições do mercado, sendo assim, é obrigada a demonstrar resultados mediante 

as avaliações externas. Nesse contexto, é importante entender que política não tem um 

movimento apenas de cima para baixo, embora isso possa acontecer em muitos casos e, muitas 

vezes, seja passada essa ideia para os professores de que a política é uma prescrição, mas 

também há um movimento ao contrário, de baixo para cima. Portanto, temos essas tensões e 

conflitos o tempo inteiro, quando falamos da constituição da política educacional, uma vez que 

esse documento está em constante transformação.  

Conforme Mainardes (2006), no processo de construção das políticas educacionais, 

além da participação de vários membros da sociedade, há também, mesmo que de forma parcial, 

a participação dos profissionais que desempenham uma função na escola. Porém, é relevante 

saber qual é a dimensão do envolvimento desses profissionais com as políticas que são 

efetivadas nas escolas, pois sabemos que os textos políticos são resultados das normas e regras 

que devem direcionar a escola e são interpretados de formas diversas conforme o contexto em 

que estão inseridos. Mainardes (2006, p. 53-54), ao fazer uma interpelação do artigo de Ball 

(1993), o qual traz conceitos da política como texto e como discurso, define que “[...] os textos 

são produtos de múltiplas influências e agendas e sua formulação envolve intenções e 

negociação dentro do Estado e dentro do processo de formulação da política [...]”, e, quanto ao 

conceito do texto como discurso, ele aponta que “a política como discurso estabelece limites 

sobre o que é permitido pensar e tem o efeito de distribuir ‘vozes’, uma vez que somente 

algumas vozes serão ouvidas como legítimas e investidas de autoridade”. A percepção da 

política como discurso focaliza para os conflitos por domínio pela liderança do capital e 

discursos reconhecidos socialmente. Quando a política curricular chega à escola, está sujeita a 

várias interpretações e recriações e pode sofrer transformações consideráveis na política 

original.  Assim, Bowe, Ball e Gold (1992, p. 22) argumentam que: 
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A questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os 

significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, 

ignoradas, deliberadamente mal-entendidas, réplicas podem ser superficiais 
etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa. Interpretações 

diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com interesses 

diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios ou 

interpretações minoritárias possam ser importantes. 

 

Nessa perspectiva, no espaço escolar, a política pode ser recontextualizada, e, a partir 

disso, podem ocorrer modificações importantes na política original, devido à complexidade de 

experiências, crenças e valores que cada professor ativo assume. Portanto, buscando contribuir 

de forma mais relevante para os estudos com o foco no currículo, Ball (1998, 2001, apud 

Mainardes, 2011) faz menção aos processos de recontextualização de Bernstein (1996, 1998), 

uma vez que esta potencializa a apropriação e a interpretação das políticas curriculares quando 

chegam ao espaço escolar. Segundo Lopes (2005), a recontextualização tem-se mostrado 

produtiva para a compreensão das interpretações dos diversos textos ou orientações curriculares 

originadas de diferentes agências ao transitarem no contexto educacional. Nesse sentido, o 

campo simbólico de recontextualização passa a ser entendido como espaço de negociação de 

sentidos, visando a intermediar com a cultura produzida. 

 Nas ponderações de Lopes e Macedo (2011), a autonomia da escola quanto à 

sistematização do conhecimento é mantida por Ball, e ele chama a atenção para 

compreendermos a transição e a manutenção do currículo de forma que essa compreensão 

ultrapasse o entendimento para além do controle estatal. Sobre esse aspecto, Mainardes (2006), 

interpretando Ball, destaca que, na investigação de uma política, é fundamental ponderar as 

diversas particularidades encontradas na seara. Além disso, Mainardes (2006, p. 53) ressalta 

que “os textos das políticas terão uma pluralidade de leituras em razão da pluralidade de leitores. 

Os textos são produtos de múltiplas influências e agendas, e sua formulação envolve intenções 

e negociação [...]”. Nesse sentido, é importante destacar que são esses autores que estão na base 

da construção da política, que, ao chegar no chão da escola, pode sofrer várias modificações, 

ao compreender que a realidade dos alunos exige um currículo que os valorize como cidadãos 

capazes de contribuírem com a sociedade. Assim Ball (1994, apud LOPES; MACEDO, 2011, 

p. 259) afirma que o texto “[...] deve ser lido tendo em vista o jogo político em que foi 

produzido, sempre em polifonia com outros textos [...]”. Conforme esses textos são 

direcionados para o contexto da prática, eles serão confrontados com a realidade escolar. Além 

disso, os textos serão lidos por diversos leitores, cada um com sua história e cultura, que, por 

conseguinte, dar-lhes-ão sentidos no processo da sua reinterpretação e recontextualização, 



75 

 

produzindo, assim, discursos híbridos (BALL, 1998). A partir desse pressuposto, buscamos 

traçar o cenário da Proposta Curricular do Estado da Bahia para a Educação de Jovens e Adultos 

numa perspectiva crítica, no sentido de compreender as demandas desse documento implantado 

nas escolas no ano de 2009. 

 

3.2 Proposta Curricular de EJA do Estado da Bahia – primeiras aproximações  

 

O documento intitulado Política de EJA da Rede Estadual é um documento condensado, 

constituído por 36 páginas, e está dividido em 7 seções e apêndices. A política traz a proposta 

curricular, implantada nas escolas estaduais no ano de 2009, com o objetivo de orientar o 

trabalho dos professores, para que estes desenvolvam novas metodologias aptas ao 

desenvolvimento pleno do educando. Partindo desse pressuposto, o texto da política da EJA 

está fundamentado em uma Pedagogia Crítica com referências aos estudos de Paulo Freire. Em 

um primeiro momento, apresenta uma concepção de educação para a construção do novo 

currículo dessa modalidade de ensino. Em seguida, o documento traz aspectos sobre a 

metodologia, ressaltando que esta deve estar em consonância com a realidade dos sujeitos da 

EJA.  

Nesse sentido, o texto traz uma estrutura curricular organizada em eixos temáticos que 

devem ser desenvolvidos durante um ano, apontam os desafios a serem enfrentados pela EJA e 

o perfil formador do educador para trabalhar com essa modalidade de ensino. No início do 

documento, há referência ao fato de que a construção da política envolveu a participação 

democrática de vários representantes da sociedade, com a finalidade de atender as demandas e 

expectativa da realidade da EJA. Nesse aspecto, o documento evidencia: 

 

O material aqui apresentado é fruto da escuta dos principais sujeitos da EJA: 

educandos(as), educadores, gestores e coordenadores pedagógicos das 

Diretorias Regionais de Educação - DIREC, bem como representantes dos 
diversos segmentos que dão forma ao Fórum Estadual de EJA, quais sejam: 

Universidades (Universidade do Estado da Bahia - UNEB e Universidade 

Federal da Bahia - UFBA), Movimentos Sociais (Movimento de Educação de 
Base – MOVA), Sistema S (Serviço Social da Indústria – SESI), Organização 

Não-Governamental (Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica – CEAP), 

Gestão Pública (Secretaria de Educação do Estado - SEC/BA e Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SMEC/SSA) Fóruns Regionais de EJA 
(BAHIA, 2009, p. 9). 

 

Podemos constatar que, no processo de construção da política de EJA, há influência e 

participação de diversos atores. Entretanto, em consonância com os aspectos que queremos 
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evidenciar nesta análise, vale considerar, conforme destacam Lopes e Macedo (2011, p. 258), 

reportando-se a Ball (1994), que a participação desses segmentos na elaboração da política 

curricular “[...] não significa [...] que todas as vozes são ouvidas na polifonia do texto curricular, 

na medida que há posições legitimadas e outras não. No interior do que poderia ser chamado 

de posições legitimadas, ainda há uma pluralidade de grupos em disputa”. Segundo Ball (1994), 

na produção da política, além das vozes legitimadas, há também no centro desses grupos outras 

vozes em disputa que almejam deixar suas marcas nesses textos. Desse modo, a Resolução 

CNE/CEB, ao instaurar as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, no 

Art. 2º, atribui: 

 

Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de um 

sistema educacional público de Educação Básica de jovens e adultos, como 
política pública de Estado e não apenas de governo, assumindo a gestão 

democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, 

proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua 
vocação como instrumento para a educação ao longo da vida (BRASIL, 2010, 

p. 1, Resolução nº 3). 

 

Em consonância com a resolução, os autores da política, na trajetória da escuta dos 

envolvidos, procuraram desenvolver espaços dialógicos, que se concretizavam em reuniões, 

fóruns EJA, seminários e, até mesmo, por meio de questionários respondidos pelos professores 

de diversas partes da Bahia. No entanto, mesmo que a intenção tenha sido atingir vários pontos 

da Bahia, sabemos que essa estratégia não contempla todas escolas com os seus respectivos 

corpos docentes. Após as reuniões com os diversos segmentos, o texto foi construído e passou 

a ser denominado de Política de EJA do estado da Bahia. Frisamos que os movimentos 

preparatórios da Confintea foram muito importantes para a escolha dos princípios que regem a 

política de EJA. Desse modo, foi realizada no Brasil no ano de 2009 a VI Confintea7, a qual 

sensibilizou os diversos setores envolvidos com a EJA para compor uma Comissão 

Organizadora Nacional do Encontro Preparatório para a Conferência seguinte (GADOTTI, 

2009). O resultado da sensibilização culminou na formação de fóruns e reuniões com os vários 

segmentos da comunidade, como também a participação de educadores e educandos. De acordo 

                                                             
7 A VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confintea) foi realizada em Belém, em dezembro de 

2009. Gadotti (2009, p. 28), por ocasião da conferência, afirmou que “o documento final [...] deverá conter um 

marco de ação para impulsionar a Educação de Adultos no mundo, buscando sinergias com outras agendas, como 

a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Década da Alfabetização, o programa Educação 

para Todos e a Declaração sobre os objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Esperamos que ele deixe mais 

claras as políticas públicas de financiamento da Educação de Adultos e que contemple também a educação popular 

como paradigma da Educação de Adultos, como grande contribuição da América Latina ao pensamento 

pedagógico universal”.    
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com esse cenário, os “Documentos originados dessas conferências assinadas pelos países-

membros, as orientações políticas e técnicas do Banco Mundial vêm servindo de referência às 

políticas educacionais do Brasil” (LIBÂNEO, 2016, p. 42). Nesse sentido, na construção da 

política, Lopes e Macedo (2011, p. 256) afirmam que “[...] são estabelecidos os princípios 

básicos que orientam as políticas, em meio a lutas de poder nas quais os autores são desde 

partidos políticos, esferas de governo a grupos privados e agências multilaterais [...]”. Diante 

disso, a política educacional é compreendida como um espaço, onde determinadas ideias das 

representações da sociedade tornam-se hegemônicas durante o processo de construção da 

política curricular. Sobre essa realidade, Libâneo (2016, p. 47) adverte que  

 

[...] as políticas educacionais formuladas por organismos internacionais desde 

1990 presidem as políticas para a escola em nosso país, havendo razões para 
suspeitar que elas vêm afetando negativamente o funcionamento interno das 

escolas e o trabalho pedagógico – didático dos professores. 

 

Dessa maneira, a educação limita-se a atender apenas as demandas relacionadas às 

questões de âmbito social e econômico conforme as exigências do contexto do mundo 

globalizado. Ainda, vale ressaltar que, para Ball (1994, 1998), os textos políticos são resultados 

de lutas, negociações e acordos entre grupos que exercem o poder na sociedade. Dentro dessa 

perspectiva, como resultado de nossa análise, constatamos na construção da Política de EJA a 

influência do professor Miguel Arroyo – assim como uma breve referência às teorias da 

psicogênese de Piaget e algumas considerações sobre a epistemologia de Paulo Freire para a 

EJA. Desse modo, Arroyo (2007, p. 7) destaca:  

 

A EJA tem que ser uma modalidade de educação para sujeitos concretos, em 

contextos concretos, com histórias concretas, com configurações concretas. 
Sendo que qualquer tentativa de diluí-los em categorias muito amplas os 

desfigura. A EJA tende a configurar-se, cada vez mais, como um projeto de 

educação popular dos jovens e adultos jogados à margem da sociedade. Daí, 

que a EJA continua tendo sentido enquanto política afirmativa desse coletivo 
cada vez mais vulnerável. 

 

Cabe considerar que a EJA é destinada a todas as pessoas que, por diversos motivos, 

não puderam continuar com os estudos na idade regular, uma vez que os fatores econômicos e 

sociais excluem esses sujeitos do ambiente escolar durante a infância e adolescência, pois a 

maioria vive do trabalho informal e, desse modo, não possui horários definidos, o que, 

geralmente, acaba interferindo no acesso à escola. Nesse caso, as políticas de educação 

disseminadas no Brasil, principalmente para a EJA, entendem a escola como um lugar onde os 
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alunos podem conseguir sair da condição precária em que vivem e que, desse modo, tem em 

sua estrutura curricular estratégias de redução de pobreza, no sentido de atender o mercado de 

trabalho (LIBÂNEO, 2016).  Segundo Matos (2007, apud BARCELOS; DANTAS, 2015, p. 

55), a EJA vem ganhando espaço, caracterizando-se em um processo contínuo. Desse modo, é 

afirmado que: 

 

Da mesma forma, a Conferência Mundial de Educação, através da publicação 

do Relatório Delors (2001), também chamou atenção para essa premissa 
básica; qual seja de colocar a educação ao longo da vida. As Confinteas (de 

1949 até a última em Belém do Pará) bem como as cátedras Unesco vêm 

também apresentando um potencial de interlocução como laboratórios de 
ideias no campo de aprendizagem de jovens e adultos, com ênfase na 

aprendizagem ao longo da vida. Tais premissas passaram a fazer parte da 

agenda das políticas públicas [...]. 

 

Nesse espaço de discussão para a construção da política da EJA, percebemos que há um 

grande desafio depositado nas escolas, universidades, governo e diversos grupos da sociedade 

para garantir a concretização das ações relacionadas à EJA. Assim, no texto da política, além 

dos documentos da Confintea, foi utilizada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96). Do 

mesmo modo, o Conselho Estadual de Educação (CEE) também influenciou na construção do 

texto com o objetivo de pautar a proposta às leis que direcionam a educação no Brasil. Assim, 

após a realização dessas etapas, a proposta foi redigida, configurando-se na Política de 

Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia.  

 

3.3 Jovens e Adultos: oportunidade de acesso à educação   

 

A consciência do direito à educação cresce entre jovens e adultos que não conseguiram 

continuar seus estudos no ensino regular. Nesse caso, o texto da Política da EJA do Estado da 

Bahia ressalta a necessidade de garantir a Educação Básica de jovens e adultos, enquanto 

direito. Para isso, a Política determina que a EJA deve ser compreendida como um processo 

contínuo de formação humana.  

Quanto à implementação das políticas de educação no Brasil, Saviani (2014) destaca 

que há uma notória descontinuidade, e, em consequência disso, o Brasil ainda não conseguiu 

diminuir as taxas de analfabetismo. Como se pode ver, as tendências da política educacional 

brasileira são marcadas por avanços e retrocessos, na medida em que os elaboradores buscam 

imprimir as marcas das influências que sofrem, nas quais prevalecem os interesses privados 

mascarados de interesse público. Considerando esses pressupostos, Lopes e Macedo (2011, p. 
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241) dispõem que “Decisões coletivas sobre a educação, antes garantidas pelo Estado, são 

tornadas individuais, reguladas por mecanismos privados e corporativos de mercado”. Os 

interesses do mercado sobre a educação revelam-nos um contexto de interesse na formação de 

mão-de-obra com baixo custo como resposta à crise do capitalismo. 

Nesse sentido, nos dias atuais, muito se tem discutido sobre o fato de que a educação 

deve ser reafirmada como direito do cidadão e dever do Estado, da sociedade e da família. Nesse 

sentido, o documento analisado aproxima-se desse discurso ao abordar que o currículo para a 

EJA deve estar ancorado em uma pedagogia crítica, isto é, a educação deve conduzir o 

desenvolvimento dos cidadãos para que sejam capazes de analisar, transformar sua realidade 

social, cultural e histórica. Para Freire (2003), a prática educativa a ser desenvolvida com a EJA 

deve se preocupar com a leitura crítica do mundo, e, nesse contexto, os educandos devem ser 

considerados como sujeitos autônomos. Do mesmo modo, o educador crítico deve considerar a 

voz dos alunos e suas concepções de mundo para que esses se sintam agentes transformadores 

e atuantes no processo.  

Conforme o documento em análise, o compromisso do Estado é democratizar e efetivar 

o processo educacional da EJA à luz de “[...] um novo fazer coletivo, o qual se instituirá a partir 

do diálogo com os próprios jovens e adultos, e com os educadores e educadoras da EJA” 

(BAHIA, 2009, p. 11). Somam-se a isso alguns questionamentos relacionados à EJA quanto 

aos sujeitos que a constituem. Nesse contexto, o documento política de EJA (2009, p. 11) 

destaca: 

 

[...] contribuir com a democratização e efetividade do processo educacional 

construído pela Educação de Jovens e Adultos do nosso Estado. Afinal, quem 

são os seus sujeitos? A que e a quem a EJA se destina? Que significado esta 

modalidade assume em uma sociedade que se pretende globalizada e pós-
moderna? E ainda, quais as verdadeiras possibilidades educacionais que são 

oferecidas aos educandos jovens e adultos na sociedade da informação? 

 

Nesse prisma, o texto traz uma visão dos sujeitos dessa modalidade de ensino como 

homens e mulheres que lutam pela sobrevivência nas cidades ou campos, donas de casa, 

operários e assalariados. Dessa forma, há uma necessidade da própria discussão do currículo 

mais aprofundada a fim de melhor conhecer quem é esse aluno e em que ele se diferencia em 

cada localidade e região. Assim, a política de EJA reconhece que “São sujeitos de direito da 

EJA jovens, adultos e idosos; homens e mulheres que lutam pela sobrevivência nas cidades ou 

nos campos. Em sua maior parte, os sujeitos da EJA são negros e, em especial, mulheres negras” 

(BAHIA, 2009. p. 11). O documento considera ainda que o público dessa modalidade é 
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caracterizado por pessoas que, por diversos fatores, não conseguiram acompanhar o ensino 

fundamental. Esse público, segundo o documento, vem diminuindo ao longo do tempo, e, em 

contrapartida, a presença de adolescentes que saíram da educação fundamental vem 

aumentando no ensino noturno. Portanto, é imprescindível saber quem é o público da EJA, no 

sentido de elaborar currículos mais atraentes e específicos para tal modalidade. Para Libâneo 

(2016, p. 46), essas coloções transitam pela imposição de “Criar os insumos necessários para 

que o aluno alcance a aprendizagem como produto, ou seja, conhecimento e habilidades 

necessárias ao mercado de trabalho”. Considerando ainda as particularidades presentes na 

modalidade EJA, o documento menciona que, 

  

No cenário educacional, configuram-se enquanto aqueles que não tiveram 

passagens anteriores pela escola ou, ainda, aqueles que não conseguiram 
acompanhar e/ou concluir a Educação Fundamental, evadindo da escola pela 

necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela exclusão por 

raça/etnia, gênero, questões geracionais, de opressão entre outras (BAHIA, 

2009. p. 12). 

 

Dessa maneira, reconhecer a diversidade e identidade do público que faz parte da EJA 

significa criar possibilidade para que esse ultrapasse as barreiras que lhe são impostas, tal como 

desenvolver estratégias e ensino que funcionem como escada para a compreensão do 

conhecimento científico, sem desconsiderar o senso comum. Ainda nessa mesma linha de 

considerações, o documento destaca argumentos que consideram assegurar a prática 

pedagógica condizente com a realidade, mas, para que essa prática pedagógica seja de fato 

concretizada, é preciso enfrentar alguns desafios que são impostos, como exemplo, dificuldade 

de acesso à escola, fracasso ou evasão escolar. 

 No entanto, o documento ressalta que é preciso estabelecer diálogos com as 

coordenações de inclusão e diversidade, com o objetivo de buscar colaboração para projetos 

que atendam à EJA e a indígenas que necessitem de ações educativas especiais. Dessa forma, 

o documento ainda orienta que os órgãos responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos 

construam relações harmoniosas a fim de alcançar as etapas necessárias para garantir o acesso 

dos sujeitos à educação. 

3.4 Abrangência da Educação de Jovens e Adultos 

 

Sabendo que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que atende jovens e 

adultos trabalhadores, o documento estabelece que os jovens sejam matriculados a partir dos 
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18 anos, idade mínima para o acesso ao ensino noturno de EJA, conforme institui o Conselho 

Nacional de Educação (CNE)8. A despeito disso, a política de EJA (BAHIA, 2009, p. 13) afirma 

que “A revisão do Parecer da EJA, promovida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), a 

qual resultou no Projeto de Resolução, indica a elevação da idade para acesso na EJA, assim 

como a ampliação da educação fundamental e média no noturno [...]”. No documento, é citado 

também o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual define com relação à 

idade o conceito de criança e adolescente (BRASIL, 2015). Conforme o Estatuto, considera-se 

criança aquela que tem doze anos incompletos, e adolescentes, pessoas com idade entre doze e 

dezoito anos. De acordo com o documento, além da EJA, os programas do Governo Federal, 

como o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Educação, Qualificação e Participação 

Cidadã (PROJOVEM) – e, no campo, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) –, também definem a idade mínima de dezoito anos para a participação nessas 

plataformas. Ainda com relação à idade, o texto menciona aspectos relacionados aos educadores 

e educandos no que se refere à presença de alunos adolescentes menores de dezoito anos nas 

turmas da EJA. A respeito desse problema, o documento destaca que: 

 

[...] a permanência de alunos adolescentes (de 14 a 17 anos) na EJA tem 
trazido grandes prejuízos à prática dos educadores, que se sentem perdidos 

frente às expectativas, saberes e ritmos tão variados. Além disso, é preciso 

atentar para o fato de que não há metodologia nem material didático que possa 
dar conta de tamanha diversidade. Consequentemente, compromete-se a 

aprendizagem dos educandos, os quais atribuem valências diferentes à escola 

e ao processo de formação (BAHIA, 2009, p.10).  
 

 

                                                             
8 Quanto à questão da idade mínima para matrícula nos cursos de Educação de Jovens e Adultos e realização de 

exames, o Parecer nº 23/2008, com base no documento do professor Jamil Cury, faz um alerta no que diz respeito 

aos “exames supletivos”, considerados como de “massa”, que se diferenciam da avaliação no âmbito da EJA: eles 

“devem ser cuidadosamente controlados a fim de não se perderem sob padrões inaceitáveis”. O CNE relembra as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos, em que a idade inicial para matrícula nos 

cursos de EJA é a partir de 15 anos para o ensino fundamental e a partir de 18 anos para o ensino médio, em 

consonância com a disposição da LDB, que aponta essas mesmas idades mínimas para a realização dos exames 

ditos supletivos. E, segundo argumentos que considera relevantes para tratar a matéria idade, o novo Parecer 
promove a alteração da idade mínima para início dos cursos de EJA para 18 anos, tanto no ensino fundamental 

como no ensino médio, e solicita ao Ministério da Educação que envie projeto de lei para o Legislativo, 

preconizando a mesma alteração, na LDB, da idade para os exames ditos supletivos. Os argumentos passam pela 

alegação de juvenilização da EJA, o que evitaria, no entender do CNE, uma “migração perversa” do ensino 

sequencial regular para a EJA e a compatibilização do conceito de jovem entre a LDB e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Observe-se que o texto que subsidiou o debate nas audiências propõe a alteração da idade para 18 

anos, quer se trate de ensino fundamental ou de ensino médio, sem distinção (PARECER CNE/CEB Nº: 6/2010). 
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Nesse processo, é importante salientar que, além das dificuldades registradas pelos 

educadores em torno desse problema, provavelmente, alguns profissionais da EJA possuem um 

olhar negativo sobre os educandos, o que contribui para criarmos estereótipos desses alunos 

como alienados, rebeldes e sem compromisso com os estudos. Esse estereótipo de educando 

instituído por esses profissionais, muitas vezes, contribui para o fracasso do aluno no processo 

educacional. Além desses conflitos entre jovens e educadores, Carrano (2007, p. 7) elenca 

outros fatores.  

 

Outra fonte de tensão entre jovens e educadores encontra-se na entrada das 

culturas juvenis nos espaços escolares. As expressões juvenis estão voltadas 

para a coesão de seus grupos de referência – aquilo que chamamos por vezes 
de referências tribais – códigos, emblemas, valores e representações que dão 

sentido ao pertencimento a grupos. A relação dos jovens com seus grupos de 

referência provoca choques com os valores das instituições (especialmente a 

escola e a família). O mercado tem conseguido ser muito mais hábil em 
perceber estes sinais para dialogar lucrativamente com as culturas juvenis e 

gerar espaços de pertencimento.   

 

Nesse sentido, precisamos perceber que, na relação professor-aluno, é necessário o 

diálogo acompanhado de assuntos que possam motivar o seu interesse. Mas, infelizmente, o 

jovem não tem visto na escola um lugar de pertencimento, e sim, um espaço de conflitos entre 

as culturas, no qual seus valores e particularidades, na maioria das vezes, não são reconhecidos 

pelo corpo docente e tampouco pelos funcionários. Dessa maneira, é substancial fazer com que 

o cotidiano escolar seja prazeroso, no sentido de dar voz aos alunos, para que se sintam 

percebidos nesses espaços. A propósito, Freire (2016, p. 95) argumenta que “[...] quanto mais 

solidariedade exista entre o educador e educandos no ‘trato’ deste espaço, tanto mais 

possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola”. Para tanto, é fundamental ser 

um educador não apenas para transmitir conteúdos sistematizados, é preciso saber ensinar aos 

alunos reconhecer seus direitos e deveres como cidadão.  

Assim, conforme as dificuldades sinalizadas pelos educadores, a Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia (SEC/BA) elaborou uma proposta denominada Tempo Juvenil9, com 

características semelhantes ao tempo formativo da EJA, visando a atender jovens entre 15 e 17 

                                                             
9Resolução CNE/CEB Nº 3 de 15 de junho de 2010 Art. 5º .... 

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma colaborativa, política própria para 

o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de 

mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas potencialidades, necessidades, expectativas 

em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96, 

Inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando necessários. 
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anos com distorção idade/série.  Apesar da existência dessa proposta, esta não é uma regra que 

impeça os jovens, menores de 18 anos, a ser matriculados na EJA do noturno. Desse modo, 

quando o jovem possui a necessidade de trabalhar, de colaborar em casa, é possível que ele seja 

inserido no turno noturno. Esta mudança é realizada por intermédio de uma autorização escrita, 

assinada pelos responsáveis, informando ao órgão competente, no caso a Secretaria de 

Educação, sobre as razões pelas quais o estudante precisa dar continuidade aos estudos, à noite, 

para conseguir um futuro mais promissor. Portanto, esse é um dos motivos de, muitas vezes, 

encontrarmos na sala de aula, da EJA noturno, diversos alunos menores de idade. Constitui-se, 

desta forma, um ambiente heterogêneo, quando o assunto é a faixa etária desses discentes. 

A  proposta Tempo Juvenil  não consta no documento da Política da EJA, porém foi 

instituída no ano de 2011 nas escolas com o objetivo de trabalhar temas geradores para essa 

modalidade, assim como é determinado para a EJA do noturno. No quadro a seguir, 

apresentamos a Proposta Curricular do Tempo Juvenil estabelecida pela secretaria de educação.  
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Quadro 2 -  Proposta Curricular – Tempo Juvenil

     

Fonte: (BAHIA, 2013, p. 41) 

 

Como podemos observar, a Proposta Curricular do Tempo Juvenil, quanto à estrutura, 

assemelha-se à Proposta da EJA. Assim, é possível notar que o currículo tem como base os 

eixos temáticos para cada ano com os respectivos temas geradores. Estes devem estar em 

consonância com as áreas do conhecimento. Voltando ao contexto do documento Política de 

EJA (BAHIA, 2009, p. 14), este aponta sete compromissos com essa modalidade, com a 

finalidade de afirmar o direito e acesso à Educação dos Jovens e Adultos. O documento 

evidencia: 
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1. Inserir a EJA no campo de Direitos Coletivos e de Responsabilidade 

Pública. 

2. Assumir a Política de EJA na atual política do Estado, definida no 
documento Princípios e Eixos de Educação na Bahia. 

3. Assegurar a EJA como oferta de educação pública de direitos para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às suas experiências de 

vida e de trabalho, garantindo as condições de acesso e permanência na EJA, 
como direito humano pleno que se efetiva ao longo da vida. 

4. Fazer a opção político-pedagógica pela Educação Popular, pela Teoria 

Psicogenética que explica a construção do conhecimento, e pela Teoria 
Progressista/Freireana (à luz da visão do ser humano integral e inacabado). 

5. Adotar os seguintes Eixos Temáticos: a identidade, o trabalho, a cultura, a 

diversidade, a cidadania, as diversas redes de mobilização social e a Pedagogia 

da Libertação. 
6. Garantir o princípio básico de que todo ser humano tem direito à formação 

na especificidade de seu tempo humano, assegurando-lhe outros direitos que 

favoreçam a permanência e a continuidade dos estudos.  
7. Respeitar e implementar os princípios pedagógicos tão caros à Educação 

Popular e, consequentemente, à EJA, quais sejam: o fazer junto, a 

dialogicidade e o reconhecimento dos saberes dos educandos. 

 

Vale considerar que, para assegurar esses compromissos determinados pelo documento 

Política de EJA, é importante a parceria do professor nesse processo, no sentido de desenvolver 

em sala de aula um ensino que se diferencie do ensino regular, especialmente no que diz respeito 

aos conteúdos. Nesse sentido, é preciso abandonar o currículo engessado e, muitas vezes, 

fragmentado, para que a identidade do público da EJA seja reconhecida. Mas, para a 

concretização dessa realidade, é importante lembrar que o professor precisa de apoio na escola, 

horários para o planejamento e, sobretudo, ser reconhecido enquanto profissional. 

 Dentre os compromissos citados, é importante também que o professor adote os eixos 

temáticos, tais como Trabalho e Sociedade, Meio Ambiente e Movimentos Sociais – como 

podemos constatar no Quadro 3 as orientações para a circulação de estudos10 e, no Quadro 4, 

os eixos temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Cabe destacar que, quando a proposta da EJA foi publicada, estava em vigência a nomenclatura antiga. Desse 

modo, conforme a nomenclatura atual, o Eixo IV corresponde ao 6º e ao7º ano, e o Eixo V, ao 8º e ao 9º ano. 
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Quadro 3 - Orientações para a circulação de estudos. 

Curso anterior  (EJA) Outros cursos  

 

Matrícula em 2009 

 

EJA I 

 Estágio I 

 Estágio II 

 Estágio III 

 

 

Fundamental 

 1ª série 

 2ª e 3ª série 

 4ª série 

 

1º Tempo 

 Eixo I 

 Eixo II 

 Eixo III 

 

EJAII 

 Estágio IV 

 Estágio V 

 

Fundamental 

 5ª e 6ª série 

 7ª e 8ª série 

 

 

2º Tempo 

 Eixo IV 

 Eixo V 

 

EJA III  

 Áreas I e II 

 Área III 

 

Tempo de Aprender II 

 

3º Tempo  

 Eixo VI 

 Eixo VII 

 
Fonte: (BAHIA/SEC/EJA. 2009, p. 21). 

 

Podemos observar no quadro acima que ocorreu apenas uma mudança na nomenclatura 

destinada à EJA, a qual não interferiu na forma de sistematizar as áreas com suas respectivas 

séries. Assim, a EJA 2º Tempo (Eixo IV e V), foco desse estudo, é equivalente ao Estágio IV e 

V dos anos anteriores. 
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Quadro 4 - Eixos Temáticos 

Quadro 4: Eixos Temáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  Fonte: Bahia (2009, p. 26) 

 
NOTA: Considerando os Temas Geradores como conhecimentos primeiros, indicando como possibilidades de 

Estudo/Trabalho e não como Imposições, os Educadores devem identificar, junto aos coletivos de sujeito da EJA, 
temas que sejam próprios à sua realidade e necessidade de estudo. Desses temas, devem emergir os conteúdos das 

diferentes Áreas de Conhecimento e disciplinas, para estudo e aprofundamento. 
 

Nesse quadro, temos os eixos temáticos e os temas geradores, que, por sua vez, já 

chegaram prontos nas escolas, porém, o documento destaca que não é uma imposição, pois, o 

professor é livre para escolher outras temáticas que atendam as demandas dos alunos. Conforme 

o documento, esses eixos vão dar suporte ao trabalho pedagógico dos professores que irão 
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desenvolvê-los conforme a disciplina ministrada em sala de aula. Desse modo, os eixos 

temáticos listados poderão ser desenvolvidos durante um ano e, por sua vez, os temas geradores 

devem ser trabalhados, respectivamente, um em cada bimestre, com o intuito de superar o 

modelo de currículo disciplinar e dar mais sentido ao cotidiano do aluno.  Além disso, os eixos 

visam a garantir a formação do ser humano, respeitando seus saberes e suas especificidades. 

Nessa perspectiva, é imprescindível o conhecimento da proposta curricular, da comunidade e 

de como vivem os jovens e adultos, ou seja, o educador, em sua prática, deve respeitar a 

diversidade que permeia a realidade da EJA, procurando entender de forma positiva os valores 

e saberes trazidos por esses sujeitos para o ambiente escolar.  

É importante destacar, a ênfase dada pelo documento ao tratar os eixos temáticos e temas 

geradores para a construção do currículo com foco no diálogo e especificidade dos alunos, o 

que nos leva a pensar que, os conteúdos não são o ponto da onde devemos partir, mas, 

sobretudo, a esfera de chegada para tentar atender os desafios dessa modalidade. No entanto, o 

documento não aponta caminhos para o professor fazer articulações necessárias entre os temas 

e conteúdos de cada componente curricular. Desse modo, a ausência de orientação por parte do 

documento, contribui para que os professores apresentem dificuldades em tornar esses eixos 

temáticos ensináveis para os alunos, o que configura em um dos problemas que dificultam a 

aproximação do professor das demandas propostas pela política. Mesmo com essas lacunas, 

espera-se que a formação do educador atenda, conforme o documento explicita, os seguintes 

pontos: 

Os Princípios e Eixos da Educação na Bahia; Os tempos humanos de 

aprendizagem; A concepção de Educação de Jovens e Adultos 

construída na (e em) Rede; O caráter circular da Estrutura Curricular: 
Tempos de Aprendizagem – Eixos Temáticos Temas Geradores – 

Áreas do Conhecimento (BAHIA, 2009, p. 16). 

 

Nesse cenário, o documento assevera que a formação inicial e continuada do professor 

deve contemplar o contexto da política de EJA. E, ainda, o documento ressalta que, para 

construir um novo modelo de currículo, é necessária uma reorganização na formação do 

professor, mas, para que isso se torne concreto, são urgentes as mudanças nos padrões de 

formação já estabelecidos, e, desse modo, poderemos conceber novas posturas compatíveis com 

a EJA.  

Para Carmo (2012, p. 151), “[...] a partir das determinações da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizadas em Jomtien, na Tailândia, a reforma educacional dos anos de 

1990 ocasionou uma série de mudanças para o professorando”. Mas, infelizmente, as 

universidades ainda não têm se atentado para as necessidades, e tampouco o Estado tem dado 
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suporte necessário aos professores para se atualizarem por meio de cursos que lhes auxiliem 

nas demandas que a EJA exige, tais como a construção de currículos e práticas vinculados à 

realidade. No entanto, o documento assegura que a formação dos professores que atuam na EJA 

acontecerá a partir de uma seleção interna. Dessa maneira, o documento enumera algumas 

características fundamentais para a construção do perfil dos professores envolvidos nessa 

modalidade. São elas:  

 

a) ter formação acadêmica ou em serviço com os tempos da juventude e vida 

adulta; 
b) conhecer a comunidade em que atua e sua formação: como vivem e 

trabalham os jovens e adultos; 

c) participar, conhecer, entender os Movimentos que se organizam em torno 

da luta por conquista de direitos para os populares; 
d) comungar com os ideários e exercitar os princípios da Educação Popular; 

e) cooperar, de forma crítica e competente, com a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico da escola, assegurando direitos para a EJA; 
f) construir uma prática dialógica nos espaços, tempos e processos de EJA, 

considerando os saberes da vida como conteúdos fundantes do processo 

pedagógico; 

g) entender e respeitar, de maneira positiva, a diversidade de território, idade, 
gênero, sexo, raça/etnia, crenças e valores, assumindo-a como elemento 

pedagógico; 

h) apresentar projeto de trabalho solidário para intervenção na realidade 
sociopolítica e cultural dos educandos da EJA (BAHIA, 2009, p. 16). 

 

Com base no documento, para alcançar esse perfil esperado para os professores, a 

Secretaria de Educação (SEC) deve investir na formação dos profissionais que fazem parte do 

contexto da EJA. Nos últimos tempos, a formação do professor que atua nessa modalidade de 

ensino tem sido alvo de muitas discussões. Como podemos observar nas características citadas, 

anteriormente, a política propõe uma série de critérios para o exercício da profissão na EJA. No 

entanto, não é suficiente que o professor atenda a todos esses requisitos, é preciso garantir 

espaço e tempo ao docente, a fim de que esses aspectos sejam, efetivamente, construídos 

durante a formação inicial e continuada. 

 Nesse cenário, parece-nos que o Estado tem depositado essa responsabilidade às 

instituições de ensino superior, uma vez que a formação continuada, ofertada pela iniciativa 

governamental, não tem correspondido às demandas dos professores cujas práticas pedagógicas 

mostram-se incompatíveis com a realidade desse público. Infelizmente, o Estado ainda não 

conseguiu sistematizar uma formação com base sólida e fortalecida, na qual o professor se sinta 

seguro diante do contexto da EJA, bem como uma formação que possibilite atender de maneira 

contínua as lacunas apresentadas pelos profissionais.  
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Sobre essa questão, para Arroyo (2006, p. 18), o perfil do educador da EJA ainda se 

encontra disperso, “Esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de 

educadores e esse caráter histórico desconfigurado da EJA explica porque não temos uma 

tradição de um perfil de educador de jovens e adultos e de sua formação”. Dessa forma, as 

universidades devem considerar as peculiaridades na formação de professores para a EJA, pois 

é substancial para o progresso de uma educação que prima pela qualidade, já que é desse modo 

que o professor estará apto a construir metodologias de modo que sejam dados bons resultados 

em sala de aula. Conforme esse perfil para o professor da EJA, precisamos refletir sobre o 

modelo ideal de formação de professor que possa dar um suporte a essa modalidade de ensino. 

A seguir, trazemos algumas considerações do documento em relação à metodologia e ao 

currículo para esse público.  

3.5 Orientações metodológicas e organização do currículo para a EJA 

 

De acordo com a concepção desenhada para a EJA no texto da Política do Estado da 

Bahia, as orientações metodológicas para a construção curricular versam sobre o 

reconhecimento dos saberes construídos, o respeito às especificidades, o diálogo e o trabalho 

coletivo. Partindo dessas orientações metodológicas trazidas pela Política de EJA, estas 

apontam 13 princípios que devem nortear a prática pedagógica. Nesse contexto, destacamos 

alguns princípios que consideramos mais relevantes para o processo de aprendizagem do 

público participante da EJA, tais como:   

 

 Reconhecimento e valorização do amplo repertório de vida dos 

sujeitos da EJA: saberes, culturas, valores, memórias, identidades, 

como ponto de partida e elemento estruturador de todo o estudo das 

áreas de conhecimento. 

 Construção coletiva do currículo que contemple a diversidade sexual, 

cultural, de gênero, de raça/etnia, de crenças, valores e vivências 

específicas aos sujeitos da EJA. 

 Metodologia adequada às condições de vida dos jovens e adultos e 

relacionada ao mundo do trabalho, devendo, portanto, possibilitar a 

problematização da realidade existencial e favorecer o aprender a 
conhecer e o fazer fazendo. 

 Material didático adequado a este tempo de educação, objetivando o 

desenvolvimento da pluralidade de dimensões da formação humana. 

Deve-se explorar pedagogicamente as potencialidades formadoras do 
trabalho como princípio educativo. 

 Acompanhamento do percurso formativo, com base no princípio da 

dialogicidade no processo de construção e reorientação do trabalho 

educativo (BAHIA, 2009, p. 15-16). 
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 Portanto, nota-se que há uma preocupação da Política em dar um enfoque no 

reconhecimento e na valorização dos sujeitos quanto aos saberes, crenças, memórias, assim 

como no fato de que o processo de aprendizagem precisa estar em sintonia com o diálogo. Isso 

demanda, segundo Freire (2016, p.132), o “[...] respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, 

na coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas. É na minha 

disponibilidade à realidade que construo a minha segurança [...]”. Nesse sentido, elaborar um 

modelo de currículo no contexto da EJA que atenda professores e alunos ordena novas 

metodologias que abarquem o saber dialogar, como também compreende os aspectos sociais 

do público da EJA. Além disso, o documento destaca que o currículo deve ser construído de 

forma coletiva, de modo o a atender à diversidade encontrada no espaço da EJA. Nesse 

contexto, Capucho (2012, p. 82) argumenta que: 

 

Em um cenário propenso às inovações, apresentou-se crescente a crítica aos 

modelos de currículo organizados em disciplinas dispostas de modo 

fragmentado e sem correlação, sendo apontadas como urgente a necessidade 
de repensar o ensino tradicional e o modelo clássico da escola por meio de 

propostas mais dinâmicas, mais próximas à realidade dos(as) estudantes, 

envolvendo-os(as) efetivamente no processo educativo, formando para a vida. 

 

Em outras palavras, é preciso criar currículos flexíveis, menos fragmentados e mais 

próximos da realidade, reconhecendo os processos de aprendizagens formais e informais. Nessa 

perspectiva, conforme defende Sacristán (2000, p. 30), “[...] o currículo é um dos conceitos 

mais potentes, estrategicamente falando, para analisar como a prática se sustenta e se expressa 

de uma forma peculiar dentro de um contexto escolar”. No entanto, o professor é um dos atores 

principais, um dos agentes ativos nesse processo, uma vez que se pode afirmar, ainda de acordo 

com Sacristán (2000, p. 164), que “[...] o currículo molda os docentes, mas é traduzido na 

prática por eles mesmos – a influência é recíproca”. De fato, existe uma concepção do educador 

como mediador do currículo que se materializa na prática pedagógica por meio de uma rede de 

saberes e fazeres cotidianos. 

Com essas constatações, a política, ao evidenciar a construção coletiva da proposta 

curricular, orienta que a construção deve seguir os Tempos Formativos, Eixos Temáticos e 

Temas Geradores. A partir disso, as áreas do conhecimento deverão se organizar com o objetivo 

de trabalhar de forma contextualizada e interdisciplinar, visando sempre a desenvolver nos 

educandos competências e habilidades. Assim, a política traz os seguintes argumentos “a) quais 

referenciais deverão orientar o acompanhamento da aprendizagem dos(as) educandos(as); b) 

como educadores(as) e educandos(as) poderão (re)orientar o trabalho educativo; c) quem são 
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os educandos, que saberes trazem [...]” (BAHIA, 2009, p. 19). Em virtude do que foi 

mencionado para a construção do currículo, a política propõe alguns critérios para acompanhar 

a aprendizagem desses sujeitos. Desse modo, é fundamental acompanhar a trajetória de 

aprendizagem, levando em consideração a concepção de educação que ampara a Política da 

EJA. No entanto, para que esse acompanhamento seja de fato eficaz, a Política reconhece que 

o diálogo, a valorização das experiências vividas, como também a participação ativa do 

educando, contribuem para a organização do trabalho educativo (BAHIA, 2009).  

Ao consideramos os aspectos sociais da EJA para a construção de um novo currículo, 

reportamo-nos a Apple (2006, p. 103) quando adverte que esse também pode ser um 

“mecanismo de controle social”.  Aponta ele que o currículo não é neutro nem aleatório, por 

isso é preciso refletir sobre o porquê de determinado conhecimento fazer parte do programa da 

escola e representar os interesses de alguns grupos. É necessário entendermos quais são seus 

interesses sociais e econômicos, haja vista que estes guiaram a seleção e organização do 

currículo. Por todas essas razões, a sua construção precisa ser pensada e organizada com 

propostas que atendam às necessidades dos jovens e adultos. Sobretudo, ele deve ser flexível e 

aberto a mudanças, pois é notório que o currículo implantado nas escolas é responsável pelo 

sucesso ou fracasso dos educandos. 

 Nesse sentido, o currículo da EJA deve abranger as diferentes concepções da formação 

humana, como os valores, o conhecimento social, político e cultural.  Para tanto, no trabalho 

com a EJA, o currículo deve ser orientado com base na diversidade de alunos, considerando 

sua cultura e os seus saberes. Dado o exposto, a proposta curricular da rede estadual está 

organizada em Tempos Formativos que foram originados da discussão de temas abordados em 

conferências, como podemos observar a seguir. 

 

• 1º Tempo: Aprender a Ser, contendo 03 Eixos Temáticos, com 01 ano de 

duração cada um (Identidade e Cultura; Cidadania e Trabalho; Saúde e Meio 

Ambiente). 
• 2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano 

de duração cada um (Trabalho e Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos 

Sociais). 
• 3º Tempo: Aprender a Fazer, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de 

duração cada um (Globalização, Cultura e Conhecimento; Economia Solidária 

e Empreendedorismo) (BAHIA, 2009, p 20). 

 

 Assim, cada Tempo Formativo possui os Eixos Temáticos com duração de um ano. No 

caso da pesquisa em questão, o 2º Tempo, correspondente ao 8º e ao 9º ano, é o foco da nossa 

análise, atende dois eixos temáticos. Conforme a orientação do documento, os conhecimentos 
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específicos das áreas devem tomar como referência os conteúdos indicados para a EJA 

apresentados pelo MEC. Essa orientação mostra-nos que, apesar de a política ter a intenção de 

trabalhar com temas, ainda não conseguiu desvincular-se totalmente dos conteúdos adotados 

no currículo do ensino regular. Desse modo, a organização do currículo deve contemplar o 

processo de formação, os saberes, a diversidade das vivências e o desenvolvimento pleno do 

ser humano. Cabe considerar que, atualmente, são vários problemas que afetam a escola, entre 

eles, o conflito em torno do currículo, principalmente na EJA. Geralmente, o professor, no 

exercício da prática pedagógica, não consegue distanciar-se dos conteúdos estabelecidos para 

o ensino diurno. 

Nesse ínterim, o documento buscou de maneiras diferentes a participação de autores e 

segmentos da sociedade para que essa responsabilidade de construir o currículo acontecesse de 

forma coletiva e democrática. Desse modo, com base nessa análise, compreendemos que o texto 

da Política para EJA da Rede Estadual da Bahia apresentou, ao longo do seu discurso, formas 

de garantir a educação para todos aqueles que, por algum motivo, não conseguiram prosseguir 

os estudos no tempo e idade regulares. Assim, a política de EJA constitui uma forma de 

encontrar uma solução para que o público da EJA tenha acesso ao processo ensino e 

aprendizagem de modo mais eficiente e produtivo.  

 Dentro desse cenário, a Política apontou mudanças relacionadas à metodologia e à 

organização do novo currículo com o intuito de situar a EJA no Estado. Por outro lado, 

precisamos investigar como essa política curricular chegou às escolas que oferecem a EJA e 

como norteia a prática docente no ensino de Ciências. Ressaltamos que é nesses espaços que a 

política ganha forma, e isso só é possível a partir do momento em que nos apropriamos das 

discussões e reflexões acerca do que é proposto. Nesse sentido, as diversas leituras e análises 

possibilitaram a recontextualização, visando sempre ao contexto do cotidiano das escolas. Nos 

próximos capítulos, discutiremos o contexto da política, conforme as narrativas das professoras 

que atuam com a disciplina de Ciências na EJA. 
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PARTE III 

 

POLÍTICA CURRICULAR DA EJA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO COTIDIANO DA 

PRÁTICA DOCENTE 
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CAPÍTULO 4 - PERCURSOS FORMATIVOS, CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO E 

PRÁTICA DOCENTE NAS NARRATIVAS DAS PROFESSORAS 

 

Neste capítulo, apresentaremos a trajetória formativa dos docentes da área de Ciências 

e como eles foram inseridos na Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, ainda que a 

organização da nossa pesquisa tenha sido documental, utilizamos também a entrevista 

semiestruturada com o objetivo de saber, por meio das narrativas dos professores, como a 

proposta curricular tem orientado suas práticas. Acreditamos que as discussões apresentadas 

em torno do tema neste capítulo não se esgotam aqui, visto que é necessário elucidar que, para 

o estudo na perspectiva da organização curricular para a EJA, é necessário ter uma visão global 

sobre o tema. Assim, relacionado aos percursos formativos, concepção de currículo e prática 

docente, no processo de análise, chegamos a quatro categorias: formação e inserção docente na 

modalidade da EJA, educação de Jovens e Adultos na visão dos docentes da rede estadual, 

vivências da prática docente em sala de aula e, por fim, a importância da inter-relação do 

prescrito com o cotidiano do aluno. 

4.1 Formação e inserção docente na modalidade de ensino da EJA 

 

A trajetória de identidade profissional é alicerçada por sucessivas interações entre o 

sujeito e as circunstâncias em que vive e contribui para a construção da sua identidade 

profissional. Nesse sentido, sabemos que a formação docente é um componente fundamental 

para exercer uma prática que venha fortalecer os vínculos de aprendizagem entre os sujeitos. 

Para Nóvoa (1997), a formação concretiza-se pelos modos de inventar, experimentar novos 

modelos do fazer pedagógico em sala de aula e, principalmente, refletir sobre as práticas 

realizadas. Assim, a formação do professor deve estar sustentada em uma ação contínua de 

análise e investigação entre as práticas pedagógicas e a teoria que as sustenta. Conforme a 

ponderação de Nóvoa, podemos afirmar que o professor, ao reconhecer a sua função de 

formador, pode se ver como ator principal dos cursos de formação continuada ofertados pelas 

instituições.  Nesse cenário, Carvalho e Gil-Pérez (2009, p. 77) afirmam: 

 

A necessidade de formação permanente surge associada, em um primeiro 
momento, às próprias carências da formação inicial, porém, existe uma razão 

de maior peso pela qual se deve reiterar sua necessidade. De fato, a tendência 

atual nos países com um sistema educativo mais avançado não consiste em 

ampliar a formação inicial ou “pré-service” – sempre insuficiente –, mas em 
estabelecer estruturas de formação permanente. 
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Geralmente, podemos observar que muitos cursos de formação continuada possuem 

uma carga horária reduzida e não contempla as necessidades formativas para a prática docente. 

Dessa forma, todo o conhecimento é transmitido de modo superficial e resulta em um processo 

para apenas aumentar a carga horária de cursos e títulos do professor. Nesse ínterim, o início 

do trabalho docente para a professora Darlene foi assim: 

 

[...] logo quando eu fui inserida no meio do trabalho, eu senti que lá na 

faculdade a gente não tem muita base [...]. São teorias e teorias, e, na prática, 
a realidade que a gente vê é outra bem diferente. Logo quando eu saí da 

faculdade, eu tinha uma postura diferente, eu queria que eles conhecessem 

muita coisa das coisas [dos conteúdos trabalhados] que eu conheci e passava 
isso da melhor forma e queria cobrar também da forma que eu passava e eu 

senti muita dificuldade por parte deles. E aí eu fui me adequando com o passar 

dos anos, com os ensinamentos que a gente vai tendo. 

 

Para Darlene, a formação inicial apresentou lacunas em torno dos elementos necessários 

para a sua atuação na EJA, e isso implicou o desenvolvimento do currículo colocado em prática 

na sala de aula. Atualmente, observa-se que muitos cursos de formação inicial não preparam os 

professores para atuarem na realidade concreta, e, quando estes chegam aos espaços escolares, 

efetivam uma prática pedagógica que contempla apenas um público caracterizado por um 

modelo ideal de aluno, o que contraria a realidade da EJA, assim como as demais modalidades 

de ensino. Nesse sentido, a reprodução do conhecimento concedido pela universidade era a 

forma como a professora tentava inserir no mundo desses alunos os conteúdos referentes à 

disciplina de Ciências. Esse modelo de currículo praticado mostra que este é desvinculado da 

realidade dos alunos e não representa os anseios desse segmento, no sentido de valorizar seus 

aspectos culturais. Assim sendo, sobre esses processos, Ayres e Selles (2012, p. 96) destacam 

que  

 

Ao pensar nos diferentes aspectos da questão educacional – avaliação, 

financiamento, currículo, livros didáticos, acesso e permanência etc. –, os 
professores não poderiam ficar de fora. Algumas vezes considerados heróis, e 

em outras, vilões, esses atores estão no centro das políticas educacionais, seja 

no que tange à formação continuada, seja à formação inicial.  
 

 

Desse modo, compreendemos que as políticas públicas para a formação inicial precisam 

favorecer aos professores um conjunto de experiências com bases sólidas, que possam dar 

suporte à diversidade de situações do ofício da docência no cenário da EJA. Conforme o relato 

da professora Darlene, percebemos que, a partir da vivência da prática em uma outra realidade, 
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a experiência profissional naquele novo contexto passou a existir. Assim, essa vivência da 

prática indica um saber da experiência que se traduz em saberes sociais que são construídos e 

compartilhados ao longo da vida. Nesse sentido, Tardif (2014, p. 49-50) considera que “O 

docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras pessoas, a começar 

pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser 

conhecido ou uma obra a ser produzida”. Vale destacar que as experiências vividas pelos 

docentes na sala de aula passam a formar um conjunto de saberes articulados, necessários à 

prática docente, que podem contribuir para o desenvolvimento dos alunos. A esse respeito, 

Carmo, Selles e Esteves (2015, p. 89) fazem a seguinte colocação: 

 

[...] os professores são profissionais que elaboram seus saberes, 

primariamente, nas suas histórias de vida e, posteriormente, no contacto 

com seu ambiente de trabalho, quando são desafiados cotidianamente a 

lidar com seus alunos, com seus pares, com as seleções curriculares, 

ajustando conteúdos e métodos diante das particularidades da 

instituição e de seus sujeitos. 

 

 

Nesse contexto, o professor, ao longo da sua trajetória, constrói uma diversidade de 

saberes, e esses precisam estar em constante reflexão, na tentativa de solucionar alguns 

contratempos que possam ocorrer na prática docente. Retomando a narrativa da professora 

Darlene, o tempo de exercício da docência na EJA foi um fator determinante para que a 

professora percebesse a necessidade de mudar seus métodos que não correspondiam com as 

necessidades daquele público. De acordo com Tardif e Raymond (2000), quando os docentes 

iniciam-se na profissão, estes continuam a incorporar aos saberes já existentes características 

da escola, da sala de aula e das pessoas com as quais mais interagem; os saberes que servem de 

base para o ensino não se limitam aos conteúdos, mas advêm da experiência, fonte primária de 

sua competência, do seu saber ensinar.  

Todavia, além desses saberes alicerçados na profissão, é fundamental considerar a 

formação inicial e continuada para a construção de processos de aprendizagens significativos. 

Desse modo, Ayres e Selles (2012, p. 96) argumentam que “Refletir sobre os desafios colocados 

ao modelo de formação docente em nível superior no Brasil, a nosso ver, implica situarmos o 

contexto político-econômico das reformas, bem como a demanda por escolarização da 

população ao longo de sua história”.  Sendo assim, é primordial sublinhar que uma formação 

inicial voltada para as especificidades da EJA ainda consiste em uma grande inquietação para 

os futuros professores, uma vez que os cursos de licenciaturas não têm garantido elementos que 
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permitam a esses profissionais trabalhar com segurança com os alunos da EJA. Dentro dessa 

ótica, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a EJA evidenciam alguns aspectos para 

os professores que estão na formação inicial ou continuada, tais como:  

I – Ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica.  

II – Investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando 

oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas.  
III – Desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e 

prática.  

IV – Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 
apropriados às situações específicas de aprendizagem (BRASIL, 2000, p. 3). 

 

 

Diante desse contexto, para assegurar oportunidades educacionais que atendam as 

particularidades da EJA, a formação inicial e continuada deve incentivar a troca de experiências 

entre os pares que atuam nessa esfera educacional, como forma de amenizar os descompassos 

existentes entre a prática do professor e as necessidades dos alunos da EJA. Corroborando essa 

ideia, Moreira e Candau (2005, p. 23) afirmam que “É necessário um destaque à necessidade 

de se pensar uma formação continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 

cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na 

Universidade [...]”. Nesse sentido, a formação continuada deve possibilitar um recinto de 

diálogo entre as dimensões pessoais e profissionais, como objeto de mudança e aquisição do 

conhecimento. Ao questionar como se deu sua inserção na EJA, a professora Laura relata: 

 

Eu caí de paraquedas [risos] porque eu ensinava na escola São Bento, aí 

montou aqui no colégio Alencar, e foi assim. O que me ofereceram foi 

Ciências da EJA. O colégio Alencar começou em 2013, é o quinto ano. Desse 
período até hoje que eu comecei a trabalhar mesmo com a EJA. Antes eu 

trabalhava com ensino regular noturno, aí tive que reformular tudo [...].  

 

As colocações da professora conduzem a uma percepção de que a formação inicial e 

continuada não pode estar limitada a profissionais que atuam nessa modalidade, sem considerar 

que, na maioria das vezes, esses profissionais estão nos espaços da EJA pela necessidade 

financeira, que lhes impõe trabalhar mais um turno ou, até mesmo, pela excedência de 

professores que o sistema educacional vem enfrentando atualmente, devido ao fechamento de 

turmas  e, em alguns casos, até mesmo, fechamento da unidade escolar. Sendo assim, 

acreditamos que a docência na EJA não pode ser vista como uma falta de opção, visto que o 

professor precisa estar estimulado para desenvolver um bom trabalho durante o exercício da 

profissão. Já para a professora Soraia, desde quando foi designada para o colégio em que 
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trabalha atualmente, ela sempre atuou como docente na EJA. Porém, a metodologia aplicada 

para essa modalidade assemelhava-se ao ensino regular, conforme aparece na narrativa a seguir: 

[...] quando eu entrei aqui no colégio [...] eu já entrei para trabalhar com 

Educação de Jovens e Adultos, só que não era dessa forma como a gente 
trabalha hoje. A metodologia que era exigida da gente era diferente; era como 

se fosse ensino regular. Eu lembro que era dois anos em um. Então, existia na 

época prova, teste, você poderia cobrar, exigir mais do aluno (Professora 
Soraia). 

 

Ao analisar esse depoimento, percebemos que a professora Soraia traz em sua narrativa 

algumas lembranças do antigo currículo praticado na EJA, com um certo saudosismo, quando 

se refere à forma como eram estabelecidas as avaliações para esse público. Assim, a professora 

atribui que, com esse modelo de avaliação, os alunos eram forçados a estudar mais, e isso nos 

leva a concluir que o currículo desenvolvido no momento em que a professora ingressou na 

EJA era de um perfil conteudista e disciplinar, o qual refletia diretamente nos métodos 

avaliativos. Nesse contexto, ao analisar as experiências verbalizadas pela professora Soraia, 

reportamo-nos à Libâneo (2016). Para o autor, as práticas docentes sempre estiveram vinculadas 

aos conflitos da área das Ciências e educação. Esses conflitos incidem diretamente “[...] na 

formação continuada de professores, nos modelos de assistência pedagógica aos professores, 

na dinâmica da sala de aula, nas formas de avaliação do sistema, na avaliação escolar, etc.” 

(p.40). 

Nesse contexto, é importante frisar que a avaliação deveria ser um dispositivo em prol 

da formação e emancipação dos educandos, a fim de promover a construção de novos 

comportamentos. Porém, notamos que ainda a avaliação é utilizada como um parâmetro para 

apenas aferir o nível de aprendizagem dos alunos dessa modalidade e reproduzir a desigualdade, 

tal como acontece na sociedade. Nesse âmbito, Barcelos (2014, p. 47) acrescenta: 

 

Os desafios que essa modalidade tem colocado aos educadores estão a 
desassossegar e a exigir que aprofundemos os processos de investigação e de 

reflexão sobre avaliação, que se busque estabelecer interlocuções com 

diferentes áreas de produção de conhecimentos e de saberes [...]. 

 

Desse modo, é fundamental que o professor, em seu processo de formação inicial, 

aproprie-se de alguns conhecimentos necessários para atuar na EJA, no sentido de construir 

metodologias inovadoras e avaliações mais flexíveis com a finalidade de entender os modos de 

vida dos educandos e os conhecimentos adquiridos por eles no espaço escolar, como forma de 

dissociar a aprendizagem dos modelos padronizados de avaliação que são praticados em 

momentos pontuais.  Nas considerações da professora Darlene, a inserção na EJA não ocorreu 
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de forma planejada, tal como ocorreu com a professora Laura. Assim, Darlene argumenta que 

“A escola começou a oferecer e aí para a gente cumprir a carga horária teve que pegar. Eu senti 

um baque porque é bem diferente do ensino regular [...]”.  Essa situação reflete a ausência de 

planejamento na inserção do professor nesses espaços, e, em consequência disso, o professor 

vê a EJA como mais uma modalidade existente na escola, com a função de completar a carga 

horária, que, por sua vez, pode repercutir na maneira como o professor vai atuar no contexto da 

sala de aula.  

Nesse sentido, Haddad e Di Pierro (2000, p. 23) sublinha que a EJA “[...] foi vista no 

decorrer de sua história como uma modalidade que não requer de seus professores estudo nem 

especialização, como um campo eminentemente ligado à boa vontade. Em razão disso, são raros 

os educadores capacitados na área”. Assim, o professor que já leciona no ensino regular, devido 

a algumas necessidades, começa a dar aula na EJA, provavelmente, a realidade cultural desse 

público pode lhe causar um certo impacto, no sentido de não saber lidar com essas diferenças. 

Nessa perspectiva, refletir sobre a formação do professor, tendo em vista o resgate da cidadania, 

bem como a construção de metodologias com foco no desenvolvimento crítico e reflexivo dos 

alunos são condições básicas para atender as particularidades da EJA. Para Nóvoa (1997), a 

formação de professores presume investimentos na realização de projetos e reflexão da prática 

pedagógica realizada na sala de aula.  

A professora Darlene, em seu depoimento, acrescenta ainda que “[...] o que os livros 

propõem é super diferente, são coisas que a gente vê bastante desconectado”. Os recursos 

didáticos utilizados na EJA têm representado uma das dificuldades presentes no ensino e 

aprendizagem dessa modalidade (BRASIL, 2002). No entanto, não podemos ter o livro didático 

como o único recurso para assegurar a formação dos educandos, devemos estabelecer vínculos 

entre o conhecimento científico e os conhecimentos prévios dos alunos, para que estes se sintam 

valorizados. Nesse contexto, Apple (1995, p. 82) destaca que os livros didáticos “estabelecem 

grande parte das condições materiais para o ensino e a aprendizagem nas salas de aula de muitos 

países através do mundo e considerando que são destes livros que frequentemente definem qual 

é a cultura legítima a ser transmitida”. Geralmente, os livros designados para o público da EJA 

privilegiam interpretação de textos curtos interdisciplinares, e esse aspecto é um fator 

preponderante, que tenta desvincular o currículo da EJA do ensino conteudista e disciplinar 

presente na maioria das práticas docentes. Porém, esse material destinado à EJA reflete, muitas 

vezes, as demandas das políticas educacionais, em que se procura “atender conteúdos 

“mínimos” de aprendizagem numa escala simplificada, aligeirada, atrelada a demandas 

imediatas de preparação de força de trabalho” (LIBÂNEO, 2016, p. 46). 
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Sobre o material didático, a proposta curricular afirma que, ao reconstruir a EJA, um 

dos objetivos é “A aquisição/construção e distribuição de material didático próprio às 

especificidades do processo de ensinar e de aprender na EJA” (BAHIA, 2009, p. 17). 

Ressaltamos que, quando esse material, ou seja, o livro didático, chega às escolas, muitas vezes, 

não contempla a totalidade dos alunos, e esse problema gera desconfortos na sala de aula, 

mesmo que o professor não faça uso de forma rotineira em sua prática. Diante disso, Darlene, 

ao apontar o termo “desconectado” para os livros utilizados na EJA, indica, ao nosso ver, uma 

resistência em continuar desenvolvendo um currículo apropriado para o ensino regular, já que 

o seu ingresso na EJA, assim como o de outros professores, não foi de modo planejado, foi 

exclusivamente com vistas a atender um sistema que a obriga a se deslocar para outro turno a 

fim de completar a sua carga horária ou porque, simplesmente, ficou excedente no diurno. Essa 

situação mostra o descaso que é conferido à EJA, principalmente no que tange à formação 

adequada do professor para trabalhar com essa modalidade, uma vez que a concepção de 

aprendizagem de um professor do ensino regular não condiz com o público da EJA. Desse 

modo, a formação repercute nas narrativas dos professores como um ponto importante para a 

concretização da proposta curricular da EJA, porém a lacuna na formação inicial, assim como 

na formação continuada, tem deixado o professor inseguro frente a essa modalidade. Nesse 

sentido, devido às condições diversas, observamos que, na maioria dos relatos, a inserção na 

EJA não ocorreu de forma planejada, e, na maioria das vezes, esse quadro tem influenciado na 

qualidade da prática pedagógica e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos.  

Para Arroyo (2006), só possuiremos um perfil típico de educador para a EJA se 

direcionarmos nosso olhar para as particularidades dessa modalidade, e, como resultado, 

teremos a construção de políticas educacionais voltadas para a formação continuada para os 

profissionais da área. Podemos constatar, conforme as narrativas dos professores, que não 

foram preparados na formação inicial nem a continuada tem sido satisfatória para lidar com 

esse público. Porém, um dos pontos abordados na política de EJA da rede estadual como 

princípio para orientar a prática pedagógica é a garantia de formação para os educadores, como 

podemos observar nesse trecho, o qual prima pela:  

 

Construção e formação de coletivos de educadores(as), com formação própria 

para a garantia da especificidade do direito à educação dos jovens e adultos. 

Isto implica na formação inicial e continuada e na definição de critérios 

específicos de seleção e permanência no coletivo de educadores(as) da EJA  

(BAHIA, 2009, p. 16). 
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Conforme a política de EJA do Estado da Bahia, o professor participará de uma seleção 

interna com critérios específicos para identificar se o professor está apto para atuar na EJA. 

Nesse cenário, ao analisar as narrativas dos professores sobre formação, percebemos que essa 

formação estabelecida no documento foi muito superficial, somente no início da implantação 

da política, ou quase não existiu. Em síntese, esse princípio estabelecido pela política, 

infelizmente, não contemplou a todos que compõem o corpo docente da EJA, devido à falta de 

compreensão e também à constante fluidez de professores nessa área. Logo, o resultado da 

realidade exposta pelas entrevistadas tem trazido efeitos negativos, pois os processos 

inacabados nessa modalidade têm contribuído para que muitos professores desenvolvam a sua 

prática docente para a EJA da mesma forma que é desenvolvida no ensino regular. Desse modo, 

conforme destaca Cassab (2016, p. 21-22), “Se considerarmos a formação de um professor de 

Ciências e Biologia [...] ele não teve nenhuma experiência formativa institucionalizada voltada 

especificamente para a Educação de Jovens e Adultos [...]”. Essa ideia consolida cada vez mais 

a urgência de se repensar a organização da formação inicial concedida pelas universidades, com 

o propósito de qualificar o professor para atuar no contexto da EJA e desenvolver um processo 

de escolarização que atenda as especificidades desse público.  

 

4.2 Educação de Jovens e Adultos na visão dos docentes da rede estadual 

 

Dando seguimento às análises do presente estudo, destacamos nesta categoria as 

narrativas dos professores, no sentido de compreender como a EJA é vista por esses 

profissionais. À propósito, o público da EJA possui peculiaridade de vida, cultura e ritmos de 

aprendizagem bastante distintos, e essas diferenças, segundo Arroyo (2006, p. 35), “[...] podem 

ser uma riqueza para o fazer educativo. Quando os interlocutores falam de coisas diferentes, o 

diálogo possível. Quando só os mestres têm o que falar não passa de um monólogo”. Dessa 

feita, o professor precisa abandonar o seu porte de detentor do saber e avançar para além dos 

conteúdos prescritos, visando sempre à participação e à construção da formação desse público. 

Desse modo, quando perguntamos aos professores como veem a EJA, verificamos os seguintes 

posicionamentos: 

 

[...] é difícil trabalhar com a EJA. Você tem que construir a partir da realidade 
que você está vivendo. Você não acha nada pronto e cada ano que passa eu 

estou sentindo que a clientela não está parecendo aqueles alunos da EJA, está 

vindo muitos meninos repetentes [...], é a minha realidade hoje. Quando eu 
comecei a trabalhar era mais assim, aqueles senhores e senhoras que tinham 

tempo que saíram da escola e voltaram.  Então, sinto uma diferença no 
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interesse deles, era outro, com mais dificuldades, mas com mais interesse [...] 

(Professora Laura). 

 

Para Laura, a EJA é vista como um processo solto, inacabado, mas reconhece que o 

planejamento deve ser construído a partir da realidade do aluno. Porém, segundo a professora, 

não há material disponível para esse público que vem se modificando com o passar do tempo. 

Ao analisar a narrativa, a professora considera uma turma com perfil de EJA somente aquelas 

formadas por pessoas com idade mais avançada. Nessa abordagem, podemos constatar alguns 

elementos na visão docente, no que diz respeito à diversidade do público quanto à idade, ou 

seja, a não aceitação de jovens nessa modalidade de ensino. Sobre esse tema, a política de EJA 

da Rede Estadual destaca:  

 

[...] a permanência de alunos adolescentes (de 14 a 17 anos) na EJA tem 

trazido grandes prejuízos à prática dos educadores, que se sentem perdidos 

frente às expectativas, saberes e ritmos tão variados. Além disso, é preciso 
atentar para o fato de que não há metodologia nem material didático que possa 

dar conta de tamanha diversidade. Consequentemente, compromete-se a 

aprendizagem dos educandos, os quais atribuem valências diferentes à escola 
e ao processo de formação (BAHIA, 2009, p. 13). 

 

Conforme o respectivo documento, a dificuldade de trabalhar com turmas heterogêneas, 

constituída por alunos adolescentes e adultos, tem sido um problema apontado pelos docentes, 

assim como por outros colegas. Mediante esses registros de insatisfações, foi elaborada a 

proposta Tempo Formativo para a faixa de idade entre 14 e 17 anos, a qual foi denominada de 

Tempo Formativo Juvenil11.  A entrada de jovens adolescentes na EJA é um fenômeno 

denominado por Paulo Carrano (2007) de “juvenilização da EJA”, o qual está ocorrendo devido 

ao deslocamento de jovens que frequentavam o ensino regular, que, por estarem em defasagem 

série e idade, migraram para a EJA. Para Carrano (2007), a diminuição da idade para a inserção 

do jovem no ensino fundamental e médio tem sido um elemento primordial para o crescimento 

desse público nessa modalidade. O fenômeno da juvenilização da EJA também foi citado por 

                                                             
11 A Resolução CNE/CEB Nº 3 de 15 de junho de 2010 no Art. 5º destaca:  

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma colaborativa, política própria para 

o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de 

mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas potencialidades, necessidades, expectativas 

em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96, 

inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando necessário. (BRASIL, 2010). Disponível em 

<http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/EJA_Tempo_Formativo_Juvenil.pdf> Acesso em: 17 de nov. 

2018. 

 

http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/EJA_Tempo_Formativo_Juvenil.pdf
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Arroyo no Encontro da Região Nordeste Preparatório à VI Confintea12, ocorrido em Salvador 

no ano de 2008. Nesse sentido, no documento final dessa conferência, foram destacados os 

argumentos de Arroyo. Segundo o documento: 

 

O que importa não é o tempo da escola, mas o tempo humano que vivemos, 

que é sempre tempo de aprender. [Arroyo] fez referência à falta de um 
diagnóstico que defina o que há de formativo e de deformativo na Educação 

de Jovens e Adultos, em relação ao tempo de formação dos jovens e adultos. 

Lembrou a necessidade de romper com a adolescentização da EJA – pois os 
dados indicam uma crescente presença de jovens e adolescentes na EJA 

(juvenilização, adolescentização). Neste ponto ele defende que esses jovens e 

adolescentes não deveriam estar na EJA. Esse dado indica uma necessidade 
de repensar o sistema de ensino, principalmente o ensino regular, pois é este 

que expulsa os jovens e adolescentes que vão parar na EJA (BRASIL, 2008, 

p. 11-12).  

 

Desse modo, é necessário criarmos ambientes escolares significativos com a função de 

atender a necessidade da pluralidade de sujeitos presentes na EJA. Evidenciamos a importância 

de construir currículos flexíveis e abandonar a rigidez dos conteúdos. Com relação à visão da 

EJA apresentada pela professora Soraia, esta se configura um pouco diferente da visão 

estabelecida pela professora Laura ao afirmar que a EJA, atualmente, é formada por 

adolescentes. Dessa forma, Soraia aponta que o público da EJA na escola em que ela atua é 

formado por pessoas mais maduras e cheias de sonhos, e, desse modo, o professor precisa 

incentivar e alimentar esses sonhos nos alunos como forma de mantê-los estimulados na escola.  

A professora relata que: 

 

[...] o perfil de hoje é um pouquinho diferente de alguns anos atrás. A nossa 

clientela hoje são pessoas mais maduras [...]. Se você entrar na sala de EJA, 

você vai ver que são alunos que têm maior esforço de vir para o colégio, já 
cansado, naquela expectativa, naquele sonho, e a gente não pode quebrar o 

sonho dele, não é? A gente tem que estimular [...]. A gente sempre tem que 

estar incentivando, porque, se você não incentivar, quando chega na metade 
do segundo trimestre, muitos desistem, não chegam até o final [...] (Professora 

Soraia). 

                                                             
12 Realizou-se, na cidade do Salvador-Bahia, o Encontro da Regional Nordeste, que contou com a participação de 

90 delegados, dos nove Estados da Região. O Encontro Regional possibilitou, entre outras questões, o processo de 

avaliação das demandas e debilidades enfrentadas pela população de jovens e adultos, bem como a elaboração de 
proposições que fortaleçam a EJA em nossa Região, em nosso país.   O encontro baseou-se no Regimento Nacional 

para os encontros preparatórios e se ateve ao conteúdo estabelecido no Documento Base Nacional Preparatório à 

VI Confintea. Contou com uma conferência de referência proferida pelo professor Miguel Arroyo e com Grupos 

de Trabalhos, conforme estabelecidos no Documento Base Nacional, a partir dos seguintes eixos temáticos: GT1 

– Sujeitos da EJA, GT2 – Estratégias Didático-Pedagógicas para a EJA, GT3 – Intersetorialidade da EJA, GT4 – 

Educação de Jovens e adultos no Sistema Nacional de Educação: gestão, recursos e financiamento (BRASIL, 

2008). 
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Nesse sentido, a professora Soraia vê a EJA como uma modalidade de ensino que deve 

contribuir para que os educandos resgatem sua autoestima e cidadania rumo à aprendizagem. É 

necessário que o professor aproxime-se desse aluno, com o objetivo de conhecê-lo e lhe 

oferecer uma aprendizagem que desperte o seu interesse. Porém, o incentivo na sala de aula por 

parte dos professores não é o único fator determinante para evitar que o aluno contribua para o 

aumento dos índices de evasão. Em relação a esse aspecto, Campos (2003) afirma que a evasão 

na EJA tem diversos fatores, como os de ordem social, cultural e econômica e esses estão para 

além do espaço escolar.  Ainda sobre isso, a política curricular da EJA do estado da Bahia 

esclarece:  

No cenário educacional, configuram-se enquanto aqueles que não tiveram 
passagens anteriores pela escola ou, ainda, aqueles que não conseguiram 

acompanhar e/ou concluir a Educação Fundamental, evadindo da escola pela 

necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela exclusão por 
raça/etnia, gênero, questões geracionais, de opressão, entre outras (BAHIA, 

2009, p. 12). 

 
 

Desse modo, há muitos desafios a serem vencidos para assegurar a aprendizagem e 

permanência dos educandos da EJA no espaço escolar. Assim, a política curricular deve ser 

delineada e contextualizada conforme as múltiplas realidades apresentadas nessa modalidade 

de ensino. Sobre esse assunto, Arroyo (2006, p. 31) assegura que “De fato, a abertura à 

diversidade tem sido um traço da história da EJA. Diversidade de educandos: adolescentes, 

jovens, adultos em várias idades; diversidade de níveis de escolarização, de trajetórias escolares 

[...]”. Ao falar sobre o tema, a professora Darlene cita que o público da EJA é muito 

diferenciado, “[...] têm aqueles adultos mais jovens que conseguem pegar com mais facilidade, 

mas têm aqueles que demorou muito para retornar à escola e aí têm uma aprendizagem mais 

dificultosa”. Confirmando as proposições da professora Darlene, Barcelos (2014, p. 44) 

caracteriza que 

 

Este conjunto de dificuldades, decorrentes, em boa parte, da especificidade do 

trabalho com jovens e adultos, está colocando para a escola uma tarefa da 

maior envergadura. Tal cenário está a exigir de todos(as) nós, educadores(as) 
e gestores(as) dos sistemas de ensino, um permanente e radical repensar de 

nossas representações e conceitos sobre educação, bem como de uma 

profunda mudança em certas atitudes e práticas pedagógicas.  

 

 Sobre o ponto de vista da professora Darlene, ressaltamos que os alunos da EJA levam 

para a sala de aula diversas culturas e apresentam diferentes níveis cognitivos. Dessa forma, 

esse público precisa ser compreendido também de modo peculiar, respeitando o ritmo 
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individual de cada aluno. Para Oliveira (2015, p. 66), “Saber lidar com as diferenças é um 

diferencial do perfil do futuro profissional que faz parte do segmento jovem da EJA”. Em vista 

disso, a narrativa da professora remete à noção de que é preciso mudar a concepção de EJA que 

temos, pois não é comum encontrarmos uma sala de aula com alunos ideais, com perfis 

homogêneos e níveis de aprendizagens dentro dos padrões socialmente aceitos. A professora 

Darlene ainda acrescenta: 

 

A gente prepara demais e [...] infelizmente a gente não vê um retorno, um 

respaldo e me parece que é cada vez mais assim, sabe? Você planeja, você 
tenta fazer coisas, porque Ciências dá para você fazer coisas bem diversas [...] 

dá para você fazer aulas diversificadas, mas tem gente que fica olhando para 

o teto [...], tem gente que não acompanha o seu raciocínio [...]. 

 

Conforme expõe a professora, ela se mostra um pouco insatisfeita com o público da 

EJA, pois acha que o professor gasta muito tempo planejando aula, mas isso, na opinião da 

professora, é em vão, ou seja, não há uma resposta positiva por parte dos alunos. A professora 

Darlene afirma que os alunos acabam se distraindo, o que interfere no acompanhamento das 

aulas. O relato da professora constitui a necessidade de construir intervenções que possam estar 

pautadas no diálogo entre professor e aluno (FREIRE, 2016) no intuito de diagnosticar o que 

leva os alunos a manifestarem esse tipo de comportamento durante as aulas. Sabemos que há 

uma série de questões ligadas a esse problema cada vez mais comum nas salas de aulas, que 

vão desde o currículo implantado, a prática pedagógica do professor até os fatores sociais. 

Assim, Freire (2016, p. 28) assevera que “[...] o educador democrático não pode negar-se o 

dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, 

sua insubmissão. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso 

‘bancário’[...]”. Pela mesma razão, o professor deve colaborar para que os alunos reconstituam 

o retrato de si mesmos, impulsionando-os a compartilhar experiências e saberes acumulados ao 

longo da sua vida.  

A professora Hortência, ao falar sobre o tema, afirma que a EJA não tem suporte para 

atender os alunos que recebe. Desse modo, assegura: “[...] eu não acho que ela [EJA] é 

preparada para receber esses alunos de fato como educação de jovens e adultos, primeiro que a 

gente não trabalha tão diferenciado do ensino regular, não somos formados para isso [...]”. A 

narrativa da professora traz uma visão de EJA como uma modalidade que não está dando conta 

do processo ensino e aprendizagem para os sujeitos que dela fazem parte, e essas deficiências 

advêm, segundo a professora, do currículo e da falha da formação para atuar nesse cenário. 

Conforme Carmo (2012, p. 155),   
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Com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qualificação 
dos professores que atuam na Educação Básica passou a ser uma exigência, 

isso fez com que o Governo do Estado da Bahia implementasse diversos 

cursos de licenciatura para a formação de professores. 
 

 

No entanto, a fragilidade na formação inicial tem contribuído para o desconhecimento 

do currículo que deveria ser empregado na EJA, e, por sua vez, o professor em sua prática, 

reproduz rotineiramente o currículo adotado no diurno (ARROYO, 2013). De modo geral, 

percebe-se que há uma grande insatisfação em relação ao currículo e à formação continuada 

por parte dos professores ao abordar essas questões.  Podemos notar essa insatisfação também 

na fala da Professora Laura:    

 

[...] a gente fica muito solto na EJA, a gente não tem uma formação, sabe? A 
gente precisa [pausa].  Não é que você vai pegar a receita pronta, mas ter um 

norte, não é? Então, na EJA, todo ano meu planejamento é um, a depender da 

realidade que eu estou. Esse ano mesmo eu estou trabalhando com leitura e 
interpretação, porque os meninos não sabem ler e nem escrever [...]. 

 

Para as professoras Laura e Hortência, a ausência de pessoas para orientar o 

planejamento das aulas de Ciências na EJA, como também a falta de formação continuada, tem 

sido um contratempo para o desenvolvimento da prática pedagógica que venha atender as 

necessidades formativas dos alunos. Nesse contexto, “Se pretendemos estimular o 

desenvolvimento profissional dos docentes e agilizar os processos de mudanças, o que se deve 

fazer primeiro é, sem dúvida, discutir a definição de curso de formação que supere os enfoques 

isolados da realidade docente [...]” (OLIVEIRA, 2015, p. 56). Consequentemente, a formação 

docente poderá ser evidenciada como um aspecto de grande relevância nas discussões acerca 

das políticas públicas para a EJA e do ensino regular.  

A professora Hortência salienta ainda que “[...] não tem material, o material didático 

que veio não atende as necessidades, não é bom, não gostei [...]”. Nesse sentido, sobre o material 

que deve ser utilizado na EJA, a proposta curricular do Estado da Bahia, ao falar sobre a 

metodologia e dos recursos, destaca que esse material deve ser “[...] adequado a este tempo de 

educação, objetivando o desenvolvimento da pluralidade de dimensões da formação humana” 

(BAHIA, 2009, p. 15). A proposta divulga que há material didático para atender essa 

modalidade e este é de excelência. Porém, para a professora Hortência, o material não é 

significante para a realidade na qual está inserida, e, desse modo, relata que desenvolve a prática 

pedagógica “[...] em cima daquilo que possa atender a necessidade do meu aluno e que vai 
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resolver a vida dele em sociedade, por exemplo, vestibular, Enem e aí sempre buscando levar 

o meu conteúdo para a realidade do aluno, o que ele vivencia [...]”. No que diz respeito às 

orientações estabelecidas pela proposta, sobre o material didático, este é rejeitado pelo professor 

que, na maioria das vezes, busca outras formas de desenvolver a própria prática, sem considerar 

as particularidades da EJA.  

Nesse contexto, precisamos considerar que o ato de ensinar é uma forma de intervir no 

mundo. Assim, Freire (2016, p. 100) assevera: “Não posso ser professor se não percebo cada 

vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma 

tomada de posição. Decisão. Ruptura”. Desse modo, reconhecemos que o professor é um ser 

habilitado em estruturar a ação educativa no diálogo, criando vínculos, não exclusivamente no 

ambiente escolar, assim como na sociedade, respeitando as diversidades culturais e de gênero. 

Para tanto, verificamos nas respostas das professoras uma certa preocupação em relação 

à continuidade dos alunos na escola, assim como um desencantamento com a presença de 

alunos adolescentes nas turmas de EJA. Outro limite apontado pela professora foi a falta de 

material didático nas escolas, o que influencia de modo negativo a aprendizagem do aluno e o 

trabalho do professor. 

 

4.3 Vivências da prática docente em sala de aula 

 

Ao buscarmos compreender a prática docente desenvolvida na EJA, deparamo-nos com 

uma série de desafios vivenciados no dia a dia para a realização das atividades. Nesse sentido, 

o professor é chamado constantemente a criar espaços propícios ao desenvolvimento do aluno 

por meio de novas experiências e conhecimentos. Segundo Oliveira (2015, p. 56), “O espaço 

escolar é o lugar em que os sujeitos se expressam e vivem seus problemas concretos e onde são 

articuladas as respostas pertinentes, que condicionam as ações que promovem a participação 

sociocultural”. Assim, o papel do professor da EJA é o de mediar a aprendizagem nesses 

espaços, priorizando as experiências de vida trazidas por cada aluno, motivando-o a ter voz e 

favorecendo o diálogo. Nesse caminho, ao considerar que a prática docente é um assunto muito 

discutido nas pesquisas educacionais, tornou-se necessário saber como os professores planejam 

e desenvolvem a prática pedagógica nas turmas de EJA. A professora Soraia destacou: 

 
[...] minha prática é o seguinte: a escola não dispõe de recursos didáticos para 

a gente poder trabalhar, então, eu tenho alguns vídeos em casa que eu trago 

para eles, para dar aula com data show, de vez em quando [...]. Porque, olha 
só, para eles, aula é você pegar o quadro e o pincel. Se você trabalha uma 

dinâmica diferente para eles não é aula. 
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Por meio desse depoimento, é possível inferir que a prática docente depende da 

disponibilidade de recursos didáticos presentes nas escolas, mas, nem sempre, a utilização 

desses recursos corresponde às expectativas dos alunos da EJA. Consideramos que o recurso 

didático no contexto da prática docente ainda representa um fio condutor dentro de um universo 

de atividades, que têm como finalidade a construção do conhecimento. Nesse sentido, é possível 

relacionar a prática da professora com o pensamento de Gadotti (2013, p. 25) quando diz que 

“a Educação de Adultos é o espaço da diversidade e de múltiplas vivências, de relações 

intergeracionais, de diálogo entre saberes e culturas”. Nesse caso, desenvolver uma prática 

pedagógica voltada para o contexto do diálogo pode representar uma solução para a 

democratização do conhecimento por meio de técnicas, até então, não aceitas pelos alunos.  

Noutro momento da entrevista, a professora Soraia declarou: 

 
[...] quando entrei aqui há dez anos eu tentava trabalhar com novidades, trazia 
as coisas da faculdade que a gente aprendia lá, nas dinâmicas, só que eu vi que 

a realidade era diferente. Então, eu tinha que me adaptar à minha realidade, eu 

não poderia estar batendo na mesma tecla, sendo que a minha clientela não 
estava aceitando a minha metodologia de trabalho aqui [...]. De vez em quando 

eu trago uma coisinha diferente. Um dia mesmo eu passei um filme para eles, 

tem umas duas semanas, foi antes do recesso, eu fiz uma dinâmica, passei um 
vídeo, um documentário e fiz uma sessão pipoca, aí eu trouxe pipoca para eles, 

tipo cinema. Aí tudo bem, ficaram quietinhos e assistiram porque o vídeo era 

documentário mesmo, era sobre sistema digestório, mostrava o corpo todinho 

por dentro, então eles entenderam que tinha a ver com o conteúdo. 

 

Assim como a professora Soraia, a professora Darlene também tem destacado que a 

realidade da EJA requer de nós uma mudança de postura frente às experiências que tínhamos 

no ensino regular.  Então, reconhecer isso é algo positivo, pois elas percebem que não se pode 

trabalhar com os alunos do ponto de vista teórico-metodológico com a mesma abordagem que 

elas dão no ensino regular. O depoimento das professoras tem o tempo todo demarcado o quanto 

a realidade da  EJA exige delas uma mudança de postura, o que é interessante nesse processo 

de conduzir a prática na sala de aula. Tal constatação aproxima-se dos argumentos de Arroyo 

(2007, p. 5) quando afirma que “À medida que vamos construindo o novo rosto, uma nova face, 

uma nova imagem da EJA, também, vamos nos construindo como educadoras, educadores, com 

uma nova face, um novo rosto, uma nova autoimagem”. O contexto que se apresenta a partir 

das narrativas das professoras demonstra a importância de valorizar a cultura e as histórias do 

cidadão da EJA. 

 Nesse âmbito, Carrano (2007, p. 3) reitera que a função docente na EJA é atravessada 

pela “[...] tarefa política, educativa e porque não dizer afetiva de descobrir na recuperação da 
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trajetória de seus jovens alunos e jovens alunas as "portas de acesso" ao sujeito que pode 

conhecer na medida em que é re-conhecido no jogo da aprendizagem escolar”. Diante disso, 

observamos que há uma certa preocupação da professora Soraia em contextualizar e tornar a 

aula mais dinâmica, trazendo os conteúdos para mais próximo do cotidiano dos alunos.  

Assim, o professor, no ambiente escolar, em contato com os alunos, para se esquivar do 

sistema vigente, procura desenvolver estratégias que facilitem a aprendizagem, mas nem 

sempre isso é possível, uma vez que podemos encontrar vários entraves nesse percurso, 

principalmente com relação à falta de material e também à não aceitação dessa estratégia pelos 

alunos, como foi relatado pela professora Soraia. Essas premissas vão de encontro com a “vida 

cotidiana da escola”, termo citado por Rockwell e Ezpeleta (2007), quando afirmam que a 

realidade da escola não é evidenciada nos documentos oficiais. Nesse contexto, “A realidade 

escolar aparece sempre mediada pela atividade cotidiana, pela apropriação, elaboração, 

refuncionalização ou repulsa que os sujeitos individuais levam a cabo” (ROCKWELL; 

EZPELETA, 2007, p. 142). Destarte, nem sempre essas estratégias de ensino vão dar certo, 

porém precisamos compreender e assumir que a culpa não é somente do professor, é uma série 

de questões que se entrelaçam e recaem sobre a escola.  

Ainda a professora Soraia fala que, ao terminar um conteúdo, sempre passa uma 

atividade, mas não para fazer em casa, pois não há uma resposta positiva. Ela sempre orienta 

esses alunos na sala de aula, assim como, quando solicita uma pesquisa sobre determinado 

conteúdo, é sempre feita individualmente, porque, segundo a professora, os alunos não têm 

como se reunirem. Para Cassab (2016), além das atividades desenvolvidas no dia a dia da EJA, 

é importante compreender o seu modo de vida e como esse público apropria-se dos espaços 

culturais. A maneira como a professora Soraia conduz a sua prática na sala de aula, leva-nos a 

refletir que, muitas vezes, essas atividades curriculares contribuem para a legitimação das 

desigualdades (APPLE, 2006). 

Para a professora Hortência, a prática docente no ensino de Ciências precisa ter modelos 

didáticos; destaca: “[...] eu sempre gosto de trabalhar com modelos de didáticos, com 

novidades. Vamos trazer curiosidades e montar um painel [...]”. Durante as aulas, a professora 

Hortência gosta de construir junto aos alunos materiais que facilitem a aprendizagem, pois, para 

a professora, a aula ganha mais sentido, e o aluno precisa ver para compreender melhor o 

conteúdo estudado. As declarações da professora conduzem a uma percepção de que “[...] 

compreender que os atos pedagógicos de se ensinar e aprender as ciências na EJA realizam-se 

no diálogo entre sujeitos, saberes e fazeres contextualmente situados” (CASSAB, 2016, p. 21). 

Desse modo, Hortência argumenta que “[...] a Biologia, assim como a Ciências, tem que ter a 
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imagem, é muito estranho para eles, muito técnico, é como se eu tivesse traduzindo. Então eu 

traduzo com as imagens, eu gosto muito de trabalhar com imagens e com modelos”. Com isso, 

a professora faz uma ponte entre a teoria e os modelos didáticos construídos, conforme o 

conteúdo de Ciências, para que os alunos compreendam melhor os conceitos utilizados na 

disciplina.  

Entretanto, não podemos aceitar que os conteúdos sejam compreendidos como apenas 

um apanhado de conceitos, o que pode anular o desenvolvimento das competências dos 

educandos (LIBÂNEO, 1994). Ao analisar a prática da professora Hortência, destacamos que, 

ao trabalhar com modelos didáticos nas aulas, a professora está contribuindo com o processo 

de investigação e descoberta, oportunizando aos alunos desenvolver habilidades e competências 

(CAVALCANTE; SILVA, 2008). 

A professora Darlene desenvolve a sua prática pedagógica levando em consideração os 

saberes dos alunos: “O que eu gosto muito é de fazer perguntas iniciais. A partir das dúvidas, 

das perguntas que faço, começo a dar aula, sempre relacionando com as coisas do dia a dia. O 

livro já traz até muita coisa relacionada, a gente sempre tenta fazer essa ponte [...]”. Assim, é 

possível aferir no relato da prática da professora a valorização dos conhecimentos prévios dos 

alunos, o que tem como efeito, o desenvolvimento do senso crítico deles. Desse modo, Freire 

(2016, p. 31) “[...] coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só 

respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – 

saberes socialmente construídos na prática comunitária [...]”. Ressaltamos que os alunos trazem 

consigo um conjunto de experiência de vida que precisa ser explorado pelos professores durante 

o desenvolvimento da prática pedagógica. Sobre a valorização dos conhecimentos prévios dos 

alunos, o documento da política de EJA ressalta:  

 

Em consonância com a concepção construída para a EJA na Rede Estadual, 

os princípios teórico-metodológicos que orientam o trabalho na estrutura 

curricular dos Tempos Formativos direcionam o nosso fazer para a 
valorização dos saberes construídos, fora do espaço escolar, pelos educandos 

da EJA. Também direciona ao trabalho coletivo e ao respeito às 

especificidades da vida dos coletivos de jovens e adultos. Assim, o currículo 
é organizado de forma a possibilitar práticas dialógicas e emancipatórias 

(BAHIA, 2009, p. 15). 

 

Mediante tal recomendação, é importante que o professor reconheça os saberes 

construídos pelos alunos, socializando os conhecimentos e, ao mesmo tempo, dando sentido à 

aprendizagem. Essa assertiva aproxima-se dos pressupostos de Libâneo (2016, p.52) ao 

considerar que “A não valorização dos conteúdos científicos e dos processos pedagógicos – 
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didáticos pelos quais possibilita aos alunos o desenvolvimento das capacidades intelectuais 

acaba levando a formas de exclusão social, dentro da própria escola [...]”. Essa ideia não 

comuga com as orientações presentes na política de EJA, uma vez que, mesmo não valorizando 

um currículo conteudista, assegura que a prática educativa seja respaldada no respeito e 

atendimento à diversidade, sem haver nenhum tipo de exclusão.  

 Assim, como forma de diversificar a prática pedagógica, a professora Darlene utiliza 

alguns recursos multimídias. Ela relatou: “[...] a gente usa os televisores quando funcionam, 

usa o data show quando está funcionando e agora também eu estou implantando o seguinte 

método: eu vou separar um celular com um WhatsApp diferente para eu ir pegando os conteúdos 

e passando para os meninos”. Compreendemos que esses embates no cotidiano da escola 

comprometem o percurso das aulas, pois o professor, na tentativa de fazer algo diferente, acaba 

se estressando devido à falta de equipamentos essenciais àquele momento e, em consequência 

disso, o tempo de aula necessário ao aluno vai se perdendo.  

Conforme o depoimento da professora, o aplicativo WhatsApp constituir-se-á em mais 

uma ferramenta que será utilizada durante a prática pedagógica, entretanto sabemos que não é 

possível contemplar a todos, uma vez que muitos desses alunos não têm acesso a internet, e, 

além disso, quando, em nossa prática, priorizamos por meio do currículo apenas um grupo, 

estamos de certo modo, mesmo sem querermos, excluindo outro. Desse modo, ao nosso ver, as 

escolas não são instituições neutras, as quais aplicam currículos necessários ao 

desenvolvimento dos indivíduos em sociedade. As escolas são instrumentos que reproduzem as 

desigualdades sociais (APPLE, 2001). Porém, quando conseguimos atingir todo o grupo, com 

a utilização dos recursos multimídias em nossas aulas, isso passa a ser um grande aliado na 

prática pedagógica, como forma de incentivar, fazer novas descobertas e aproximar os alunos.  

Ao ser indagada sobre o que caracteriza uma boa prática pedagógica, a professora 

Darlene argumentou que a prática precisa sair da rotina, precisa relacionar o currículo com a 

realidade dos alunos. A esse respeito, Lopes e Macedo (2011, p. 143), ao citarem o modelo 

curricular de Stenhouse, afirma que “[...] os professores são levados a pensar sobre a prática e 

sobre os seus procedimentos como forma de estabelecer a melhor relação entre meios e fins de 

currículo”. Esse “pensar sobre a prática” destacado na teoria de Stenhouse é denominado por 

Schön e Zeichner de “professor reflexivo”, e, nesse âmbito, “[...] o docente se configura como 

formulador do currículo vivido nas escolas e a separação entre desenvolvimento e 

implementação curricular torna-se sem sentido” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 152). Diante 

disso, a professora Darlene, em sua prática reflexiva, reconhece a importância de alternar a 

metodologia de ensino, mas expõe também que algumas metodologias, embora sejam 
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importantes, são inviáveis para a EJA, como, por exemplo, aula de campo e experiências de 

laboratórios. Para a política de EJA, o professor precisa desenvolver uma “Metodologia 

adequada às condições de vida dos jovens e adultos e relacionada ao mundo do trabalho, 

devendo, portanto, possibilitar a problematização da realidade existencial e favorecer o 

aprender a conhecer [...]” (BAHIA, 2009, p. 15). Nessa perspectiva, a política de EJA procura 

orientar os professores para uma prática voltada para a compreensão e o compromisso nas 

relações com o homem e o ambiente.  

 Considerando ainda a narrativa da professora Darlene sobre a sua prática, Lopes e 

Macedo (2011, p. 152), ao se reportarem a Dewey, apontam que a prática reflexiva “[...] envolve 

a problematização das situações vividas em sala de aula e o pensar sobre elas, evitando o 

desempenho das atividades docentes como simples rotina”. Do mesmo modo, é preciso 

estruturar o currículo às necessidades dos alunos de modo a alcançar a qualidade social e 

emancipatória (ARROYO, 2011). Sobre esse assunto, as professoras Soraia e Hortência foram 

unânimes ao responderem que uma boa prática pedagógica tem como característica perceber a 

aprendizagem do aluno acerca do conteúdo desenvolvido nas aulas. Assim, Soraia expôs: 

“Quando vejo que os alunos entenderam tudo, pelo menos 80% do que você explicou, isso para 

mim que é quase uma perfeição [...]”. Já Hortência, além de falar sobre a aprendizagem do 

aluno como uma característica positiva para uma boa prática, abordou também que o professor 

deve estar preparado e ser sincero com os educandos. Afirmou:  

 

É você perceber que o aluno aprendeu aquela aula que você está dando. A boa 

prática docente é você se preparar para chegar na sala de aula. Eu todos os 

dias preparo minha aula. Todos os dias eu não vou para escola sem preparar a 
minha aula, mesmo que eu faça um esboço no caderno, alguma coisa assim, 

minha aula de hoje está aqui, estudei antes e ser sincero com o aluno 

(Professora Hortência). 

 

Por meio do relato da professora Hortência, reconhecemos a importância do 

planejamento em todas as áreas, como forma de desenvolver um ensino de qualidade e alcançar 

os objetivos desejados, fugindo do improviso, assim como é discutido por Barcelos (2014). 

Conforme a fala evidenciada por Hortência, podemos inferir que essa prática no cotidiano é 

atravessada também pela complexidade de “[...] estabelecer no currículo de Ciências e Biologia 

da EJA diálogos entre as experiências vividas, os saberes anteriormente tecidos pelos 

educandos e os conteúdos escolares” (CASSAB, 2016, p. 24). Para a professora Laura, uma boa 

prática precisa aproximar-se da realidade do aluno, mostrando a ele as possibilidades de outras 

formas de aprender. Na sua narrativa, Laura enfatizou: “[...] é você atender a realidade do aluno, 
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levar ele em frente. Também você não pode ficar só naquele meio, eu penso assim. Você tem 

que trabalhar com a realidade dele, mas você tem que mostrar que existem outras possibilidades 

[...]”. O planejamento de ensino, conforme Libâneo (1994), compreende o prognóstico da ação 

a ser realizada, levando em consideração as demandas, a construção de objetivos e estratégias, 

direcionados para a realidade do aluno. Desse modo, o ato de planejar implica fazer 

constantemente uma reflexão sobre a teoria e a prática, reafirmando a sua identidade, a luta 

pelos direitos e a construção de práticas pedagógicas que tratem os alunos com agentes críticos. 

Nesse movimento, é importante frisar que:  

 

A maioria das práticas pedagógicas tem a característica de estar 
multicontextualizada. As atividades práticas que servem para desenvolver os 

currículos estão sobrepostas em contextos aninhados uns dentro de outros ou 

dissimulados entre si. O currículo se traduz em atividades e adquire 
significados concretos através delas. Esses contextos são produtos de 

tradições, valores, crenças muito assentadas, que mostram sua presença e 

obstinação à mudança quando uma proposta metodológica alternativa 
pretende instalar-se em certas condições já dadas (SACRISTÁN, 2000, p. 28). 

 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica é vista como uma atividade provida de sentidos, 

marcada por desafios, principalmente, no que se refere à pluralidade de culturas presente no 

chão da escola. Assim, ao trazermos as questões sobre dificuldades ou problemas na prática 

pedagógica, as professoras citaram diversos fatores que interferem em suas práticas. Dessa 

maneira, a professora Soraia relata dificuldades relacionadas a recursos didáticos, como 

também a dificuldade em resgatar o conhecimento que os alunos possuem, sendo esse pré-

requisito para a compreensão dos demais. A professora afirma ter dificuldades também para 

desenvolver conteúdos de Química e Física estabelecidos para o 9º ano. 

 

[...] [tenho] dificuldade em relação a recursos, não é que a escola não tenha, 
tem recursos, mas ainda é pouco para EJA, não é bem adequado para o ritmo 

da EJA. Os meninos têm muita dificuldade. Muitos ficaram mais de vinte anos 

sem estudar. Então, você tem que resgatar pelo menos o pouco do 
conhecimento que ele tem para chegar ao nosso objetivo. Se não, a gente não 

sai do lugar. A minha maior dificuldade é essa [...] (Professora Soraia). 

 

A professora Soraia, apesar de reconhecer que precisa resgatar os conhecimentos que o 

aluno possui, afirma possuir dificuldade para desenvolver essa tarefa. Certamente, essa 

dificuldade pode ser vivenciada por um público maior de professores que atuam na EJA, pelo 

fato de esses profissionais, em sua formação inicial, não terem sidos preparados para lidar com 

essas tensões presentes no currículo escolar. Na concepção de Sacristán (2000, p. 47), “A 
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preocupação pela prática curricular é fruto das contribuições críticas sobre a educação, da 

análise do currículo com objeto social e da prática criada em torno do mesmo”. Soma-se a isso 

a ausência de uma formação continuada que possa dar suporte ao professor, não apenas para 

aprender novas estratégias de ensino, mas, sobretudo, para saber lidar com as diversas 

realidades dos educandos da EJA. Nesse sentido, “[...] o reconhecimento da diferença e, assim, 

da diversidade social e cultural da convivência humana, e de modo especial na escola, 

representa um imenso avanço na vida social” (LIBÂNEO, 2016, p. 56). Podemos perceber 

também no relato da professora Hortência a dificuldade com material didático. Essa expressou 

insatisfação com o mau funcionamento da escola para atender esse público: “[...] você vai 

trabalhar com slide, a escola faz de tudo para ter, mas não permanece porque não tem material 

humano”. Para a professora, a escola esforça-se para que esses recursos estejam disponíveis 

para o professor, mas isso não ocorre devido à falta de funcionários para auxiliar nessas 

questões que acometem um universo bem maior de escolas, e, desse modo, os desafios nessa 

modalidade vão se acumulando (BARCELOS; DANTAS, 2015).      

Além disso, foi relatada pela professora a importância de um espaço físico com todo o 

material necessário para o atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem e a 

ausência de cumprimento de aspectos que nos parecem básicos, “[...] atrapalha e até desestimula 

a gente”. Nesse sentido, podemos inferir que, na fala da professora, transparece certa indignação 

com o sistema, que, muitas vezes, não contribui para o bom andamento do processo educativo. 

Mediante o exposto, as professoras reconhecem a necessidade de buscar meios que despertem 

no aluno o querer aprender, entretanto reconhecem também os tensionamentos por falta de 

material didático e estrutura no contexto escolar que oferece a EJA. Dessa forma, as lacunas 

vão se propagando, assumindo tal proporção que fica cada vez mais difícil de suprir o descaso 

que assola não só a Educação de Jovens e Adultos como também toda e qualquer modalidade 

de ensino. O documento da política da EJA (BAHIA, 2009), ao discutir sobre o compromisso 

do Estado com a EJA, aborda vários pontos, mas não deixa claro o apoio em recursos didáticos 

eficazes para esse público. Esse requisito só vai ser evidenciado no item denominado 

“princípios teórico-metodológicos da EJA” presente na página 15 do documento. Contudo, a 

política não tem garantido a presença desses materiais nas escolas. Continuando com os 

depoimentos dos professores sobre dificuldades na prática pedagógica, para a professora 

Darlene, a principal dificuldade é o desinteresse do aluno, como mostra a fala a seguir: 

 

A primeira dificuldade eu acho que é o desinteresse deles, e acho que esse 

desinteresse não é atrelado à forma como a gente está dando o conteúdo. 
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Porque eu mesmo, eu já tentei de diversas formas possíveis e já tentei, já fiquei 

o dia inteirinho só procurando coisas para interagir com eles [...]. O que a 

gente faz para melhorar, a gente não vê um retorno (Professora Darlene). 

 

A professora Darlene, ao falar do desinteresse dos alunos, exclui qualquer possibilidade 

de esse desinteresse estar atrelado ao planejamento que ela realiza e ao modo como aborda o 

conteúdo em suas aulas. Dessa forma, Darlene procura justificar o seu papel, dando ênfase às 

varias estratégias aplicadas aos alunos, que, por sua vez, não correspondem. Nesse aspecto, 

precisamos assumir uma parcela de responsabilidade nesse desinteresse, pois as múltiplas 

metodologias que aplicamos no dia a dia da sala de aula talvez não venham surtir efeito positivo 

em nossos alunos. As tensões apresentadas por Darlene, na maioria das vezes, representam na 

prática docente a dificuldade de lidar com as questões relacionadas à diversidade, o que exige 

do professor um amplo conhecimento da sua disciplina, assim como dos processos de 

aprendizagem dos educandos. Para Cassab (2016, p. 28), “[...] é preciso desvelar as lutas de 

poder em torno das escolhas curriculares na EJA entre as configurações acadêmicas e científicas 

– geralmente desencarnadas da vida dos educandos [...]”. É necessário, nesse processo, a 

mediação, as formas de recontextualizar, no sentido de proporcionar aos educandos uma melhor 

aproximação do conhecimento científico à sua realidade. 

Em face dessa contingência, Lopes e Macedo (2011, p. 105) argumentam que [...] a 

escola não é apenas um receptáculo de saberes produzidos em outras instâncias, mas participa 

de uma esfera mais ampla que reinterpreta diferentes saberes sociais para fins de ensino”. Nessa 

lógica, escolher um currículo adequado às especificidades da EJA ainda constitui para os 

professores um entrave no processo educacional. De fato, sabemos que existem alguns 

professores que, ao reconhecerem de modo profícuo a realidade dos alunos da EJA, por 

seguinte, remodelam suas práticas conforme as necessidades do público. Desse modo, Lopes e 

Macedo (2011), ao falarem da teoria de Bernstein, destaca que, ao lidarmos com os currículos 

prescritos, precisamos fazer diferentes leituras, ou seja, a recontextualização, para que esses 

documentos não sejam apenas reproduzidos na sala de aula.  

Em suma, ao buscarmos compreender a vivência da prática docente na EJA, repensamos 

por meio desta a função do currículo que vem sendo desenhado para esse público. Logo, o papel 

do professor não se concentra somente em passar o conhecimento científico padronizado, é 

cultivar na prática docente a capacidade de inventar, investigar, torna-se mais crítico, no sentido 

de saber superar os conflitos que surgem nesses espaços. 
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4.4 A importância da inter-relação do prescrito com o cotidiano do aluno 

 

Investigar os currículos desenvolvidos no cotidiano da EJA permite, obrigatoriamente, 

uma visão reflexiva e atenta no que diz respeito à forma de abordar o conteúdo na interface com 

a relação professor-aluno. Desse modo, discutir o currículo e como este é abordado no contexto 

escolar é algo muito complexo, pois envolve relações de poder, raça e de gênero e não apenas 

uma descrição de conteúdos. Logo, se, por um lado, o currículo no ambiente escolar configura-

se pela prescrição, por outro, ele se desenvolve, em última instância, numa arena de disputas 

em que o que deve ser ensinado é legitimado pelos saberes, crenças, valores e cultura de cada 

professor. Segundo Moreira (2007, p. 28), “O currículo é um campo em que se tenta impor 

tanto a definição particular de cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa cultura. O 

currículo é um território em que se travam ferozes competições [...]”. Assim, o currículo é 

resultado de diversas discussões, experiências vivenciadas e finalidades em relação à 

constituição dos processos de aprendizagem e à prática docente pretendida. Dessa forma, 

buscamos compreender a concepção de currículo que as professoras da área de Ciências da EJA 

apresentam em suas narrativas. A professora Laura ressaltou: 

 

[...] eu acho que currículo é uma diretriz que você tem, não é que você vai 
seguir aquilo que está ali. A EJA tem um currículo, eu pego algumas coisas 

ali, tem alguns conteúdos do currículo e coloco na minha realidade, mas não 

pego aquele currículo e insiro assim, sabe? Eu entendo que o currículo você 
vai construindo, não está pronto [...].  

 

Para Laura, o currículo é uma diretriz, mas não devemos segui-lo na íntegra, devemos 

escolher alguns conteúdos conforme a realidade dos alunos. Nesse sentido, Laura sugere que o 

currículo é um processo em construção com acertos e erros. A concepção de currículo narrada 

pela professora dialoga com o que Lopes e Macedo (2011, p. 20) defendem ao afirmarem que 

“[...] o ensino precisa ser planejado e que esse planejamento envolve a seleção de determinadas 

atividades/experiências ou conteúdos e sua organização ao longo do tempo de escolarização”. 

Contudo, o currículo não é um artefato neutro, em consequência de termos a autonomia de 

selecionar o que é necessário e válido para o modelo de sociedade que se pretende formar.  Da 

mesma forma, Silva (2017, p. 15) assevera que “As teorias do currículo, tendo decidido quais 

conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não 

“aqueles” devem ser selecionados. [...]”. Considerando a modalidade de EJA, essa seleção de 

conteúdos abordada pela professora Laura deve aproximar-se da realidade dos alunos, 
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respeitando os saberes acumulados ao longo da vida. Nesse contexto, a professora Soraia, ao 

defender sua concepção de currículo, destacou:  

 

[...] é a metodologia e os conteúdos que eu irei trabalhar durante todo o ano 

dentro daquela série, adequando à realidade da turma, eu vejo dessa forma. 

Porque você tem um currículo, matriz curricular, tem aquele monte de 
conteúdos, mas não significa que você precisa trabalhar todos aqueles 

conteúdos. Eu vou adequar esse currículo a realidade da série e da turma. 

 

Na compreensão da professora, currículo é uma lista de conteúdos a serem executados 

para os alunos de uma determinada série, mas ressalta, assim como a professora Laura, que 

esses devem se aproximar da realidade do aluno.  Além disso, Soraia expõe que a forma como 

o professor desenvolve o conteúdo na sala de aula também é um aspecto a ser considerado no 

currículo. Nesse sentido, quanto à seleção de conteúdos, Silva (2017) defende que o currículo 

carrega em sua essência um certo poder, uma vez que, quando selecionamos um determinado 

conhecimento, estamos exercendo poder por meio do currículo. Para Apple (2002, p. 56), “O 

currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que, de algum modo, aparece 

nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, 

resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo [...]”. Precisamos ter a clareza de que, 

para além da prescrição implementada na sala de aula, a EJA necessita reafirmar sua identidade, 

pois é constituída de sujeitos com saberes, desejos e histórias de lutas diferentes, e, dessa 

maneira, a seleção do currículo para esse público deve considerar esses aspectos.  

Dando seguimento à análise, para a professora Hortência, currículo é “[...] a organização 

do conteúdo, a listagem dos conteúdos em si e o que eles trazem implícito. Tudo que envolve 

ensino-aprendizagem eu chamo de currículo, porque currículo é experiência, não é só uma lista 

de conteúdos [...]”. Essa fala confirma que a professora vê no currículo uma organização para 

além da sequência de conteúdos a serem dados (SILVA, 2017). Para ela, o currículo configura-

se em um conjunto de experiências que ultrapassam os limites da escola, é saber identificar 

quem é o aluno para desenvolver práticas que venham atender as suas necessidades formativas. 

Assim, “embora o currículo forme e mobilize o professor na adoção de novas práticas, muitas 

vezes, o professor é surpreendido pelos elementos que perpassam implicitamente o currículo” 

(CARMO, 2012, p.164). É necessário estar atento às histórias do cotidiano escolar não contadas 

nos documentos, o que pode influenciar na legitimação das desigualdades sociais. 

Ao indagar a professora Darlene sobre a sua compreensão, em um primeiro momento, 

ela respondeu que não tinha conhecimento sobre a temática, mas, depois, arriscou expor sua 

percepção de modo tímido, afirmando: “Currículo, no caso, seria o que a gente tem que ensinar 
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em Ciências, né? ” Mesmo sem saber estruturar uma concepção de currículo, a professora tem 

internalizado que o currículo é atravessado por uma sequência de conteúdos que devem ser 

ensinados em uma determinada disciplina. Sabemos que discutir definições tais como a de 

currículo não é algo muito simples (LOPES; MACEDO, 2011), pois existem muitas tensões 

que permeiam o seu próprio conceito. Além disso, a discussão em torno do currículo remete-

nos à necessidade de repensar a configuração da EJA no contexto atual, no que diz respeito às 

práticas docentes e ao currículo desenvolvido nesse segmento educacional.  

Sobre o currículo de Ciências, os documentos oficiais abordam a relevância do ensino 

de Ciências para a EJA, no sentido de desenvolver o conhecimento científico, articulando-o 

sempre com outras áreas com o propósito de construir atitudes nos alunos para enfrentar as 

adversidades sociais (BRASIL, 2002). Desse modo, as professoras foram indagadas acerca do 

que consideram prioridade no currículo de Ciências. A professora Laura ressaltou: “[...] eu acho 

prioridade o conhecimento dele [do aluno] com o mundo, a relação dele com o meio ambiente. 

Eu faço parte disso, não estudar só o meio ambiente [...], mas ele dentro, eu construo esse 

ambiente [...]”. Assim como Laura, Darlene também considera importantes esses aspectos no 

currículo:  “O que acho essencial é ele [o aluno] saber correlacionar o que ele aprendeu com o 

que ele vive ou já viveu ou vai viver [...]”. A prática das professoras aproxima-se da análise dos 

autores Carmo e Selles (2018, p. 280) quando dizem “Nos processos de ensino, o professor 

lança mão de diferentes meios para tornar os saberes curriculares ensináveis para os seus alunos, 

isto é, a dimensão ‘saber fazer’, conforme nominado por Tardif (2014), ganha centralidade 

nesses processos”. O modo como as professoras pensam o currículo de Ciências demonstra o 

quanto elas reconhecem que a EJA pode ser um ambiente valorizado para aprender e os alunos 

são indivíduos importantes nesse processo. 

 A professora Soraia, por sua vez, destaca que é essencial que “[...] os conteúdos e a 

metodologia devem ser adequados para a série que será trabalhada”. Desse modo, Soraia 

acredita que, além dos conteúdos, a metodologia utilizada na prática docente é um aspecto 

muito importante no currículo de Ciências, e essa metodologia precisa ser capaz de reunir e dar 

significados a todos os conhecimentos que o aluno traz consigo. Concordando com os 

argumentos de Soraia, a professora Hortência enfatizou que “Além do conteúdo, é a forma que 

ele vai ser trabalhado, porque conteúdo em si, sozinho, ele não diz nada. Então, é a forma como 

o professor entrega a esse aluno o conteúdo”. Conforme Libâneo (1994), os conteúdos a serem 

ensinados devem ter um sentido para os alunos, acima de tudo, devem considerar as 

competências destes. 
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Portanto, Soraia e Hortência comungam da mesma ideia em relação à prioridade no 

currículo de Ciências ao falarem que o conteúdo e a metodologia são relevantes nesse processo. 

Ademais, a proposta curricular estabelecida no documento para a EJA (BAHIA, 2009) com 

foco nas práticas dialógicas institui novas metodologias que possibilitem o diálogo entre os 

professores e os alunos, sendo isso o eixo central no desenvolvimento de novas aprendizagens. 

No próximo capítulo, iremos analisar as narrativas das professoras com foco nas relações 

estabelecidas durante o processo de implantação da política de EJA nas escolas e as expectativas 

dos professores sobre esse documento. 
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CAPÍTULO 5 – IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CURRICULAR DA EJA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma discussão acerca da implantação da proposta 

curricular de EJA a partir dos relatos das professoras, procurando fazer uma análise entre os 

relatos e o documento oficial.  Inicialmente, temos como objetivo compreender o quanto os 

professores conhecem o documento e como foi implantado e implementado nas escolas que 

possuem o ensino da EJA II segmento no noturno. Pretendemos também observar o quanto a 

prescrição curricular influencia no planejamento do ensino de Ciências nessa modalidade, pois, 

como afirma Goodson (2012, p. 21), “[...] o currículo escrito nos proporciona um testemunho, 

uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos 

melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da escolarização”. Portanto, 

compreendemos que o professor como interlocutor do cotidiano da sala de aula, conhecedor 

das especificidades dos seus alunos, é responsável pelas recontextualizações da estrutura 

curricular no sentido de atingir os fins para uma educação dialógica na EJA. Por fim, 

apresentaremos uma sucinta avaliação da proposta curricular na perspectiva dos professores 

entrevistados. 

 

5.1 Os sentidos atribuídos à política curricular 

 

Em conformidade com o objetivo geral dessa pesquisa, buscamos aqui expor por meio 

das narrativas das professoras o quanto elas conhecem a proposta curricular da EJA. Com isso, 

verificamos no relato da professora Laura uma certa insegurança ao se manifestar sobre a 

proposta, como podemos observar no fragmento a seguir: 

 

[...] eu não sei se é essa que a gente trabalha, que tem os saberes, não sei se é 

essa de 2009 que a gente foi pegando assim, que a gente não trabalha com nota 

na EJA aqui, não se foi a de 2009. A gente trabalha com os conceitos, então, 
a gente trabalha vendo o que ele conseguiu produzir. Não tem nota, tem 

conceitos, C (construído), AC (a construir), aquele que não alcançou. Você 

escolhe algumas habilidades que vai desenvolver naquela unidade, EC (em 

construção) (Professora Laura). 

 

Apesar da insegurança da professora Laura em responder essa questão, ela acrescentou 

mais detalhes à sua resposta, ao expor sobre os critérios de avaliação determinados pela política. 

Em relação aos critérios, a política destaca a importância de “Considerar a produção diária do(a) 

educando(a) como instrumento de coleta de dados, visando à tomada de decisão sobre a 
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reorganização do trabalho educativo” (BAHIA, 2009, p. 19). Assim, a proposta orienta que as 

avaliações para essa modalidade devem ser processuais e com contínuo acompanhamento do 

professor, uma vez que é nesse momento que é feita uma análise para diagnosticar se o método 

utilizado está sendo produtivo. Outro ponto importante destacado na proposta quanto à 

avaliação é “Recolher e corrigir, durante o acompanhamento do percurso, as produções do(a) 

educando(a), considerando e respeitando a sua autoria, de forma a evitar riscos e rasuras que 

desqualificam suas experiências” (BAHIA, 2009, p. 19). Nesse caso, o professor deve recolher 

todas as produções dos alunos, a fim de ter material suficiente para fundamentar o seu parecer 

ao final de um bimestre letivo, como determina a política.  

Segundo a proposta, não pode haver reprovação do aluno, exceto “[...] se a frequência 

for insuficiente a ponto de inviabilizar o acompanhamento do processo formativo pelo(a) 

educador(a)” (BAHIA, 2009, p. 20). Segundo esse documento, o acompanhamento do aluno 

está organizado em: registro individual, bimestral, pareceres descritivos individuais bimestrais 

e descritivo final. O professor deve lançar no diário do aluno os registros feitos durante o ano, 

pois são estes que vão definir os conceitos bimestrais. Em diálogo com Barcelos (2014), a 

prática de avaliar constitui uma das relações mais importantes do processo ensino-

aprendizagem. Isso significa dizer que a avaliação não pode ser uma tarefa assídua e rigorosa 

na relação professor- aluno. Desse modo, a mudança na forma de avaliar a EJA ainda representa 

para os professores um grande desafio, pois alguns profissionais ainda não se libertaram de 

modelos de avaliações pontuais e semelhantes às avaliações aplicadas no ensino regular. Para 

superar esse modelo de avaliação excludente e reprodutor da desigualdade (APPLE, 2006), é 

necessário refletir sobre as carências marcadas no currículo e experimentadas pelos docentes 

com a finalidade de anular o modelo avaliativo descontextualizado, que ainda está presente no 

contexto da EJA. 

No que se refere à implantação da proposta curricular do governo do estado na escola, 

a professora Laura relata que a implantação aconteceu com a realização de uma formação na 

escola, em apenas dois turnos, sob a orientação de uma professora da rede com experiência na 

EJA. A professora Laura argumenta:  

 

A direção chamou uma professora que trabalhava em outro colégio. Essa 

professora tinha experiência com a EJA e fez duas manhãs de formação com 
a gente, deu uma visão geral e daí a gente começou a pegar o material que tem 

na SEC e montar o nosso projeto. No nosso planejamento, a gente tem uma 

AC [Atividade Complementar] coletivo, que esse ano ainda nem está tão 
assim. O ano passado a gente trabalhou mais o AC coletivo, reuniu todos os 
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professores, a gente fez planejamento e projeto que vai trabalhar naquela 

unidade. 

 

O relato de Laura indica um processo de implantação da política sem o devido 

conhecimento e formação para a concretização do currículo, pois acreditamos que o tempo 

limitado disponibilizado para os professores não foi suficiente para que houvesse um estudo 

mais profícuo das prescrições instituídas naquele momento. Desse modo “[...] o currículo 

aparece [...] como o conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados que devem dar lugar 

à criação de experiências apropriadas [...]” (SACRISTÁN, 2000, p. 46). Assim como Laura, a 

professora Soraia fala também sobre o planejamento nas reuniões de AC e declara que teve 

conhecimento da proposta curricular no ano de 2009. Ela relatou que “[...] em 2009, foi que a 

gente foi chamada realmente para trabalhar essa proposta, só que hoje não tem reuniões mais 

da EJA [...]”. Expõe que a proposta curricular é formada por eixos temáticos, os quais eram 

trabalhados durante as AC’s junto aos professores na escola.  Dessa forma, Soraia também 

afirmou: 

 

Nós trabalhávamos assim, porque nós tínhamos o dia do AC, que era 
trabalhado esses eixos temáticos, era tudo interdisciplinar, aí cada professor 

encaixava o conteúdo que estava trabalhando dentro daquele eixo. Eu acho 

que esse aí, que é o de 2009, que a gente tinha até as reuniões aqui dentro da 
sala nas AC que era para discutir isso. 

 

A organização do currículo da EJA, segundo a proposta (BAHIA, 2009), deve ser em 

Tempos Formativos, com três eixos temáticos, que serão desenvolvidos durante o ano letivo. 

Essa demanda aproxima-se dos argumentos de Lopes e Macedo (2011) ao reiterarem que os 

temas, geralmente, estão mais próximos da realidade dos alunos. Desse modo, eixos temáticos 

fundamentam o trabalho do professor e tentam aproximar as disciplinas com a finalidade de 

construir pontes entre o currículo e o cotidiano dos alunos. Por meio da fala da professora 

Hortência, notamos que esta não conhece a proposta, mas, mesmo assim, ela nos relatou o que 

sabia com base nas conversas entre colegas. Assim, a professora Hortência afirmou: “[...] já 

ouvi falar, mas ninguém nunca veio aqui para a escola apresentar, vinha no início. Os primeiros 

professores tiveram acesso assim, mas era de forma muito rudimentar, muito superficial, a 

pessoa que estava apresentando não tinha domínio [...]”. Como foi exposto na tabela do capítulo 

2, referente à metodologia, a professora Hortência tem oito anos de docência na EJA, no entanto 

não tem conhecimento sobre a política a partir do momento em que foi implantada nem no 

contexto atual.  
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Pontuamos que, em todos os argumentos apresentados pela professora sobre a proposta, 

foram levados em consideração os relatos de colegas de trabalho que tiveram acesso ao 

documento. Nesse contexto, a professora Hortência afirmou que “Na época, quem apresentou 

a proposta foi representantes da DIREC [Diretoria Regional de Educação]. Depois disso, claro, 

professor sai e professor entra, deveria ser uma coisa constante, não é! Não teve mais”. A 

narrativa da professora expõe sua angústia e deixa transparecer uma certa indignação com o 

sistema, devido ao mal gerenciamento dos objetivos necessários ao funcionamento das escolas. 

Para Libâneo (2016, p. 41), “Presume que esse dissenso repercute em distintos significados de 

qualidade de ensino, contribuindo para a debilidadade das políticas públicas para a escola”. 

Esse aspecto pode anular o papel do Estado, que é o de garantir educação de qualidade e 

formação para os professores que atuam com esse público, assim como em outras modalidades.  

Para Freire (2001, p. 72), “A melhora da qualidade da educação implica a formação 

permanente dos educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a prática”.  

Entretanto, ressaltamos que há uma falha na proposta, quando esta afirma que o professor terá 

formação adequada para atuar nessa modalidade, porém constatamos depois de nove anos de 

sua implantação que ainda existe professor que desconhece a proposta. Esse fato pode ter 

acontecido devido a essa formação ou apresentação da proposta para os professores ter 

acontecido em um único momento na escola, não incluindo a totalidade dos professores, pois, 

na rede, há um quadro de professores contratados, professores que mudam de turno na mesma 

instituição. Essa transição de professores no sistema talvez tenha dificultado o direcionamento 

das informações acerca da política estadual de EJA. 

A professora Darlene, por sua vez, demonstra que conhece a proposta, e isso ocorreu 

desde quando foi implantada na escola, mas, atualmente, não recorda muito sobre os detalhes. 

“[...] eu e mais dois professores, nós fomos ouvir tudo sobre a EJA, teve um encontro lá em 

Jequié. Eu estava bem por dentro, é tanto que eu tive que passar tudo para os meus colegas, mas 

agora... [...]”. Talvez essas informações tenham se perdido, pelo fato de as instituições de ensino 

não terem o hábito de fazer reuniões para discutir assuntos relacionados à EJA.  Assim, como 

afirma Lopes e Macedo (2011, p. 89) ao citarem Libâneo, “[...] os seres humanos necessitam 

conhecer a realidade natural e social, de maneira a enfrentá-la na atividade prática”. 

 Conforme a professora Darlene, na época, foi eleito um professor de cada unidade 

escolar para participar dessa formação na cidade de Jequié; esse deveria ser multiplicador dos 

conhecimentos adquiridos para o grupo de professores das escolas. No entanto, quando 

questionamos Darlene sobre quem apresentou a proposta da EJA aos professores na escola, ela 

respondeu “Ninguém apresentou”. Percebemos que há uma acentuada contradição na narrativa 
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da professora, já que ela havia dito anteriormente que conhecia a política e foi representar os 

professores no curso de formação. Tendo em vista que o público da EJA ainda sofre com um 

currículo nos moldes do diurno, salientamos que essa configuração pode ser resultado da falta 

de políticas públicas para a formação continuada do professor, o que reflete diretamente na 

qualidade do ensino. Desse modo, há que se considerar que a qualidade do ensino exige, além 

das políticas públicas voltadas para essa questão, os modos como o professor conduz a sua 

prática na sala de aula. Assim, Carmo (2012, p. 149) argumenta: 

 

O ato de educar não se constitui apenas em transmitir conteúdos, mas em 

propiciar aos educandos a possibilidade de (re)construção do conhecimento 

que permitirá a compreensão do homem e de suas complexas relações com o 
mundo, cabendo as instituições (poder público, centros de formação de 

professores, escola, etc.) elaborarem ações que venham contribuir para a 

formação inicial e continuada de um educador competente e compromissado 

com a escola.  

 

Uma das finalidades do processo da formação inicial e continuada do professor é o ato 

de refletir rotineiramente sobre a prática desenvolvida no exercício da profissão, como forma 

de repensar o ensino e as contribuições advindas das políticas educacionais. Nesse cenário, é 

importante lembrar que a autonomia do professor deve prevalecer no sentido de seguir ou não 

o currículo prescrito, conforme a necessidade vivenciada no cotidiano da escola. Na visão de 

Arroyo (2011, p. 37), “É dever dos docentes abrir os currículos para enriquecê-los com novos 

conhecimentos e garantir o seu próprio direito e o dos alunos à rica, atualizada e diversa 

produção de conhecimentos e de leituras e significados”. Por todas essas razões, mediante os 

relatos, a maioria dos professores participantes desta pesquisa, ao serem questionados se 

seguem as orientações da proposta curricular, reconhecem o currículo da EJA como uma 

proposta diferenciada, no entanto essa proposta ainda se encontra distante de alguns momentos 

das práticas docentes na sala de aula.  

Nesse caso, a professora Laura, ao falar sobre as orientações do documento curricular, 

assegura que segue em parte e dá como exemplo que, em sua prática, o aluno é avaliado 

conforme as produções realizadas, o que indica que o método utilizado pela professora é uma 

orientação que já consta na proposta. Essa forma de avaliar também pode ser conferida na LDB 

9394/96, quando estabelece: “Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem sobre 

os quantitativos bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais para provas 

finais”. Assim, evidenciamos que tanto a proposta como a LDB assentam-se nos mesmos 

objetivos na valorização do papel social do educando. Continuando com a fala de Laura, ela 
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faz uma ressalva em relação à viabilidade da proposta atualmente, por conta das mudanças que 

vêm ocorrendo na EJA. 

 

[...] esses saberes [conteúdos a serem trabalhados] que a gente pega também 

lá do site é, a gente escolhe dentro da disciplina da gente.  Eu acho que a 

clientela da EJA está mudando muito, então não sei se daqui alguns anos essa 
proposta vai ser viável e, assim, até agora, pelo menos a gente não conseguiu 

colocar em prática na integra [...] (Professora Laura). 

 

Para a professora Soraia, “[...] depende do momento, às vezes dá para seguir [...], 

depende da turma também”. Desse modo, Laura e Soraia compartilham da mesma compreensão 

ao reconhecerem que a proposta curricular é apenas um instrumento para guiar o planejamento 

numa perspectiva crítica, contribuindo, assim, para uma formação que favoreça a formação 

social dos educandos. Em diálogo com Lopes e Macedo (2011), a política, geralmente, é vista 

como uma bússola para direcionar o trabalho do professor, o qual deve assumir a 

responsabilidade de promover as mudanças sociais. Soraia justifica ainda que, às vezes, não 

segue a proposta “[...] porque foge do eixo que a gente pretende trabalhar em relação ao 

conteúdo[...]”. A professora Darlene, em seus relatos, afirmou: “Já segui nessa época, hoje eu 

não sigo mais, hoje é baseado no livro e nos conteúdos que eu quero dar a mais, porque essa 

proposta curricular da EJA ela é muito trabalhada em habilidades [...], parece encheção de 

linguiça [risos], não dá para entender”. Conforme o relato de Darlene, a política não tem um 

significado importante para o seu planejamento, o qual é produzido utilizando-se o livro 

didático.  

Desse modo, o livro didático da EJA é composto por quatro volumes (6º, 7º, 8º e 9º ano); 

cada volume apresenta todos os componentes curriculares necessários à série em questão. 

Assim, identificamos que esse livro é constituído por textos sintetizados e atividades cujos 

enunciados são compreensíveis e reconhecem os conhecimentos prévios, os quais são 

considerados aspectos importantes para o desenvolvimento crítico e autônomo dos alunos. 

 Os conteúdos referentes à disciplina Ciências, presentes nessa coletânea, atendem aos 

eixos temáticos propostas pela política. Esses eixos fazem uma relação com o cotidiano, de 

modo que alcance a aprendizagem dos conteúdos e a relevância destes com a realidade dos 

alunos. Ressaltamos que o livro didático não deve direcionar e nem impor a prática pedagógica. 

Nesse caso, o professor deve ter autonomia para indicar como o livro didático pode auxiliar no 

planejamento das aulas. 

Aferimos a partir dos relatos que a professora Darlene não segue a prescrição curricular. 

Segundo Goodson (2012, p. 21), “O currículo escrito não passa de um testemunho público e 
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sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para legitimar um ‘modelo’ de escolarização, 

mediante seu discurso”.  Nesse sentido, o currículo deve ser um processo de construção com o 

envolvimento de todos, tendo como finalidade práticas que correspondam a diferentes 

perspectivas e tomadas de decisões com foco na melhoria da educação. Dessa forma, o currículo 

construído para a EJA deve ir além da função de apenas formar para atender o mercado de 

trabalho, deve, conforme especifica a proposta curricular do Estado da Bahia para a EJA:  

[...] ser compreendida enquanto processo de formação humana plena que, 

embora instalado no contexto escolar, deverá levar em conta as formas de 
vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e adultos que se colocam como 

principais destinatários dessa modalidade de educação (BAHIA, 2009, p. 11). 

 

Desse modo, a estrutura curricular para a EJA não pode ser construída mediante os 

modelos inerentes à educação básica, mas, conforme as particularidades, levando em 

consideração a diversidade que permeia esse campo. Constatamos nas narrativas dos 

professores que estes sentiram muitas dificuldades durante a implementação da política. A 

dificuldade da professora Laura foi perceber que o conteúdo não era mais prioridade, como 

podemos verificar em seu relato: 

 

A dificuldade que eu tive foi porque eu estava acostumada a trabalhar com 

ensino médio regular, aí vem a EJA [...]. Então, eu tive dificuldade de 
dissolver isso aí, de ver que o conteúdo não era prioridade, foi a dificuldade 

que eu tive. Agora eu estou mais tranquila, mas antes eu ficava apavorada [...]. 

 

O temor da professora no início da implementação ocorreu pelo fato de a proposta ter 

mudado a matriz curricular para Tempos Formativos. Conforme consta no documento 

analisado, é necessário reestruturar a EJA com foco na “[...] elaboração de uma Proposta 

Curricular com base em aprendizagens por Tempos Formativos, Eixos Temáticos e Temas 

Geradores. Estes últimos organizam (e organizam-se) as diferentes áreas do conhecimento [...]” 

(BAHIA, 2009, p. 17). Essa mudança causou um certo impacto na atividade docente, devido à 

falta de formação e informação no momento da implantação da proposta, o que pode ter 

resultado na dificuldade apresentada pela professora Laura. A mesma dificuldade foi relatada 

pelas outras professoras. No caso da professora Soraia, “Foi adequar o conteúdo de Ciências 

dentro dos eixos temáticos. Isso foi a maior dificuldade que eu tive. Mas, depois, eu fui 

estudando, fui tentando aos pouquinhos me adequar. Hoje eu já consigo”. O esforço da 

professora em analisar o contexto vivenciado, somado aos saberes da experiência (CARMO, 

2015), fez com que, a prática pedagógica desenvolvida nesses espaços tornasse-se um elemento 

importante para a reconstrução do currículo. 



128 

 

A professora Darlene destacou que “É essa dificuldade que eu venho relatando o tempo 

todo, que é o conteúdo. [...] eu acho que eles querem fazer uma conexão entre as disciplinas, 

mas acaba ficando uma conexão malfeita”. A dificuldade é exposta pela professora Soraia com 

relação aos eixos temáticos; é explicado na proposta que o eixo temático corresponde ao 

conhecimento geral originário da prática social, ou seja, é o fio condutor do processo de 

aprendizagem. Ainda conforme a proposta, o tema gerador configura o recorte do eixo temático, 

possibilitando a leitura crítica e a intervenção na realidade vivenciada. Dessa forma, os 

conteúdos disciplinares indicados na proposta curricular da EJA apresentada pelo MEC devem 

emergir dos eixos estabelecidos. A organização do currículo em torno dos eixos temáticos vai 

ao encontro da discussão de Lopes e Macedo (2011) quando citam o trabalho dos educadores 

espanhóis Hernández e Ventura, os quais afirmam que o conhecimento escolar deve ser 

problematizado e confrontado com os conteúdos. Ainda Lopes e Macedo (2011, p. 127) 

argumentam que,  

 

De modo geral, a pretensão é de que determinados temas, entendidos como 
vinculados ao cotidiano dos alunos e às questões de importância social, sejam 

escolhidos para fazerem parte do currículo atravessando todas as disciplinas 

escolares, mantidas em um eixo considerado como longitudinal. 

 

Na visão das autoras, o conhecimento não pode estar dissociado da realidade do aluno, 

indiferente aos interesses da classe. Desse modo, os professores precisam despertar no aluno o 

interesse em aprender de forma satisfatória e que favoreça a transformação do ser social. Em 

sua narrativa, a professora Darlene enfatizou: “[...] eu acho que eles querem fazer uma conexão 

entre as disciplinas [...]”. Ao analisar este fragmento no contexto mais amplo de sua narrativa, 

é possível inferir que ela está se referindo ao que chamamos de currículo interdisciplinar, que, 

para Lopes e Macedo (2011), é também denominado de currículo integrado. Nesse contexto, 

“Defender a interdisciplinaridade pressupõe considerar a organização disciplinar e, ao mesmo 

tempo, conceber formas de inter-relacionar as disciplinas a partir de problemas e temas comuns 

situados nas disciplinas de referência” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 131). Desse modo, 

ressaltamos a importância da relação entre os eixos temáticos e as áreas do conhecimento 

mediante a articulação dos saberes, contudo essa tarefa ainda constitui um desafio para os 

educadores. Todavia, o currículo para a EJA não pode ser mais entendido como uma listagem 

de conteúdos indiscutíveis e pré-estabelecidos por diferentes disciplinas sem considerar os 

interesses sociais e as necessidades formativas dos alunos. 
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5.2 A implantação da proposta na escola: a (in)adequada formação e a dificuldade de 

implementá-la na prática docente 

 

As modificações ocorridas na proposta curricular da EJA, em relação à proposta 

curricular do ensino regular, constituem-se em um território de tensões que atravessam a prática 

docente. Conforme Arroyo (2011, p. 37), “O campo do conhecimento sempre foi tenso, 

dinâmico, aberto à dúvida, à revisão e superação de concepções e teorias contestadas por novos 

conhecimentos”. Diante disso, há que se considerar nas narrativas dos professores como eles se 

sentiram diante da nova proposta curricular para a EJA. A professora Soraia argumentou: “[...] 

eu fiquei, assim, receosa, porque você imagina uma realidade e vem outra, tudo foi novo. Então, 

eu tive que me adaptar a essa nova proposta e aprender a trabalhar com essa nova proposta 

também [...]”. A fala confirma o medo diante do novo que muitos professores sentem ao lidar 

com algo desconhecido, pois exige novas posturas, novas metodologias e estratégias de ensino 

significativas para o processo de aprendizagem. Porém, o professor ainda continua fora dos 

espaços decisórios no que se refere à construção das políticas, pois esses documentos são 

construídos por agentes que não conhecem na prática o contexto escolar (LOPES; MACEDO, 

2011). 

 A professora Darlene relatou como se sentiu: “Perdida, assim como todo mundo [...], 

porque de nota para conceito, mudava a forma como você teria que trabalhar, não era algo mais 

conteudista, geralmente, nada mais é mais assim, é uma proposta totalmente diferente”. Darlene 

refere-se ao modo de avaliação estabelecido pela proposta, a qual determina que seja 

qualitativa, ao invés de quantitativa, e ressalta que não é mais currículo “conteudista”. Essas 

ponderações apresentadas pelas professoras mostram como é difícil o professor abandonar 

antigas práticas ou dar um novo significado a elas. Nesse cenário, Arroyo (2011, p. 30) 

argumenta que  

 

É preciso manter com profissionalismo e ética os embates nesses territórios 
do conhecimento por novas políticas de currículo, de avaliação, de 

valorização, atreladas a outros projetos de sociedade, de ser humano, de vida, 

de justiça e dignidade humana. 

 

Considerar um currículo organizado nas particularidades da EJA requer pensar na 

prática docente desenvolvida na sala de aula. Dessa forma, não podemos adotar somente um 

tipo de avaliação. Mesmo que isso não esteja estabelecido nas políticas de currículo, os 

professores precisam inserir em suas práticas avaliações processuais, valorizando sempre os 
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modos de produção particular do aluno, pois as diversidades culturais e ritmos de aprendizagens 

são características assentadas no campo da EJA e também em outras modalidades de ensino.  

Professora Darlene, ainda sobre a política, acrescentou que 

 

Foi complicado. Assim, porque era informações muito soltas. Salvo engano, 

é dividido em alguns tempos, alguns saberes e é bem diferente do ensino 

regular. Meus colegas e eu também achei muito [pausa], é como se fosse uma 
alfabetização na nossa opinião; é como se tivesse vindo assuntos que não 

deveriam atrelados à coisa que deveria, mas que tinha que falar bem pouco e 

aí aqueles saberes, aqueles tempos de formação, veio para enlouquecer a vida 

de todo mundo [...]. Quando foi implantar aqui, eram muitas dúvidas, muitas 
dúvidas e ninguém da secretaria tirava essas dúvidas e lá no curso para a gente 

falava uma coisa. Ainda bem que foram três ou quatro professores, porque 

todos ouviram a mesma coisa, porque quando chegavam aqui, já era outra 
coisa. Quando a gente ia falar, não mais foi falando isso, isso em Salvador não 

é assim não, é assim, desencontro de informação demais e eu acho que até 

hoje tem [...] (Professora Darlene). 

 

Para Darlene, aceitar a proposta na escola foi um momento tenso e complicado, 

fortemente marcado por desencontros de informações, sem falar na inexistência de alguém que 

ajudasse o professor a esclarecer suas dúvidas em relação à política. De acordo com o relato de 

Darlene, a falta de organização faz com que cada escola trabalhe de um jeito diferente e, até 

mesmo, as nomenclaturas13 designadas para a EJA diferenciam-se entre as escolas. Parece-nos 

que a formação que a professora Darlene teve na cidade de Jequié não foi suficiente para o 

entendimento da política. 

Assim, Arroyo (2011, p. 42) assegura que “As tensões vividas nas últimas décadas no 

território do currículo e da docência vêm dessa diversidade de culturas, saberes, racionalidades, 

concepções de sociedade, de identidades que explodem nas escolas públicas e vão chegando às 

escolas privadas”. Essas tensões vividas no cotidiano também foram registradas na fala da 

professora Laura: “[...] eu achei a proposta no papel que veio da SEC maravilhosa, mas achei 

muito longe da nossa realidade [...]”. Laura, em seu relato, aprova a proposta no sentido de ser 

bem estruturada, porém considera que esta não condiz com a realidade em que trabalha, o que 

caracteriza um certo distanciamento em seus objetivos. A professora ainda argumentou: “[...] a 

                                                             
13 Com a LDB 9394/96, a nomenclatura Ensino Supletivo passa para EJA. Com o Parecer CEB/CNE 11/2000, que 

baseou a Resolução do CNE de Diretrizes Curriculares para a EJA, são enfatizadas as mudanças da nomenclatura 

de ensino supletivo para EJA, o direito público subjetivo dos cidadãos à educação, às funções reparadora 

equalizadora e qualificadora, assim como se distingue a EJA da aceleração de estudos, concebe-se a necessidade 

de contextualização do currículo e dos procedimentos pedagógicos e se aconselha a formação específica dos 

educadores. Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/a-educacao-de-

jovens-e adultos.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/a-educacao-de-jovens-e%20adultos.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/a-educacao-de-jovens-e%20adultos.htm
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gente vai pegando o que a gente pode aproveitar. A gente não sabe o que está certo ou errado 

também, porque a gente não tem ninguém para orientar [...]”.  Nesse sentido, Laura faz uma 

severa crítica à proposta imposta ao abordar a falta de orientação no planejamento curricular, o 

que reflete na prática docente. O caminho traçado por Laura para o planejamento com base nos 

acertos e erros é um caminho que se configura em saber conquistar a sua autonomia, no sentido 

de recontextualizar a proposta em direção ao enfrentamento da realidade dos educandos.  Nessa 

perspectiva, Arroyo (2011, p. 51-52) assevera: 

 

Ser docente-educador não é ser fiel a rituais pré-estabelecidos, mas se guiar 

pela sensibilidade para o real, a vida real, sua e dos educandos e criar, inventar, 

transgredir em função das opções políticas, éticas. Aprender a dizer não 
também exige seriedade e profissionalismo, tanto mais do que para dizer um 

sim incondicionado. Resistir a toda forma de anular a capacidade de autoria 

profissional é um direito a ser mantido e disputado. 

 

O autor destaca a importância de dar voz ao professor durante a organização do currículo 

para que este possam criar, mediante experiências vividas em sala de aula, com compromisso 

e respeito aos educandos. Desse modo, Nóvoa (2009, p. 21) afirma que, para ocorrer o 

desenvolvimento profissional, é necessário “[...] alterarem as condições existentes nas escolas 

e as políticas públicas em relação aos professores. É inútil apelar à reflexão se não houver uma 

organização das escolas que a facilite”.  Portanto, é urgente um olhar mais crítico para essas 

questões, uma vez que é comum percebermos a dificuldade de a escola promover encontros que 

possibilitem a construção coletiva de estratégias com foco na melhoria do ensino e 

aprendizagem. 

Nesse âmbito, A professora Laura, em sua fala, apresenta um argumento parecido com 

o de Darlene ao afirmar que “A gente falou que está todo mundo perdido, aí ela [diretora] 

procurou alguém para sintonizar a gente”. Laura diz que os professores começaram a reclamar 

sobre as orientações trazidas pela política, e, a partir disso, a direção da escola providenciou 

uma pessoa que pudesse esclarecer melhor sobre a política aos interessados.  

Dessa maneira, as professoras Soraia, Laura e Darlene, conhecedoras da proposta, 

enfrentaram e ainda enfrentam atualmente alguns desafios ao tentarem contextualizar esse 

documento, enquanto Hortência, por não ter desfrutado desse momento, diz que, segundo 

alguns colegas, “Houve conflitos, vários conflitos, sempre tem. O professor não aceitava ou 

então não entendia direito, porque não foi bem passada, não foi bem esclarecida, sempre foi 

assim com a EJA”. A narrativa da professora representa as dificuldades passadas pelos colegas 

quando a política de EJA foi implantada nas escolas, haja vista que o sistema “[...] não preparou 
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a escola para isso e nem o professor para receber” (Professor Hortência). Naquela época, a 

professora realizava o planejamento de Ciências sozinha, pois alega que não havia coordenação 

para orientar sobre o percurso e que, muitas vezes, como forma de compartilhar esse 

planejamento, dialogava com colegas de outras áreas, pois, na escola, não existia outra 

professora que atuava no ensino de Ciências. Ela destacou:   

 

Eu faço o meu planejamento de Ciências e vou conversar com os meus 

colegas, por exemplo, na EJA só tem eu como professora de Ciências, não tem 
outro professor. Então, eu preparo minhas aulas sozinha, meu conteúdo, não 

tem ninguém para me ajudar, não tem orientação nenhuma.  [...] Eu me lembro 

que meus colegas na época se reuniam, tinha um período de AC só pra EJA. 
Hoje, o AC é para todo mundo, só área de humanas, exatas e tal, mas, na 

época, eu me lembro que tinha um grupo de professores que era só da EJA 

que se reuniam para discutir. Eu não fazia parte nessa época não, aí depois foi 
acabando, foi se acostumando com a situação e está aí como está (Professora 

Hortência). 

 

A narrativa da professora aponta a ausência de uma organização pedagógica para a 

discussão de assuntos pertinentes à EJA, e esse aspecto tem dificultado as aproximações entre 

os currículos oficiais e o contexto ensino e aprendizagem dessa modalidade. Por isso, no 

desenvolver da prática docente, é necessário que o professor abrace as demandas que são 

exigidas no processo da Educação de Jovens e Adultos, no sentido de tornar esses sujeitos 

participantes ativos da sociedade. Essa responsabilidade requer do professor comprometimento 

em relação à profissão; de acordo com Goodson (2007, p. 25), “Quando a missão e o significado 

se perdem, o trabalho torna-se um compromisso menor – as pessoas começam a apenas aparecer 

para trabalhar e fazer o que se espera que façam”. Dessa forma, no processo de reforma 

curricular, não podemos desconsiderar a história de vida desses profissionais, uma vez que essas 

histórias vão fornecer elementos para entender a relação do professor com a missão que lhe foi 

dada (GOODSON, 2007). 

A ausência de reuniões para o planejamento também foi evidenciada pela professora 

Soraia, a qual ressalta: “[...] tinham as AC para gente fazer, hoje não, cada um cumpre o seu 

AC. Eu mesmo prefiro ficar em casa porque eu planejo melhor [...]. Mas agora é assim, cada 

um planeja sua aula dentro dessa proposta aí, dentro dos eixos temáticos”. Nesse caso, Soraia 

garante que, apesar de não haver mais as AC’s coletivas, o professor faz individualmente o 

planejamento, levando em consideração o que a proposta curricular estadual da EJA estabelece. 

 Todos os relatos revelam que a forma como a política de EJA foi implantada nas escolas 

gerou dificuldades no processo de implementação na prática que os professores desenvolvem 

em suas aulas. Tal fato ocorreu, conforme largamente afirmam os professores participantes 
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deste estudo, pela falta de formação e acompanhamento, pois o Estado não ofereceu condições 

para que os professores tivessem acesso a uma formação que possibilitasse o desenvolvimento 

pleno das suas atividades na EJA, sobretudo, não ofereceu requisitos para fomentar uma 

discussão acerca do conhecimento e suas formas de abordagem no processo educativo. 

Conforme Carmo (2012, p. 150), “[...] orientar a formação de educadores, com vistas à 

transformação, significa desenvolver o sentido de investigação, da compreensão das complexas 

relações do dia a dia da sala de aula, do saber ouvir o outro [...]”.  Assim sendo, as práticas 

docentes desenvolvidas no contexto da EJA mesclam apropriações da proposta com as 

experiências anteriores nessa modalidade de ensino ou do ensino regular.    

Essas premissas apontam que as investigações no campo educacional são muito 

pertinentes, uma vez que possibilitam descobrir uma área pouco estudada no que se refere às 

histórias de vida dos professores. A partir dessa discussão, enfatizamos que a pesquisa acerca 

dessas histórias contribui para sabermos como esse aspecto reverbera no contexto escolar e na 

prática docente, pois, nesses espaços, não ocorre apenas a reprodução das propostas 

curriculares, há também mediações entre as diversas formas de pensar a educação (GOODSON, 

2007). Acreditamos que, nesse processo, as histórias de vida dos professores, em parte, são 

formadas por saberes construídos ao longo da profissão. Nesse contexto, Tardif (2014, p. 23) 

argumenta sobre  

 

[...] a necessidade de repensar, agora, a formação docente para o magistério, 

levando em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 
trabalho cotidiano. Essa é a ideia de base das reformas que vêm sendo 

realizadas na formação dos professores em muitos países nos últimos dez 

anos. Ele expressa a vontade de encontrar, nos cursos de formação de 

professores, uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os 
conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e os 

saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas.  

 

A relação que os professores possuem com os saberes profissionais é relevante para 

repensar o currículo e reconhecer as particularidades dos educandos. Essa ideia consolida a 

necessidade de repensarmos os modelos de formação inicial e continuada com vistas a atender 

as necessidades do atual quadro da educação. Nesse cenário, Carmo (2012, p. 151) assevera 

que “No contexto da reforma do Estado, a formação docente passa a ser apontada como uma 

das condições para elevar os indicadores de qualidade da educação. Para isso, propostas das 

mais diversas foram postas em prática [...]”. Fazendo uma ponte com a EJA, compreendemos 

que a formação concedida aos professores que atuam na nessa modalidade deveria reconhecer 
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e reafirmar a pluralidade de experiências, mas, infelizmente, as reformas na formação têm dado 

prioridade, na maioria das vezes, apenas à titulação do professor.  

Outro ponto levantado por Goodson (2007) sobre as reformas educacionais no contexto 

da globalização refere-se ao perfil do professor subordinado ao cumprimento das normas 

estabelecidas. Nesse sentido, Goodson (2007, p. 20) destaca que, considerando os educadores 

dentro de uma perspectiva neoliberal, “Os velhos dias de profissionais autônomos e que 

conduziam seu próprio trabalho se acabaram. O novo profissional é tecnicamente competente, 

está em conformidade com as novas normas e diretrizes [...]”. Percebemos, nos dias atuais, que 

esses profissionais com mais tempo de experiência e, por conta da idade, acabam se cansando, 

muitos deixam a profissão, e, em consequência disso, a qualidade da educação é comprometida. 

Podemos comparar essa situação com o que acontece na EJA, quando professores são 

deslocados para atuarem nesses espaços sem nenhum preparo, sem nenhuma formação. Como 

já foi discutido anteriormente, essa situação contribui para eventuais desconfortos, pois assumir 

uma modalidade sem experiência prévia demanda estudo para que o ensino e a aprendizagem 

sejam de fato articulados a uma proposta emancipadora. 

 

5.3 O desenvolvimento da proposta curricular na escola: aproximações e distanciamentos 

 

As práticas curriculares desenvolvidas nas escolas não são apenas uma aplicação dos 

documentos oficiais. Representam uma nova forma de produzir currículos com um olhar nas 

demandas da realidade na qual estão inseridos professores e aluno por meio de retraduções e 

recontextualizações. Lopes e Macedo (2011, p. 106), ao se referirem à Basil Bernstein, 

argumentam que “A recontextualização é um conceito que, de forma mais ampla, busca 

entender as modificações discursivas pela circulação de textos nos diferentes contextos sociais, 

para além dos processos de produção e reprodução nas salas de aula”. Sendo assim, o currículo 

oficial precisa ser recontextualizado pelos diversos leitores para que este tenha um significado 

ao ser aplicado no espaço escolar com o objetivo de atender as necessidades, garantir educação 

de qualidade aos envolvidos conforme prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos14.  

                                                             
14 O direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como 

direito de todos ao “desenvolvimento pleno da personalidade humana” e como uma necessidade para fortalecer o 

“respeito aos direitos e liberdades fundamentais”. A conquista desse direito depende do acesso generalizado à 

educação básica, mas o direito à educação não se esgota com o acesso, a permanência e a conclusão desse nível 

de ensino: ele pressupõe as condições para continuar os estudos em outros níveis (GADOTTI, 2013. p. 3). 

Disponível em: <http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA/article/view/1004/pdf> Acesso em: 29 out. 2018. 

http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA/article/view/1004/pdf%3e%20Acesso%20em:%2029%20out.%202018
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Nesse contexto, o currículo destinado à EJA deve estar atrelado às vivências e aos 

conhecimentos prévios, oferecendo condições para que os jovens e adultos tenham uma melhor 

qualidade de vida por meio do conhecimento que lhe é dado. Nesse sentido, “Os princípios da 

contextualização e do reconhecimento de identidades pessoais e das diversidades coletivas 

constituem‐se em diretrizes nacionais dos conteúdos curriculares” (BRASIL, 2000, p. 61). 

Assim, iremos discutir a partir dos relatos as mudanças no planejamento após a implantação da 

política, destacando os distanciamentos e as aproximações e como esta é vista pelos professores. 

Dando início à nossa análise, a professora Darlene, ao falar como a política foi 

recontextualizada e aplicada no planejamento curricular de Ciências, destacou: 

 

[...] a forma que eu consegui atualizar e recontextualizar foi sempre puxando 

os ganchos, trabalhando mais alguma coisa que para mim é mais importante 

para o ensino de Ciências e deixando algumas coisas que o livro traz meio que 
esquecida [...]. 

 

 

Darlene argumenta que, na recontextualização feita a partir da proposta curricular de 

EJA, ela sempre seleciona aquilo que considera mais importante para os alunos, deixando um 

pouco de lado o livro didático. A professora Darlene acrescenta que a implantação da proposta 

curricular não trouxe inovação no currículo da EJA desenvolvido nas aulas de Ciências “[...] 

praticamente, é super parecido com regular, nada de temas geradores e tal. Não sigo a política”. 

Nesse contexto, percebemos uma contradição na fala de Darlene, pois, ao mesmo tempo em 

que afirma recontextualizar a proposta, ela, noutro momento, diz que não segue as orientações 

do documento, deixando claro que o currículo colocado em prática é semelhante ao do ensino 

regular. Sendo assim, “O processo de construção e reconstrução curricular implica em 

experiências individuais e coletivas, marcadas por visões de mundo e contextualizadas no 

tempo e espaço” (CRUSOÉ; MOREIRA; PINA, 2014, p. 74). Desse modo, ao refletir sobre a 

forma como a professora Darlene dá sentido ao currículo desenvolvido na EJA, percebemos 

que o distanciamento entre o documento curricular oficial e o currículo proposto pela professora 

é atravessado pela ausência de percepção do contexto real dos educandos da EJA durante a 

organização curricular.  

Apesar da contradição exposta na fala da professora, a tentativa de efetivar uma 

recontextualização em sua prática demonstra apenas o seu interesse particular que julga 

necessário para a transposição dos conteúdos de Ciências, não considerando os processos de 

aprendizagem dos sujeitos (LOPES; MACEDO, 2011). Assim, para um melhor esclarecimento, 

reportamo-nos ao conceito de transposição didática, trazido por Lopes e Macedo (2011, p. 97) 
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ao citar Chevallard. Para o autor, “[...] a transposição didática é precisamente a transição de um 

conhecimento, considerado como uma ferramenta a ser colocada em uso, para algo a ser 

ensinado e aprendido”. Partindo desse argumento, notamos que, nesse cenário de tentar trazer 

um currículo que se aproxime da realidade da EJA, a professora Darlene ainda apresenta uma 

visão de currículo num sistema fechado, o que pode ter sido resultado de sua formação. 

Continuando com o relato de Darlene, trazemos outro fragmento reafirmando:  

 

[...] eu não sigo [a política]. Assim, eu sigo por conta do que o livro traz. O 

livro acaba seguindo os temas geradores, mas, para eu sentar e fazer um 
planejamento em relação àquele tema gerador, eu não consigo, têm conteúdos 

que eu não consigo.   

 

Conforme o relato da professora Darlene, a dificuldade em relacionar o conteúdo com 

o tema gerador tem trazido tensões e distanciamentos da proposta da rede estadual para a EJA. 

De certo modo, sugere que a falta de formação para conhecer adequadamente a proposta tem 

resultado na inabilidade de desenvolver uma prática curricular voltada a necessidades 

formativas de seus alunos. A proposta estabelece a possibilidade de “[...] reconstruir a EJA a 

partir de posturas afirmativas e olhares menos escolarizados, pois a EJA não deve ser 

comparada a um suposto modelo ideal de escolarização” (BAHIA, 2009, p. 17).  Dessa forma, 

é necessário superar o paradigma multidisciplinar cravado na organização do currículo da EJA.  

A professora Laura, ao falar sobre a recontextualização da política, argumentou: “A 

gente procura fazer esses acertos dentro da realidade que a gente vive. Às vezes, não só dentro 

da realidade do aluno, mas a realidade da escola, de material [condições de trabalho que a escola 

dispõe], [...]”. Laura valoriza a realidade do aluno e, assim, cria na prática curricular que 

desenvolve uma articulação entre o conhecimento a ser ensinado e a vivência dos envolvidos. 

Então, a professora relatou que, ao selecionar os conteúdos conforme a realidade, possibilita a 

interdisciplinaridade, “Eu achei que facilitou, às vezes você dá aula de uma coisa e está falando 

de outra [...]”. Assim como Laura, a professora Soraia também relatou que o currículo é alterado 

conforme a necessidade da turma, “Às vezes, quando há necessidade, eu altero. É o que eu te 

falei, a gente tem que adequar de acordo com a turma que a gente está trabalhando [...]”.  Desse 

modo, os argumentos de Laura e Soraia mostram que a organização curricular para a EJA no 

ensino de Ciências não deve ser considerada a partir das atribuições da educação básica, mas 

conforme as particularidades dessa modalidade. Conforme Arroyo (2011) assevera, sempre 

houve conflitos no terreno do conhecimento. 

 



137 

 

O campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à 

revisão e superação de concepções e teorias contestadas por novas indagações 

que vêm do real. Quando os currículos se fecham a essa dinâmica do próprio 
conhecimento terminam presos a conhecimentos superados, passados da data, 

de validade. Quando se abrem às indagações, vivências postas na dinâmica 

social, se enriquecem, revitalizam. Há tantos conhecimentos vivos 

pressionando, disputando o território dos currículos (ARROYO, 2011, p. 38). 

 

Em vista disso, o currículo da EJA é um documento que deve estar sempre em 

construção, entrelaçado nas especificidades dos jovens e adultos, podendo se tornar um artefato 

de favorecimento do processo de inclusão ou exclusão, a depender das práticas curriculares 

desenvolvidas na sala de aula. A professora Hortência, por sua vez, justifica mais uma vez que, 

por não conhecer a política, “A minha proposta de trabalho com a EJA é igual a minha do 

ensino regular; o que vai diferenciar é como eu tenho mais aulas, a carga horária é maior, eu 

vou muito mais longe no noturno do que eu vou com os meninos do ensino regular [...]”. Nesse 

sentido, analisando os argumentos de Hortência, notamos o seu distanciamento da proposta 

curricular da EJA, uma vez que a sua proposta de trabalho em nada se diferencia do ensino 

regular. Anuncia também a perspectiva conteudista que desenvolve na EJA por possuir maior 

carga horária de aula de Ciências nessa modalidade de ensino. Cabe destacar que a proposta 

estadual da EJA estabelece os Tempos Formativos e os respectivos eixos temáticos, como meio 

de atingir a plena formação humana mediante a abordagem do conhecimento. Nesse contexto, 

a proposta, ao se referir aos Tempos Formativos, estabelece: 

 

Em relação à progressão entre os Tempos Formativos (Aprender a Ser, 

Aprender a Conviver e Aprender a Fazer), recomenda-se que a progressão 

do(a) educando(a) tenha por base os critérios de aprendizagem previamente 
estabelecidos pela SEC/CJA e Unidade Escolar, os quais consideram os 

objetivos gerais de cada área do conhecimento indicados pelo MEC na 

Proposta Curricular da EJA. Salienta-se, ainda, que os critérios de 
acompanhamento da aprendizagem devam ser conhecidos por todos os 

sujeitos do processo educativo (BAHIA, 2009, p. 20).     

 

Contudo, a proposta curricular da EJA orienta, para além desses eixos temáticos, que o 

professor leve em consideração os conteúdos de cada disciplina estabelecidos pelo MEC, ou 

seja, os conteúdos devem ser abordados em articulação com os eixos temáticos de cada Tempo 

Formativo. No entanto, conforme destacado anteriormente por alguns professores, a formação 

para a apresentação da proposta aconteceu de forma pontual, logo no início da implantação, 

sem acompanhamento quanto à implementação nas escolas. Então, é possível que alguns 

professores ainda não conheçam as orientações da proposta, como podemos ver no argumento 
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de Hortência ao afirmar: “[...] eu não tenho proposta diferenciada não, eu não aprendi”. Outro 

aspecto que chamou atenção na fala de Hortência foi quando ela falou que, na EJA, por haver 

uma carga horária maior para a disciplina de Ciências, ela poderia dar mais conteúdo do que no 

ensino regular.  

Conforme a proposta (2009, p. 31), a matriz curricular para o ensino de Ciências é 

composta de três aulas, e cada aula, com 40 minutos. Nesse caso, a professora ainda não 

conseguiu romper com o modelo de escolarização que está posto com um ensino altamente 

disciplinar e convencional. Diante disso, Pozo e Crespo (2009, p. 246) declaram que “[...] essa 

concepção educacional, que está de acordo com uma cultura de aprendizagem tradicional, 

dirigida à transmissão de conhecimentos mais do que à sua estrutura, choca-se, contudo, com 

as novas necessidades educacionais e de formação [...]”. Nessa perspectiva, compreendemos 

que, muitas vezes, o desenvolvimento desse currículo fundamentado no aprofundamento dos 

conteúdos resulta na secundarização das necessidades formativas dos alunos por meio do 

diálogo e da valorização de seus saberes. Talvez a prática de se ter uma boa conversa na sala 

de aula, no sentido de conhecer quem é aquele aluno, tenha mais efeito positivo na vida do 

aluno do que apenas dar cada vez mais conteúdos com o objetivo de cumprir aquilo que foi 

selecionado no início do período letivo.  

 Contudo, apesar desse afastamento que limita a prática da professora Hortência, 

percebemos o compromisso social, o entusiasmo pela docência, que possibilita desenvolver no 

aluno o gosto pelo aprender, de querer que o aluno avance para além daquilo que a EJA lhe 

propõe. Para Goodson (2007, p. 26), “[...] isso significa ver o ofício de ensinar como algo que 

compreende mais do que a recompensa material da entrega técnica de serviço, é como uma 

forma de trabalho realizada com propósito, com paixão e com significado”. Atentar-se para 

essas questões significa direcionar o nosso olhar para os processos de construção e 

implementação das propostas curriculares, e isso demanda que o professor considere a 

capacidade do sujeito de elevar o nível de aprendizagem, oportunizando o conhecimento 

científico, cultural e social. 

Nessa direção, “A EJA é também espaço de tensionamento e aprendizagem em 

diferentes ambientes de vivências que contribuem para a formação de jovens e adultos como 

sujeitos da história” (BRASIL, 2009, p. 28). Dessa maneira, a EJA é vista como um espaço 

heterogêneo, no qual diversos aspectos culturais, étnico-racial e de gênero encontram-se, e essa 

diversidade precisa ser contemplada pelas propostas curriculares.  Continuando com as nossas 

análises, perguntamos se houve conflitos entre as interpretações expressas pelos professores de 
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Ciências e as expressas pelos autores da proposta. A professora Soraia respondeu-nos com 

ênfase: 

Houve, porque a gente não entendia na época. Até a articuladora de geografia 

chegar para gente e falar: “olha é trabalhado dessa forma e a gente tem que 
obedecer, trabalhar dessa forma e a gente tem que aprender trabalhar dessa 

forma” (Professora Soraia). 

 

A professora Soraia destacou que houve conflitos por conta da falta de informação 

acerca da proposta, mas que isso foi resolvido com a chegada de uma professora da área de 

Geografia. No entanto, a narrativa evidencia que essa pessoa designada para passar as 

informações impôs aos professores a obrigação de seguir e construir um planejamento conforme 

as orientações da proposta. Parece-nos, a partir dessa fala, que o professor não teria o direito de 

levantar questionamentos sobre o documento e, assim, o currículo seria algo padronizado para 

todas as escolas sem olhar as especificidades.  Conforme assevera Arroyo (2011, p. 34), “O 

currículo está aí com sua rigidez, impondo-se sobre nossa criatividade. Os conteúdos, as 

avaliações, o ordenamento dos conhecimentos em disciplinas, níveis, sequências caem sobre os 

docentes e gestões como um peso. Como algo inevitável, indiscutível”. Desse modo, pautar as 

práticas pedagógicas nas orientações trazidas pela proposta da EJA significa dizer que o 

professor precisa considerar as diversas experiências e saberes desse público, isto é, saber 

recontextualizar, sem desconsiderar no processo pedagógico essa finalidade.  

Nessa direção, a professora Darlene ressalta que houve conflitos em torno dos conteúdos 

“[...] justamente por conta dessa coisa vaga que, às vezes, alguns conteúdos têm, aí não tem 

como não gerar conflitos”. A esse respeito Lopes e Macedo (2011, p. 236) asseveram que [...] 

a política passa a ser encarada de forma processual, envolvendo negociação, contestação e luta, 

portanto, disputa por hegemonia”. Cabe considerar, no entanto, que os conflitos sempre vão 

estar presentes na implantação de uma proposta curricular, uma vez que tudo se apresenta como 

novo e, principalmente, a maneira como é apresentada na escola contribui para que essa situação 

venha à tona. Então, esse cenário demanda mudanças na prática pedagógica, e, muitas vezes, 

essas mudanças são dolorosas, e o professor, infelizmente, acaba resistindo. Para a professora 

Soraia, depois que a proposta curricular foi implantada, houve inovação no ensino de Ciências, 

como podemos observar no relato a seguir: 

[...] porque a gente já estava acostumada a ter aquela sequência, tudo 
arrumadinho na cabeça da gente. Porque quando você entra, você já sabe tudo 

em mente, aí quando vem a proposta muda tudo, porque eles mudam o 

conteúdo, mudam a forma de trabalhar. Os livros da EJA mesmo são 

totalmente diferentes do ensino regular, quando você olhar você vai ver, não 
tem nada a ver uma coisa com a outra, são mais contextualizados, são mais 

interdisciplinares (Professora Soraia). 
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A narrativa da professora aponta que a inovação trazida pela atual proposta curricular 

indica que o professor precisa abandonar hábitos já circunscritos em sua prática, como, por 

exemplo, a sequência de conteúdos, o que exige uma mudança de metodologia de modo que o 

ensino seja mais contextualizado e interdisciplinar numa perspectiva de educação que venha 

reparar o fracasso existente no sistema escolar. Nessa lógica, Vilanova e Martins (2008, p. 336) 

esclarecem que, com a promulgação da LDB, as finalidades da educação foram revistas e “O 

ensino de Ciências passa, portanto, a ser marcado por objetivos de ensino voltados para a 

formação do cidadão [...] por meio de recomendações que valorizam a contextualização e a 

integração entre as disciplinas”. Essa sistematização interdisciplinar entre as áreas de 

conhecimento tem como finalidade garantir à inserção dos saberes no currículo da EJA. Além 

da inovação citada pela professora Soraia, ela também afirmou que realizou uma atividade com 

os alunos que se afastou das finalidades da proposta da EJA. 

 

[...] eu passei um filme envolvendo o sistema. Eu trabalhei de uma forma que 
não estava muito dentro dessa proposta da EJA, como trazia lá na linguagem 

deles. Eu trabalhei de uma forma diferente, não tinha muito a ver e a parte de 

química e física, geralmente, às vezes, eu fujo um pouquinho, porque eles não 
têm noção nenhuma de química e física e, às vezes, na proposta não traz 

(Professora Soraia). 

 

Mediante a realidade contraditória da EJA, o depoimento da professora aponta que não 

podemos esquecer o compromisso de perceber no currículo as necessidades exigidas para o 

público da EJA. Dessa forma, entendemos que o planejamento constitui-se como o lócus da 

decisão sobre qual conhecimento deve ensinar e quais expectativas o aluno apresenta em 

relação à determinado conteúdo. Com essas decisões, é possível fazer releituras dos documentos 

oficiais implementados nas escolas. Nesse caso, a professora Soraia demonstra autonomia ao 

desenvolver em sua prática conteúdos que fogem da prescrição curricular, o que indica que, às 

vezes, é preciso distanciar-se daquilo que já está imposto para considerarmos os saberes de vida 

dos alunos. 

Sobre os conteúdos de Ciências, Vilanova e Martins (2008, p. 332) lembram que “A 

discussão acerca da educação de ciências para jovens e adultos também não é frequente em 

documentos oficiais”. Isso é verificado também na proposta curricular da EJA do estado Bahia, 

a qual determina que as áreas do conhecimento tomem como referência os conteúdos indicados 

na proposta curricular da EJA apresentada pelo MEC. Vilanova e Martins (2008, p. 332) ainda 
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consideram que “Um dos poucos documentos que explicita relações entre estes campos é a 

Proposta Curricular para a EJA, publicada pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC”. 

 Assim como Soraia, a professora Darlene destaca que as atividades desenvolvidas por 

ela no ensino de Ciências afastam-se da prescrição determinada pelo documento da EJA. Dessa 

forma, Darlene alega que, “Na verdade, é mais afastar, porque a gente é mais condicionada a 

ser conteudista, não tem jeito. A gente explica com base no conteúdo que a gente aprendeu a 

ensinar. A minha prática é mais para afastar mesmo, não tem nada de aproximação”. Como 

podemos notar, Darlene mostra-se insatisfeita com a proposta desde o início, mesmo após ter 

feito o curso de formação. Sabemos que as determinações das propostas curriculares buscam 

garantir a distribuição dos conteúdos de modo uniforme. Mas, quando esses documentos 

chegam às instituições de ensino, ganham vida, pois são lidos por diversos leitores e estes os 

recontextualizarão conforme as necessidades dos espaços onde estão inseridos (LOPES; 

MACEDO, 2011). Dessa maneira, destacamos, conforme o relato da professora, que, no 

cotidiano da escola, o distanciamento é uma estratégia de resistência às prescrições curriculares 

em que os professores, muitas vezes, não são ouvidos, apenas são orientados a seguir as 

imposições para que sejam executadas. Diante disso, Goodson (2007, p. 32), ao se referir às 

reformas educacionais, assevera que “[...] são os nossos professores mais criativos e produtivos 

que estão mais desencantados com as novas prescrições e orientações curriculares”. Isso pode 

ser resultado da desvalorização profissional que, atualmente, acomete a categoria docente. Do 

ponto de vista da professora Laura:   

 

Uma atividade que eu acho que afastou foi quando eu resolvi trabalhar 

química com a EJA V, 8º e 9º ano, não deu nada certo. Foi no primeiro ano 

que comecei a trabalhar. Eu acho que isso distanciou. Quando eu comecei a 

trabalhar com tema e pegar esse conteúdo e inserir na realidade deles, eu acho 
que surtiu mais efeito. Eu acho que eu aproximei mais da vida deles. 

 

Observamos que, assim como Soraia, a professora Laura cita que as atividades 

desenvolvidas para abordar os conteúdos de Química no eixo V, no início da docência na EJA, 

não contemplaram as necessidades dos alunos. Convém ressaltar que, no refletir da prática 

pedagógica, Laura reconhece o potencial da proposta ao orientar uma abordagem dos conteúdos 

de modo mais contextualizado. Nessa condição, um currículo que orienta as práticas ao 

reconhecer o aluno como parte integrante desse processo deve ter suas culturas, condições 

sociais e seus saberes valorizados para que possam contribuir com o ensino e a aprendizagem, 

sem que sejam apenas receptores do conhecimento prescrito. Dessa maneira, Laura relatou de 

que modo desenvolveu a atividade. 
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Teve um ano que a gente trabalhou com a segurança do trabalho, a gente viu 

as profissões; o que esses produtos químicos causam no dia a dia; essa 

lâmpada que você fica exposto a noite toda. Então, quando eu comecei a ver 
isso, eu achei que aproximei mais a Ciências deles (Professora Laura). 

 

A professora Laura ainda acrescentou: “[...] então uma coisa que aproxima é soltar [os 

conteúdos] e trabalhar com os temas para aproximar da realidade”. A professora Laura, com o 

passar tempo, descobriu que não ficar apegado aos conteúdos é uma maneira de acompanhar o 

percurso de aprendizagem do aluno. Assim sendo, os relatos expostos acima oportunizam 

refletir sobre quais conhecimentos são significativos para o currículo adotado pelo professor e 

vivenciado pelo aluno no ambiente escolar (LOPES; MACEDO, 2011). Entretanto, percebemos 

na maioria das falas que, nas práticas que desenvolvem, priorizam um currículo conservador e 

legitimado pela sociedade. Além disso, os professores reconhecem que a proposta da EJA é 

constituída por metodologias diferenciadas, entretanto estas ainda estão distantes da realidade, 

pois, na maioria das vezes, o professor ainda não se apropriou de estratégias de aprendizagens 

eficientes que atendam a modalidade EJA. Segundo Arroyo (2013, p. 25), “A lacuna identitária 

fica exposta na urgência de olhar para os alunos, para o que a turma traz. Os currículos, o que 

ensinar, têm marcado nossas identidades profissionais como referente único”. Dessa forma, é 

preciso que o professor esteja sempre refletindo sobre a sua prática, no sentido de compreender 

os fatores que o aproximam e o distanciam do currículo prescrito. 

Na perspectiva das diretrizes para a EJA, no que se refere ao conhecimento e à 

construção do currículo, considerando as diversas culturas e a prática do professor, tornou-se 

necessário saber qual é a visão que este tem sobre a proposta curricular e a articulação desta 

com a realidade e o conhecimento dos envolvidos. A professora Laura afirmou: “Eu acho uma 

proposta boa, porém eu acho que a gente deveria ter mais apoio, até da própria SEC. Eu acho 

que a escola até procura; esse ano mesmo ela trouxe duas pessoas para falar com a gente sobre 

planejamento interdisciplinar”. A professora Laura reconhece a importância da proposta 

curricular para a organização da prática pedagógica, entretanto destaca a ausência de orientação 

e acompanhamento pedagógico. Desse modo, a professora traz uma percepção de que a SEC 

deveria se atentar mais para esse problema, mas é a escola que assume esse lugar, no sentido 

de estar preenchendo essas lacunas. Destacamos nessa narrativa que a escola, ao desenvolver 

essa ação, precisa também dar espaço ao professor para que o planejamento interdisciplinar se 

concretize, pois, como foi evidenciado nesse estudo, uma das principais queixas dos professores 

foi a falta de reuniões de AC que possibilitassem os encontros entre os professores. A esse 

respeito, Apple (1989, p. 162) afirma que 
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[...] podemos esperar, ao nível da prática de sala de aula, que se tornará mais 

difícil para os professores obter em conjunto o controle sobre as decisões 

curriculares, por causa do seu isolamento crescente. Em resumo, se tudo está 
pré-determinado, não há mais nenhuma necessidade urgente de que haja 

interação entre os professores. Os professores tornam-se indivíduos sem 

vínculos, divorciados tanto de seus colegas quanto da matéria real de seu 

trabalho.  

 

Conforme os argumentos de Apple (1989), esse é o cenário encontrado no cotidiano das 

escolas. Professores desestimulados, sem um norte, muitas vezes, estão trabalhando no seu 

terceiro turno e, o mais agravante, não dispõem de tempo para planejar com seus pares, criar 

atividades diferenciadas. E essa tensão é legitimada pela própria escola, que comunga com as 

prescrições curriculares impostas à categoria. A professora Soraia, embora considere uma boa 

proposta, argumenta que esta deixa o aluno muito livre, ou seja, sem compromisso com o 

estudo. Assim argumenta: 

 

[...] hoje eles querem tudo pronto, eles não querem ter mais o trabalho de 

buscar [...]. Eles acham que só em vir para a escola já estão aprovados.  Eu 

acho que tem essa falha, não que cobrasse, por exemplo, 100% de nota 

quantitativa, mas, pelo menos, meio a meio, fosse metade 50% quantitativa e 
50% qualitativa, pelo menos para ajudar a gente a fazer com que eles se 

interessassem mais pelas aulas. A única coisa que acho, não que seja errado, 

é que a proposta deveria ser trabalhada dessa forma para a gente poder ter 
como exigir mais, porque a gente não pode exigir mais além do que eles 

podem transmitir para a gente [...] (Professora Soraia). 

 

Nesse contexto, Soraia atribui a falta de interesse dos alunos ao fato de eles não serem 

avaliados quantitativamente, e esse fator, segundo a professora, tem deixado os alunos dispersos 

nas aulas. Conforme Barcelos (2014, p. 139), “As causas para esta resistência em pensar e 

executar práticas avaliativas inovadoras vão desde o ‘sedentarismo intelectual’ [...] até mesmo 

ao desconhecimento técnico de muitos de nossos (as) colegas professores(as) [...]”. É fato que, 

infelizmente, é comum encontrarmos professores resistentes às mudanças, principalmente, 

quando essa mudança incide sobre o currículo praticado de modo rotineiro. Aceitar essas 

mudanças, para alguns, é como perder a sua identidade.  

Como já foi citado anteriormente, a proposta estabelece que o aluno seja avaliado por 

meio de conceitos, e essa mudança na forma de avaliar tem trazido muitos transtornos para os 

professores, pois muitos ainda não conseguiram abandonar o modo tradicional de avaliar com 

nota. Lembramos que a proposta orienta que sejam valorizados todos os tipos de saberes dos 

alunos, o que torna difícil a avaliação de forma quantitativa, uma vez que cada um representa 
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um contexto diferente no modo de conceber os conteúdos. A professora Darlene considera a 

proposta como algo que faz uma síntese geral dos conhecimentos para os alunos, destacando: 

 

Eu acho que é uma proposta em que os alunos têm um apanhado geral para 

saber alguma coisa, não da forma que a gente está habituada a fazer, que é 

ensinar cada conteúdo, desenvolver aquele conteúdo e ir mais a fundo. É algo 
mais superficial, sobre tudo. Deveria ter alguém que nos orientasse, inclusive 

em relação a esses eixos da proposta curricular, deveria ter alguém para sentar 

com a gente e orientar mesmo o que a gente deveria fazer, em Ciências e nas 
outras disciplinas também, para não deixar a gente tão perdido [...]. A EJA 

também devia ser unificada, eu acho assim [...], numa escola é uma coisa, em 

outra escola é outra [...]. Eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, teria 
que ser algo unificado (Professora Darlene).  

 

Darlene expõe que, ao desenvolver o conteúdo, este é trabalho de forma mais 

aprofundada, o que difere dos objetivos da proposta. Isso foi colocado pela professora 

anteriormente, ou seja, a opção de não usar a proposta para orientar suas práticas. No entanto, 

é necessário que o professor saiba “Identificar, conhecer, distinguir e valorizar tal quadro é 

princípio metodológico a fim de se produzir uma atuação pedagógica capaz de produzir 

soluções justas, equânimes e eficazes” (BRASIL, 2000, p. 55). Darlene reclama também da 

ausência de pessoas para orientar em relação aos eixos temáticos e o planejamento 

interdisciplinar.  Nesse caso, ressaltamos que a falta de uma coordenação para tratar desse 

aspecto nas escolas tem sido uma das maiores queixas dos professores que lidam com essa 

modalidade de ensino, e, devido a isso, há consequências muito graves para o processo de 

aprendizagem dos educandos.  

Outro ponto abordado pela professora Darlene foi sobre as escolas que possuem a EJA, 

as quais desenvolvem metodologias diferenciadas, e isso tem causado várias incertezas nos 

docentes que atuam nessa modalidade. As metodologias diferenciadas acontecem não somente 

em várias escolas, como também na mesma escola que tenha dois ou três professores da mesma 

disciplina, já que é comum, segundo alguns relatos analisados anteriormente, não haver mais 

reuniões de AC para tratar sobre o tema nem uma pessoa para coordenar a EJA.  

Mediante o exposto, é necessário lutar por uma escola que promova uma educação 

igualitária para todos.  Segundo Libâneo (2011, p. 94), “Não é possível democracia econômica, 

social, política, intelectual, sem a escolarização. A escola é a esperança da formação cultural, 

da formação científica, do progresso social, da conquista da dignidade humana, da emancipação 

humana”. Ademais, é fundamental compreender, para além dos relatos dos professores, a 

descrença e o distanciamento em relação à proposta curricular da rede estadual e refletir sobre 

as deficiências do processo de formação dos professores, para que não se sintam desencorajados 
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diante das diversas situações enfrentadas no desenvolvimento de suas práticas. Desse modo, se, 

por um lado, é preciso desenvolver bem a prática pedagógica, por outro, é preciso oferecer uma 

formação de qualidade aos educadores, de modo que estes possam gerir com segurança o 

currículo e construir satisfatoriamente para o desenvolvimento dos alunos da EJA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, buscamos analisar como a política curricular norteia as práticas 

docentes desenvolvidas no Ensino de Ciências na EJA. A partir desse objetivo e com a intenção 

de auxiliar a questão precursora, pretendíamos também compreender como os professores de 

Ciências da EJA atuam frente às demandas colocadas pela política curricular. Diante das 

reflexões realizadas nos capítulos anteriores, consideramos a importância do diálogo para uma 

educação emancipadora dos sujeitos num contexto crítico social. Para tanto, não medimos 

esforços para realizar um levantamento dos trabalhos que abordam as temáticas sobre a EJA, 

especificamente a política curricular, currículo de Ciências e as particularidades dos docentes 

para atuarem nessa modalidade.  

Associado a isso, realizamos uma análise da política curricular da EJA do Estado da 

Bahia implantada nas escolas no ano de 2009 com a finalidade de traçar uma nova forma de se 

pensar o currículo para essa modalidade. A opção pela pesquisa qualitativa possibilitou-nos 

analisar e compreender as narrativas dos professores como forma de fazer um parâmetro entre 

as demandas prescritas e os modos como estas se concretizam na prática docente.  

A partir do aporte teórico, pudemos ter um panorama mais abrangente acerca da EJA e 

dos avanços nessa área. Conforme esses aspectos, notamos que, apesar dos avanços 

evidenciados por alguns autores, tais como Arroyo (2011), Lopes e Sousa (2010), Saviani 

(2008), entre outros, é urgente avançar muito para resguardar o acesso e a permanência desse 

público na escola, com vistas à construção de políticas públicas educacionais que possam 

efetivamente ser colocadas em prática. Nesse sentido, a heterogeneidade (CARRANO, 2007) 

que se faz presente nessa modalidade tem causado, na visão dos participantes da pesquisa, um 

certo conflito, pois, nas suas trajetórias de formação, a ausência de alguns elementos podem ter 

contribuído para a constituição desse olhar negativo sobre a diversidade que se faz presente na 

EJA. 

A formação inicial e continuada dos professores tem se revelado como um item 

primordial que os faz saber conduzir o processo de escolarização dos jovens e adultos, porém 

a nossa pesquisa demonstrou que, apesar de esse assunto ser amplamente discutido nas políticas 

de educação, este tem sido ainda muito precário no que tange à discussão sobre a EJA. Em vista 

dos argumentos apresentados, trouxemos o conceito de política educacional, o que nos levou a 

concluir que, no processo de construção desses documentos, algumas vozes são legitimadas e 

novas interpretações são reveladas, conforme os diferentes contextos culturais (BALL, 1998).  



147 

 

Considerando esses aspectos, compreendemos que as políticas de educação são textos 

que resultam de múltiplas influências e, ao serem implementadas na escola, revelam um campo 

de tensões nas vozes dos professores. Desse modo, os resultados demonstram a política como 

um documento fundamentado em uma perspectiva crítica de educação, o qual reconhece as 

competências, solidariedade, o respeito aos direitos dos jovens e adultos e o pluralismo de 

ideais. Contudo, a concepção de um novo currículo apresentada pelo documento demanda 

mudança de postura e, principalmente, políticas que vislumbrem a importância do trabalho 

docente em todas as esferas e articulem de modo favorável a formação inicial e continuada para 

que esses professores alcancem o êxito na prática que desenvolvem na escola. 

Por meio desta análise, entendemos a política de EJA como um documento que 

apresenta em seu cerne a preocupação com o bem-estar dos jovens e adultos, porém é 

importante destacar o descompasso das orientações metodológicas impostas ao professor, uma 

vez que a falta de material específico e livro didático fez com que as professoras adaptassem as 

aulas o tempo todo conforme as particularidades da EJA, para, assim, possibilitar ao aluno a 

participação nos processos de aprendizagem. Podemos verificar que, apesar de ser uma 

demanda da política, as professoras não tiveram em sua formação inicial nem tampouco 

continuada orientações que subsidiassem as relações pedagógicas para efetivação da proposta 

curricular.   

A ausência de discussões mais rigorosas no âmbito da formação docente, no sentido de 

atender as perspectivas e a especificidades da EJA, tem representado um grande desafio, que 

precisa ser desvelado para solucionar esse problema que influencia diretamente a gestão da 

prática pedagógica. Constatamos, ainda, que, mesmo com a ausência dessa formação, os 

professores encontram na sua prática modos de conduzir o ensino e a aprendizagem, visando 

sempre a atender as necessidades identificadas no cotidiano das aulas, como, por exemplo, 

recontextualizar o conhecimento científico para que os alunos apropriem-se dele de modo mais 

concreto.  

Nesse contexto, as análises apontam a necessidade da inserção de disciplinas na 

formação inicial que venham discutir as realidades da EJA, assim como promover estágios 

nessa modalidade para que os futuros professores desenvolvam, mesmo antes de atuarem nessas 

classes, saberes específicos, que servirão de base no exercício da docência. Vale destacar que a 

formação continuada é uma das estratégias da política para o sucesso da proposta curricular, 

mas o que podemos notar é que a instância que deveria promover não proporcionou uma 

formação que abarcasse todo o corpo docente, pois isso demanda dos órgãos competentes 
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logística, compromisso e novos olhares para que, de fato, a formação pudesse dar apoio aos 

professores para o enfrentamento dos desafios encontrados.  

Partindo dos depoimentos das professoras, a visão apresentada sobre a EJA demarca 

uma modalidade com pouca credibilidade e não apresenta embasamento para fundamentar o 

trabalho docente. Mesmo apresentando essa visão sobre o documento, constatamos o 

reconhecimento da necessidade de mudanças frente às experiências concretizadas no ensino 

regular, valorizando os saberes e limites dos alunos.  

Os dados revelam, ainda, que as professoras apresentam uma visão de currículo 

multifacetada que vai para além de uma listagem de conteúdos, um currículo que possibilite 

reconhecer os saberes e a identidade dos educandos. Porém, na prática, a maioria das 

professoras ainda não conseguiu abandonar o currículo tradicional e conteudista, o que nos leva 

a concluir que a falta de acompanhamento no planejamento tem dificultado o gerenciamento de 

reuniões de AC e, por conseguinte, o planejamento coletivo.  

As tensões geradas em torno da proposta curricular mostram o descontentamento das 

professoras em relação à ausência de reuniões de AC, a qual é um espaço importante para os 

debates de assuntos relacionados à EJA. Essa inconstância em torno da política incidiu também 

no modelo de avaliação geralmente realizado conforme os parâmetros utilizados no ensino 

regular, em momentos específicos, excludentes e quantitativos. Para tanto, não podemos pensar 

em uma avaliação de forma descontextualizada e fragmentada disseminada em alguns 

momentos na prática pedagógica. Infelizmente, a avaliação tem tomado um rumo seletivo, e 

isso contraria o que é posto na proposta curricular para esse segmento ao destacar que a 

avaliação deve valorizar todas as produções dos alunos de modo a exercer uma prática 

pedagógica solidária e emancipadora (BAHIA, 2009). 

Diante disso, entendemos que a prática pedagógica na EJA é cercada por desafios, os 

quais demandam dos professores produção de saberes profissionais específicos (CARMO, 

2015) e formação inicial e continuada como requisito para o crescimento profissional. Desse 

modo, o estudo realizado permitiu-nos identificar que a ausência de uma identidade para 

trabalhar com a EJA torna-se mais visível durante a prática do professor, quando este demonstra 

em sua trajetória incapacidade seguida de desânimo diante do não reconhecimento da profissão, 

do desgaste e dos conflitos presentes no ambiente escolar. 

Enfim, a nossa intenção aqui não foi descaracterizar a proposta curricular frente às 

narrativas, mas considerá-las, pois, é por meio dessas vozes que poderão surgir aberturas para 

novas práticas e diálogos. Enfatizamos, ainda, a necessidade de um acompanhamento das 

discussões em torno dessa proposta nos espaços escolares e, até mesmo, na comunidade, tendo 
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em vista o fortalecimento da classe docente enquanto idealizadora de currículos. Acreditamos 

que esta pesquisa pode colaborar com outros estudos relacionados à política de EJA e, 

principalmente, à prática docente nesse contexto. Assim, reconhecemos que os desafios não se 

encerram aqui, pois é preciso trilhar novos caminhos em busca de outras possibilidades e 

expectativas por uma educação que, de fato, possa contribuir para a transformação social. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Prezado(a) Professor(a), 
 

 A pesquisa intitulada “O Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA): uma análise da Política Curricular do Estado da Bahia e das Práticas Docentes”, 

que tem como pesquisador responsável o Prof. Dr. Edinaldo Medeiros Carmo e como 

pesquisadora-colaboradora a mestranda Magna Simone de Souza Pinheiro, integra a linha de 

pesquisa Educação, Epistemologia, Ensino e Aprendizagem do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Este estudo tem como 

objetivo geral: compreender como os professores de Ciências da EJA atuam frente às 

demandas colocadas pela política curricular. 
 Para a produção dos dados, tomaremos informações por meio de entrevistas, e você 

poderá verificar o que foi registrado e permitir ou não o uso das informações obtidas. Os dados 

coletados serão usados na elaboração de uma dissertação de mestrado e serão analisados apenas 

pelos pesquisadores, sendo que os resultados serão utilizados, somente, para fins científicos.  

Este estudo apresenta riscos mínimos de constrangimentos, como também de apresentar 

sinais de cansaço ao responder a entrevista, mas, se isso ocorrer, o (a) Senhor(a) poderá solicitar 

o seu afastamento ou deixar de participar de alguma das etapas da entrevista. Apesar disso, você 

tem assegurado o direito à compensação ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo são os de contribuir com 

a Educação de Jovens e Adultos, na busca de uma reflexão mais profícua quanto à produção de 

currículos de Ciências que desenvolvam o raciocínio crítico, científico e que se aproximem da 

realidade desses indivíduos.  

Ressaltamos que seu anonimato será preservado, bem como será respeitada a sua 

integridade física, psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. Destacamos, 

também, que a sua participação é voluntária e não implicará nenhum tipo de remuneração, 

podendo abandonar o estudo a qualquer momento se assim desejar, sem nenhum prejuízo 

individual ou para sua família. Caso haja a necessidade de esclarecimentos adicionais ou 

alguma dúvida, estes poderão ser dirimidos antes, durante ou depois desta pesquisa com os 

pesquisadores pelos telefones (77) 988066580 ou (77) 98872-0068. E, na existência de algum 

desconforto ou alguma informação cedida lhe traga constrangimento ou prejuízo, você poderá 

suspender e desistir de participar, a qualquer tempo. 

 Este projeto foi cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), o qual, de acordo com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, tem como objetivo assegurar “o respeito pela dignidade humana 

e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres 

humanos”. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (73) 3528 9727. Por fim, 

após ler e compreender o conteúdo deste termo, caso esteja de acordo, o(a) senhor(a) precisará 

assinar duas vias deste termo, uma que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada por 

cinco anos conforme a resolução 466/2012 do CEP.  

 

Vitória da Conquista-BA, _____ de ______________ de 2018. 
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_________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia CAP - 1º 

andar Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho CEP: 45.206-510 Jequié – Bahia 

(73)3528 9727 cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

 

Magna Simone de Souza Pinheiro  

E-mail: vmonesp@yahoo.com.br 

Tel.: (77)98806-6580  

 

 

Prof. Dr. Edinaldo Medeiros Carmo  

E-mail: medeirosed@uesb.edu.br 

Tel.: (77) 98872-0068 
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APÊNDICE  B 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu, ________________________________________, CPF:______________________ e 

RG:_______________________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do 

uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Magna Simone 

de Souza Pinheiro, do projeto de pesquisa intitulado O Ensino de Ciências na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA): uma análise da Política Curricular do Estado da Bahia e das Práticas 

Docentes. Ao mesmo tempo, libero a utilização dos depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor do pesquisador, obedecendo ao que 

está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N° 8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto N° 3.298/1999, alterado pelo Decreto N° 

5.295/2004).  

 

 

 

Vitória da Conquista, ___/___/2018. 

 

Participante da Pesquisa 

___________________________ 

 

Magna Simone de Souza Pinheiro 

Pesquisadora Responsável pela Pesquisa 
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APÊNDICE C 

 

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA O (A) PROFESSOR (A)15 
  

Esta entrevista tem por finalidade compor a pesquisa intitulada: O ENSINO DE CIÊNCIAS 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): UMA ANÁLISE DA POLÍTICA 

CURRICULAR DO ESTADO DA BAHIA E DAS PRÁTICAS DOCENTES 

 

Entrevistador______________________________________________________________ 

Entrevistado_______________________________________________________________ 

Data___/____/____ Local____________________________________________________ 

 

BLOCOS Objetivo do bloco Questões 

orientadoras 

Perguntas de 

percurso 

 

BLOCO 1 

 

Formação e 

profissão  docente 

 

 

Obter dados sobre a   

formação inicial e 

continuada dos 

professores na área de 

Ciências, interesse pela 

área, tempo de 

experiência na EJA. 

             

Fale sobre sua 

formação 

profissional. 

 

- Qual é a formação 

acadêmica? 

 

-Como foi o seu 

processo de 

formação docente? 

 

- Fale um pouco 

sobre a sua 

experiência 

profissional? 

 

- Como se deu a sua 

inserção na 

Educação de 

Jovens e Adultos? 

 

- Há quanto tempo 

trabalha nesta 

instituição e com a 

modalidade EJA? 

 

- Como você vê a 

EJA? 

    

                                                             
15 Roteiro de entrevista reelaborado, em termos de formatação, a partir de modelo sugerido por Amado (2013), 

durante Estágio de Doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal, com o objetivo de oferecer maior 

organicidade ao instrumento de produção de coleta de dados, a entrevista semiestruturada, conservando o conteúdo 

inicial das entrevistas. Por isso, podemos denominá-lo de roteiro inicial (CRUSOÉ, 2014, p. 56). 

 



165 

 

BLOCO 3 

 

Política Curricular 

da EJA 

 

 

 

 

Identificar como a 

política curricular foi 

implantada e 

implementada nas 

escolas. 

 

  

Você conhece a 

Proposta 

Curricular da 

EJA 

implementada nas 

escolas estaduais 

em 2009? 

- Quando você 

tomou 

conhecimento da 

proposta? 

 

-  Como ocorreu a 

implantação dessa 

proposta na escola? 

 

- Quem apresentou 

a proposta para os 

professores? 

 

- Vocês tiveram 

alguma orientação 

sobre a proposta? 

 

- Como você se 

sentiu frente a essa 

nova proposta? 

 

- Você segue as 

orientações da 

proposta? 

 

- Quais foram as 

dificuldades que 

você teve durante a 

implementação da 

proposta? 

 

 

BLOCO 4 

Recontextualização 

da  

Política curricular 

da EJA no ensino 

de Ciências  

 

 

 

 

 

Verificar como a política 

curricular da EJA é 

utilizada no contexto 

educacional no ensino de 

Ciências.  

 

Como a política 

curricular foi 

recontextualizada 

e aplicada no 

planejamento 

curricular de 

Ciências? 

 

- Houve conflitos 

entre as 

interpretações 

expressas pelos 

professores de 

Ciências e as 

expressas pelos 

autores da política? 

 

- Essa proposta 

trouxe inovação em 

relação ensino de 

Ciências? 

 

-Como passou a ser 

o planejamento das 

aulas de Ciências 
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com as orientações 

da proposta? 

 

- Em relação aos 

temas geradores 

propostos pela 

política, você segue 

esses temas ou 

altera? 

 

- Relate uma 

atividade 

desenvolvida na 

EJA que reflita 

sobre 

aproximações e/ou 

afastamentos da 

política curricular. 

- Qual análise você 

faz dessa proposta 
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ANEXOS 
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Continuação do Parecer: 2.876.962 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
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O projeto atende as exigências do CEP e é relevante para o tema pesquisado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos apresentados estão condizentes com as normas do CEP. 

Recomendações: 

Não há 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto está aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em reunião do dia 05/09/2018, a plenária do CEP/UESB aprova o parecer do relator. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1176327.pdf 

05/08/2018 
21:27:20 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 05/08/2018 
21:25:12 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Rot_de_entrev.pdf 14/07/2018 
22:06:18 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros term_autor_imag.pdf 14/07/2018 
22:04:23 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros autor_p_col_dados.pdf 14/07/2018 
22:02:16 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros autor_p_coleta.pdf 14/07/2018 
21:55:19 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Autor_col_dados.pdf 14/07/2018 
21:53:38 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Decl_part_orient.pdf 14/07/2018 
21:50:33 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Decl_aprec_Com.pdf 14/07/2018 
21:46:48 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Decl_orient.pdf 14/07/2018 
21:44:51 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros decl_part.pdf 14/07/2018 
21:42:19 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Outros Decl_pes_iniciada.pdf 14/07/2018 
21:39:27 

Magna Simone 
de Souza 
Pinheiro 

Aceito 

Página 02 de 

Continuação do Parecer: 2.876.962 
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Projeto Detalhado 
/ 
Brochura 
Investigador 

Projeto_Magna.pdf 14/07/2018 
21:29:06 

Magna Simone de 
Souza Pinheiro 

Aceito 

Outros oficio.pdf 14/07/2018 
21:06:05 

Magna Simone de 
Souza Pinheiro 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 14/07/2018 
20:47:06 

Magna Simone de 
Souza Pinheiro 

Aceito 

 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

JEQUIÉ, 05 de setembro de 2018 

 

Assinado por: 
Ana Angélica Leal Barbosa 

(Coordenador) 


