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RESUMO 

 

Esta dissertação resultou de pesquisa vinculada à linha de pesquisa Diversidade, 

Desigualdades Sociais e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense. Objetivamos discutir as tensões e os desafios existentes na 

construção de um currículo que contemple às especificidades da EJA atendendo as 

singularidades dos sujeitos, além de compreender o que poderia vir a ser um currículo 

orientado para tais especificidades e, verificar o currículo experienciado pelos estudantes 

dessa modalidade. A pesquisa qualitativa de investigação contou com aplicação de 

questionários em uma turma de EJA de uma escola do município de Cachoeiras de Macacu, e 

posterior entrevista com um estudante dessa mesma turma, que foi selecionado como nosso 

informante-chave. De forma complementar, buscamos compreender como a proposta 

curricular deste município está sendo construída, para isso, participamos das reuniões de 

docentes para elaboração desse documento, recorrendo ao procedimento metodológico de 

observação participante.  Alguns documentos oficiais de educação também compuseram 

nosso corpus de dados, tais como as Diretrizes Curriculares para a EJA. Tivemos como 

referenciais teóricos autores que discutem especialmente acerca das temáticas: Currículo e 

Currículo na EJA. Dentre os resultados, a verificação de que, apesar da participação de 

professores no momento de elaboração do documento de orientação curricular, o resultado 

indicava a busca pela padronização e pela homogeneização no currículo da EJA. No que diz 

respeito aos estudantes que responderam aos questionários, verificou-se que os mesmos 

compreendem sua condição enquanto sujeito de direitos e apresentam relatos de incômodos 

em relação à proposta de processo ensino/aprendizagem que recebem na EJA. Em relação aos 

resultados do estudo de caso, destacamos que o estudante entrevistado nos relatou o que 

considerou como equívocos nos currículos da EJA, desequilíbrios em relação às disciplinas 

que considera mais importantes para a sua vida cotidiana e a compreensão de que os saberes 

que aprendeu “na vida” são diferentes dos que a escola pode ensinar. A escola é vista como 

um local de simples certificação para se recolocar no mercado de trabalho, mas ainda com 

possibilidades de envolver aspectos mais abrangentes, em respeito às características dos 

sujeitos que compõem esta modalidade. 

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Currículo experienciado, Cachoeiras de 

Macacu. 

 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation resulted from research linked to the Diversity, Social Inequalities and 

Education research line of the Post-Graduation Program in Education of the Federal 

Fluminense University. We analyze the tensions and challenges that exist in the construction 

of a curriculum that contemplates the specificities of Youth and Adult Education, and yours 

singularities. We also sought to understand what could turn out to be a curriculum oriented to 

the specificities of these students and to check the curriculum that they experience. The 

qualitative investigation of research had the application of questionnaires in an EJA class of a 

school in the municipality of Cachoeiras de Macacu. Then an interview was made with a 

student from the same class. He was selected as our key informant. To complement, we seek 

to understand how the curricular proposal of this municipality is being built. We participated 

in the teachers' meetings to prepare this document, using the participatory methodological 

method of observation. Some official education documents also made up our corpus of data, 

such as the Curriculum Guidelines for the EJA. We have as theoretical references authors who 

discuss especially about the themes: Curriculum and Curriculum in the EJA. Among the 

results, the verification that, despite the participation of teachers in the elaboration of the 

curricular orientation document, the result indicated the search for standardization and 

homogenization in the EJA curriculum. With regard to the students who answered the 

questionnaires, it was verified that they understand their condition as a subject of rights and 

are bothered regarding the proposal of teaching and learning process that they receive in the 

EJA. In the results of the case study, we highlight that the student reported what he considered 

as mistakes in the curricula of the EJA, imbalances in relation to the disciplines he considers 

most important for his daily life and the understanding that the knowledge he learned "in life" 

are different from what the school can teach. The school is seen as a place of simple 

certification to return to the labor market, but still with possibilities to involve more 

comprehensive aspects, in respect to the characteristics of the subjects that make up this 

modality. 

 

Key words:YouthandAdultEducation, Experienced curriculum, Cachoeiras de Macacu.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Sou o filho mais velho de uma família de quatro filhos, mãe professora e pai policial 

militar. Apesar de nascer no Estado do Rio de Janeiro, fui criado em Goiás, entorno de 

Brasília. Aluno de escola pública desde a antiga segunda série. No ano de 2001passamos a 

morar no município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, onde concluí o Ensino Médio e 

ingressei na Universidade através do PROUNI para cursar Pedagogia, sendo beneficiado com 

uma bolsa de estudo integral no primeiro ano do programa.  

Sou licenciado em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), no 

sistema de educação à distância em um polo no interior de Goiás, com habilitação em 

Magistério nas séries iniciais. Em 2010 ingressei como Professor Docente II1 em Cachoeiras 

de Macacu, município do Estado do Rio de Janeiro. Em 2013, a escola em que sou lotado 

resolveu através de seu Conselho Escolar que recomeçaria a atender a Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) na região. Foi quando tive meu primeiro contato como professor 

dessaModalidade de Ensino atuando em classe multisseriada2, iniciando o trabalho sem 

nenhuma formação específica e com pouca experiência profissional.  

Atuar como professor da EJA fez com que eu pudesse refletir sobre a modalidade em 

questão, levando-me a propor esta pesquisa que se relacionatambém à minha participação na 

formação em Curso de Especialização em EJA na Diversidade e Inclusão Social3 e ao que 

acredito ser o papel da educação pública. 

Ao concluir a Especialização comentada acima verifiquei que este curso tinha 

contribuído consideravelmente para minha melhor compreensão sobre o que é a EJA, e me 

levado a almejar contribuir efetivamente na construção de uma educação que atenda aos 

anseios e particularidades dos alunos desta modalidadeno município de Cachoeiras de 

Macacu. 

Interessante destacar que a EJA é uma realidade na história da minha família, pois 

meu pai, assim como milhares de cidadãos brasileiros, desde muito cedo precisou trabalhar 

para ajudar nas despesas de casa, se formando posteriormente em curso de EJA no modelo 

                                                             
1 Professor II em Cachoeiras de Macacu, é o profissional que atua nas séries iniciais do ensino fundamental. 
2O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira compreende como classes 

multisseriadas aquelas que “[...] têm alunos de diferentes séries e níveis em uma mesma sala de aula, 

independentemente do número de professores responsáveis pela classe” geralmente, essas contam com a 

presença de um único professor(unidocência) que tem a incumbência de ensinar todos os alunos, cada um em seu 

nível escolar. (INEP, 2007, p.25) 
3EJADIS – Universidade Federal Fluminense, concluído em 2016. 
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supletivo, o que foi fundamental para que ele conseguisse passar posteriormente em um 

concurso público. 

 

Retomando minha história pessoal, enquanto professor da EJA nas Fases IV e V do 

Ensino Fundamental me deparei com discursos recorrentes, por parte de meus colegas de 

profissão, sobre a modalidade que sempre me incomodaram:  

“os alunos são assim mesmo, eles entram e saem da escola” 

“isso é normal” 

 “os alunos querem ter um lugar para passar o tempo”. 

 

Segundo Cury(2004) a EJA não é um presente, nem um favor que se faça ao cidadão, 

tal como antes a própria legislação ou a prática das políticas educacionais a viam. Desde a 

promulgação da Constituição Federal, que reconhece noArt. 205(BRASIL, 1988, p.123) a 

educação como, “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, estabelecida 

legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), (BRASIL, 1996). 

Entretanto, temos percebido em leituras e experiências que, geralmente, nas práticas 

escolares ainda não é reconhecida como um direito efetivo, e, talvez por esse motivo, os 

discursos destoantes de colegas em acreditar que a escola para esses alunos seja um 

passatempo, e tratam com naturalidade a descontinuidade no processo de escolarização do 

jovem,doadulto, e do idoso. 

Problematizando o discurso sobre a EJA encontrado na escola em que atuei, orienteia 

presente pesquisa sobre os estudantes da EJA no Município de Cachoeiras de Macacu.  

Ao ser aprovado no programa de Pós-graduação em Educação da UFF, em 

decorrência de minha participação nas aulas, nas orientações (inclusive da banca de 

qualificação), e do contato com diversas outras pesquisas correlacionadas ao tema EJA, 

redirecionei meus questionamentos na busca para respostas para aseguinte questão central: 

quais são as percepções de currículo apresentadas pelos estudantes da EJAem uma 

Escola Municipal de Cachoeiras de Macacu?  

Destaco desde já que, de acordo com Domingues (1988, apudGoodlad, 1979), 

currículo experienciado seria o currículo percebido pelos alunos e ao qual eles reagem, cuja 

análise ampliarei em tópicos posteriores. 
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Destaco também que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a EJA 

(BRASIL, 2000) pautam-se pelo reconhecimento da diversidade dos sujeitos, sejam elas 

individuais ou coletivas. A flexibilidadena organização curricular é outro aspecto importante a 

ser considerado no qual deverá pautar os modos do trabalho pedagógico de quem atua nessa 

modalidade de ensino. Além disso, este documento destaca que o currículo da EJA deve se 

aproximar da realidade do aluno, rompendo com a distância dessa realidade com a escola. 

Currículo este que, segundo Silva (2015, p. 23) precisa fazer sentido para os 

estudantes, 

E, para fazer sentido, é necessário que seja construído conjuntamente com os 

alunos, no cotidiano da escola, com os conteúdos da vida e da prática, 
motivados pelos objetivos que levam os sujeitos jovens e adultos se 

matricularem nos cursos EJA. 

 

 

Com base nestas e outras considerações desenvolvemos a presente pesquisa 

quebuscará respostas também para as seguintes questões complementaresque nos ajudarão a 

entender a relação entre os estudantes e o currículo experienciado por eles: 

 

- Como está sendo construído o currículo daEJAno município de Cachoeiras de Macacu? 

- Este currículo contempla as expectativas dos sujeitos da EJA? 

 

Esta pesquisa se justifica pelas suas contribuições para análises e debates sobre o 

tema, especialmente porainda termos poucas contribuições em âmbito regional de Cachoeiras 

de Macacu, mas também em âmbito nacional, sobre a questão de pesquisa proposta, como 

demonstrado em nossa revisão de literatura em tópico posterior. 

Outro motivo desta escolha, além da minha própria experiência que sempre me levou 

a questionamentos diversos relacionados à atuação pedagógica do docente na EJA, o fato de 

ter acompanhado encaminhamentos para a reestruturação curricular para todas as escolas 

deste município (ainda não implementada). 

O município escolhido para a realização da pesquisa se localiza ao noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro, a 97 km da capital e, de acordo com o IBGE4 a estimativa de 

população em 2016 era de 56.603 habitantes. Em tópicos posteriores desta dissertação 

apresentamos mais informações acerca deste município, especialmente voltadas à Educação.  

                                                             
4Retificação, em 12/09/2016, das populações de Piritiba (BA), Tapiramutá (BA), Morro do Chapéu (BA), Urbano 
Santos (MA), Barreirinhas (MA) e Santa Quitéria do Maranhão (MA). Disponível 
em<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_tcu.shtm>. Acesso em 
20/05/2018. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_tcu.shtm
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Consideramos que o fato deste município ter proposto a revisão no ano de 2017 de 

todo seu currículo escolar, em todas as modalidades de ensino do sistema, inclusive na EJA, 

com a participação de seu quadro docente, foi uma oportunidade para buscar a contribuição 

com a ampliação da voz dos professores e dos estudantes da região, pois, como afirma Arroyo 

(2001, p.223): 

[...] a condição social, política, cultural desses sujeitos têm condicionado as 

concepções diversas da educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a 

eles reservados – marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis miseráveis...  
– têm condicionado o lugar reservado a sua educação no conjunto das 

políticas oficiais.  

 

 

Nesse caminho, o mesmo autor acredita que para se pensar um currículo que atenda 

às necessidades da EJA é necessário discuti-lo a partir de seus sujeitos, no processo contínuo 

de (re)elaboração, e, fomentar novas pesquisas que o abordem com foco nas especificidades e 

desejos de seus estudantes. 

Pretendemos discutir algumas tensões envolvidas na elaboração de um currículo que 

atenda às especificidades da EJA neste município, levando em conta as suas particularidades. 

Entendemos ser fundamental identificar se a falta de representação dos interesses dos alunos 

no currículo se deve, por exemplo, ao fato deste não dialogar com os próprios, o que pode 

influenciar inclusive a sua permanência ou sua exclusão do processo educacional. 

Consideramos que com esta pesquisa será possível discutir as tensões e os desafios 

existentes na construção de um currículo que contemple às especificidades da EJA, atendendo 

às singularidades dos sujeitos como princípios fundamentais, determinados pela Resolução 

CNE/CEB 1/2000. 

Art. 5º. Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação 

Básica, a identidade própria daEducação de Jovens e Adultos considerará as 

situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 
princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 

modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar: 

I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares 
a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 

igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação; 

II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores; 

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 

Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 

assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 
participantes da escolarização básica. (BRASIL, 2000, p. 1-2). 
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A fim de traçar um processo de conhecimento, aprofundamento e análise, 

pretendemos também, compreender o que poderia vir a ser um currículo orientado para estas 

especificidades da EJA determinados pela Resolução CNE/CEB 1/2000, e verificar o 

currículo experienciado pelos estudantes da EJA. 

Desta forma, organizamos esta dissertação em 4 capítulos, da seguinte forma:no 

Capítulo 1 apresentamos a revisão de literatura; em seguida analisamos as principais ideias 

relacionadas a currículo e apresentamos algumas discussões a respeito do currículo para/na 

EJA e suas especificidades.No Capítulo 2 retomamos a apresentação de nossa proposta de 

pesquisa, destacamos os procedimentos metodológicos,destacamos algumas informações 

sobre o município e a escola que selecionamos.Além de comentarmos sobre as reuniões que 

envolveram os professores deste município para a elaboração de proposta curricular, 

elencamos informações a respeito da aplicação dos questionários aos estudantes da EJA da 

escola selecionada e a aplicação da entrevista ao nosso informante-chave. No Capítulo 3 

apresentamos as reuniões com os professores que foram convidados para participarem da 

elaboração da nova proposta curricular da EJA no município de Cachoeira de Macacu. No 

Capítulo 4 apresentamos os dados coletados e a análise da aplicação de questionários e da 

entrevista com nosso informante-chave. Por fim, apresentamos nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

 

 DISCUSSÕES SOBRE CURRÍCULOS 

 

Neste capítulo apresentamos a revisão de literatura que nos possibilitou entrar em 

contato com outras pesquisas que apresentaram algumas proximidades em discussões de 

currículos à nossa. Em seguida analisamos as principais ideias relacionadas a currículo e seus 

principais embates, o que muito nos auxiliou na análise do material empírico, especialmente 

sobre os seus aspectos políticos e pedagógicos. Concluímos o capítulo com algumas 

discussões a respeito do currículo para/na EJA e suas especificidades. 

 

 

1.1. Revisão de Literatura 

 

No intuito de conhecermos o que outras produções apresentam a respeito do tema 

desta pesquisa, mesmo que de forma tangencial, nos lançamos à construção de uma revisão de 

literatura. Para isso, recorremos ao Catálogo de Tese e Dissertações da CAPES5, e 

selecionamos os anos 2016 e 2017 para investigação, por entendermos que, com a divulgação 

da versão preliminar do documento da Base Nacional Comum Curricular em 2015, a 

probabilidade de encontrar estudos que envolvessem currículo na EJA fosse maior e com foco 

nas novas recomendações.  

Para tanto, utilizamos palavras-chave relacionadas aos temas principais de nosso 

estudo, que foram: “currículo experienciado” e “EJA”. Usamos também a palavra-chave 

“Cachoeiras de Macacu” a fim de conhecer se outros estudos envolvendo a modalidade EJA 

já foram realizados no município. 

Em seguida, refinamos nossa pesquisa, limitando nossas buscas nos filtros de 

“Ciências Humanas”, como a Grande Área de Concentração e “Educação”, para as áreas de 

Conhecimento, Avaliação e Concentração.  

Quando usada a palavra-chave “Cachoeiras de Macacu”, encontramos um total de 20 

trabalhos, porém após a leitura de seus títulos, percebemos que nenhum deles envolvia a 

Educação de Jovens e Adultos. A maior parte destes trabalhos explorava a questão agrária e 

biológica da região,esta constatação nos leva a confirmar a originalidade do presente estudo. 

                                                             
5 Catálogo online, disponível em <http://catalogodeteses.capes.gov.br>, consulta realizada em 21 de maio de 

2018. 
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Sem a palavra chave “Cachoeiras de Macacu”, somente com as descritas 

anteriormente, obtivemos um total de 830 trabalhos. Destes, 579eram dissertações de 

mestrado e 251 eram teses de doutorado. Fizemos uma primeira leitura dos títulos dos 

mesmos, e encontramos diversos trabalhos que envolviam temas bastante distantes do nosso, 

tais como:  

- currículo na/para a formação do professor; 

- currículo na/para a educação dos surdos; 

- ensino médio, e 

- outras modalidades ou de disciplinas específicas. 

Optamos então por selecionar apenas os que traziam em seu título a Educação de 

Jovens e Adultos, o que resultaram38 trabalhos. A partir da leitura dos resumos destes 

trabalhos conseguimos selecionar 3 para uma análise mais detalhada, pois verificamos que 

podiam colaborar com a pesquisa proposta neste projeto e nos trazer indícios de resultados de 

pesquisas que poderiam se aproximar com nossa questão de pesquisa e com nosso tema. 

Dentre estes destacamos o trabalho de Nunes (2016) que traz como título de sua 

dissertação: “Temáticas emergentes das práticas curriculares do ensino fundamental da 

educação de pessoas jovens, adultas e idosas”. A pesquisa é situada no campo das discussões 

curriculares no contexto da EJAe busca analisar as tensões vividas entre o currículo prescrito 

e o currículo praticado. Para isso, foi utilizada uma pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa, e entrevista semiestruturada.Para analisar os dados das entrevistas o autor usou a 

análise textual discursiva a fim de produzir entendimentos acerca dos dados e agrupando-os a 

partir de temáticas recorrentes nos depoimentos.  

Nunes (2016) construiu cinco temas principais para melhor contextualizar e 

responder à questão de sua investigação, quais sejam: a) Concepção de currículo pelos 

docentes; b) Relação entre orientações político-pedagógicas da Secretaria Municipal de 

Educação e experiências dos docentes; c) Diversidade como marca dos sujeitos da Educação 

de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas; d) Juventudes e violência na escola; e) A avaliação no 

processo de redimensionamento do currículo. Em meio às suas análises, afirma que “no 

cotidiano das práticas pedagógicas, o professor constrói sua experiência docente e tece 

conhecimentos e ações pedagógicas, produzindo novas formas curriculares, tendo como 

referência tanto as prescrições do currículo oficial quanto suas práticas desenvolvidas no cotidiano 

escolar” (p.82).Em relação à concepção de currículo pelos docentes, ficou claro que eles possuem 

entendimentos da existência de currículos em ação, que são materializados em suas práticas. 
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Este mesmo autor conclui que,“criar alternativas para a organização curricular, por meio 

da qual a experiência dos professores possa fazer parte das proposições curriculares e perceber a 

construção de processos educacionais que sejam diretamente referenciados às realidades dos 

estudantes são imprescindíveis no processo de construção e desenvolvimento curricular” (p.83), e 

assim apresenta a sua crença de que ainda há muito a fazer para se alcançar uma educação que 

promova equidade e justiça social na EJA e na sociedade. 

Outra pesquisa que foi selecionada foi a de Souza (2017) que teve como temática 

central “o estudo do currículo das escolas municipais de Viçosa-MG que atuam com a 

Educação de Jovens e Adultos à luz do Plano Decenal Municipal de Educação”. A proposta 

deste estudo foi de mapear os documentos que normatizam essas escolas, problematizando os 

aspectos curriculares neles propostos, e relacionando com os currículos 

praticadospensados(CERTEAU, 1994)6,cotidianamente. Para isso, foi realizada uma análise 

do currículo prescrito nos documentos que regem a EJA no município de Viçosa. Também foi 

realizada uma observação das salas de aula com o intuito de conhecer o currículo 

praticadopensado nos cotidianos escolares e, posteriormente, foi construída uma 

problematização do currículo prescrito e do currículo praticadopensado nas escolas e seus 

deslizamentos na sala de aula. 

Souza (2017) elaborou sua pesquisa por meio de estudos realizados a partir das obras 

de pensadores do campo do currículo, tais como Inês Oliveira Barbosa (2012)7e Tomaz Tadeu 

da Silva (2005)8. Como procedimento metodológico fez uso de pesquisa documental do Plano 

Decenal Municipal de Educação de Viçosa, do Regimento Escolar e do Projeto Político 

Pedagógico das escolas municipais de Viçosa que oferecem EJA; observação do cotidiano e 

realização de entrevista com os gestores dessas escolas, com o intuito de analisar a 

organização destas instituições a partir da concepção destes profissionais sobre o que vem a 

ser currículo, em consonância com o Plano Decenal Municipal de Educação. Apresentou 

como resultados da pesquisa, a constatação que os documentos Regimentais e os Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas pesquisadas foram revisados antes do Plano Decenal 

Municipal de Educação de Viçosa ser aprovado, e que no que diz respeito especificamente à 

EJA, os documentos estariam bastante desatualizados. 

A pesquisa de Santos (2017)teve como temática central o estudo do currículo na 

Educação de Jovens e Adultos e as implicações entre o currículo prescrito e o currículo em 

                                                             
6 CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano 1: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
7 OLIVEIRA, I. B. de. O currículo como criação cotidiana. Petrópolis: DP et Alii; Rio deJaneiro: FAPERJ, 2012. 
8 SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo/Tomaz Tadeu da Silv. – 2. 

ed., 9ª reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 156 p. 
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ação. Para isso destacou o contexto do curso Técnico em Agroecologia do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de EJA, e se 

utilizou de análise documental, entrevistas com gestores e observação nas salas de aula. 

Os resultados e conclusões dessa pesquisa permitiramà autora afirmar que o currículo 

prescrito interfere política e pedagogicamente no contexto pesquisado, sendo uma referência 

para muitos professores. A autora identifica também algumas interpretações equivocadas do 

que é currículo e do trabalho como princípio educativo, como também a dificuldade de o 

inserir como um princípio nas propostas curriculares. Relata que os professores não se 

reconhecem como coautores de currículo, como também desconhecem a concepção de 

currículo integrado, entendendo que as propostas curriculares adotadas visam a uma formação 

exclusivamente para o mercado e não para o mundo do trabalho.  

Apesar da metodologia e a problematização serem diferentes da nossa, verificamos 

que essa pesquisase aproximava da nossa, pelo fato de ter também como foco os estudantes, 

que é o que desejamos analisar quando nos propomos verificar as percepções de currículo 

apresentadas pelos estudantes da EJA em uma escola municipal de Cachoeiras de Macacu. 

Como outra etapa de nossa revisão de literatura, passamos a pesquisar no banco de 

artigos da Revista Digital E-curriculum da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo9, 

pelo fato de ser uma das revistas reconhecidas da área. De acordo com a apresentação da 

própria revista, ela é “fruto de esforços de pesquisadores do campo do Currículo, (...) e está 

voltada à difusão de pesquisas e estudos acadêmico-científicos (...) mantendo particular 

interesse com a subárea de currículos específicos para níveis e modalidades de educação.” 

Neste periódico selecionamos inicialmente em pesquisa pelo título 13 artigos, dos 

quais, após leituras de seus resumos, fizemos nova seleção e chegamos a 2. A seguir 

apresentamos pontos de destaque destas 2 produções. 

Tura (2016) apresenta pesquisa que objetivou analisar, a partir de dados colhidos em 

uma pesquisa de cunho etnográfico, a construção do currículo escolar em uma escola pública 

de Ensino Fundamental do município do Rio de Janeiro, apoiando sua pesquisa nos conceitos 

de recontextualização por hibridismo, como formulado por Alice Casimiro Lopes, e de 

performatividade, na concepção de Stephen Ball e GertBiesta.  

Assim, essa autora concluiu que a construção do currículo tem como ponto de partida 

os padrões apresentados nas múltiplas propostas curriculares, são fruto dos esforços dos 

centros de decisão da educação básica para alcançar uma maior padronização e 

                                                             
9 Endereço na internet: http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum. Acesso em 21/05/2018. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum
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homogeneização dos currículos com o que está em vigência nos espaços da prática 

pedagógica. 

A produção de Lacerda e Oliveira (2016) teve como objetivo compreender os 

currículos que são tecidos cotidianamente pelas professoras e professores e seu possível 

potencial emancipatório. Os autores concluíram que a ideia da imposição de um currículo 

único é uma ilusão autoritária das esferas oficiais e também reconheceram um relevante 

potencial emancipatório nas práticas pedagógicas pesquisadas, na medida em que estas 

promovem o diálogo horizontal entre os saberes, partindo do pressuposto de que as práticas 

cotidianas tecem conhecimentos múltiplos, válidos e que precisam ser reconhecidos. 

 

 

1.2.  Ideias a respeito de currículo  

 

Em nossa pesquisa adotamos a terminologia de “currículo experienciado” sob a 

concepção de Goodlad(1979, apud Domingues, 1988, p.43) que o define como sendo “o 

currículo que os alunos percebem e como reagem ao que está sendo oferecido”. 

Goodson (1995) comenta que o currículo experienciado se concretiza no contexto da 

relação dialógica entre professor, alunos e conhecimentos, envolvendo tanto os 

conhecimentos oriundos do “currículo prescrito”, como aqueles que emergem no ato 

educativo intencional e integração entre contextos de aprendizagem do cotidiano e saberes da 

experiência de todos os participantes. Sacristán (1998) entende essa transformação como 

“currículo real”, que surge da recriação do currículo prescrito, vivenciado na prática social, 

introduz conteúdos, métodos, experiências preconcebidas e atividades desenvolvidas entre 

professor e alunos.  

Entretanto, destacamos também que outros pesquisadores do campo de currículo 

adotam terminologias que consideramos próximas, para ideias também próximas, tais 

como“currículo operacional”(Goodlad, 1979, apud FREITAS, 2018), que seria o que 

acontece na sala de aula e poderia ser observado neste próprio ambiente.  

Temos ainda o “currículo em ação” (SACRISTÁN, 2000), que afirma que 

aconteceria no momento em que os currículos prescritos, apresentados e moldadossão postos 

em ação. Sobre este, (FREITAS, 2018, p. 21) defende que “neste momento, durante a ação 

docente, que geralmente conseguimos verificar as concepções, crenças e atitudes do professor 

no tratamento dado aos materiais didáticos e institucionais”. 
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Para Sacristán (2000) esses currículos não podem ser vistos de maneira desconexa, 

cada um deles cria um problema ou uma situação a ser analisada e todos eles são interventores 

no processo educativo. 

Sabemos que, por si só, a própria palavra currículo abarca inúmeras definições, além 

de uma gama de teorias as quais embasam seus significados, mas pretendemos apresentar um 

panorama geral de algumas possibilidades de conceituações de currículo. 

Eis uma palavra polissêmica, cuja interpretação sempre envolverá 
concepções prévias, assim como interpretações provenientes de experiências, 

leituras e envolvimento em discussões sobre o tema. (CRAVEIRO e 

FREITAS, 2018, p.15). 

 

 

De acordo com esses autores compreender currículo e um árduo caminho, no 

entanto, sobressaem algumas ideias básicas que envolvem formas de significar o currículo que 

vão desde as“tradicionais” que nos remetem à simples lista de conteúdos até outras mais 

amplas sobre as quais buscamos destacar neste tópico. 

Nos próximos parágrafos deste tópico elencaremos diferentes ideias e concepções a 

respeito de currículo, que, mesmo tendo origens em teóricos provenientes de momentos e 

movimentos de análise curricular diferentes, nos auxiliam a captar a noção da amplitude da 

discussão que envolve o tema. 

Lopes e Macedo (2010), por exemplo, afirmam que as discussões sobre currículo 

vêm assumindo maior importância nos últimos anos no Brasil, principalmente em função das 

variadas alterações que as propostas curriculares oficiais buscam trazer às escolas. 

Concordamos com as autoras, pois sabemos que desde os anos vinte do século passado, 

segundo literatura especializada (Cremin, 1975; Seguel,1966; Pinar;Grumet,1981) o currículo 

surge como um objeto de estudo nos Estados Unidos até os dias atuais. Neste período, o 

conceito do que vem a ser currículo passou por diversas transformações.  

Moreira e Silva (2011, p. 15) acreditam que o propósito mais amplo dos 

especialistasdesta área, ao criarem esse novo campo do currículo, parece ter sido “planejar 

“cientificamente” as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o 

comportamento e o pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões predefinidos”. 

Destacamos tambémSilva (2015) que acredita que as diferentes teorias do currículo 

decidem quais conhecimentos precisam ser selecionados e buscam justificar por que “estes” e 

não “aqueles” devem estar na seleção. Uma teoria não tem o poder de esgotar todas as 

possíveis ideias do que seria currículo. As “teorias”, denominadas de teorias críticas e pós-

críticas, não devem ser utilizadas para eleger um determinado significado, mas para mostrar 
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que “aquilo que o currículo é depende precisamente da forma como ele é definido pelos 

diferentes autores e teorias” (SILVA, 2015, p. 14).  

De acordo com Goodlad (1979), existem cinco possíveis concepções para o termo 

currículo: o “ideal”, o “formal”, o “percebido”, o “operacional” e o “experienciado”. Este 

autor entende que o“currículo ideal”, também chamado de “currículo ideológico”, seria aquele 

que estabelece previamente um planejamento idealizado sobre como o processo de 

ensino/aprendizagem deve ocorrer. Tal definição se aproxima do conceito de “currículo 

formal”, que seria aquele apresentado como um documento escrito, aprovado por legisladores, 

assim possui status de “lei” e projeta as crenças, os valores e as atitudes vislumbradas aos 

aprendizes, que Sacristan (2000) chama de “currículo prescrito”.  

Outra perspectiva é a do “currículo percebido”, este que pode se relacionar com 

“currículo ideal” e com o “currículo formal”, mas não como regra, pois se trata do que está na 

mente dos envolvidos com o ensino, sejam eles estudantes, professores, diretores ou qualquer 

outro sujeito da comunidade escolar. Definição esta que se relaciona à concepção de 

“currículo operacional”, pois este trata do que os professores de fato realizam em sala de aula. 

Já a última concepção é a de “currículo experienciado” seria aquele que aborda a experiência 

vivenciada pelos estudantes na na sala de aula e à qual eles reagem. 

Estas e outras tantas análises e leituras nos levam a concordar com Lopes e Macedo 

(2011) quando afirmam ser impossível responder à pergunta aparentemente simples, mas 

carregada de complexidade: “o que é currículo?”, já que a definição de um termo traz consigo 

vários sentidos e perspectivas diferentes.  

As perspectivas de currículo não devem ser consideradas excludentes, todas elas 

devem ter uma relação com o foco adotado, de acordo com Goodlad (1979, p. 63) o 

entendimento de currículo está “nos olhos de quem o vê”, então, cabe àqueles que estudam 

currículo a seleção do foco para seus trabalhos. 

De acordo com Moreira e Silva (2011),o currículo deixou de ser uma área técnica 

somente e pode ser visto como influência de determinações sociais, históricas e na produção 

de contexto. O currículo não é despretensioso ou neutro de transmissão de conhecimento 

social e cultural. 

Para Arroyo (2013) quatro indicadores ajudam a entender a centralidade do currículo 

como território em disputa:  

(a) o campo do conhecimento se tornou mais dinâmico, mais complexo e mais 

disputado; 
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(b) a produção e apropriação do conhecimento sempre entrou nas disputas das 

relações sociais e políticas de dominação-subordinação; 

(c)  a estreita relação entre currículo e trabalho docente, e 

(d) as centralidades históricas do currículo vêm tornando-o um território que 

concentra as disputas políticas: da sociedade, do Estado e de suas instituições, 

como também de suas políticas e diretrizes. 

Ao analisar as tradições críticas e sociológicas do currículo, Moreira e Silva (2011, 

p.14) afirmam que: 

O currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite 

visões sociais, particulares e interessadas, o currículo produz identidades 
individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

 

 

Esta perspectiva indicao currículo com vistas a uma educação que promova o 

diálogo, a busca por respostas, reforçando assim a noção de cuidado com o ambiente e 

despertando no indivíduo o sentimento de pertencimento, participação e emancipação. 

Apesar do“currículo prescrito” (SACRISTÁN, 2000)ser normatizado por 

documentos, o currículo estaria sendo reinventado todos os dias pelos corredores, pelas salas, 

durante as aulas e entre os intervalos. Cada escola, de acordo com suas especificidades, reage 

de uma forma mediante um acontecimento, um evento, uma discussão e tudo isso torna seu 

currículo particular, em constantes transformações. O que não quer dizer que o “currículo 

formal” e o “currículo vivenciado” sejam necessariamente distintos:  

a produção dos currículos formais e a vivência do currículo são processos 
cotidianos de produção cultural, que envolvem relações de poder tanto em 

nível macro quanto micro. Em ambos são negociadas diferenças. De ambos 

participam sujeitos culturais com seus múltiplos pertencimentos. Os 

materiais que usamos em nossas análises – um texto escrito ou o texto que 
escrevemos com nossas observações e entrevistas – parecem estar definindo 

nossas distinções, mas certamente elas têmconsequênciaspolíticas que 

precisam ser enfrentadas (MACEDO, 2006, p. 285).  

 

Em Goodson (2007), encontramos uma reflexão acerca do currículo que 

consideramos contribuir bastante para a concepção que estamos apresentando. Segundo ele, o 

currículo também pode ser entendido como uma narrativa, pois existem alguns tipos de 

aprendizagem chamada de “aprendizagem narrativa” que se “desenvolve na elaboração e na 

manutenção continuada de uma narrativa de vida ou de identidade”, assim, os motivos “que 

emergem nela são: o trajeto, a busca e o sonho”. (GOODSON, 2007, p. 248). 



27 
 

A proposta de currículo narrativo se aproxima do que Oliveira (2009) vem chamando 

em seus textos de conhecimento em redes. Segundo esta perspectiva, o conhecimento é tecido 

em redes que se constituem a partir das experiências cotidianas dos indivíduos.Esta autora 

acredita ser necessário desenvolver novos métodos de compreensão do que seja currículo, 

superando o entendimento “formalista” e “cientificista” do currículo,buscando entender esse 

currículo como “oriundo de múltiplos e singulares processos locais de tessitura cotidianos” 

(p.103). Desta forma, osprocessos de aprendizagem realizados no interior da escola, só 

alcançariam significados para os indivíduos que estão submetidos a eles se forem 

experienciados por meio de fios de conhecimento, que estão presentes nas redes de saberes do 

próprio indivíduo, adquirindo, através deste processo, um significado particular e diferente 

daquele transmitido anteriormente, originando um novo conhecimento. 

Alves e Oliveira (2001, p.25) afirmam que,  

Tecer o pensamento em rede exige múltiplos caminhos e inexistências de 

hierarquia, em um mundo de pensamento linear, compartimentado, 
disciplinarizado e hierarquizado que me formou a mim mesma na disjunção, 

na separação e na redução.  

 

 

Tal proposição tenderia a eliminar as fronteiras entre ciência e senso comum, à 

medida que buscariareconceituar a prática como espaço no qual o saber é criado.Esse 

entendimentonos leva a concluir que, dizer algo a alguém não provocaria aprendizagem nem 

conhecimento, a menos que o que foi dito possa entrar em conexão com os interesses, 

crenças, valores e experiências dos estudantes. Ou seja, os processos de aprendizagem 

vividos, sejam eles formais ou cotidianos, envolveriam a possibilidade de atribuição de 

significado, por parte daqueles que aprendem, às informações recebidas do exterior 

“considerando-os como fios presentesnas redes dos grupos sociais da escola, da televisão, dos 

amigos, da família e, portanto, relevantes para a ação pedagógica”. (OLIVEIRA, 2007, p. 87). 

 

1.3. O currículo na/para a EJA 

 

Após muitas discussões, por meio da Resolução da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) nº 1/2000, foram aprovadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos - DCNEJA, quese baliza em 

atender o estudante da EJA contemplando suas especificidades, culturas, vivências e 

realidade. 
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A EJA realizada nas instituições escolares caracteriza-se como uma proposta 

pedagógica flexível, com finalidades e funções específicas e tempo de 
duração definido, levando em consideração os conhecimentos da experiência 

de vida de jovens, adultos e idosos, ligada às vivências cotidianas individuais 

e coletivas, bem como ao mundo do trabalho (BRASIL, 2000, p. 452). 

 
 

Segundo Soares (2002), este é o principal documento que regulamenta e normatiza a 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil atualmente. Visto que nele são estabelecidas três 

funções essenciais para essa modalidade de ensino:  

(1) a função reparadora, que se reporta à entrada nos limites dos direitos civis, pelo 

restabelecimento de um direito negado;  

(2) a função equalizadora, que sugere uma redistribuição e disposição para que haja mais 

igualdade, de modo a propiciar grandes oportunidades de acesso e permanência na 

escola, aos que até então foram mais desfavorecidos; e  

(3) a função qualificadora, que se relaciona às necessidades de atualização e de 

aprendizagens contínuas, próprias da época em que vivemos.  

 

Segundo Freire (1959, p. 8), “o homem é um ser de relações que estando no mundo é 

capaz de ir além, de projetar-se, de discernir, de conhecer (...) e de perceber a dimensão 

temporal da existência como ser histórico e criador de cultura”. Estaria aqui, de certa forma 

implícita, então, a noção de que os conteúdos programáticos, as metodologias utilizadas e os 

fundamentos epistemológicos que subsidiam o desenvolvimento curricular, deveriam estar 

embasados e envolvidos pela cultura e pelas experiências de vida dos seus sujeitos.  

Oliveira (2009) destaca a importância de buscarmos superar a ilusão da 

homogeneidade nas práticas pedagógicas curriculares, ou seja, que todas as propostas 

pedagógicas curriculares serão eficientes a todos os estudantes, pois apesar da associação que 

se faz de aluno por seriação, ou turmas por características semelhantes, sempre esses grupos 

serão formados por “uma multiplicidade de sujeitos, em si mesmo múltiplos” (p.104). 

Especialmente na EJA. 

Entendemos que o processo de seleção destas propostas não seja fácil e nem 

desprovido de conflitos, pois existem “diferentes interesses envolvidos, e cada sujeito traz 

para sala de aula redes de saberes, tecidas em seus múltiplos espaçostempos de experiência”.  

Sobre isso, Oliveira (2009) ressalta que 

Quanto maiores as possibilidades abertas para o currículo formal para dar 
conta dessa multiplicidade, mais ela estará inserida no cotidiano da 

experiência escolar. Quanto mais fechado e definidor se pretender o 

currículo formal, menos associação terá com a dinâmica cotidiana das salas 
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de aula. Ou seja, ao invés de prescrever o que deve ser a escola, uma 

proposta curricular precisa dialogar com aquilo que ela é. (OLIVEIRA, 
2009, p.104) 

 

 

Ao compreendermos que o ensino é também um ato político, podemos notar que a 

seleção/implementação dos currículos das instituições escolares necessitaria ser interpretada 

como objeto de análise, de reflexão, uma vez que “o currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes” (SILVA, 2015, p. 15).  

Entendemos que os estabelecimentos de ensino cumprem sua função social quando 

tomam parasi, neste processo, uma posição ética, criativa, crítica e política por intermédio de 

seucurrículo. Neste ponto de vista, o currículo não se remete a uma singela relação delistagens 

de conteúdo a serem lecionados nas diversas modalidades da educação. 

 Pensar em currículospara a Educação de Jovens e Adultos envolve todas estas 

problematizações, e outras mais.Leva-nos também a verificar que é uma modalidade de 

ensino envolvida em problemas diversos, tais como a ainda comum visão apenas 

compensatória, e desprezando o reconhecimento das especificidades dos alfabetizandos. 

Sobre estas questões Oliveira (2009) analisa que 

Um dos problemas enfrentados pela EJA, historicamente, tem sido 
decorrente da tendência predominante das propostas curriculares à 

fragmentação do conhecimento, e à organização do currículo numa 

perspectiva cientificista, excessivamente tecnicista e disciplinarista, que 
dificulta o estabelecimento de diálogos entre as experiências vividas, os 

saberes anteriormente tecidos pelos educandos e os conteúdos escolares. 

(p.97) 
 

 

Essa autora propõe a discussão dos problemas que decorrem da inadequação dessas 

propostas, entendendo que elas estão baseadas em uma concepção dominante a respeito dos 

modos como os processos de tessitura de conhecimentos se desenvolvem, apresentando então 

a discussão a respeito da noção de tessitura do conhecimento em rede10, buscando superar os 

problemas inscritos na concepção dominante. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita em seu art. 37: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria11.  

                                                             
10 Segundo Oliveira (2009) esta noção das redes de conhecimentos são tecidas a partir de todas as experiências 

que vivemos, de todos os modos como nos inserimos no mundo à nossa volta, não tendo, portanto, nenhuma 

previsibilidade nem obrigatoriedade de caminho, bem como não podendo ser controlada pelos processos formais 

de ensino/aprendizagem. 
11O Parecer CNE/CEB nº 5, de 1º de fevereiro de 2007 define a idade cronológica para o ingresso no Ensino 

Fundamental com a duração de nove anos: a criança necessita ter seis anos completos ou a completar até o início 
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§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  
(BRASIL, 1996, p. 19) 

 

 

Contudo, ainda não foi o suficiente para assegurar aos jovens e adultos uma 

educação atendendo às suas especificidades que vão além de conteúdos intelectuais, como 

afirma Paiva (2009, p.33): 

Educar jovens e adultos, em última instância, não se restringe a tratar de 

conteúdos intelectuais, mas implica lidar com valores, com formas de 

respeitar e reconhecer as diferenças e os iguais. E isso se faz desde o lugar 
que passa a ocupar nas políticas públicas. De nada adianta impor conteúdos, 

se não se sabe que eles são bens produzidos por todos os homens, que a eles 

têm direito e devem e podem usufruí-los. 
 

 

Segundo a autora acima citada, todo conteúdo é um bem construído pela sociedade, e 

a escola deve dar a oportunidade igual para que todos o compreendam e sejam inseridos nesse 

processo contínuo de aprendizagem.  

Vale retomar neste ponto as ideias de Sacristán (2013) a respeito de que o currículo 

não é algo neutro, universal e imóvel, e o “que está vigente no momento não deixa de ser um 

produto incerto, que poderia ser de outra maneira, e que pode ser diferente tanto hoje como no 

futuro” (p.23).  

Santos(2008, p. 80 e 81) constata em sua pesquisa que, 

[...] três principais concepções de currículo vêm permeando a elaboração de 

propostas curriculares e de materiais didáticos para a EJA ao longo de sua 
história: 1) o currículo crítico, conjunto de propostas e ações que têm como 

pressuposto básico a educação como ação social que contribui para a 

emancipação dos sujeitos, como possibilidade de transformação social e de 
construção de um projeto societário contra-hegemônico; 2) o currículo 

supletivo, que é a base de cursos que ainda mantêm a concepção subliminar 

ao antigo ensino supletivo e cuja seleção de conhecimentos é pautada na 

redução de conteúdos pré-estabelecidos para o regular diurno (crianças e 
adolescentes); 3) o currículo por competências, que tem marcado as políticas 

curriculares nacionais recentes e é caracterizado pela forte relação com o 

processo de acumulação flexível.  
 

 

                                                                                                                                                                                              
do ano letivo. Sendo assim, levamos em conta o período de 9 anos, a partir do ingresso obrigatório com 6 anos 

de idade em instituição de ensino. 
De acordo com Freitas (2018, p. 83) “O significado “idade própria” é, no mínimo, inadequado, pois pode ser 

interpretado como se existisse uma inconveniência na escolarização de jovens e adultos, e legitimar a existência 

de grupos sociais diferentes na sociedade que devem ser tratados de modos diferentes no ambiente escolar”. 
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Serra (2017) acredita que um dos maiores desafios da prática docente na EJA seja a 

decisão sobre os conteúdos que serão desenvolvidos nas aulas e o próprio programa a ser 

seguido ao longo do curso. Afirma que “comumente essa decisão é deixada para as propostas 

oficiais de currículo” (p. 25) específicos ou não para a modalidade.  

Entretanto, é perceptível que são as propostas curriculares específicas para esta 

modalidade (FREITAS, 2018), o que tem levado educadores a terem dificuldades ou até 

mesmo não encontrarem referências ou orientações mais adequadas ou significativas para 

trabalhar com o aluno jovem ou adulto trabalhador. 

Em certa medida, porque, com raras exceções, essas propostas curriculares 

trabalham com a lógica da padronização e da uniformização de temas e 
conteúdos; porque vislumbram um aluno abstrato, idealizado e, muitas 

vezes, estereotipado, distante do aluno real com suas idiossincrasias e 

subjetividades. (SERRA, 2017, p.25) 

 

 

Oliveira (2009) considera que os objetivos da escolarização acabam desconsiderando 

experiências, interesses e modo de estar no mundo desses sujeitos que buscam a EJA. Ela 

atribui ao fato de “as propostas curriculares destinadas à EJA serem, organizadas do mesmo 

jeito daquelas destinadas às crianças, fundamentada em modelos idealizados de atividade 

pedagógica e dos processos de aprendizagem dos que a ela serão submetidos” (p.103). 

Arroyo (2013) acredita que o currículo é “o núcleo e o espaço central mais 

estruturante da função da escola” (p.13), e atribui a isso o fato de ser o território mais cercado 

e marcado por disputas na busca pela normatização e levanta indicadores que embasam esta 

afirmação, citando a quantidade de diretrizes curriculares para a Educação básica de maneira 

geral, inclusive a modalidade EJA, que é o nosso foco. 

Quando se pensa em toda essa diversidade de currículos sempre se pensa em 

suas diretrizes, grades, estruturas, núcleos, carga horária; uma configuração 

política do poder.Outro indicador de centralidade política no currículo está 
na ênfase nas políticas de avaliação do que ensinamos. (ARROYO, 2013, 

p.13) 

 
 

O autor citado acredita que “caminhamos para a configuração de um currículo não só 

nacional, mas internacional, único, avaliado em parâmetros únicos” (ARROYO, 2013, p. 14), 

pois vê que nunca antes tivemos políticas oficiais, nacionais e internacionais, que avaliam 

com extremo cuidado como o currículo é tratado em cada local em que se oferece educação 

formal, “em cada sala de aula, cada turma, em cada escola, em cada cidade, campo, 

município, estado ou região” (Ibidem, p. 14). 
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Sobre este tema voltado à busca de uma padronização educacional e trazendo um 

breve contexto histórico sobre políticas educacionais e a autonomia docente neste cenário, 

destacamos Nicodemos (2017) que atribuiu à perpetuação de forças conservadoras12 enquanto 

bloco de poder ao que denomina “avanço neoliberal”, e onde a partir da crise, a burguesia 

brasileira se alinha ao projeto neoliberal a nível mundial a fim de solucionar dois problemas: 

“o primeiro de se estruturar na crise do capitalismo mundial do período13, e segundo, de 

perpetuar-se enquanto classe dominante e dirigente” (p. 54). 

Esse avanço neoliberal14 que envolve, de uma forma geral, críticas à ampliação de 

direitos sociais inclusive à educação, propõe a necessidade de reforma do Estado como 

estratégia e condição fundamental para garantir crescimento econômico, fazendo com que os 

governos centrais rapidamente se tornem “modelos do “ajustamento econômico” indicado 

para os países periféricos na ordem capitalista mundial”. (NICODEMOS, 2017, p.54) 

Acreditamos que esse “modelo de ajustamento” (NICODEMOS, 2017) ajuda a 

responder a uma das perguntas que Arroyo (2013) afirma ser de grande importância de 

fazermos: “por que o currículo se converteu em território tão normatizado e avaliado?” (p. 

14).  

Em análises que envolvem, de certa forma, esta questão, Melo (2005) destaca o que 

chama de “função educadora dos organismos internacionais”, que seria o fato de que estes 

“lançam mão de novas estratégias de ação, tanto na condução da política econômica quanto 

na conformação social dos países” (2005, p.73).Estas estratégias, inspiradas no modelo 

proposto pelo Banco Mundial trazem a configuração de novos discursossobre a pobreza e seus 

determinantes. A pobreza passaria a ser compreendida como a “incapacidade de alcançar os 

padrões básicos de nutrição saúde, educação, meio ambiente e participação nas decisões que 

afetam a vida das pessoas de baixa renda” (BANCO MUNDIAL, 2004, p.4 apud MELO, 

2005, p.77). Mas, de certa forma, culpabiliza os indivíduos pela própria situação que 

vivem,quersejapelas suas escolhas, quer seja pela sua falta de iniciativa. 

Apple (2011) atribui ao fato de vivermos em uma sociedade com vencedores e 

perdedores identificáveis, onde “futuramente, poderemos dizer que os perdedores fizeram más 

“opções de consumo” e que é assim mesmo que funciona o mercado” (p.101). Essa retórica 

                                                             
12Apple (2011) nos afirma que o conservadorismo acredita que nada deveria ser feito pela primeira vez, 

entretanto, com a ascensão desta política em muitos países, vê a política conservadora hoje como política de 

mudança que envolvem ações defensivas ou ofensivas contra o status quo. 
13 A autora faz sua análise do período 1990/2010. 
14 Baseamo-nos no que diz Apple (2011, p. 82). O neoliberalismo defende um Estado fraco. Uma sociedade que 

deixa a “mão invisível’ do mercado guiar todos os aspectos de suas interações sociais é vista não só como 

eficiente, mas também como democrática. 
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está presente quando situamos a educação e lançamos nosso foco à modalidade EJA e em suas 

políticas públicas, que  

se desenvolvem, em certa medida, como o cumprimento das exigências da 
conjuntura externa e da necessidade de formação e adaptação do público não 

escolarizado ou precariamente escolarizado às novas tecnologias e à 

sociabilidade (NICODEMOS, 2017, p.56). 
 

 

Concordamos com (FALLEIROS e MELO, 2005apudNICODEMOS, 2017) 

afirmando que, a formação básica da classe trabalhadora segue em duas dimensões; a 

primeira: uma formação geral para a inserção no mundo do trabalho e uma segunda, vinculada 

a formação de valores para o “exercício” da cidadania. A autora comentaainda que, a partir 

dos anos de 1990, o foco da reforma da educação escolar foi voltado para a formação básica 

da classe trabalhadora, para aceitar a cidadania e para preparar esse cidadão para o trabalho 

adequado ao contexto da reestruturação produtiva, do desemprego e da precarização das 

relações profissionais. Tal concepção tem sido norteadora de políticas públicas voltadas à EJA 

ainda em nossos dias (FREITAS, 2018). 

Sendo assim, a educação é reconhecida como a possibilidade, quase exclusivamente, 

de conseguir emprego formal e da inserção “positiva” do indivíduo na sociedade, através de 

uma política que Dale (1989) chamou de modernização conservadora. Tal política trata de: 

“libertar” os indivíduos para propósitos econômicos e simultaneamente 

controlá-los para propósitos sociais; de fato, à medida que a “liberdade” 

econômica aumenta as desigualdades, é provável que aumente também a 

necessidade de controle social. Um “Estado pequeno e forte” limita o âmbito 
de suas próprias atividades transferindo para o mercado, que ele defende e 

legitima, o máximo possível de responsabilidades sobre o bem-estar social. 

Na educação, a nova crença na competição e na escolha não é inteiramente 
difundida; em vez disso, “o que se pretende é um sistema duplo, polarizado 

entre [...] escolas para o mercado e escolas mínimas” (DALE, 1989 apud 

APPLE, 2011, p.83) 

 

 

Serra(2017, p. 50) destaca alguns objetivos que deveriam ser buscados com o 

processo de escolarização de estudantes da EJA, que estariam distantes de processos de 

padronização e homogeneização, tais como a instrumentalização para o mundo globalizado, a 

preparação para o mercado de trabalho, o resgate do conhecimento perdido na infância e 

adolescência, entre outros.  
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CAPÍTULO 2 

 

 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo retomamos a apresentação de nossa proposta de pesquisa iniciada nas 

considerações iniciais.Destacamos os procedimentos metodológicos que utilizamos na busca 

de responder à nossa questão de pesquisa, apresentamos algumas informações sobre o 

município e a escola que selecionamos e, além disso, comentamos sobre as reuniões que 

envolveram os professores deste município para a elaboração de proposta curricular.Em 

seguida, apresentamos informações a respeito da aplicação dos questionários aos estudantes 

da EJA desta escola e a aplicação da entrevista ao nosso informante-chave.  

 

 

1.1. Perspectivas metodológicas 

 

A pesquisa constitui-se para a ciência como uma importante ferramenta para a 

interpretação dos fenômenos sociais, sendo possível, através dela, a produção de 

problemáticas e paradigmas sujeitos a diversas interpretações, tendo como foco a existência 

humana. (MINAYO, 1994).  

De acordo com Minayo (1994, p. 17), “nada pode ser intelectualmente um problema, 

se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. Em nosso caso, como 

evidenciamos nas considerações iniciais, nossa inserção no tema diz respeito às nossas 

próprias experiências profissionais enquanto professor da modalidade EJA e as falas dos 

colegas com relação aos estudantes.  

 

Para responder a nossa questão de pesquisa e atingir nossos objetivos, optamos 

poradotar uma perspectiva metodológica qualitativa de investigação que, de acordo com 

Lüdke e André (1986), envolve  

a preocupação Central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a compreensão 

de uma estância singular. Isso significa que o objeto estudado é tratado como 
um único uma representação singular da realidade que é multidimensional e 

historicamente situada. (p. 21). 

 

 

Essa perspectiva qualitativa foi desenvolvida em “nível exploratório” (GIL 2008), no 

modelo de estudo de caso. 
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O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo de um ou poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 
praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento 

considerados (GIL, 2008, p. 57). 

 

 

Consideramos o contexto da escola escolhida como uma "instância singular", pois 

visamos aprender as relações vivenciadas por alunos da mesma comunidade escolar e sob o 

mesmo projeto político pedagógico, equalizando o entorno social e as referências simbólicas 

que poderiam servir de norte para elaboração do seu discurso. A opção pelo estudo de caso se 

faz, dessa maneira, em razão de que este procura sistematizar a interpretação de um fenômeno 

em seu contexto, buscando, assim, uma apreensão mais detalhada do objeto na conjuntura em 

que se desenvolve. 

Em relação ao cunho exploratório que buscamos imprimir a esta pesquisa, 

recorremos a Gil (2008, p. 27) que afirma que “muitas vezes as pesquisas exploratórias 

constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla”. Esse tipo de pesquisa, na visão 

desse teórico, tem como um de seus objetivos construir maior familiaridade com a 

problemática de investigação, com vistas a torná-la mais clara para o pesquisador e, ainda, 

possibilitar a construção de hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

 

Nestas perspectivas desmembramos nosso processo metodológico de coleta de dados 

nas seguintes etapas complementares: 

 

1) leitura de materiais bibliográficos sobre o tema (leis, artigos, pesquisas, etc.), 

cujos resultados apresentamos em tópicos anteriores e que nos serviram também 

para compreender os dados coletados em entrevista; 

 

2) acompanhamento das reuniõespromovidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Cachoeiras de Macacu para elaboração do novo currículo para EJA 

com a participação professores do município. Nesse momento nos utilizamos de 

anotações em caderno e os resultados dessa parte apresentamos em tópicos 

posteriores; 

 

3) aplicação de questionários a estudantes da EJA de uma escola do município de 

Cachoeiras de Macacu e a partir dessa aplicação conseguimos selecionar o 

estudante que tornou-se nosso informante-chave (GIL, 2008); 
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4) aplicação de entrevista semiestruturadaao informante-chave; 

 

5) análise e interpretação dos dados. 

 

Destacamos que o desenvolvimento desta pesquisa se fundamentou em elementos 

considerados científicos com o intuitode conferir densidade a este trabalho, tais como: 

conceitos, pressupostos, métodos e procedimentos, construindo a partir destes elementos um 

percurso subjetivo para a pesquisa.  

Esta trajetória é denominada por Minayo (1994) de ciclo de pesquisa e forma um 

percurso de trabalho em espiral que parte de uma questão e termina com uma produção 

teórica que permite ao pesquisador construir a interpretação dos dados, elaborar novos 

conceitos e/ou novas interrogações. 

 

2.1. Breve histórico do município de Cachoeiras de Macacu 

 

 A intenção de apesentarmos neste tópico uma breve história de criação e de 

desenvolvimento do município de Cachoeiras de Macacu se deve essencialmente ao fato de 

buscar situar o leitor sobre a localidade que escolhemos para a aplicação denossa pesquisa 

que, conforme verificamos no momento de nossa revisão de literatura, de uma forma geral 

não tem sido foco de outras pesquisas da área da Educação, em especial, e não tem sido foco 

de pesquisa que envolve a sua EJA. 

Iniciamos destacando que os primeiros registros de ocupação doterritório que hoje 

compõe o Município de Cachoeiras de Macacu datam do final do século XVI. Aproveitando a 

fertilidade natural dos solos, desenvolveram-se cultivos de mandioca, milho, cana de açúcar, 

arroz e feijão, num pequeno núcleo agrícola instalado ao redor da antiga capela de Santo 

Antônio, denominado Santo Antônio de Casseribu. 

Cardoso (2012, p.51) afirma que: 

Após a ação enérgica dos conquistadores, logrando o bem sucedido projeto 

de controle do litoral do recôncavo da Guanabara - cujo marco definidor será 
a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565 - o português adentraria o 

Sertão. Num processo de continuidade, através da penetração de famílias de 

povoadores e a instalação de engenhos de açúcar. 

 
 

Historicamente, a ocupação do Vale do Macacu foi favorecida pelo Rio Macacu. 

Segundo o autor citado anteriormente, “ao fundo da Baía, o rio Macacu e seu principal 



37 
 

afluente o Guapiaçu, serviriam como naturais vias naturais dessa penetração, continuando o 

projeto de colonização portuguesa no Vale do Macacu”(p. 48).  

Aventureiros se instalaram às margens desse rio e criaram a freguesia de Santo 

Antonio do Caceribu, em 1647. Em 1697, a freguesia foi elevada à categoria de vila, passando 

a se chamar Santo Antônio de Sá. 

Vale lembrar que a História de ocupação e construção do território Brasileiro 

e da região onde hoje se encontra Cachoeiras de Macacu tem como pano de 

fundo o Sistema Colonial Escravista, a forte presença da Igreja Católica, a 
intensa exploração dos recursos naturais como floresta e solo, e a 

desterritorialização da População Indígena local. (COMPERJ, 2011, p.16) 

 

 

Em 1779, a vila é desmembrada, por conta da fundação da Vila de Magé e da 

Freguesia de Nossa Senhora do Guapimirim, quando é atacada por uma endemia de febre 

palustre, conhecida como “Febre do Macacu”, na década de 1820.  

O ‘Município’ de Santo Antônio de Sá compreendia então naquele 

momento, além da Vila do mesmo nome na Freguesia de Santo Antônio do 
Cacerebu ou Macacu, a atual região de São José da Boa Morte, as 

localidades do Vale do Rio Guapiaçu até a Capela Carmelita. Corresponde 

hoje a maior parte do atual 3° Distrito de Cachoeiras de Macacu. Já a 
Freguesia da Santíssima Trindade tinha sede na Igreja Matriz da Santíssima 

Trindade, atual Papucaia e somava-se a ela a Igreja de Santa Ana na atual 

Japuíba e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição na atual Cachoeiras de 

Macacu. A Freguesia da Santíssima Trindade abrangia os atuais 1° e 2° 
Distritos de Cachoeiras de Macacu (COMPERJ, 2011, p. 19).  

 

 

A “febre do Macacu” provoca alta mortalidade e êxodo para as áreas de relevo mais 

elevado, causando esvaziamento populacional, e o município considerado agrícola é tomado 

pela desolação completa nos anos 1828 e 1829.  

Com a inauguração do trecho da Estrada de Ferro Cantagalo que ia de Porto das 

Caixas ao Arraial de Cachoeiras, em 1860 a Vila Santo Antônio de Sá foi abandonada e 

consequentemente desaparece, “visto que o eixo de circulação de mercadorias e de pessoas se 

deslocou para a recém- criada estrada de ferro” (COMPERJ, 2011, p. 20) 

Com a chegada da Família Real no início do século XIX e o consequente aumento da 

população na cidade do Rio de Janeiro, houve maior demanda por combustível (lenha), 

madeira para construção e alimentos.  

As áreas do Recôncavo da Baía da Guanabara foram exploradas em busca de tais 

recursos e esse processo de exploração avançou em direção à região serrana.  Posteriormente 

a sede do município é transferia transferida para Santa Ana de Japuíba em 06 de novembro de 

1868. 
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Com a introdução da lavoura cafeeira no século XIX, o caráter produtivo da região 

passou de agricultura marcada pela diversidade para o abastecimento interno para produção 

caracterizada pela monocultura exportadora, isso levou a ocupação das áreas mais altas do 

Município, além de tornar-se um importante entreposto de pessoas e mercadorias, no Arraial 

de Cachoeiras de Macacu, abrigando as oficinas para reparos de trens da antiga Leopoldina, 

agregando assim importante valor estratégico com relação ao seu posicionamento no Estado. 

O arraial de Cachoeiras de Macacu foi ganhando importância, 
principalmente com a instalação da Oficina de Reparos de Trens, Escola 

Primária e comércio mais intenso. Em 23 de dezembro de 1923, o arraial foi 

elevado à categoria de Vila, passando a ser chamado de Vila de Cachoeiras 
de Macacu. (COMPERJ, 2011, p.22). 

 
 

Em 27 de dezembro de 1929, através da Lei 2335, a Vila de Cachoeiras de Macacu 

foi elevada à categoria de cidade, passando a sediar o município de mesmo nome. Após um 

grande projeto de saneamento das áreas de baixada, estas terras foram utilizadas com 

potencial agrícola novamente.  

No início da década de 1970, com a finalização das atividades da ferrovia, o 

Município entra em decadência, já que suas atividades comerciais foram suspensas e sua 

importância como entreposto já não era mais a mesma.  

A ocupação da área rural é intensificada a partir de conflitos de terra e, depois de 

muitos embates, os assentamentos são concretizados. O município volta a ter um potencial 

agrícola e se torna grande produtor de alimentos para o Estado do Rio de Janeiro.  

No início da década de 1990, a falta de incentivos ao pequeno produtor rural provoca 

uma estagnação na produção agrícola deCachoeiras de Macacu, iniciando, então, um novo 

processo de êxodo rural. Por conta disso, o município de Cachoeiras de Macacu tem hoje a 

maior parte de sua população localizada no centro urbano, ficando, portanto, uma grande área 

rural com baixa densidade demográfica.  

Devido à localização geográfica privilegiada, Cachoeiras de Macacu possui vasto 

potencial hídrico, sendo um importante fornecedor de água para outras localidades. A região 

está inserida em duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio São João e a dos rios Guapi-

Macacu.  

O Rio Macacu nasce na Serra dos Órgãos, a cerca de 1.700 metros de altitude, em 

Cachoeiras de Macacu, e percorre aproximadamente 74 quilômetros até a junção com o Rio 

Guapimirim. O Canal de Imunana foi construído a partir da confluência dos rios Guapiaçu e 

Macacu, para drenar as áreas frequentemente inundadas. Essa obra desviou o curso natural do 
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Rio Macacu, que foi unido ao Rio Guapimirim e desconectado do Rio Cacerebu. Sua área de 

drenagem foi enormemente aumentada, e o Rio Guapimirim, após receber as águas do 

Macacu-Guapiaçu, até sua foz na Baía de Guanabara, passou a ser chamado de Guapi-

Macacu. O Rio Macacu é o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão 

quanto em volume d’água. 

Cachoeiras de Macacu atualmente abastece timidamente o Estado com alimentos, 

tendo agora como grande potencial basicamente os seus recursos hídricos. É conhecida como 

a “caixa d’água do Estado”. 

O município enfrenta grandes desafios, que estão centrados em preservar suas matas 

para a manutenção de seus recursos hídricos, manter as áreas de produção agrícola ameaçadas 

pela proposta de construção da “Barragem do Guapiaçu”15 e em administrar a implantação do 

complexo petroquímico da Petrobrás (COMPERJ, 2011)16 em seus limites, cuja promessa é 

alavancar a economia do município, apesar da possível degradação ambiental/social, 

provocada por empreendimentos deste porte. 

Cachoeiras de Macacu se localiza ao noroeste do Estado do Rio de Janeiro, a 97 

quilômetros da capital, e é o 9º maior município em extensão territorial do Estado, com 

953.801 km², de acordo com o IBGE17 a estimativa de população em 2016 é de 56.603 

habitantes. O município inclui uma das maiores reservas naturais do país, tendo seu 

território recoberto por trechos de Mata Atlântica de caráter primário e secundário. 

Apesar de ser localizada na região metropolitana do Estado doRio de Janeiro, a 

região original da cidade é serrana, com a sede do município a uma altitude entre 50 e 57 

metros acima do nível do mar. Atualmente, é dividida em três distritos como ilustra a figura 1 

a seguir. 

 

                                                             
15 A construção da barragem do Guapiaçu é uma ação que faz parte do “Planejamento Estratégico da Região 

Hidrográfica dos Rios Guapi-Macacu e Caceribu-Macacu”, também denominado de “Projeto Macacu” que visa 

assegurar o abastecimento das populações envoltórias à região hidrográfica. Tal empreendimento tem sido alvo 

de discussões junto a sociedade civil pelo alto impacto socioambiental que já tem provocado na região. Fonte: 

Planejamento Estratégico da Região Hidrográfica dos Rios Guapi-Macacu e Caceribu-Macacu. Niterói, RJ: 

UFF/FEC, 2010.   
16 O Comperj está localizado no município de Itaboraí, no Leste Fluminense, ocupando uma área de 45 km², e 

terá como objetivo estratégico expandir a capacidade de refino da Petrobras para atender ao crescimento da 

demanda de derivados no Brasil, como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, coque e GLP (gás 

de cozinha). Disponível em:<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-

operacoes/refinarias/complexo-petroquimico-do-rio-de-janeiro.htm>. Acesso em: dezembro de 2017.   
17Retificação, em 12/09/2016, das populações de Piritiba (BA), Tapiramutá (BA), Morro do Chapéu (BA), 

Urbano Santos (MA), Barreirinhas (MA) e Santa Quitéria do Maranhão (MA). Para verificar atualizações e 

consultar estimativas da população de anos anteriores, disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_tcu.shtm>. Acesso em maio 

de 2018 
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Figura  1 - Localização geográfica e divisão político-administrativa de Cachoeiras de 

Macacu. 

 

Fonte: MACHADO, 2013, p. 69. 

 

No tópico a seguir daremos destaque a informações específicas da área da educação 

neste município. 

 

2.2. Alguns dados escolares de Cachoeiras de Macacu 

 

Desde a criação do Fundo Municipal de Educação18, através da Lei 2027 de 22 de 

dezembro de 2014, a Secretaria de Educação do Município de Cachoeiras de Macacu é 

responsável por gerir os recursos para a educação. 

De acordo o Censo Escolar de 2017, o município conta com trinta e duas escolas 

municipais e municipalizadas, dezessete escolas localizadas na área urbana e quinze escolas 

na área rural do município.Conforme podemos observar na Tabela 1, no sistema de ensino do 

município contava em 2017 com 7.971 estudantesmatriculados, deste total, 687 estavam 

matriculados na EJA. 

 

                                                             
18 Segundo o art. 2 da referida lei, o Fundo Municipal de Educação será gerido pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME), órgão da administração pública municipal, através de ser Secretário Municipal de Educação 

juntamente com o tesoureiro e em consonância com o Conselho Municipal de Educação. 
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Tabela 1 - Total de matrículas na educação básica em Cachoeiras de Macacu - 2017 

Tipos 

 

Quantidade 

de estudantes 

Matrículas em creches 

 
556 

Matrículas em pré-escolas 

 
1.133 

Matrículas anos iniciais 

 
3.522 

Matrículas anos finais 

 
1.368 

Matrículas ensino médio 

 
111 

Matrículas EJA 

 
687 

TOTAL 

 
7.971 

Fonte: Base de dados da Plataforma QEdu. 

Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 07/05/2018. 

 

Importante destacar que neste período apresentado na tabela 1, apenas sete escolas 

ofereciam a modalidade EJA. Estas escolas estão listadas na tabela 2 a seguir, sendo quatro 

escolas na área urbana do município e três escolas na área rural.  
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Tabela 2 - Matrículas na EJA por escola – 2017. 
 

Nome da escola 

 
Localização Matrículas 

Colégio Municipal Professor Carlos Brandão 

 
Urbana 190 

Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida 

 
Urbana 140 

Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa 

 
Urbana 35 

Escola Municipal São Francisco de Assis 

 
Urbana 196 

Escola Municipal Funchal 

 
Rural 110 

Escola Municipal Amazonas 

 
Rural 16 

Escola Municipalizada Colônia Agrícola Knust 

 
Rural 0 

 
TOTAL 

 
687 

Fonte: Base de dados da Plataforma QEdu. 

 Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 07/05/2018. 

 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica19(IDEB) referente à rede 

municipal para o município no quinto ano foi de 4.6 no ano de 2015, com meta projetada para 

5,3 no mesmo ano, na comparação com cidades do mesmo Estado, a nota dosalunos dos anos 

iniciais colocava esta cidade na 75º posição de 92 municípios verificados no estado do Rio de 

Janeiro.  

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano de 2010 (IDH), 

disponibilizado pela Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro, o município 

apareceu no ranking estadual na 58º posição em um universo de 92 municípios. A expectativa 

de anos de estudo era de 8,73 anos. O percentual da população de 18 anos ou mais com o 

ensino fundamental completo em 2010 era de 51,47% da população. E 3.207 pessoas maiores 

de 15 anos não estavam alfabetizadas no mesmo ano.  

Ao analisarmos o número de matrículas na EJA (Figura 2) nas escolas do município 

podemos perceber a queda no número de matrículas ano a ano nas escolas estaduais, e após 

                                                             
19Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb >. Acesso 

em: dez. 2017.  
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quedasentre os anos de 2013 e 2015, no ano de 2016 o sistema de ensino municipal 

apresentou elevaçãono número de matrículas nessa modalidade. 

 

Figura  2 - Número de matriculados na EJA por ano no município de Cachoeiras de Macacu. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador com base nos dados coletados em Censo Escolar/INEP. 

 

Importante recordarmos que a Constituição Federal Brasileira (1988) em seu artigo 

3º, parágrafo 2, estabelece que os Municípios tenham por prioridade educacional a 

universalização de ensino fundamental e a pré-escola. Sublinha também a necessidade de 

oferecer o ensino fundamental àqueles que não tiveram acesso na idade própria, parte do 

público alvo da EJA.  
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O parecer CEB 11/2000 afirma que: A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, passa a 

ser uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de 

uma especificidade própria que, como tal deveria receber um tratamento consequente. 

 

 

2.3. Apresentando a escola selecionada 

 

Após apresentarmos o município selecionado para a nossa pesquisa, passamos a 

apresentar a escola pertencente à rede pública municipal de ensino da cidade de Cachoeiras de 

Macacu que selecionamos como lócus para a obtenção de algumas informações que nos 

auxiliaram na busca pela resposta à nossa questão de pesquisa. 

O critério de seleção da escola teve como centralidade o oferecimento de turmas da 

EJA, considerando a oferta de todas as fases do primeiro e segundo segmentos do ensino 

fundamental. 

Ao participarmos de reuniões para elaboração da nova orientação curricular para a 

EJA do município, que ocorreram entre os dias 22 e 25 de maio de 2017 (e sobre as quais 

posteriormente apresentaremos mais informações), estivemos em contato com a responsável 

técnica pelo ensino dessa modalidade, no intuito de colher informações sobre as escolas que 

se adequassem aos interesses iniciais de pesquisa. Obtivemos assim a informação de que a 

Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida (EMAFA) atendia aos nossos requisitos 

com relação ao atendimento de todas as fases da EJA, além de vir se destacando por ações 

que contemplavam os estudantes. Dentre estas ações que nos foram apresentadas por meio de 

diálogo podemos destacar: saraus literários, organização de festas e apresentações dos 

estudantes, quantidade de matrículas e a “visão” da direção da escola voltada para o bom 

acolhimento dos estudantes desta modalidade. 

Em visita à escola verificamos que a EMAFA conta com 14 salas, auditório, sala de 

informática e refeitório. Os estudantes utilizam a quadra da comunidade, que fica ao lado da 

escola, para as aulas de educação física e atividades extracurriculares.  

A Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida está localizada no 2º distrito do 

município de Cachoeiras de Macacu no bairro Japuíba, conta com 96 funcionários, atende à 

comunidade escolar com ensino fundamental. As séries finais, com as turmas do 6º ao 9º ano 

são atendidas no primeiro turno (manhã), séries inicias com turmas do 4º e 5º anos funcionam 

no 2º turno (tarde) e no terceiro turno (noite) a EJA é oferecida com duas turmas 
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multisseriadas as fases iniciais, uma com as fases I, II e II e a outra com as fases IV e V, as 

fases finais são atendidas com as fases VI, VII, VIII e IX. 

A tabela 3 a seguir apresenta a quantidade de matrículas por segmento desta escola, 

no ano de 2017, que por sinal é o mais recente que está disponibilizado para consultas. 

 

Tabela 3 - Número de matrículas em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidade Quantidade de 

estudantes 

Ano escolar Quantidade de 

estudantes 

Primeiro segmento 

(anos iniciais) 

 

252 

4º ano – EF 

 

127 

5º ano – EF 

 

125 

Segundo segmento 

(anos finais) 

 

375 

6º ano – EF 

 

143 

7º ano – EF 

 

94 

8º ano – EF 

 

94 

9º ano – EF 

 

44 

Educação de Jovens e 

Adultos 

 

140 Não informado 140 

Educação Especial 

 

10 Não informado 10 

Fonte: Base de dados da Plataforma QEdu. 

Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 15/02/2019. 
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Figura  3 - Fachada da Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida. 

 
Fonte: acervo dos autores 

 

 

Figura  4 - Fachada da Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida e alguns dos seus 

Estudantes da EJA. 

 
Fonte: acervo dos autores 
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No dia 04 de julho de 2018, fizemos nossa primeira aproximação à escola e fomos 

muito bem recebidos pela gestora, que disponibilizou prontamente um tempo para ouvir a 

nossa proposta de pesquisa.  

Ao final da exposição, ela demonstrou interesse pela realização da pesquisa na 

escola, evidenciando a necessidade de ações como esta para promover a aproximação entre a 

escola e a universidade. Foi-nos pedido então que retornássemos na semana seguinte, pois a 

escola estava em semana de avaliações. 

A tabela 4 a seguir apresenta a infraestrutura e alguns equipamentos da escola 

selecionada para a nossa pesquisa. 

 

Tabela 4 - Infraestrutura da EMAFA. 

 

 

 Dependências 
 

Equipamentos 

 

 

 

A escola possui 

Acessibilidade 
 

Aparelho DVD 

Biblioteca 

 
Impressora 

Cozinha 
 

Retroprojetor 

Laboratório de informática 

 
Televisão 

Sala para professores 
 

Computadores para aluno - 8 

 Computadores para 

administrativo – 3 
 

 

A escola não possui 

Laboratório de ciências 

 
Copiadora 

Sala de leitura 
 

 

Quadra de esportes 
 

 

Sala de atendimento especial 

 
 

Fonte: Base de dados da Plataforma QEdu. 

Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 15/02/2019. 
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Entretanto, na semana seguinte, os profissionais de educação do município entraram 

em greve por falta de pagamento de seus vencimentos. Em seguida houve a emenda com o 

recesso escolar previsto no calendário.  

Por esses motivos só conseguimos voltar à escola para aplicar nosso questionáriono 

dia 11 de setembro de 2018. Neste dia pudemos nos apresentar nas salas de aula aos poucos 

estudantes de EJA que estavam presentes. A grande quantidade de alunos faltosos deu-se, de 

acordo com a gestora, pela extensão da greve e recesso escolar, que teriam ocasionado 

algumas desistências por parte de estudantes. 

Dessa forma aplicamos o questionário20 com todos os alunos da modalidade EJA que 

se propuseram a participar da pesquisa, somando um total de 10 alunos. Destacamos que, 

segundo Gil (2008, p.121), este instrumento de coleta de dados pode ser definido “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, entre outras.” 

Para esse instrumento utilizado, colocamos questões com perguntas semiabertas, 

permitindo liberdade ilimitada de respostas dos participantes da pesquisa, relacionadas ao 

nosso objetivo da pesquisa, e perguntas fechadas, com alternativas específicas para que os 

sujeitos escolhessem uma delas, estas para informação de dados pessoais. Acreditamos que 

dessa forma, pudemos obter resultados mais sólidos para análise. 

 

 

2.4. As reuniões para a elaboração danova orientação curricular 

 

Conforme comentamos anteriormente, no anode 2017 os professores de Cachoeiras 

de Macacu foram convidados pela Secretaria de Educação deste município a participarem da 

elaboração da nova proposta curricular para a EJA.  

Nossa participação nela foi primordial especialmente para selecionarmos a escola 

que foi apresentada no tópico anterior. Participamos deste momento no papel de observador 

participante (GIL, 2008) não excluindo nosso papel de membro do grupo, pois os professores 

que participaram da reunião são parte do mesmo sistema de ensino que o nosso. Entretanto, 

optamos por participar delas na condição de pesquisador, adotando a observação de “forma 

natural” (p.103). Para isso revelamos ao grupo inicialmente qual o objetivo da nossa presença 

                                                             
20 Este documento está no “apêndice A” desta pesquisa. 
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e que buscaríamos coletar as participações de todos como forma de compreender a construção 

do documento que estava sendo proposto.  

A observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real 
do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o 

papel de um membro do grupo. Daí por que se pode definir observação 
participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de 

um grupo a partir do interior dele mesmo. (GIL, 2008, p.103) 

 

 

Vale ressaltar, quea Secretaria Municipal de Educaçãoenviou para as escolas um 

documento denominado“Orientação Curricular”21 que já vinha sendo trabalhado desde 2012 

(figura 5) pela gestão anterior, para que os professores pudessem avaliar e levar para o debate 

os apontamentos de possíveis alterações a serem realizadas neste documento, não apenas pelo 

fato de que a EJA do município ainda não contava com documento similar, mas também 

impulsionado pela implementação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

 

Figura  5 - Slide da assessora técnica da SME. 

 
Fonte: SME de Cachoeiras de Macacu. 

 

                                                             
21 Este documento com orientações curriculares para todas as fases da EJA do primeiro e segundo segmentos. O 

documento divide o currículo nas categorias: eixo, conhecimento sistêmico e direitos de aprendizagem.  
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Entendemos como avanço o fato desse documento não ser imposto, de forma pronta 

e acabado ao grupo de professores, ou seja, ele não veio "de cima". Entretanto reconhecemos 

nele a buscapela padronização e homogeneização na EJA, 

Acreditamos, dessa maneira, não ser demasiado o debate por uma sociedade 

mais democrática e consequente com a formação cidadã mais humana e 
receptiva a um crescimento cada vez maior no respeito à diferença e, por 

isso, dizemos não à obrigação por qualquer tipo de padronização curricular. 

Essa defesa ancora-se no entendimento de que o currículo é uma constante 
produção de sentidos (Lopes; Macedo, 2011), sempre provisória e 

contingente, de fixação de sentidos hegemônicos em determinado contexto. 

É também mister frisar esse aspecto para a comunidade educacional, pois as 
políticas curriculares que estão sendo construídas a partir dos anos 2000 

pouco tem levado em consideração o que os pesquisadores do campo 

pensam e estudam (Macedo, 2014). (CRAVEIRO, 2018, p.9-10) 

 
 

Essas reuniões aconteceram entre os dias 22 e 25 de maio com a presença da 

Assessora de Ensino da modalidade EJA e professores desta modalidade. Em tópicos 

posteriores apresentaremos a análise sobre os dados coletados nessas reuniões.Destacamos 

que a orientação curricular não foi implementada, por esse motivo os professores comentaram 

que usam o livro didático22 como base curricular. 

 

 

2.5. A realização da entrevista com a informante chave 

 

Após a definição do município e da escola, após a nossa participação das reuniões 

com demais professores e a aplicação dos questionários aos alunos da EJA, finalmente 

conseguimos selecionar o nosso informante chave. Este estudante foi selecionado pelo fato de 

entre os estudantes que tivemos contato na etapa anterior desta pesquisa ter sido o que mais se 

predispôs a colaborar conosco, inclusive se oferecendo a conceder esta entrevista mesmo 

antes de nós solicitarmos. Este estudante é um homem de 41 anos, divorciado e pai de dois 

                                                             
22O livro didático usado na escola selecionada para a pesquisa é da coleção EJA Moderna. Segundo a editora, a 

obra é destinada às séries iniciais do Ensino Fundamental e abrange três volumes que abordam os componentes 
curriculares dos eixos Letramento e Alfabetização Linguística, Alfabetização Matemática, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas (História e Geografia), Ciências e Arte. A proposta didático-pedagógica 

fundamenta-se em uma perspectiva interdisciplinar, a partir da qual os conteúdos são articulados em eixos 

temáticos que nomeiam as unidades. O primeiro volume (Alfabetização) aborda os temas “Identidade”; “Mundo 

do Trabalho”; “Manifestações Culturais”; “Ambiente e Sociedade”. O segundo volume (Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas: História e Geografia, Ciências e Artes)apresenta os componentes curriculares 

organizados em torno de três temáticas: “O Entorno Natural, Social e Cultural”; “A Formação do Território 

Brasileiro”; “Sociedade e Meio Ambiente”. A editora destaca que o objetivo da organização em eixos temáticos 

é promover a compreensão dos conteúdos abordados – como, por exemplo, cidadania e meio ambiente – sob os 

pontos de vista específicos das diferentes áreas. 
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filhos, um com oito e outro com seis anos de idade. Uma pessoa que se apresenta como 

trabalhador e que nos apresentou diversas “marcas” da sua vida carregada em suas palavras. 

No dia 07 de fevereiro de 2019, realizamos nossa entrevista semiestruturada. Após 

apresentarmos os procedimentos para realização da entrevista, solicitamos a autorização para 

gravar em áudio. Lemos o Termo de Autorização, de forma a garantir a seriedade e 

compromisso com o sigilo das informações. 

Duarte (2002, p.141) afirma que de um modo geral, pesquisas qualitativas exigem a 

realização de entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas e que a “definição de 

critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de 

investigação é algo primordial”, pois a qualidade das informações está ligada a esta escolha e, 

estes dados que servirão para construir a análise e chegar à compreensão mais ampla da 

questão de pesquisa. 

Destacamos que a entrevista não foi realizada em um formato tradicional, de 

perguntar e responder, mas sim em um modelo que buscou o diálogo“através do qual nós 

desenvolvemos processos comunicacionais, isto é, dialógicos, interativos, construindo 

sentidos na concreticidade da realidade dos partícipes”. (SANTOS, 2011, p. 48). 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 34), “a entrevista permite esclarecimentos e 

adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na observação das informações desejadas”. Por 

isso, ao longo de nossa entrevista, fomos acrescentando perguntas que possibilitassem um 

melhor esclarecimento em relação ao tema central de nossa pesquisa.  

Nesse sentido, fomos construindo juntos diálogos e compreendendo melhor as 

discussões socializadas pelo nosso informante-chave. A principal discussão, em torno do 

currículo experienciado pelo estudante, durante a entrevista teve como centralidade o seguinte 

roteiro básico: 

 

1) História pessoal do estudante: Quem é você? 

 

2) Vivências do estudante na EJA: Quem é você enquanto estudante da EJA? 

 

3) Motivações para buscar a EJA: Por que você escolheu esta escola para 

estudar23? 

 

                                                             
23No bairro existem duas escolas que atendem a modalidade EJA. Uma Escola Estadual e outra Municipal. 
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4) Percepções sobre o currículo experienciado na EJA: Como são suas aulas na 

EJA?Como você gostaria que fossem suas aulas na EJA? 

 

Destacamos que a entrevista foi gravada em áudio com um celular e as entrevistas 

foram transcritas com auxílio dos aplicativos “VB-AudioVoiceMeeter24” e “VoiceNote II - 

Speech totext25” e, posteriormente, analisadas pelo pesquisador. 

Entramos em contato com nosso informante chave no dia 06 de fevereiro, e 

prontamente o nosso entrevistado agendou para o dia seguinte. Na busca de deixá-lo à 

vontade para a entrevista, preparamos um ambiente de cordialidade e simpatia, como 

recomendado por Gil (2008). 

Para iniciar a conversação, o mais aconselhável é falar amistosamente sobre 
qualquer tema do momento que possa interessar ao entrevistado. A seguir, o 

entrevistador deve explicar a finalidade de sua visita, o objetivo da pesquisa, 

o nome da entidade ou das pessoas que a patrocinam, sua importância para a 
comunidade ou grupo pesquisado e, particularmente, a importância da 

colaboração pessoal do entrevistado (p. 116) 

 
 

Ao recebermos nosso entrevistado, deixamos claro que as informações prestadas 

permanecerão no anonimato, compromisso firmado através de termo assinado que define que 

usaremos identificações impessoais, com a intenção de preservar os nomes do entrevistado e 

dos citados por ele, e assim faremos, utilizando para nosso entrevistado o nome “estudante”. 

Como já comentado, a fim de estabelecer uma “quebra de gelo”, Gil (2008) sugere 

que, entre entrevistador e entrevistado, seja iniciada uma conversa sobre assuntos não 

relacionados à pesquisa e nos posicionamos de maneira que ficamos de frente um para o 

outro. Nosso roteiro, apresentado no tópico anterior, incluiu perguntas abertas, dando a 

possibilidade do entrevistado falar à vontade.  

A apresentação dos dados e análise da entrevista compõem o capítulo 4desta 

dissertação. 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Disponível em:https://www.vb-audio.com/Voicemeeter> acesso em 07/02/2019. 
25 Disponível em: <https://voicenote.in/live> acesso em 07/02/2019. 

https://www.vb-audio.com/Voicemeeter
https://voicenote.in/live
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CAPÍTULO 3 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

Neste capítulo tomamos como base as reuniões com os professores que foram 

convidados para participarem da elaboração da nova proposta curricular da EJA no município 

de Cachoeira de Macacu para analisar diversos pontos importantes na relação docente x 

estudante x currículo, e entendermos os possíveis processos que fomentem exclusão, seleção, 

hierarquização entre os grupos sociais e os indivíduos que participam do campo que essa 

pesquisa se dedica. 

 

 

3.1. A formação do professor da EJA e a identidade educadora. 

 

A resolução SME de Cachoeiras de Macacu nº 014 de 22 de novembro de 2017 

dispõe sobre a implantação de critérios para a escolha de turma e função para os professores 

Doc. I e II nas unidades escolares municipais e municipalizadas do sistema municipal de 

ensino. “Art. 1 – Ficam implantados critérios para a escolha de turma e função para os 

Professores Docentes I e II nas Unidades Escolares Municipais e Municipalizadas do Sistema 

Municipal de Ensino” (p.1).Este documento tem a finalidade de estabelecer critério na escolha 

de turma e função. Mas, percebemos que os critérios são voltados apenas à escolha de funções 

extraclasses como sala de recursos26 e coordenador de laboratório de informática27. 

Destacamos que o critério para professor regente se resume à escolha de turmas do ciclo da 

infância e os encontramos no artigo 10. 

§ 4º - O Processo de escolha de turmas do Ciclo da Infância (1º, 2º e 3º Ano 
Escolar – Anos Iniciais do Ensino Fundamental) para o professor Doc. II de 

efetivo provimento, será realizado mediante apresentação de declaração de 

participação em formações de interesse relevante ao processo de 
alfabetização dos alunos, prioritariamente, ofertadas pela SME. 

(CACHOEIRAS DE MACACU, 2017, p. 2) 

 

                                                             
26 Art. 12 – para atuar na Sala de Recursos o Professor, prioritariamente, deverá comprovar uma das seguintes 

formações: I- Pós-graduação em Educação Especial e / ou Psicopedagogia; II - Licenciatura em Pedagogia, 

contendo na organização curricular do curso o componente “Educação Especial”.  
27 Art. 13 – para atuar na função de Coordenador de Laboratório de Informática, o Professor deverá, 

prioritariamente, comprovar uma das seguintes formações: I- Pós-graduação na área; II- Licenciatura em 

Pedagogia, contendo na organização curricular do curso o componente “Informática”; Curso de Informática 

Educativa com carga horária mínima de 120 horas, oferecido por Instituições Educacionais. (CACHOEIRAS DE 

MACACU, 2017, p. 3) 
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Apesar de o documento apresentar critérios de formação específica para algumas 

funções e turmas específicas, ele ignora a modalidade EJA e suas particularidades, ao não 

exigir formação específica do professor que atua na modalidade, como recomenda o parecer 

CEB11/2000. 

É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige aos sistemas 
de ensino e seus respectivos estabelecimentos que venham a se ocupar da 

educação de jovens e adultos. [...] Para tais estabelecimentos, as diretrizes 

aqui expostas são obrigatórias bem como será obrigatória uma formação 

docente que lhes seja consequente. [grifo nosso] (CURY, 2000, p.4)  

 

 

Concordamos com a importância que o parecer estabelece na garantia de que além da 

formação docente que todo professor deve ter, o professor da EJA deve estar ciente das 

particularidades e especificações da modalidade, preparado para interagir com empatia, 

diantedestes estudantes que procuram a modalidade, exercitando o diálogo necessário entre 

estes sujeitos. “Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por 

um voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das 

especificidades que a habilitação como formação sistemática requer” (CURY, 2000, p. 56). 

Cury (2000) afirma que  

O art. 4º, VI da LDB impõe a oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando; e no inciso VII, a oferta de educação escolar regular 

para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores 

as condições de acesso e permanência na escola. (p. 58) 

 
 

Entendemos que necessariamente essas adequações exigem uma formação específica 

para atuar como professor na EJA, “a fim de que se resguarde o sentido primeiro do termo 

adequação como um colocar-se em consonância com os termos de uma relação” (CURY, 

2000, p.58). Que neste caso a formação deve levar em conta a relação pedagógica com os 

diversos sujeitos da EJA, seja ele trabalhador ou não, com marcas e experiências que devem 

ser consideradas e adequadas à prática pedagógica, não sendo reduzida à fórmula “qualquer 

coisa serve” ou “antes isso do que nada”. 

 Freire (1996) nos chama a atenção à importância da assunção na prática educativa 

sobre a "experiência profunda de assumir-se" (p.18). Para isso, apela ao sentido do verbo 

“assumir”, no qual "poder ter como objeto o próprio sujeito que assim se assume" (p.18). 

Assumir-se enquanto docente da EJA implica em considerar a "outredade" do "não eu", ou 

seja, sugere identificar-se a uma modalidade, que demanda saberes e práticas específicas, mas 
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que se encontra inserida dentro de uma categoria profissional que não pode ser excluída ou 

posta à parte.  

Nesta perspectiva, acreditamos que a percepção do professor em relação a sua 

identidade profissional influencia na visão que ele tem sobre o estudante e estadeve ser 

discutida, especialmente considerando a heterogeneidade dos sujeitos da EJA.  

Nestas perspectivas, nos dedicamos nesta seção à análise de algumas falas dos 

docentes que estiveram nas reuniões que nos propomos a acompanhar como observação 

participante. Buscamos, nas afirmações dos interlocutores, desvelar possíveis sentidos ocultos 

nas aparentes verdades que descrevem sendo sua realidade, estas relacionadas principalmente 

ao que pensam sobre a orientação curricular voltada à EJA.Desse modo, foram identificados 

dois elementos centrais ao processo: (a) momentos de reflexões coletivas e compartilhadas 

sobre o currículo e a (b) probabilidade de troca de experiências. 

 

 

Figura  6 - Reunião para elaboração de uma proposta curricular para a EJA. 

 
Fonte: acervo dos autores. 
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Segundo Silva (2015), na elaboração de um currículo fazemos escolhas e essas 

constituem relações de poder, ou seja, o conhecimento, a cultura e o currículo são produzidos 

no contexto das relações sociais de poder. Nesse sentido, Arroyo (2013, p.12) destaca que 

“nem as escolas, nem seus mestres e educandos têm ficado à margem dessa rica e tensa 

dinâmica social”, alegando ainda, que a escola é disputada na correlação de forças sociais, 

políticas e culturais. 

Arroyo (2013) afirma que nestes tempos que vivemos, professores estão sendo 

obrigados a mudar as práticas e forma de trabalhar, levando-os a repensar sobre as suas 

identidades profissionais. Ele ainda nos diz que, nos convívios e diálogos com professores e 

professoras da educação básica, é fácil notar essa mudança de identidade referente ao 

convívio com os estudantes e apresenta alguns depoimentos que mostram essas tensões de 

identidade que são moldadas em tantas salas de aula. 

com os alunos com que trabalho tive de aprender a ser educador”; “eu acho 

que o que eu mudei foi minha relação com o aluno. Hoje, eu vejo que meu 
foco é o aluno. [...]. o que eu vejo de mudança significativa na minha prática 

é que meu foco saiu da matemática e foi para o aluno[...]. Hoje eu tenho uma 

preocupação maior em perceber a turma, em perceber os alunos e orientar 

minhas ações pelo que eu percebo que eles me trazem diariamente do que na 
lista de matemática. Eu acho que essa é a grande mudança ou diferença [...]. 

(ARROYO, 2013, p.24).  

 
 

Nas respostas de alguns professores, observamos a indissociabilidade entre o "ser 

professor da EJA" e os estudantes que, apesar de serem vistos de maneira plurais, traduzem-se 

como a expressão viva da modalidade, razão pela qual sem o estudante, não haveria um "ser 

professor", em outros termos, atividade docente do que é a discente, não se separa (FREIRE, 

1996). Sobre este assunto destacamos algumas frases dos docentes que acompanhamos: 

 

Quem trabalha com a EJA precisa ter identificação com a modalidade. 

(Prof. 1) 
 

 

A EJA precisa ser encarada como uma modalidade totalmente diferente. 
(Prof. 2) 

 

 

Estas falas nos remetem a esta indissociabilidade indicada por Freire (1996), e 

também a inquietação com a necessidade de mudança de identidade profissional com a 

finalidade de atender um estudante que exige que o professor pense além da docência, 

didática e currículo. 
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Paiva e Oliveira (2009) tratam a EJA como um espaço onde não podemosnos 

restringir apenas a conteúdos intelectuais. Atuar nesta modalidade implica lidar também com 

valores, com formas de respeitar e conhecer as diferenças e os iguais.  

O ato de professar algo exige outro a quem se professa, não sendo uma ação de via 

única. Nesse sentido, Tardif (2002) defende que ensinar: 

é saber agir com outros seres humanos e sabe que lhes ensino. Daí decorre 

todo o jogo sutil de conhecimentos, de reconhecimentos de papéis 

recíprocos, modificados por expectativas e perspectivas negociadas. (p.13) 

 

 

Assim, nenhuma aprendizagem deve-se fazer destituída do sentido ético, humano e 

solidário que justifica a condição de seres humanos, providos de inteligência. À medida que o 

trabalho docente se amplia, não dá para reduzir os professores a meros “aulistas28”, e isso 

influencia, inclusive, na formação deste docente. (ARROYO, 2013). 

Arroyo (2013) acredita que a identidade educadora do professor nem sempre está 

relacionada à sua identidade profissional e associa esse fato à formação, pois julga que a 

preparação para sermos educadores não faz parte de nossa formação. Atribuiu o que chama de 

“secundarização da função educadora na docência e nos currículos” (p.25) a dois principais 

fatores: o primeiro, à ditadura no Brasil e na América Latina, que desterrou educadores como: 

Paulo Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e outros, “e tentaram desterrar também o 

pensamento pedagógico, a própria função educadora da docência, dos currículos e das 

escolas” (p.25). E o segundo fator, a “nova reação conservadora por secundarizar e expatriar a 

educação dos currículos e da docência” (p.25). Com isso, as políticas neoliberais, fruto deste 

segundo ponto apresentado, força expatriar a educação dos territórios escolares, do currículo e 

da docência, enfatizando o “treinamento e domínio de competências e nas avaliações e 

classificações de alunos e mestres por domínios de resultados”. (p.25). 

Concordamos que a formação profissional precisa reaprender a identidade 

educadora, uma vez que essa identidade mostra a urgência em olhar para os estudantes e passa 

a ser “parâmetro obrigatório” para repensar a prática docente e a identidade profissional na 

sala de aula, que não deve ser reduzida a simples “aulista”. 

Conforme já apontava Arroyo (2006), uma das características da formação dos 

educadores de jovens e de adultos tem de ser conhecer as especificidades, do que é ser jovem, 

do que é ser adulto e, até mesmo, do que é ser idoso.  

                                                             
28 Arroyo (2017, p.25) usa o termo aulista como síntese para definir o professor que as escolas exigem que tenha 

como prática “passar matéria, a tempo completo, sem outras atividades que os desvirtuem dessa função nos 

tempos de aula”. 
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Em qualquer programa de formação do educador e da educadora da EJA, as questões 

que devem ser nucleares, e a partir das quais tudo deve girar, são: quem são esses indivíduos 

com os quais iremos trabalhar? 

Sendo assim, quando se fala da necessidade da criação de uma política específica 

para a EJA, para a formação do professor educador, é necessário considerar: 

O foco para se definir uma política para a educação de jovens e adultos e 

para a formação do educador da EJA deveria ser um projeto de formação que 

colocasse a ênfase para que os profissionais conhecessem bem quem são 
esses jovens e adultos, como se constroem como jovens e adultos e qual a 

história da construção desses jovens e adultos populares. Não é a história da 

construção de qualquer jovem, nem qualquer adulto. São jovens e adultos 

que têm uma trajetória muito específica, que vivenciam situações de 
opressão, exclusão, marginalização, condenados à sobrevivência, que 

buscam horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na educação. 

(ARROYO, 2006, p. 23). 
 

 

Após a aprovação do Parecer CNE nº 11/2000, no qual estabelece Diretrizes 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos e retoma a defesa do direito dos jovens e 

adultos a uma educação de qualidade29. É esperada mudança no processo de formação 

docente dos profissionais que lecionam na EJA, pois o mesmo enfatiza que esta formação 

deverá ocorrer ao longo de toda a vida. 

Entre os aspectos que o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 promove mudanças 

significativas, destacamos a necessidade da formação de professores para EJA: 

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a 

EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 

professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 

ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar preparado para 
interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o 

exercício do diálogo. (BRASIL, 2000, p. 52). 

 

 

Diante do exposto, constata-se que a experiência profissional dos sujeitos-educadores 

da EJA vai sendo construída com a própria prática educativa nesta modalidade. Em 

Cachoeiras de Macacu não há, por parte da Secretaria Municipal de Educação, requisito para 

que professores sejam selecionados para atuar na EJA, bastando ser professor formado em 

                                                             
29 Segundo Libâneo (2004, p. 66): Educação de qualidade é aquela que promove para todos o domínio de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais necessários ao atendimento 

de necessidades individuais e sociais dos alunos, à inserção ao mundo do trabalho, à constituição da cidadania 

tendo em vista a construção e uma sociedade mais justa e igualitária. Em outras palavras, escola com qualidade 

social significa a inter-relação entre qualidade formal e política, é aquela baseada no conhecimento e na 

ampliação de capacidades cognitivas, operativas e sociais, com alto grau de inclusão. 
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uma das licenciaturas, ou no caso do primeiro segmento do ensino fundamental, formado em 

curso normal.  

 

3.2. O estudante da EJA sob a perspectiva destes professores 

 

De acordo com Arroyo (2017), o estudante da EJA tem o direito de conhecer os 

processos de produção do conhecimento e afirma que 

entender os processos de produção e de seleção dos conhecimentos será um 
caminho para entender os processos de sua aprendizagem. Até um caminho 

para entender os supostos problemas de aprendizagem que condenaram 

milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos a tentar novos percursos 

na EJA. Somente entendendo os processos de produção-seleção dos 
conhecimentos curriculares será possível entender a história da EJA. 

Entender-nos como seus profissionais. (p.133) 

 
 

Consideramos que a educação é uma chave indispensável para o exercício da 

cidadania e se impõe cada vez mais, revelando mudanças e inovações para a sociedade.De 

acordo com Paiva (2015),na modalidade EJA a educação possibilita aos indivíduos que a 

buscam, quando retornam à escola: renovação de suas potencialidades; desenvolvimento de 

habilidades; confirmação dos saberes adquiridos em experiências próprias de vida. Segundo a 

mesma autora, 

a EJA representa um componente significativo no processo de aprendizagem 
ao longo da vida e pode envolver um continuum que passa da aprendizagem 

não formal para a formal. A EJA torna-se, assim, um eixo conceitual para 

pensar global e localmente questões e desafios educacionais. (PAIVA, 2015, 
p. 9) 

 

 

Segundo a Constituição Federal, são sujeitos da EJA jovens e adultos que não 

tiveram a escolarização garantida na “idade própria”. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria. (BRASIL, 2016, p.124). 

 

 

Os artigos 37 e 38 que tratam da EJA na LDBEN fixam apenas idade para exames 

supletivos, 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 
ao longo da vida.    
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Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular.§ 1º Os exames a que se refere 

este artigo realizar-se-ão:I - no nível de conclusão do ensino fundamental, 

para os maiores de quinze anos;II - no nível de conclusão do ensino médio, 

para os maiores de dezoito anos.(BRASIL, 1996, p. 31). 
 

 
De acordo com Paiva (2015), ao usar o termo “idade própria”, a legislação nega a 

concepção da EJA de aprender por toda vida, que não tem idade própria para acontecer. E 

destaca que seja importante lembrar que 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos é não só um direito constitucional 

como também uma dívida social, pois ao longo da história educacional 

brasileira, as camadas sociais mais pobres tiveram e ainda têm enormes 

dificuldades de se beneficiarem com as possibilidades de melhores 
condições de saúde e educação. Não por acaso o segmento educacional 

brasileiro que ainda registra maior crescimento é o da Educação de Jovens e 

Adultos, indício forte de um modelo excludente que continua produzindo 
fracasso escolar em série. (p. 10). 

 

 

Podemos observar que este fato se comprova na fala de uma professora do grupo ao 

afirmar que: 

 

Os alunos que chegam à EJA são os excluídos dos excluídos.  
(Prof. 3). 

 

 

Neste sentido, entendemos que o analfabetismo e outros problemas relacionados ao 

processo de ensino-aprendizagem são construídos, em geral sob marcas de negação e 

opressão, o que contribui com a discriminação e desqualificação deste sujeito que é excluído e 

não se adapta ao sistema escolar, que por si só gera exclusão. Consideramos ainda que 

qualquer indivíduo deva ter suasnecessidades de aprendizagem atendidas em aspectos 

relacionados às diversas áreas do conhecimento como em relação aos contextos socioculturais 

em que estão inseridos. Sobre esta observação, destacamos a fala de um professor: 

 

Precisamos trabalhar a autoestima do estudante para que jovens, adultos e 
idosos se integrem de maneira que construam o conhecimento a partir das 

vivências. (Prof. 4). 

 

 

É preciso que as trajetórias de vida dos estudantes da EJA sejam valorizadas e 

“levada em conta pelos professores no que diz respeito à construção coletiva de propostas ou 

de projetos pedagógicos desta modalidade” (PAIVA, 2015, p. 11).  
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Com isso levantamos questões que podem nos ajudar aentender como foi pensada e 

construída a orientação curricular do município de Cachoeiras de Macacu, e para qual 

estudante este currículo foi pensado.  

Destacamos então, frases de professores comentando sobre o perfil do estudante que 

costumam encontrar em suas salas de aula na EJA desse município. 

 

Há alunos que cumprem medidas socioeducativas, alunos usuários, chegam 

sob efeito de droga, traficantes. (Prof. 3). 

 
 

Tem o menor que não quer estudar, o idoso que não tem paciência, meia 

idade que tem algum sonho de concluir o ensino para servir de exemplo. 

(Prof. 5) 
 

 

Tem o aluno que não faz nada, não desgrudam da mochila, alunos muito 
novos. (Prof. 7) 

 

 

Naideia de juventude cabem muitas interpretações, no entanto, estas afirmações 

relatadas perpassam características importantes no perfil dos jovens e adultos da EJA. 

Andrade (2009) comenta serem essas características as mais marcantes: 

Tem em comum o fato de carregarem a marca da pobreza e de, exatamente 

por esse motivo, não terem a possibilidade de realizar uma trajetória 

educativa tradicionalmente considerada como satisfatória. São jovens que, 
por uma série de motivos, precisam abandonar a escola; vivem em periferias, 

favelas, vilas e bairros pobres [...] [...] circulam no espaço escolar um 

“incansável” número de vezes, com entradas, saídas e retornos, após o 
período estabelecido como próprio para a vida escolar. (ANDRADE, 2009, 

p. 40). 

 

 

Acreditamos que a escola seja um espaço de valor simbólico considerável para a 

juventude, sendo ainda um referencial de formação, crescimento e preparação para o que 

desejam alcançar na vida relacionada à formação profissional e pessoal. E a juventude, de 

maneira geral, tem buscado este espaço para ampliar possibilidades de desenvolvimento e 

obter conhecimento e formação de qualidade. 

Souza (2017) destaca que há uma concepção, estranha e anacrônica, por parte de 

muitos educadores da EJA de que a ida de jovens para a sala de aula da modalidade seja algo 

indesejável, perturbador e algo a ser combatido e cerceado, através cerceado através de 

“legislações excludentes que possam oferecer resistência a essa tendência histórica que, 

portanto, tem razões concretas e objetivas, majorando limites de idade e assim podendo livrar 

a EJA da presença perturbadora de tais atores sociais” (p.167). 
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Entendemos que, no discurso de embate entre estudantes jovens e estudantes mais 

idosos relatados diversas vezes nas reuniões que acompanhamos, temos o desejo de muitos 

professores sobre uma melhor regulação da idade do aluno da EJA.  

Apresentamos algumas frases que nos remetem a essa ideia, que surgem como 

solução para uma possível evasão de estudantes, como para a regulação da disciplina. 

 
O idoso não suporta conviver com alunos mais novos abusados e que não 
respeitam as regras. (Prof. 6). 

 

 

O convívio do aluno mais jovem com os idosos é tenso, gera evasão dos 
alunos mais idosos. (Prof. 2). 

 

 

Compreendemos que a Resolução SME/CM nº 011, 201730 nos dá pista para esse 

processo que Carrano (2007) chama de Juvenilização da EJA. Este documento traz ,em seu 

artigo 6º, uma redação que nos chama atenção sobre a determinação de encaminhar estudantes 

para a EJA. 

Art. 6º - deverá ser encaminhado para a Educação de Jovens e Adultos, o 

aluno que tiver 15 anos completos ou a completar até 05/02/2018, e estiver 
solicitando matrícula ou a sua renovação nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. (CACHOEIRAS DE MACACU, 2017, p. 3). 

 
 

Consideramos importante ressaltar que o Parecer CNE/CEB Nº: 6/2010 que retoma 

as  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos e considera a idade 

inicial para matrícula nos cursos de EJA a partir de 15 anos para o ensino fundamental e para 

o ensino médio a partir de 18 anos, em consonância também com a disposição da LDBN Art. 

3831, aponta as mesmas idades mínimas para a realização dos exames ditos supletivos. O 

parecer cita que: 

Utilizar marcos legais pode ser útil, sim, se for para garantir que a 
flexibilidade da legislação sirva para possibilitar condições concretas de 

acesso à educação para esses jovens, porque entende suas condições de vida 

e de necessidade de trabalho precoce, sua origem pobre, sua escolarização 
marcada por descontinuidades, repetências, exclusão. O leque de 

possibilidades deve estar a serviço da cidadania, ancorado no princípio da 

qualidade. (p. 4). 

 
 

                                                             
30Essa resolução dispõe sobre a matrícula para o ingresso e permanência de alunos nas unidades escolares 

municipais e municipalizadas do sistema municipal de ensino de Cachoeiras de Macacu. 
31 Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional 

comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.§ 1o Os exames a que se 

refere este artigo realizar-se-ão:I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos;II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
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Contudo, não vimos neste parecer a obrigatoriedade desse estudante, a partir de 15 

anos, ser matriculado na EJA, como prevê o documento da SME/CM nº 011. Apoiando-nos 

no parecer CNE/CEB Nº:6/2010 entendemos que o indivíduo com mais de 15 anos completos 

deve ter respeitado o seu direito público subjetivo, pois a LDB Art. 5º nos afirma que o acesso 

à educação básica obrigatória“é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo” 

(p. 8), com isso não faz e nem deveria fazer qualquer discriminação de idade ou outra de 

qualquer natureza ao estudante que busca estabelecimentos oficiais de ensino. 

Não são poucas as discussões que se debruçam sobre a juvenilização da EJA, vista 

como um problema socioeducacional do tempo presente na modalidade, como mostra Carrano 

(2007, p. 1). 

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. 

 
 

Contudo, a sigla EJA abriga o termo Jovem e incorpora esse sujeito ao conjunto 

daqueles que têm direito à educação, sendo necessários novos olhares sobre esta questão. 

Uma forma de enfrentar este desafio é proposto por Carrano (2007) que indica que os espaços 

escolares devem caminhar para atender a multiplicidade de sujeitos jovens, não apenas alunos 

“histórica e territorialmente situados impossíveis de conhecer a partir de definições gerais e 

abstratas” (p. 2). O mesmo autor acredita que “neste sentido, seria preciso abandonar toda a 

pretensão de elaboração de conteúdos únicos e arquiteturas curriculares rigidamente 

estabelecidas para os ‘jovens da EJA’” (p.2). A presença de jovens da EJA nos mostra que a 

escola é parte efetiva dos projetos de vida destes estudantes. E que eles estão exercendo o 

direito à educação básica.  

 

Estas ideias estão expressas na seguinte fala de um professor: 

 

Não podemos ver a EJA como depósito de alunos que não servem para o 
ensino da manhã. (Prof. 4). 
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Esta fala nos remete, como afirmamos anteriormente, ao que Carrano (2007) 

defende, que estudante da EJA não deve ser visto como um sujeito que está apenas 

“participando de um mero jogo funcional de correção de fluxo escolar ofertado em 

instituições de espaços e tempos deteriorados” (p. 9). Concluindo que seja desafio dos 

professores da EJA, 

trabalhar numa modalidade da educação na qual a homogeneidade dos 
sujeitos não é a tônica dominante. A ideia de homogeneidade – de faixas 

etárias, de tempos de aprendizagem, de conhecimentos etc. – que pode até 

fazer algum sentido em algumas circunstâncias educacionais, é, por 

definição, inviável nos tempos e espaços da EJA. Nos espaços da EJA os 
sujeitos são múltiplos e ainda que existam sujeitos com perfis similares é 

preciso estar atento para as trajetórias de vida que sempre são singulares e 

portadoras de potencialidades que podem não se revelarem de imediato. 
(CARRANO, 2007, p. 9). 

 

 

Desse modo, podemos imaginar que a migração de muitos jovens do ensino regular 

para a EJA não se deve somente a um silencioso e disfarçado movimento de expulsão e 

migração forçada. Entendemos que esta migração demonstra, como comentamos 

anteriormente, um movimento consciente dos jovens em busca da formação de qualidade, ou 

seja, 

vir para a Educação de Jovens e Adultos não é para muitos o castigo que se 

supunha. Pelo contrário, é uma tentativa de ainda encontrar algo novo dentro 

da educação, uma chance que dão à escola de mostrar algo diferente do que 

tinham até então, recusando as formas a que têm sido sistematicamente 
destinados. (SOUZA, 2017, p. 167). 

 

 

Arroyo (2017) acredita que esses jovens fazem parte de grupos sociais não 

reconhecidos, em nossa história política, cultural e pedagógica, como cidadãos plenos nem 

como sujeitos, destacando que um “pré-requisito para ser reconhecido como cidadão, humano 

tem sido fazer um percurso exitoso de escolarização”. (p.228). E defende que a riqueza de 

estudos da juventude seja obrigatória nos currículos de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação, pois acredita que a EJA terá de ser outra uma vez que os estudos da 

juventude vêm mostrando que: 

esses adolescentes, jovens-adultos pensados analfabetos, iletrados, sem 

leituras de si e do mundo, pensados sem valores, sem humanidade mostram-
se humanos, com valores, culturas, saberes, leituras e identidades. Sua 

educação, seus profissionais e seus currículos não serão pensados para passá-

lo da ignorância, do iletramento, da incultura e sub-humanidade, mas para 

acompanhá-los, reforçando saberes, leituras, valores, culturas que, como 
humanos, já levam do trabalho. (ARROYO, 2017, p. 229) 
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Acreditamos que o pensamento pedagógico deve aprender com a EJA, deixando a 

visão negativa, que marcou em geral a modalidade, de estudantes iletrados, não escolarizados 

e reconhecendo estes estudantes jovens, adultos e idosos como sujeitos produtores de cultura, 

de linguagens culturais e de saberes.  

Ressaltamos que a migração de jovens para a EJA, seja ela por qualquer motivo já 

mencionado anteriormente, provoca situações que merecem um olhar atento para a 

especificidade dos sujeitos, pois há um choque de geração que aparece na fala de um 

professor, quando apresenta características do estudante da modalidade. 

 

Os idosos não aceitam os alunos com comportamento que não seja 
tradicional, mesmo quando há empenho do professor em fazer diferente, é 

difícil o aluno de mais idade entender ou aceitar, pois entendem a escola no 

modelo que conheceram anteriormente, tradicional. (Prof. 7). 

 

Compreendemos que o idoso ao procurar a EJA busca além de conhecimentos 

formais, também uma valorização pessoal, pois, apesar de sua idade avançada, ainda é, em 

geral, um participante ativo da sociedade, com direitos e deveres como todos os outros 

cidadãos. Muitos retornam aos bancos escolares na expectativa de que o ensino seja mediado 

da mesma forma que era em seu tempo regular, pois criaram uma certa expectativa e crença 

de que somente no modo tradicional se aprende. 

Acreditamos que seja a EJA o ambiente propício à valorização das experiências 

vividas pelos idosos e estas devem ser vivenciadas na EJA, pois nessa modalidade de ensino a 

flexibilização do educador e a metodologia adotada permitem a contextualização dos 

conteúdos com a realidade desses indivíduos, ocasionando uma rede de interesse dos mesmos 

na continuidade dos estudos.  

Sobre este assunto as autoras Lopes e Burgardt (2013, p.321) afirmam que: 

A educação para os idosos apresenta-se com o intuito de compartilhar 
saberes e conhecimentos, bem como aprendizagens significativas, não 

somente para o trabalho, mas também para assumir seus direitos, cumprir 

seus deveres, possuir autonomia, compreender o mundo e as tecnologias a 

sua volta e, por fim, envelhecer com dignidade, ou seja, obter e construir 
conhecimentos para a vida. 

 

 

Portanto, a educação do idoso deveria privilegiar as suas necessidades específicas, 

com intuito de sua (re)inserção na sociedade, tornando-se um membro participativo da 

mesma. Em decorrência disso, a EJA torna-se a opção mais acertada para os idosos que 

necessitam concluir sua escolarização formal. No entanto, há adequações profissionais e 
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curriculares pertinentes e necessárias que devem ser revistas para que isso realmente aconteça 

de forma adequada. 

No artigo 22 do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003, p. 16), temos que: “Nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados 

ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. 

Esse artigo nos propõe uma reflexão acerca da existência e valorização dos idosos, 

em ouvi-los, atendermos às suas necessidades individuais e promovermos, ainda, sua 

reinserção, se essa for compatível com sua saúde física e intelectual. Lopes e Burgardt (2013, 

p.326) concluem que é preciso levar em consideração que a reincorporação do idoso “ao meio 

social pode dar-se não somente através do trabalho, mas também de espaços que contribuam 

com seu bem-estar e melhoria de qualidade de vida”. Entretanto, como assegurado 

legalmente, o direito à educação deve ser garantido e de qualidade. 

 

 

3.3. O currículo da/na EJA sob a perspectiva destes professores 

 

Pensar os processos de ensino-aprendizagem na EJA, seus currículos e o papel das 

práticas culturais nesta relação exige uma articulação entre o que é único e o que é múltiplo 

além de articular o global ao local. 

 

Este é um território em constante disputa (ARROYO, 2013, p.13) “é o território mais 

cercado, mais normatizado”, não há neutralidade neste campo.  De acordo com Arroyo, o 

currículo se impõe sobre a criatividade do professor, pesando o trabalho do professor através 

de conteúdo, avaliações, ordenamento de conhecimento em disciplinas e níveis e considera 

que muitos tratam esse currículo como algo sagrado e indiscutível. Afirma ainda que estas 

relações entre professores e currículo passem a ser campo de debates, estudo, de encontros 

nas escolas e em cursos de formação e apresenta duas tendências que se contrapõem nesta 

relação. 

De um lado os docentes da educação básica se tornaram mais autônomos 

como coletivos sociais, acumularam níveis de formação, conquistaram 

tempos de estudo, de planejamento, de atividades lutam por serem menos 
aulistas, menos transmissores mecânicos de conteúdos, de apostilas, do livro 

didático; mais criativos, mais autores e senhores de seu trabalho individual e, 

sobretudo, coletivo. De outro lado, as diretrizes e normas, os ordenamentos e 
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as lógicas curriculares continuam fiéis a sua tradicional rigidez, 

normatização, segmentação, sequência e avaliação. 
(ARROYO, 2013, p. 35) 

 

 

Apesar dessas tendências explicitadas, encontramos em discurso de professores, 

durante as reuniões para elaboração do documento de orientação curricular, posicionamento 

contrário à autonomia do professor e que se aproxima ao que o autor chama de “tradicional 

rigidez”, ao expressarem seu apego ao currículo expresso essencialmente no livro didático, 

das seguintes formas: 

 

Qualquer proposta que não seja o livro é complicada. O livrofacilita o 
trabalho. (Prof. 3). 

 
O livro precisa ser usado para facilitar, o aluno tem a atividade, mesmo que 

esqueça o caderno, terá o livro para repor. (Prof. 5). 

 

Eu não tenho essa paciência, sou ruim nesse sentido, se esquecer o livro eu 
não deixo fazer a prova. (Prof. 2). 

 

 

A interpretação do curso das falas destes professores nos leva a entender que os 

processos de elaboração curricular estão submetidos a sentidos diversos que justificam a 

eleição dos conteúdos operados nos livros didáticos.  

Esta interpretação envolve conceber a educação escolar composta de versões 

curriculares homogeneizantes que simplificam, como nas frases destacadas, o trabalho 

docente, olhando-o de forma normativa.  

Entretanto, diversas pesquisas atentam para a necessidade de que, especialmente na 

EJA, devemos buscar ir além dos modelos, mas considerando o fato de que as experiências 

educativas podem também se constituir a partir desses modelos. Vivemos e convivemos com 

uma imensa pluralidade de experiências, com processos de negociação múltiplos, mais ou 

menos explícitos, misturas diferenciadas entre os modelos, criações curriculares locais e 

outros elementos que tecem a complexa rede que constitui a formação de todos nós. 

As escolhas curriculares e seleção do conteúdo a partir dos interesses e saberes dos 

estudantes, aparentemente, não foram levados em conta nas discussões que observamos. 

Todavia, essas escolhas curriculares centradas nos estudantes são claramente explícitas nas 

normativas educacionais para essa modalidade. 

É preciso promover uma revolução profunda nas propostas curriculares para 

a EJA, e não se limitar a meras adaptações ou recortes de propostas pensadas 

e elaboradas para adolescentes de 11 a 14 anos. O jovem e o adulto são 
cidadãos mais conscientes acerca da falta de alguns conhecimentos das 
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diferentes disciplinas; ao mesmo tempo, são sujeitos que já põem em ação 

conhecimentos construídos ao longo da vida, inclusive a serviço da tarefa 
profissional. Assim, sua relação com o conhecimento é muito distinta 

daquela de crianças e adolescentes que cursam o Ensino Fundamental. É 

ainda indispensável levar em conta que o aluno da EJA tem experiências de 

vida e também profissionais e que busca conhecimentos com intenções 
muito específicas – como, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho, 

progredir na profissão, continuar os estudos. Mas isso não significa que se 

deva fazer uma mera adaptação de uma construção de uma proposta 
curricular transposição didática realizada para alunos do chamado “ensino 

regular”. Essa transposição didática dos saberes “científicos” para saberes 

escolares deve ser construída tendo em mente alunos com experiências 

específicas de vida, como os alunos da EJA. (BRASIL, 2002, P 118-119). 
 

 

 No entanto, segundo Cassab (2017, p. 92) as escolhas curriculares na EJA “estão em 

constante enfrentamento em relação aos currículos prescritos propostos para essas disciplinas 

no ensino dito regular”. Por conta disso, destacamos um relato de uma professora que afirma 

ser difícil trabalhar todo o conteúdo sugerindo que,  

 
o currículo precisa ser reduzido, sabendo que ele é vivo e precisa seguir a 

demanda.(Prof.3) 
 

 

Ou seja, esta fala sugere que a demanda está relacionada com o tempo, que impõe 

aos professores o trabalho de seleção curricular. Mesmo reconhecendo a importância que os 

saberes dos estudantes exercem sobre o processo de seleção curricular, o tempo impõe a 

difícil tarefa de fazer escolhas, “enquanto que o ‘todo’ aponta para a existência de um 

currículo pré ativo que exige reverência dos educadores”. (CASSAB, 2017, p. 93). 

Podemos presumir, diante das falas dos professores que ouvimos, a percepção da 

importância na identidade profissional em conhecer o estudante da EJA, valorizá-lo,mas ao 

mesmo tempo, de forma contraditória, lhe oferecer currículos pré-estabelecidos e, quase 

sempre, distantes de sua realidade.  

Por fim, destacamos que Arroyo (2017, p.134) destaca que “se há autoritarismo na 

docência, ele vem da própria visão que se apoderou dos conhecimentos curriculares que tem 

de transmitir, como a síntese de todo conhecimento socialmente produzido”. Ou seja, por 

mais que o professor tente ser democrático, se vê bloqueado pelo caráter “absoluto, neutro, 

objetivo, cientificista dos conteúdos que tem de ensinar”. Reduzindo o professor à condição 

de “aulista” que deve apenas ensinar e o aluno apenas aprender, de forma que todos “crentes 

de crenças absolutas, incontestáveis. Crentes das ‘verdades’ dos especialistas em currículos”. 
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CAPÍTULO 4 

 

A ESCUTA AO ESTUDANTE DA EJA 

 

 Neste capítulo apresentamos e analisamos os dados coletados da aplicação de 

questionários em turmas de EJA da escola selecionada, dos quais conseguimos selecionar 

nosso informante-chave para a aplicação de entrevista.  

 

 

4.1. Aplicação dos questionários e apresentação de dados 

 

Retomamos neste ponto a nossa visita à escola no dia 11 de setembro, para 

aplicarmoso questionário visando coletar informações a respeito do alunado da EJA da escola 

selecionada e, posteriormente, escolhernosso informante-chave.Assim, apresentamo-nos à 

direção da escola esolicitamos a autorização para aplicar o questionário nas turmas, como 

combinado anteriormente.  

Neste dia, a turma do primeiro segmento do ensino fundamentalcontava com apenas 

dois estudantes. Apresentamos brevemente nosso objetivo da pesquisa aos estudantes, e 

apenas um deles se propôs a responder o questionário.  

Procuramos, em seguida as turmas do segundo segmento do ensino fundamental e, 

após apresentar nossos objetivos e conversarmossobre a importância da pesquisa, notamos 

que alguns estudantes se mostraram temerosos em responder o questionário, talvez por receio 

de apresentar algo que pudesse comprometê-los. Nestas turmas noveestudantes aceitaram 

responder o questionário. 

Dessa forma obtivemos o total de 10 participantes desta fase. Consideramos que, 

mesmo com poucos questionários respondidos, tínhamos material suficiente para 

conseguirmos atingir nossos objetivos da pesquisa.  

 

Nesta busca pela compreensão dos sujeitos da EJA que tratamos, Julião (2015) nos 

recomenda compreender melhor essa modalidade de ensino diante da diversidade32 do público 

e defende que, “em sua amplitude, a diversidade deve ser entendida como uma construção 

                                                             
32 O autor citado compreende o conceito de diversidade, conforme o dicionário Aurélio, como “diferença, 

dessemelhança, dissimilitude; caráter do que, por determinado aspecto, não se identifica com algum outro” 

(BRASIL,2008) 
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histórica, cultural, social e econômica das diferenças” (p.161). Pretendemos ao apresentar 

características dos sujeitos participantes desta pesquisa, valorizar e compreender essa 

diversidade. 

Levando em conta o perfil de estudantes da EJA traçado na Proposta Curricular para a 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2002), percebemos que os alunos que participaram de 

nossa pesquisa têm perfil semelhante com o deste documento. O documento citado aponta em 

seu levantamento que 58% dos estudantes da EJA são do sexofeminino e 42% do masculino, 

tendo como maior percentual os solteiros (61%), havendo 32% casados, 6,5%separados e 

0,5% de viúvos. 

No universo de alunos que responderam à nossa pesquisa, podemos observar na 

Tabela 5 que,seis são do sexofeminino e quatro do masculino. Entre os estudantes,7 são 

solteiros, havendo 2casados e um divorciado. Na identificação da cor (Tabela 6), 7 estudantes 

se declaram sendo pardos, um branco, um indígena e um negro. 

 

 

Tabela 5- Estado civil / Gênero. 

  

Estado civil 

 

 

Solteiro 

 

 

Casado 

 

Divorciado 

Masculino 

 

4 3 0 1 

Feminino 

 

6 4 2 0 

TOTAL 

 

10 7 2 1 

Fonte: acervo do autor. 
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Tabela 6 - Cor – Etnia / Gênero. 

  

Cor  - etnia 

 

 

Branco 

 

 

Indígena 

 

Pardo 

 

Negro 

Masculino 

 

4 1 0 3 0 

Feminino 

 

6 0 1 4 1 

TOTAL 

 

10 1 1 7 1 

Fonte: acervo do autor. 

 

 

Em relação à faixa etária, a maioria se insere entre o intervalo de 15 a 20 anos, 

conforme os dados apresentados na Tabela 7, a seguir. 

 

Tabela 7 - Ano de nascimento / Gênero.  

Ano de nascimento Gênero 

 

Masculino  

 

Feminino 

1970 a 1980 

 

2 1 

1992 a 1997 

 

0 1 

1998 a 2003 

 

2 4 

Fonte: acervo do autor. 

 
 

 

Ao serem indagados a respeito de filhos, metade (5) dos estudantes afirmou ter um 

filho ou dois. A outra metade afirmou não ter filhos. 

Em relação a trabalho, o número de estudantes desempregados ou que trabalham por 

conta própria superao de empregados, conforme se verifica na Tabela 8. Entre as principais 

ocupações dos estudantes que afirmam trabalhar por conta própria, destacam-se pedreiro, 

ajudante de pedreiro e cabeleireira. 
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Tabela 8 - Modalidade de trabalho / Gênero. 

O questionário contou também com duas perguntas do tipo “semiabertas” que 

incluímos no intuito de obtermos elementos para entender um pouco da relação estudante da 

EJA com o currículo que ele experiencia, a primeira: “Como são as suas aulas na EJA?” e a 

segunda: “Como você gostaria que fossem suas aulas na EJA?”.  

A partir deste ponto, passamos a apresentar alguns destaques das respostas que 

obtivemos nestes questionários, que nos serviram também para a seleção de nosso informante-

chave.  

Assim como fizemos em relação aos docentes no capítulo anterior, não vamos citar 

nomes, optamos pelas identificações impessoais: estudante A, estudante B e assim 

sucessivamente. 

Ao responder nossa primeira pergunta o “estudante A” comenta que suas aulas são 

boas e alega que é uma oportunidade de estudar para quem trabalha durante o dia, como 

mostra a Figura 7. 

 

 

Figura  7- Resposta do estudante A – pergunta 1. 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

 Modalidae  

Gênero  Tipo de trabalho 

 

Trabalho com  

carteira assinada 

 

Trabalha  

por conta própria 

Desempregado 

Masculino  

 

2 2 1 

Feminino  

 

0 3 2 

TOTAL 

 

2 5 3 

 Fonte: acervo do autor. 
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Arroyo (2017) nos lembra da necessidade de olhar para os estudantes da EJA como 

sujeitos de escolhas não tão livres, mas escolhas. Afirma que, para entendermos o significado 

radical, político e pedagógico à educação desses estudantes, é necessário vê-los como 

“passageiros em deslocamentos noturnos do trabalho à EJA” (p.21) e desta para a moradia, 

por vezes distantes. 

Consideramos importante ressaltar que aqui não estamos tratando de quaisquer 

passageiros, há uma marca definida de quem são estes, visto que a EJA é uma modalidade 

para os diferentes percursos sociais e humanos. No entanto os personagens deste 

deslocamento, de maneira geral, são pobres, trabalhadores empobrecidos da cidade ou campo, 

mulheres. O autor comentado anteriormente destaca que estes personagens são: 

 
Aqueles/as que esperam nas filas – os passageiros do fim do dia e do início 

da noite – não são aqueles/as que se deslocam nos carros para o trabalho, 

para as faculdades ou para as casas – homens, mulheres brancos/as das 
classes médias, altas. São outros sujeitos e outros deslocamentos. Vêm de 

outros trabalhos, e não se deslocam para completar percursos escolares e 

humanos truncados. As pessoas adultas, jovens ou adolescentes nas filas à 
espera de ônibus vêm também do trabalho, mas de outros trabalhos e de 

jornadas longas, cansativas. As diferenças de percursos humanos, de 

trabalhos e de transporte revelam percursos sociais, raciais, de classes 

diferentes. Identidades sociais, raciais diferentes. São os mesmos passageiros 
do amanhecer. Bem cedo se deslocaram dos bairros e das vilas para o 

trabalho nos “bairros-bens” como domésticas ou pedreiros, serventes, 

limpadores/as de ruas, de escritórios, ou como serventes nas escolas, nos 
espaços públicos. (ARROYO, 2017, p. 22-23). 

 

 

Contudo, a EJA não deve ser compreendida como uma segunda chance de educação. 

Sobre isso Julião (2015) destaca que “a educação não pode ser considerada em momento 

algum como prêmio de consolação ou um tipo de educação reduzida [...], pois não é uma 

educação de pobre para pobres, mas sim um direito de todos” (p.158). 

Percebemos que os sujeitos que responderam nosso questionário são os passageiros 

do amanhecer do início do dia que, ao fim da tarde trabalhada para o início da noite, ocupam 

as salas de aula da EJA com diferentes concepções e percursos de vida.  

 

A “estudante E” nos apresenta um pouco do seu percurso de vida. Desempregada, ela 

afirma que a gravidez interrompeu seu processo de formação escolar por cinco anos. 
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Figura  8 - Resposta da estudante E – pergunta 1. 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Apesar de considerar suas aulas na EJA ótimas, a “estudante E” veladamente critica 

alguns profissionais que atuam na EJA, quando diz que, “tinha que dar uma melhorada em 

algumas pessoas, como professores e na portaria”. Percebemos que essa crítica é relatada de 

maneira breve também por outros estudantes, como a “estudante B”.  

Destacamos aqui parte da observação da “estudante B” sobre como são suas aulas 

(Figura 9). 

 

Figura  9 - Resposta da estudante B – pergunta 1. 

 

Fonte: acervo do autor. 
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Assim como a “estudante E”, a “estudante B” também afirma que suas aulas na EJA 

são boas, mas traz em seu discurso uma crítica mais contundente e, a nosso ver, importante de 

ser analisada.  

Em sua escrita, a “estudante B” fala da difícil convivência com alguns professores e 

reconhece que como estudantes devem respeitar a autoridade em sala de aula, mas também 

considera que são merecedores do mesmo respeito e nos escreve que: 

 
Tem alguns professores que gostam muito de debochar, e acha que os 

alunos são obrigados a ficar quieto. (Estudante B) 

 
 

Cassab (2017), comentando sobre os olhares construídos em relação ao estudante, à 

EJA e sobre preconceito, nos remete aos processos de exclusão social que sofrem estes 

estudantes e o enfrentamento de forma reflexiva que precisa ser encarada pelos professores 

desta modalidade. A autora afirma ser esta tarefa bastante complexa, pois se exige a 

compreensão e reconhecimento dos preconceitos que nos constituem como sujeitos sociais, 

seja ele de classe, raça, orientação sexual e gênero, que constituem a sociedade brasileira. Ou 

seja, ao não reconhecer o quanto o racismo é uma questão estrutural na sociedade brasileira, 

não percebemos as relações que são estabelecidas diante deste fato. 

Não podemos afirmar que o comportamento dos profissionais da escola que os 

alunos citam, esteja relacionado à questão de preconceito ou exclusão social, contudo, talvez 

esse seja um movimento importante que precisa ser empreendido em relação aos estudantes 

da EJA. Pois como afirma Cassab (2017, p.90), “diante dos olhares tão preconceituosos da 

mídia e da cultura política precisamos refletir sobre como a escola e nós educadores lidamos 

com os educandos, jovens, pobres, trabalhadores”.  

Nessa linha Arroyo admite (2013, p.171): 

Reconhecer os Outros educandos como jovens-adultos e como trabalhadores 
exigirá desconstruir as formas como têm sido pensados e alocados, em nossa 

história, seus coletivos, nas relações de classe, sociais, étnicas, raciais, de 

gênero, dos campos e das periferias. As políticas de educação, de trabalho, 

de espaço e de escolarização estão marcadas pelas formas inferiorizantes, 
segregadoras de pensá-los e alocá-los nas relações sociais, políticas. 

 

 

Podemos conjecturar sobre a inferiorização que Arroyo denuncia, à medida que a 

“estudante D” nos descreve sobre como se sente em relação a algumas atitudes de professores 

que ele destaca como sendo sua aula. 
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Os professores tratam a gente como filhos deles, não sabem falar com a 

gente, a gente chega um pouco atrasado e eles mandam voltar pra casa. 
Dentro da sala só sabem gritar, eles não sabem falar direito com a gente. 

Eles falam que vão sair no horário normal, mas sempre liberam cedo. 

(Estudante D). 

 

 

Moura (2009, p. 49), sobre esse tema, argumenta que essa questão que envolve 

aformação do docente que atua na EJA, bem como a forma com que o professor estabelece 

sua relação com os estudantes e, de modo geral, com a escola, vem se constituindo um sério 

problema. Para esta autora, “permanece a improvisação de professores (...)”. 

Vale ressaltar que a Resolução CNE-CEB 1/2000 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionaispara a EJA enfatizam a necessidade de formação específica paraa atuação na área de 

Educação de Jovens e Adultos. Portanto, escolaspúblicas estaduais e municipais e os 

movimentos sociais estãocom o desafio nas mãos de formar educadores capacitados para 

atuaremjunto a grupos de jovens e adultos. 

A “estudanteD” aponta ainda outro problema, a forma como a EJAvem sendo 

tratada. Ela deu dicas de que as escolas de EJA aindaconvivem com o descaso, materializado 

na subtração do direitoa aulas previstas no currículo, quando são “liberados” mais cedo. 

Nessa medida, percebemos que situações como essa descrita acima tendem a 

potencializaro que Haddad (2007) já alertou: a existência de um suposto esforço para tornar a 

EJA umaeducação de segunda classe. 

Cassab (2017, p. 91) defende que seja, “condição sinequa non33 do diálogo, 

promover deslocamentos34 em relação a essas formas tão negativas e preconceituosas de 

pensar as juventudes”, uma vez que essas imagens podem afetar as formas do professor 

compreender e trabalhar com estudantes da EJA. Quando os estudantes identificam na escola 

situações como as descritas, entendemos que ele está admitindo que a prática pedagógica 

possa estar incompatível com o que deseja enquanto estudante da EJA, mas também que os 

currículos escolares sejam desinteressantes. 

O estudante G, que posteriormente veio a ser nosso informante-chave, ao responder 

nossa primeira pergunta, nos traz em sua resposta termos que consideramos importante 

ressaltar (Figura 10), que se referem ao reduzido tempo destinado ao estudo na EJA. 

                                                             
33 O termo se trata de uma locução latina, “sem o qual não”. Significa: Indispensável, essencial. in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: < https://dicionario.priberam.org/SINEQUANON>, acesso em: 

20/02/2019 
34“Deslocamento” aqui possui dupla significação: objetivo, no sentido de enfrentamento das condições culturais, 

políticas e econômicas que inferiorizam e estigmatizam a juventude, especialmente as juventudes pobre e negra; 

e subjetivo, no que se refere às nossas representações singulares sobre esses mesmos jovens. (CASSAB, 2017, p. 

91) 
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Figura  10 - Resposta da estudante G – pergunta 1. 

Fonte: acervo do autor 

 

Observamos o termo “aula corrida” e podemos entender que este estudante considera 

que suas aulas sejam com pouco tempo. Isso, podendo ser ocasionado por diversas razões, 

entre elas destacamos o fato do curso ser noturno e contar com professores vindos de outros 

turnos trabalhados, às vezes em outras escolas,além de estudantes que precisam chegar após o 

horário. Também podemos imaginar que seja por falta de um planejamento adequado das 

aulas.  

Quando relata que os professores são aplicados, acreditamos que o estudante G 

entenda que os professores dominam o conteúdo que aplicam e com isso conseguem atuar 

adequadamente na EJA. 

Destacamos que alguns estudantes, ao responderem a pergunta 1, demonstram em 

sua escrita carinho e valorização do trabalho dos professores, como apresentada nas seguintes 

respostas. 

 

Minhas aulas são ótimas. Os professores tratam a gente com muita 
educação, são gente boa. Quando estamos com dúvidas, eles nos ensinam. 

Para mim são todos muito bons e legais. Enfim, é isso que eu tenho a falar. 

(Estudante C) 
 

São boas (as aulas), dá para aprender muito. As professoras são bem 

atenciosas e sabem explicar bastante. (Estudante H) 
 

Bem, eu gosto muito das aulas, e também gosto dos professores. Me admiro 

a capacidade dos professores. Parabéns. (Estudante J) 
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Nos chama atenção o peso que os estudantes colocam na capacidade ou não do 

professor em promover uma aula que atenda suas expectativas, condicionando o 

relacionamento professor/estudante à qualidade da aula ou do aprendizado. 

Percebemos que a sociabilidade e afetividade aparecem nestas falas apresentadas. 

Sobre isso Dayrell (2007, p. 1111) nos diz que “a sociabilidade, para os jovens, parece 

responder às suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de 

autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade”. Compreendemos que a 

experiência do saber se dá no sentido que Freire (2001) aponta, tendo em vista um conjunto 

de vivências humanizadoras, que o compartilhamento de saberes e o afeto são parte integrante 

das transformações de quem aprende.  

 

Consideramos, de igual modo, a segunda pergunta: “Como você gostaria que fossem 

suas aulas na EJA?”,importante na busca de características relativas, especialmente, ao 

currículo experienciado pelos estudantes. Percebemos que algumas respostas dos estudantes 

foram parecidas e, por isso, as apesentaremos em blocos.  

Destacamos a resposta dada pelo estudante G (figura 11), que acredita que os tempos 

das aulas deveriam ser organizados em dias e horários mais divididos, de maneira que as aulas 

passem a ser mais produtivas. 

 

Figura  11 - Resposta da estudante G – pergunta 2. 

 

Fonte: acervo do autor. 

 

 

Os estudantes A (figura 12) e C (figura 13) destacaram que as aulas deveriam ser 

mais dinâmicas, com mais tempo e com menos “dever”. 
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Figura  12 - Resposta da estudante A – pergunta 2. 

Fonte: acervo do autor 

 

 

Figura  13 - Resposta da estudante C – pergunta 2. 

Fonte: acervo do autor 

 

Considerando a especificidade da EJA, o desenvolvimento do trabalho pedagógico a 

partir das histórias de vida, os interesses e os saberes que os alunos trazem para as salas de 

aula, “a reflexão sobre a questão dos conteúdos a serem trabalhados assume uma dimensão 

que lhe é específica” (OLIVEIRA, 2007, p. 97). Acreditamos que essa ânsia por aulas mais 

dinâmicas ou “legais” não seja tarefa tão simples, pois “apesar da seriação e dos 

procedimentos classificatórios de avaliação, uma sala de aula sempre será constituída de 

sujeitos que sabem uma série de coisas e deixam de saber outras” (Ibidem, p. 94). Segundo a 

mesma autora, o dinamismo de uma aula implica no tipo de currículo adotado, pois 

quanto maiores as possibilidades abertas pelo currículo formal para dar conta 

dessa multiplicidade, mais ele estará inserido no cotidiano da experiência 
escolar. Quanto mais fechado e definidor se pretender o currículo formal, 

menos associações terão com a dinâmica cotidiana das salas de aula. Ou 

seja, ao invés de prescrever o que deve ser a escola, uma proposta curricular 
precisa dialogar com aquilo que ela é. (OLIVEIRA, 2007, p. 94) 

 

 

Percebemos na fala de alguns estudantes que este engessamento, que a autora 

comenta ser o currículo mais fechado, pode interferir na prática pedagógica dos professores e 

refletir na percepção que os estudantes têm enquanto sujeitos pertencentes ao ambiente 

escolar. Apresentamos respostas dos estudantes B e E, onde entendemos que a escola não está 

dialogando com aquilo que ela é, uma escola que atende a modalidade EJA. 

 

Eu queria que, pelo menos, nós pudéssemos sair para comprar alguma coisa 

pra comer. Hoje foi uma guerra pra poder sair. A portaria tá uma vergonha, 

nós não podemos fazer nada, mesmo pedindo permissão aos professores. 
Nós não temos valor. Eu acho que estou aqui para estudar e fazer o melhor 
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e o possível para mim ser alguém na vida, mas se ficar desse jeito eu acho 

que vou parar de estudar, e eu não quero (parar de estudar). (Estudante E) 
 

 

Chama-nos a atenção o fato destes estudantes jovens se sentirem privados de saírem 

das dependências da escola para comprar um lanche e tenham dificuldade com a portaria da 

mesma.Acreditamos que muitos profissionais da EJA, não apenas professores, têm uma visão 

rotulada do jovem aluno, Dayrell (2005) observa que: 

O que se constata é que boa parte dos professores de EJA tendem a ver o 
jovem aluno a partir de um conjunto de modelos e estereótipos socialmente 

construídos e, com esse olhar, correm o risco de analisá-los de forma 

negativa, o que os impede de conhecer o jovem real que ali frequenta 
(DAYRELL, 2005, p. 54). 

 

 

A estudante Bapresenta discussão parecida expressando-se da seguinte forma: 

 

Queria que os professores fossem muito melhores, e que a tiazinha do 

portão viesse todos os dias de bom humor. (Estudante B) 

 

 

Diante do que foi explicitado nas falas destas estudantes, contextualizando com 

outras falas já apresentadas pelas mesmas na resposta da primeira pergunta, Arroyo (2017) 

nos leva à reflexão sobre o tema indagando e respondendo “porque dos jovens-adultos [...] 

oprimidos vêm interrogações com tanta radicalidade política ao pensamento pedagógico e à 

docência?” e o mesmo nos responde, “porque seus grupos sociais, étnicos, raciais são a 

síntese da história de segregações que acompanha nosso padrão de poder-segregação” (p.9).  

Concordamos com o autor e percebemos que as atitudes descritas pelas estudantes 

possam decorrer de preconceitos35. Segundo o mesmo autor “os professores/as e os 

educandos/as jovens e adultos, as crianças e adolescentes, ainda tão oprimidos, roubados em 

sua humanidade, lutando por reconhecimento [...] como humanos36” (p.9-10) e destaca que há 

exigência de respostas nos cursos de formação inicial e continuada dos docentes, entendendo 

as tensões históricas nesta relação. 

A existência de uma parcela significativa de jovens nas turmas de EJA é realidade 

nos últimos tempos, praticamente são a maioria, como observado anteriormente na tabela 7 

desta pesquisa. Percebemos através do questionário, por diversas vezes, que este processo de 

                                                             
35 Segundo o Dicionário Michaelis (2008), da língua portuguesa, o preconceito significa “conceito ou opinião 

formada sobre alguma coisa ou situação sem ter os conhecimentos adequados” 
36 O autor afirma que, “em nossa história, o pensamento social, político, cultural e pedagógico debate-se com não 

reconhecer esses grupos étnicos, sociais, raciais como humanos, humanizáveis, educáveis" (ARROYO, 2017, 

apud ARROYO, 2015, p.9). 
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juvenilização (FREITAS, 2013) é um motivo de tensão em sala de aula. Destacamos os 

seguintes trechos de respostas para a segunda pergunta. 

 
Eu gostaria de um pouco mais de silêncio de alguns alunos. (Estudante F) 

 
Eu gostaria que as pessoas que estudam à noite viessem para estudar, não 

para atrapalhar quem realmente quer aprender e ser alguém na vida. 

(Estudante H) 

 
Eu gostaria que melhorasse a bagunça na sala de aula. (Estudante I) 

 

 

Estas frases apresentadas corroboram com a do estudante J (Figura 14). 

 

 

Figura  14 - Resposta da estudante J – pergunta 2. 

 

Fonte: o autor 

 

Sentimos, com as diversas falas dos estudantes, que os professores da EMAFA, de 

modo geral, estão tentando conduzir a EJA na qual atuam, da forma como sabem e podem, às 

vezes com aulas mais dinâmicas, motivadoras e buscando incluir os diversos tipos de 

estudante.  

Os demais questionários não apresentaram respostas que gerassem maiores 

possibilidades de análises, pois deixaram respostas incompletas ou em branco, mas 

consideramos que, mesmo neste resultado podem residir indícios de que estamos diante de um 

grupo de estudantes que possuem dificuldades de se expressarem por escrito ou que 

apresentam diversos receios relacionados à sua exposição.  

 

Dentre os questionários que nos apresentaram maiores informações, destacamos o do 

estudante G, selecionado por essa razão como nosso informante-chave, e sobre o qual 

passamos a analisar as respostas provenientes de sua entrevista. 
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4.2. Aplicação da entrevista e apresentação de dados 

 

Conforme comentamos anteriormente, o nosso informante-chave é um estudante de 

41 anos de idade, divorciado e pais de dois filhos. Trabalhador, apresenta marcas da sua vida 

logo em suas palavras iniciais quando lhe é perguntado sobre quem ele é. 

 
Meu pai e minha mãe morreram e eu vivo só desde 16 anos de vida, sou 

filho adotivo, sofri algumas coisas por conta disso. 

 

 

O estudante traz em parte da sua resposta algo que nos chama atenção e 

consideramos que seja uma “pista” para a ruptura com a escola durante sua vida, a falta de 

apoio familiar. Isso nos foi confirmado no decorrer daentrevista que, de fato, a ausência dos 

pais teria contribuído para sua condição de adulto estudante da modalidade EJA.  

Quando perguntado sobre o motivo que o afastou da escola ele afirma: 

 

Falta de estrutura familiar, [pequena pausa] álcool, droga, balada, mas o 

que?[pausa para pensar] Falta de interesse também por conta da falta de 
estrutura, perda de tempo na correria da vida, né. Eu precisei fazer muitas 

coisas para “mim” ser autossustentável, até porque eu saí de casa com 16 

anos. 
 

 

Sobre a identidade do estudante da EJA, Ventura (2017) afirma que esta modalidade 

é composta majoritariamente por trabalhadores com baixa ou nenhuma escolarização, cujas 

condições socioeconômicas não permitiam o acesso ou a conclusão do processo de educação 

básica. E conclui que os “adultos são geralmente, marcados pela inserção precoce e 

precarizada no processo produtivo” (Ventura, 2017, p. 143). 

Consideramos que essa inserção precoce fez parte da história do nosso entrevistado, 

que alega ter saído da escola por precisar ser “autossustentável”.  

Arroyo (2017) nos leva à reflexão sobre o tema: 

Suas experiências, desde a infância, têm o trabalho, o sem-trabalho, o ganhar 
a vida, o sobreviver como uma constante. Como uma condição de classe, de 

raça. Ganhar a vida, fugir da morte. Bem cedo, na infância, aprendem-se 

membros da classe trabalhadora empobrecida. Explorada desde a infância 
(p.44). 
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Apesar de entender a importância em trazer características do estudante da EJA, não 

pretendemos aprofundar essas questões sem relacioná-las diretamente ao tipo de currículo 

ofertado e às motivações para se voltar à sala de aula.  E neste ponto Andrade (2009) toca ao 

comentar a estratégia de escolarização dos jovens pobres, tratando como “produto de esforço 

e mobilização individual” (p. 41), atribuindo ao sistema educacional uma série de barreiras 

para esse retorno do Jovem, adulto e idoso à escola, entre elas estão “as próprias condições 

limitadas de acesso até a inadequação de currículos, conteúdos, métodos e materiais didáticos 

que, geralmente, reproduzem de forma empobrecida os modelos voltados à educação infanto-

juvenil”. (p.41) 

O nosso entrevistado considera importante a educação formal, pois além de ter 

planejamentos profissionais que perpassam pela escola, atribui a ela uma educação diferente 

da que ele chama de “escola da vida”. Quando fala em recuperar o tempo perdido, o mesmo 

diz que: 

 

A escola da vida é diferente da escola que a gente estuda normal né, aonde 

dá nossa educação e por conta disso o aprendizado foi diferente e meio que 
tardou o processo, mas aí eu vi que nunca é tarde para recomeçar e eu estou 

recomeçando. [...] eu resolvi recuperar meu tempo perdido e ingressar 

nessa, nessa...  como é que eu posso dizer? Nesse desafio. Eu vou ingressar 
nesse desafio aí e sair vitorioso em nome de Jesus. 

 

 

O Parecer CEB nº 11/2000 atribui três funções à EJA: função qualificadora, função 

equalizadora e função reparadora.Em nossa percepção, a função qualificadora é a que define 

uma maior amplitude à EJA, dada a sua perspectiva de educação permanente. Concordamos 

com os termos do Parecer, segundo o qual, a função qualificadora, mais do que uma função, é 

o próprio sentido da EJA e não se limita a uma qualificação técnico-profissional. 

Embora não oposta a ela, a função qualificadora não se identifica com a 
qualificação profissional (nível técnico) tal como posta no Parecer n.16/99. 

Isto não retira o caráter complementar da função ora descrito que pode ter 

lugar em qualquer momento da vida escolar ou não. (BRASIL, 2000, p. 10). 

 
 

De acordo com Cury37(BRASIL, 2000) a função qualificadora pode acontecer em 

qualquer momento da vida escolar ou não, tendo como base o caráter incompleto do ser 

humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 

escolares ou não escolares, inclusive ensejando reconversão profissional.  

                                                             
37 Carlos Roberto Jamil Cury foi o parecerista do documento 11/2000 do CNE/ CEB, aprovado em 10/05/2000 

que versou sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 



84 
 

Sobre esta reconversão profissional, o entrevistado relata que o interesse em voltar à 

escola faz parte do seu planejamento para chegar à faculdade, explicitando o desejo de 

recolocação profissional em pelo menos dois trechos da entrevista que aqui destacamos:  

 
Eu tô querendo fazer um ensino à distância para mim ver se eu consigo 

concluir o ensino médio em um ano, pra no próximo ano alcançar meus 

objetivos. Quero concluir a faculdade. 
 

Esse ano vou fazer o ensino médio e pretendo terminar e fazer uma 

faculdade de enfermagem. 

 
 

É fundamental reconhecer que a EJA se situa no âmbito das lutas por justiça social 

ao pretender uma formação para a produção da vida e não apenas para o mercado de trabalho. 

Sendo assim, de acordo com Ventura (2017) uma das principais funções da EJA é a 

construção de um processo educacional comprometido integralmente com o desenvolvimento 

pleno das potencialidades humanas, no qual os estudantes se reconheçam como sujeitos 

histórico-sociais, capazes de compreender e transformar as relações sociais.  

 

Quanto à função equalizadora, o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 se propõe a:  

dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas 

de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema 
educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou 

pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras 

condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda 
que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas 

inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na 

abertura dos canais de participação. (BRASIL, 2000, p. 9). 

Para tanto, são necessárias mais vagas para estes "novos" alunos e "novas" alunas, 

demandantes de uma nova oportunidade de equalização.  

Campelo (2009) diz não concordar com o caminho apontado por Jamil Cury quando 

se baseia em Bobbio sobre a igualdade de oportunidades: 

[...] os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem 

receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. [...] a fim 

de colocar indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de 

partida, pode ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais 
ricos, isto é, introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações 

que de outro modo não existiriam... Desse modo, uma desigualdade torna-se 

instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma 
desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas 

desigualdades. (BRASIL, 2000, p. 9). 
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Segundo Campelo (2009, p. 212) um erro não se corrige com outro. “Tal como Paulo 

Freire, pensamos que as crianças, jovens e adultos das classes privilegiadas não devem ser 

discriminadas para que se igualem aos excluídos”. A autora acredita que estaríamos fazendo 

um nivelamento “por baixo”, através de discriminações generalizadas. E por esse motivo 

considera a função equalizadora da EJA, da forma que se apresenta no parecer, a mais 

complexa e difícil de ser efetivada, pois 

numa sociedade – como a nossa – com desigualdades de bens materiais, 
culturais e sociais, os Programas Escolares e, dentre eles, os da EJA têm 

inúmeras possibilidades na efetivação dos direitos negados aos seus 

usuários. Todavia, essas possibilidades esbarram em poderosos limites 
decorrentes daquelas desigualdades, cuja superação, muitas vezes, está “para 

além” da vontade política e da competência dos professores e, até mesmo, do 

esforço e da vontade dos alunos. (CAMPELO, 2009, p. 212)  
 

 

Concordamos com a autora citada, pois acreditamos também que as desigualdades, 

que continuam a determinar a quantidade e a qualidade das aquisições dos alunos, não serão 

automaticamente modificadas por esses discursos “democráticos” da legislação oficial.  

A função reparadora da EJA significa o reconhecimento do poder público de uma 

“[...] dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da 

escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela [...]” (BRASIL, 2000, p. 5), em 

virtude da negação a milhões de brasileiros, sobretudo, de um dos seus, direito público 

subjetivo38, o acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 5º da LDB nº 

9.394/96). 

O art. 37 da LDB 9.394/96 garante que “A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria [...]” (BRASIL, 1996, p. 21), o que significa dizer que a função 

reparadora da EJA não se limita ao ensino fundamental; estendendo-se, portanto, também ao 

ensino médio. 

Portanto, compreendemos que o maior débito que tem a função reparadora da EJA é 

com todos aqueles que, de alguma forma, foram excluídos dos diversos níveis e modalidades 

de ensino que, por direito constitucionalizado, deveriam dele ter usufruído, (CAMPELO, 

2009) nos apresenta como sendo estes: 

                                                             
38 “Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir, imediatamente, o 

cumprimento de um dever e de uma obrigação. Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e dotado 

de efetividade. O titular deste direito é qualquer pessoa de qualquer faixa etária que não tenha tido acesso à 

escolaridade obrigatória. Por isso é um direito subjetivo, ou seja, titular de alguma prerrogativa é algo que é 

próprio deste indivíduo.” (BRASIL, 2000, p. 21). “A Educação Fundamental, segunda etapa da Educação 

Básica, [...] é indispensável para a nação. E o é de tal maneira que o direito a ela, do qual todos são titulares 

(direito subjetivo), é um dever, um dever de Estado (direito público). (BRASIL, 1998, p. 1). 
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a) que não tiveram acesso à escola, na “idade própria39”; 

b) que tiveram acesso à escola, na “idade própria” ou não, porém sem 
sucesso escolar – ou por terem sido excluídos prematuramente – ou por 

terem persistido na escola, sem conseguirem sequer alfabetizar-se, mas 

conseguindo introjetarem uma série de rótulos prejudiciais a outras 

aquisições. (Campelo, 2009, p.214). 
 

 

Ventura (2017, p. 160) comenta que “a privação do direito à educação que une todos 

os estudantes da EJA”. Por entender que: 

Os estudantes jovens, adultos e idosos que compõem a Educação de Jovens e 

Adultos integram um conjunto extremamente diverso nos seus interesses e 

nas suas necessidades educacionais, embora esse conjunto expresse a 
desigualdade social existente no Brasil. É preciso compreender que essas 

pessoas fazem parte da EJA exatamente porque sua reivindicação nesse 

momento da vida é o acesso à ou a conclusão da educação básica. 

 

 

Podemos, neste ponto, retomar a função reparadora da EJA que destaca que “[...] a 

EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações 

pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos [...]” (BRASIL, 

2000, p. 8). Para tanto, “é necessária uma organização própria quanto à estrutura, a duração, 

ao currículo, enfim, um modelo pedagógico que confira uma identidade própria aos cursos de 

EJA”. (VENTURA, 2017, p. 150) 

Freitas (2018, p. 87) nos afirma que, 

ao se propor que a EJA ofereça de forma indissociável as funções de 

reparação, equalização e qualificação, pretende-se que sejam oferecidos, a 

cada estudante dessa modalidade educacional, espaços de capacitação para 
um novo mundo, reconhecendo e valorizando as experiências socioculturais 

trazidas por eles. 

 
 

Andrade (2009) ressalta que “o lugar social que pessoas jovens ocupam na sociedade 

influi, nas maneiras como elas são ou não pensadas como jovens” (p. 41) e acredita que, na 

realidade, muitas vezes o sistema educacional se sente incomodado pelo fato de que esses 

jovens, apesar de terem todos os motivos para não voltarem à escola,  retornam mesmo 

sabendo dos limites e dificuldades que lhes são colocados para construir uma trajetória escolar 

de sucesso.  

Retomando as falas do nosso entrevistado, verificamos que ele encaminha para o 

relato de suas dificuldades, enquanto estudante da EJA, o que anunciamos como sendo o 

                                                             
39 Campelo (2009) recorre à nossa legislação educacional atual considera a faixa etária de 6-14 anos, como “a 

idade própria” para o atendimento ao aluno do ensino fundamental regular, conforme o parágrafo único do art. 7º 

da Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. (BRASIL, 2000) 
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ponto central de nossa pesquisa que visa destacar o currículo experienciado pelo estudante da 

EJA. Quando perguntado sobre como são as aulas na EJA, o estudante nos relata que: 

 
as aulas são boas,são proveitosas, como respondi no questionário, ela te 

esclarece bastante coisa, porém por conta do tempo, que é muito corrido, 

você tem que ser um cara bem aplicado, que no meu caso era muito 
complicado. Porque trabalhar, cuidar de filho e estudar, é tenso.  

 

eu levava meus filhos para escola comigo, mais porque eu precisava, porque 
não tinha ninguém para cuidar deles e essa foram minhas dificuldades. 

Porém dificuldade todo mundo tem né. 

 

 

Compreendemos que estas dificuldades apresentadas são recorrentes na modalidade 

EJA, uma vez que os adultos ao retornarem aos bancos escolares, já percorreram um caminho 

na vida, são trabalhadores que precisam sustentar sua família e, muitas vezes, precisam até 

mesmo que o filho os acompanhe em sala de aula. 

Por esses motivos Arroyo (2017) defende que  a EJA precisa ter como ponto de 

partida o reconhecimento dos estudantes como trabalhadores e que a “proposta de garantir seu 

direito à educação é obrigada a ter como referência os trabalhos de que sobrevivem” (p.45), 

inclusive na dificuldade em articular o tempo do trabalho com o tempo da escola. Nosso 

entrevistado comenta diversas vezes sobre a organização do tempo, tanto em função do 

trabalho, quanto na organização das disciplinas, voltaremos a comentar posteriormente sobre 

isto. 

Após relatar suas dificuldades e a fim de aprofundarmos em como este estudante 

percebe o currículo em sala de aula, perguntamos como eram estas aulas na prática, então ele 

começa a nos falar mais detalhadamente sobre situações do cotidiano escolar, que aqui 

apresentamos. 

 
Eu tinha uma professora de Português, e ela era uma mulher muito, tipo,... 

ela ama o que faz. Então ela dava as explicações dela, quando ela ia 
explicar uma matéria, e acho que na minha opinião, ela esquecia que aquilo 

ali era o EJA e ela entrava muita profundo na matéria. 

 

 

Percebemos que o estudante entrevistado entende a particularidade da EJA na sua 

condição de estudante e acredita que a matéria deva ser trabalhada de uma forma apropriada à 

realidade dos sujeitos que buscam esta modalidade, inclusive em relação ao ritmo de aula. 

Sobre a especificação desta modalidade, o mesmo nos diz que: 
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ali tem pessoas que não estudam, como eu por exemplo, eu parei de estudar 

eu tinha o que, [pausa para pensar] uns 18 anos, sei lá. Então para mim 
pegar de novo assim pô, eu até me senti surpreso sabe, surpreendido assim 

com a minha, porque tem que querer muito né cara, e as aulas dela era uma 

aula meio puxada. 
 
 

Nosso entrevistado nos apresenta situações fazendo distinção entre as 

disciplinas.Acreditamos que essa distinção se deu por situações apresentadas por ele mesmo, 

estasque destacamos nos seguintes trechos da entrevista, quando o estudante comenta sobre 

sua professora de Português. 

 
Essa [professora de Português] foi a única que eu tive uma dificuldade 

maior, tive até um desentendimento com ela muito feio, porque eu fiz um 
trabalho na sala, mas ela deu um branco na cabeça dela e ela cismou que eu 

não fiz. 

 
Por conta dessa dificuldade, no começo eu achei até que tava rolando uma 

perseguiçãozinha, porque ela falou que não ia me dar o ponto, e a gente foi 

para secretaria e ela acabou tendo que dar, enfim.  

 
Essa [matéria] foi aquilo que me deixou meio encabulado assim, mas fora 

isso também a matéria também é boa, mas como eu te falei, ela era uma 

mulher muito rígida e aí ficou muita gente não passou por conta de 
Português. 

 

 

Por fim, entendemos que o entrevistado ao descrever este fato, associa a origem desta 

situação que esteve envolvido a dois fatores: a falta da formação adequadado professor para 

atender esta modalidade e a grande quantidade de conteúdos que a professora precisava 

trabalhar. Fato constatado pelos termos destacados no fragmento a seguir: 

 

Acho que pelo tempo que tem ela não era bem esclarecida, porque ela 

entrava com assunto e logo em seguida já entrava com milhões de outros 
pra complementar aquele assunto e aí embolar a cabeça de todo mundo 

ninguém entendia nada, fora isso, o resto, de resto tudo muito perfeito. 
 

 

Contudo, o entrevistado nos apresenta, em outros trechos da entrevista, detalhes 

sobre aulas de outras disciplinas e nos apresenta sua identificação com professores e com a 

disciplina que possuía menos tempos no currículo oficial. 

 
Já tinha outros professores, por exemplo, professor de arte. Pô eu amo arte, 

eu amo pintar, eu amo fazer grafite, então foi algo que me identifiquei 
muito, e era exatamente a aula que tinha pouco tempo. 
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Prossegue o relato sobre outras disciplinas. 

 
Matemática também  era uma aula também boa, que por conta do tempo que 

eu tava sem estudar, ela ter conseguido colocar toda aquela matéria 

novamente na minha cabeça ao ponto de fazer ter um êxito nas provas, foi 
sensacional.  

 

Sem contar nas outras matérias, geografia, o de história que teve produção 
textual, então eu acredito que as aulas foram boas, de bastante proveito. 
 

 

Quando perguntado sobre outros exemplos de suas aulas na EJA, o entrevistado nos 

relata sobre a identificação com outros professores e disciplinas, nos falando o motivo da 

escolha em destacar estes. 

 

a aula de matemática era legal porque ela era uma professora bem pra 

frente sabe, então ela ajudava legal.  
 

aula de história também porque a gente abordava um assunto histórico e 

que acabava envolvendo o que a gente vive na atualidade, e as informações 

iam sendo trocadas e a gente acaba ficando preso né, a aquilo ali e aí 
rolava um debate, alguns falavam contra, outros favor de alguns assuntos.  

 

Tinha umas aulas também na... lá na sala de vídeo né, que eles passavam os 
filmes e aí era quando os professores faltavam, era um meio deles não ter 

que dar falta. 

 
 

Nota-se que a percepção que o entrevistado tem do professor reflete diretamente na 

aceitação da disciplina, pois o mesmo vem apresentando em sua fala a forma de trabalhar nas 

aula de cada professor, seja na forma de “ajudar” nas atividades, na prática pedagógica 

envolvendo debates com temas da atualidade ou até mesmo na sala de vídeo, que  o mesmo se 

refere como uma forma de não ter que dar falta aos estudantes quando algum professor 

faltava. 

Sobre a participação dos outros estudantes, de acordo com cada tipo de aula, o 

entrevistado nos conta que: 

 
então a participação era assim, o EJA ele adota muitas pessoas de idade 
avançada, porém têm uns que são novos e esses que eram novos eles tinham 

comportamento que irritava os mais velhos, porque os mais velhos eles 

estavam ali para aprender. 
 

os mais novos, eles também estavam, mas ele já era um pouco mais 

adiantado, já sabiam umas coisas da série anterior que eles estudavam. 

 
Isso é uma coisa que deixava a gente meio assim que... que marcou bastante, 

era a diferença de idade. 
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Sobre esta diferença de idade que encontramos também nos questionários, o 

entrevistado cita que a solução seria, 

 
eu achava que tinha que ter um plano de ação ali, botar pessoas de idades 

iguais numa sala ou assim... para não ter esse tipo de problema sabe, 

porque dava problema. 
 

 
Ele nos justifica sua ideia apresentando um problema que o mesmo acredita ter 

acontecido em decorrência da diferença de idade e comportamento entre os estudantes. 

 

Teve agressão cara, teve agressão na aula de Educação Física, o cara tava 
falando, o professor estava explicando uma situação e um aluno estava 

xingando muito sabe, tava falando muita pornografia e tava ficando 

insustentável, ai um aluno, que era mais velho, pediu para ele ter respeito 

que tinha senhoras, ai o cara foi falou assim: você tem que ficar é quieto seu 
motoristazinho de b****. Aí o cara [motorista] foi não aguentou, foi dentro 

da cara e deu, [som com a boca imitando soco] e aquilo ali foi e foi sinistro, 

todo mundo ficou meio parado assim, aí não estendeu porque todo mundo já 
abraçou um pra lá e um pra cá e tal. 

 

Na minha opinião, deveria ser revista entendeu, essa questão de as idades, 
não colocar tudo junto porque “dá ruim”. 

 

Perguntamos em seguida sobre como ele acreditava que deveriam ser suas aulas. O 

mesmo voltou a nos falar sobre a melhor divisão dos tempos de aula, alegando que seria 

melhor se todos os professores e disciplinas tivessem o mesmo “peso” e tempo para serem 

trabalhados, além de dividir as disciplinas em mais dias, não deixando muitas aulas da mesma 

disciplina em um só dia. Em sua justificativa o mesmo cita alguns exemplos que destacamos a 

seguir. 

 
era muito mal dividido tipo, era sei lá, um dia três aulas para Português, aí 

você fica muito meio saturado entendeu. Aí você já vem com a mente 

cansada do trabalho e aí é sufocado na escola com três aulas da mesma 

professora, então isso fica muito puxado, né. 
 

acho que deveria assim tipo a três aulas por dia, no caso três professores 

por dia, sei lá duas aulas cada um ou uma hora e meia cada um para 
preencher o horário certinho. 

 

eles botaram as, os professores mais puxados com a quantidade maior de 
aula e o menos, ... e o que dá menos matéria tipo uma aulinha ou duas. Se 

dividisse tudo igual, aí não ia sobrecarregar tanto, né. 
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Nosso entrevistado relata que várias aulas da mesma matéria no mesmo dia são 

desgastantes e nos dá exemplo do que já aconteceu com ele, seguido de sugestão de como 

gostaria que fosse dividido o tempo. 

 

eu já cheguei ali, porque faltou professor, de assistir quatro aulas de um 
professor só mano, da hora que eu entrei até a hora que sai, então 

pô,desgastante. 

 
Como é que você vai aprender algo que você aprendeu num dia só, 

entendeu. 

 
se tiver ao longo do período, aí você vai aprender uma coisa aqui vai 

conseguir absorver no outro dia tu vai conseguir, até porque os dias não 

batem, porque uns da aula numa escola e num dia da aula em outra escola 

no outro. 

 

 

O estudante entrevistado conclui que, 

 
a quantidade de aulas deveria ser igual para todos (professores e 

disciplinas). 

 

 

Sobre a divisão de tempo igual para todas as disciplinas, o estudante nos apresenta 

como justificativa sua preferência pela arte. Compreendemos que este seja um relato 

importante, pois mostra a percepção que este estudante tem sobre a quantidade de tempos em 

determinadas disciplinas serem maiores que em outras. 

 

a gente tem uma identificação maior por uma outra coisa que pode até não 

incentivar a correr atrás para, sei lá, ser um professor de arte. Eu adoro 
arte, eu poderia ser um professor de arte, eu queria me aprofundar mais, só 

que eu não tive tempo, entendeu. 

 

 

Nosso entrevistado acredita que essa organização de tempo seja motivo de alguns 

estudantes reprovarem, não concluírem o curso ou abandonarem pelo caminho, nos relatando 

que, 

 

a organização entendeu, a falta de organização é que faz com que algumas 
pessoas ali não passem de ano. Porque, sei lá, desistem no meio do caminho 

porque a desorganização, não dos professores, não sei se é do projeto ou 

dos professores, implica no aprendizado daquele que quer aprender e aí 

acaba no final ele desistindo porque acham que não vão conseguir. 
 

 

O mesmo justifica esta sua análise da seguinte forma, 
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Eles [os estudantes] já estão tanto tempo sem estudar e entra ali para, né e 

não tem o tempo necessário dividido corretamente, aí acho que 
sobrecarrega ali um lado e deixa ele livre pro outro onde ele nem precisa, 

de repente tá tão focado assim.  

 

 

Percebendo que as suas inquietações se baseavam nas divisões de tempo de 

disciplinas, buscamos saber se a escola já havia levantado essa questão com os estudantes da 

mesma e perguntamos se alguma vez a direção da escola, ou os professores, se reuniu com os 

estudantes para perguntar sobre como gostariam que fosse essa divisão de tempo das aulas. Se 

em alguma oportunidade essa conversa aconteceu para saber o que os estudantes gostariam de 

estudar. Obtivemos a seguinte resposta: 

 
não, não. Toda vez que houve mudanças na escola em relação ao tempo né, 

era interno, conselho de classe, mudanças sem nenhum tipo de pergunta a 

aluno ou classe, nada. 

 

 

O entrevistado diz que não acredita que os estudantes têm “voz ativa” neste tipo de 

decisão, ao afirmar que, 

 
isso daí já vai além dos alunos, isso daí são eles mesmoque têm que se 
organizar. Porque senão... os alunos não têm voz ativa ali, porque quem tem 

que ter a voz ativa é o professor. 

 

os alunos ali só influenciam assim, em projetos, festa, em feira de ciências, 
sei lá, dia do boi-bumbá, dia da primavera, páscoa, essas coisas assim os 

alunos influencia. Por quê? Porque eles precisam dos alunos. 

 

 

Contudo, o entrevistado acredita que seja importante os estudantes opinarem sobre 

este e outros assuntos que dizem respeito ao ambiente escolar e sua organização, mas afirma 

que não houve, no tempo que esteve como estudante nesta escola, este espaço. 

 

importante é, mas cadê o espaço? Não existe isso. 

 

em um ano que estudei lá, nenhuma vez que eu lembre. 
 

 

Por fim, foi perguntado ao entrevistado sobre a disciplina que mais gosta e o motivo. 

Percebemos que suas justificativas para a resposta estavam de acordo com as suas 

experiências de vida e como ele se sentia bem quando estava produzindo ou em contato com a 

arte. 

 
eu gosto de arte porque me ajuda bastante. 
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eu toco violão, faço grafite e isso daí me ajudou bastante na época em que, 
meio que era perdidão, me ajudava porque me tirava um pouco da rua. 

 

eu adoro desenhar e, violão, música também. 

 
 

E acredita que deveriam compor o currículo da EJA aulas de instrumentos musicais, 

tecendo algumas considerações sobre as dificuldades que seria implementar este conteúdo e 

apresentando as seguintes justificativas, 

 
Acho também que deveria ter aula de instrumento, mas isso aí acho que já é 

uma outra pegada, então não vai ser viável aí para prefeitura gastar 

dinheiro 

 
Arte para mim é fundamental, nas escolas tem que ter, porque é uma válvula 

de escape para muita gente. 

 
Vamos supor, se você é um cara deprimido e você tiver o Hobbie de tocar 

um violão e compor algumas canções. Eu tô falando de mim, porque assim, 

eu vivi uma época da minha vida muito com a depressão muito forte e aí o 
que me salvava? Eram minhas composições, perdi a conta de quantas 

composições eu tenho que a música me ajudou. 

 

 

Tendo por base todas as falas que foram apresentadas e analisadas neste capítulo, 

conseguimos perceber o distanciamento entre o que é proposto em documentos oficiais,de 

uma forma geral, com o que os estudantes consideram ser importante estar presente no 

currículo desta modalidade.  

As prescrições curriculares para esta modalidade de ensino não têmdialogado com as 

experiências cotidianas desses estudantes, nem mesmo permitem que seus conhecimentos 

prévios sejam apresentados, valorizados e incorporados às práticas didáticas como deveriam. 

Esta situação é fruto de diversos problemas que envolvem a EJA e sobre os quais 

apontamos nesta dissertação. Até mesmo a organização do tempo nesta modalidade de ensino 

é um fator que tem gerado tensões, uma vez que os currículos oficiais tendem, de uma forma 

geral, favorecer as matérias que tradicionalmente ocupam mais espaço nos currículos 

escolares em detrimento de outras.Desta forma, sobrariam poucos espaços para que as demais 

disciplinas proporcionassem experiências escolares mais envolvedoras e aprofundadas aos 

estudantes da EJA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aproveitamos este espaço das últimas considerações a respeito de nossa pesquisa 

para retornamos ao ponto inicial dela. Desta forma nos propomos tecer um panorama de como 

foi sendo construída, as percepções e conhecimentos que nos encaminharam aos resultados 

colhidos e analisados.  

Iniciamos com o destaque da nossa motivação em relação ao tema, que foram a nossa 

própria vivência como professor da modalidade, a participação em curso de especialização em 

EJA e os discursos que encontramos de colegas professores da modalidade.  

Por meio dos estudos mais detalhados sobre a modalidade que desenvolvemos nesta 

pesquisa, compreendemos as grandes dificuldades que qualquer pesquisador encontra ao 

encarar um tema tão amplo e polissêmico como o nosso: currículo experienciado por 

estudantes da EJA. Para isso destacamos uma escola do Município de Cachoeiras de Macacu, 

por percebermos que esta localidade não tem sido foco de outras pesquisas e também por ser 

nela a nossa de atuação como docente da própria EJA. 

Desta forma buscamos destacar as discussões atuais sobre currículos, em especial o 

currículo na/para a EJA. Buscamos também situar o leitor sobre a localidade e a escola 

escolhida para aplicação de nossa pesquisa, como forma inclusive de compreender 

determinados posicionamentos dos docentes nas reuniões que acompanhamos, que serviram 

para a construção de documento norteador do currículo municipal. Estas reuniões nos 

serviram também para destacar importantes pontos da relação docente x estudante x currículo. 

Nesta relação posta foi possível conjecturar a respeito dos possíveis processos que 

fomentam exclusão, seleção, hierarquização entre os grupos sociais e os indivíduos que 

participam do campo que essa pesquisa se dedica.Neste momento da pesquisa, pudemos 

perceber como o currículo vem sendo entendido basicamente como lista de conteúdo,o que 

significa ignorar compreensões mais amplas e atuais sobre o tema.  

Em relação às reuniões com os professores para elaboração do documento que 

orienta o currículo no município, pudemos perceber que estes entendem a importância de se 

adequarem,enquanto profissionais, à realidade da modalidade EJA, inclusive ao respeito às 

diferenças e situação de cada estudante. No entanto, ao comentarem sobre currículo, optam 

pelos que reforçam as versões curriculares homogeneizantes, aparentemente fazendo escolhas 

curriculares e seleção do conteúdo que não levam em conta os interesses e saberes dos 

estudantes. 
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Em nossa pesquisa adotamos a concepção de currículo como algo muito mais amplo 

que uma simples lista de conteúdo e, por sua vez, o currículo experienciado como sendo o 

currículo que o estudante reage ao que está sendo oferecido de alguma forma no ambiente 

educacional. Compreendemos que este reagir ao que é oferecido seja o ponto chave da nossa 

questão, pois nosso foco é compreender as questões curriculares do ponto de vista do 

estudante, em especial, o da EJA. 

Tendo por base essa concepção, verificamos que de acordo com os dados coletados e 

interpretados, os estudantes nos apresentam como currículo experienciado algumas questões 

que apresentamos: os estudantes, de maneira geral, se veem como cidadãos sujeitos de 

direitos, que ao se assumirem como tal, incomodam-se com o processo de 

ensino/aprendizagem ao qual estão submetidos, destacam a sensação de desvalorização por 

parte da equipe escolar e  posicionam-se como merecedores de tratamento e ensino de maior 

qualidade. 

Notamos que estes estudantes percebem a falta de formação adequada dos 

professores para atuarem na modalidade EJA, uma vez que há críticas a algumas práticas 

pedagógicas, na seleção ou desenvolvimento em aulas de certos conteúdos. Os estudantes 

acreditam que a melhor capacidade do professor está relacionada diretamente com a forma 

que melhor dialoga com os mesmos. 

Outro fator que nos chama atenção é a tensão que existe entre os estudantes mais 

novos com os de mais idade nas turmas da EJA. Essa discussão é ampla, atual e urgente, pois 

segundo os estudantes vai além da questão comportamental e o fator curricular está ligado 

diretamente a esta situação. Segundo os alunos de mais idade, os estudantes jovens que 

migram do ensino regular chegam à EJA com “mais saberes escolares” que os estudantes que 

ficaram anos sem estudar e retornam à escola. 

Compreendemos que os estudantes sentem falta de um currículo adaptado à sua 

condição de jovem, de adulto e de idoso trabalhador, ao apontarem que a organização do 

tempo é, em geral, “muito corrido” e a preferência por algumas matérias da grade curricular, 

não condizem necessariamente com suas necessidades, objetivos e/ou suas preferências. 

Estes estudantes se sentem capazes de contribuir nas questões organizacionais do 

ambiente escolar, inclusive na quantidade de conteúdo a ser aplicado pelos professores, mas 

relatam que não há espaço para que possam dialogar/contribuir na construção de soluções 

curriculares e organizacionais no espaço escolar.  

Finalizamos esta dissertação com a certeza de que muitas outras análises poderiam 

ser desenvolvidas a partir de nossos dados e questões. Entretanto julgamos termos conseguido 
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dar cabo de nossa proposta ao encontrarmos possíveis respostas para a questão de verificação 

de como os alunos da EJA têm percebido o currículo escolar que lhes tem sido imposto.  

Fazemos votos de que outras pesquisas possam ampliar este estudo, de forma a 

lançar novas luzes sobre temas tão imprescindíveis na área da educação, especialmente por 

ser de uma modalidade que por muitos anos foi infelizmente compreendida como sendo uma 

educação simplificada e aligeirada, ou ainda tendo a finalidade quase única de formação de 

mão de obra para o mercado de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

 

APENDICE A: QUESTIONÁRIO 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Caro estudante da EJA, o presente questionário é parte integrante de pesquisa 

realizada no Mestrado em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) envolvendo 

esta modalidade de ensino. As respostas obtidas servirão de fonte para a construção de 

trabalho acadêmico e artigos, e os autores se comprometem a não citar nomes, utilizando-se, 

quando necessário, de identificações impessoais, tais como: estudante A, estudante B, etc. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 

Declaração 

 

Declaro estar de acordo com a minha participação nesta pesquisa. 

Cachoeira de Macacu, _______ de ____________de 2018. 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________ 

 

 

DADOS PESSOAIS 

1) Sexo: 

2) Cor:   Branco (   ) – Indígena (   ) –  Pardo (   ) – Negro (   ) – Amarelo (   ) – NR (   )       

3) Data de nascimento:             /          /           4) Estado Civil:  

5) Cidade onde nasceu: 

6) Cidade onde mora: 7) Nº de filhos: 

DADOS PROFISSIONAIS 

8) Trabalha:  Sim (   )  Não (   ) 9) Caso sim, qual função? 
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10) Caso não, qual a última ocupação? 

DADOS ESCOLARES 

 

11) Como são as suas aulas na EJA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Como você gostaria que fossem suas aulas na EJA? 
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APÊNDICE B: ENTREVISTA 

 

Entrevistador: Eu gostaria de saber quem é você? 

Estudante: Rapaz, agora você me pegou de jeito hein. Mas em que aspecto? 

 

Quem é você? 

Estudante: minha pessoa? 

Ah, eu tenho 41 anos, tenho dois filhos um de oito e um de seis, trabalho numa multinacional 

de telecomunicações chamado PROCISA do Brasil, empresa mexicana. Meu pai e minha mãe 

morreram e eu vivo só desde 16 anos de vida, sou filho adotivo, sofri algumas coisas por 

conta disso e, enfim esse sou eu. 

 

E você enquanto estudante da EJA? Quem é você, o estudante da EJA? 

Estudante: sou um cara muito participativo de todas as atividades da EJA, aplicado, porém 

por conta do meu trabalho eu tive algumas dificuldades, mas a minha força de vontade foi 

maior que minhas dificuldades e me fez alcançar e o nível dois, eu esse ano vou fazer o ensino 

médio e pretendo terminar e fazer uma faculdade de enfermagem. 

 

Então você já terminou o ensino fundamental no ano 2018 e agora está indo para o 

ensino médio, é isso?  

Estudante: exatamente  

 

E aí você vai estudar o ensino médio onde? 

Estudante: Bem, tem o Colégio Baccoparó que foi o que indicaram para mim, porém eu tenho 

uma certa urgência porque eu preciso fazer a faculdade. Eu perdi muito tempo da minha vida 

sem estudar e agora estou querendo correr atrás desse tempo numa velocidade assim meio que 

da luz, e aí eu tô querendo fazer um ensino a distância para mim ver se eu consigo concluir o 

ensino médio em um ano, pra no próximo ano alcançar meus objetivos. Quero concluir a 

faculdade e dar um futuro melhor para os meus filhos. 

 

Você falou que ficou sem estudar e agora quer recuperar esse tempo. Quais os motivos 

que levaram você ficar sem estudar? 

Estudante:  É... Falta de estrutura familiar, [pequena pausa] álcool, droga, balada, mas o que? 

[pausa para refletir] Falta de interesse também por conta da falta de estrutura, perda de tempo 
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na correria da vida, né? Eu precisei fazer muitas coisas para mim ser autossustentável até 

porque eu saí de casa com 16 anos, então eu tô com 41. A escola da vida é diferente da escola 

que a gente estuda normal né, aonde dá nossa educação e por conta disso o aprendizado foi 

diferente e meio que tardou o processo, mas aí eu vi que nunca é tarde para recomeçar e eu 

estou recomeçando. Deus me deu uma nova oportunidade de vida, me deu uma... me deu uma 

nova maneira de viver e me colocou num projeto de vida para toda vida que se chama o 

evangelho de Cristo Jesus e eu estou seguindo a cinco anos e alguns meses e vem dando certo 

e por conta disso eu resolvi recuperar meu tempo perdido e ingressar nessa, nessa...  como é 

que eu posso dizer?... Nesse desafio. Eu vou ingressar nesse desafio aí e sair vitorioso em 

nome de Jesus. 

 

Você falou sobre a escola ser diferente da escola da vida, que ensina diferente. O que 

você acha que a vida ensina que a escola não ensina, ou o que é escola formal ensina que 

a vida não ensina? 

Estudante: então, na escola você aprende a viver no Lado Certo da Vida Certa, já escola da 

vida te ensina a viver no lado certo da vida errada e aí que dá o conflito de informação e que 

acaba fazendo você tardar o que era para ser normal na tua vida, fazendo com que você, sei lá, 

deixa de fazer coisas para o seu sucesso financeiro, amoroso, sentimental, espiritual. 

 

É isso então que você considera que é o “fazer certo da forma certa”? Isso que você 

falou agora por último? 

Estudante: exatamente! Fazer certo pra dar certo, sabendo que a probabilidade de dar errado é 

enorme que me levou a seguir novos caminhos, novo rumos. Porque fazer errado querendo 

obter resultado diferente, o nome já diz: errado, vai fazer errado é 100% erro, não tem como. 

Aí eu caí em si né, depois que eu tive meus filhos, eles me ensinaram bastante. A vida dos 

meus filhos me ensinou a bastante a quem eu preciso ser hoje, mas como eu também resolvi 

seguir os caminhos de Cristo, da minha maneira, da maneira como eu compreendo, eu entendi 

também que Deus tinha um propósito na minha vida. Ele queria que eu passasse por tudo que 

eu passei, que eu fizesse por tudo que eu fiz, porque Ele já sabia que eu ia ter dois filhos e 

seriam testemunho vivo daquilo que eles não precisavam fazer. E é o que tá acontecendo hoje, 

tô sendo um espelho pros meus filhos. Então é gratificante tudo que eu passei, eu Dou glória a 

Deus por isso porque eu tô vivo e tô podendo passar para os meus filhos dentro desse século 

horrível, nessa era digital monstruosa, do que eles necessitam e do que eles não necessitam 

fazer para ser feliz.  
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Por que você escolheu a Escola Almerinda para estudar? 

Estudante: porque aqui onde eu moro em Japuíba foi a única que eu descobri que tinha o EJA, 

que fazia dois anos em um. Ou melhor, se não me engano, [pausa] é são 2 anos e 1. Aí eu vi 

que ali eu poderia acelerar o processo e alcançar meu objetivo mais rápido 

 

É a escola mais próxima da sua casa? Ela fica quanto tempo mais ou menos sua casa? 

Estudante: uns 5 minutos de moto 

 

Então você usa a moto para estudar? 

Estudante: eu usava meu carro, mas vendi, mas o tempo é o mesmo. 

 

Então agora, continuando aqui, eu gostaria que você me falasse como que são as suas 

aulas da EJA.   

Estudante: bem é muito relativo né, porque cada professor dá uma matéria, mas as aulas são 

boas são proveitosas, como respondi no questionário, ela te esclarece bastante coisa, porém 

por conta do tempo, que é muito corrido, você tem que ser um cara bem aplicado, que no meu 

caso era muito complicado. Porque trabalhar, cuidar de filho e estudar, é tenso! Tanto que eu 

levava meus filhos para escola comigo, mais porque eu precisava, porque não tinha ninguém 

para cuidar deles e essa foram minhas dificuldades. Porém dificuldade todo mundo tem né, lá 

na EJA tinha muita gente que falava que a questão do trabalho, filho era um problema, e aí eu 

comecei a perceber que cada vez que eles botavam que o normal da vida deles era um 

problema eu pude perceber que não era o projeto EJA que era corrido demais, e sim a mente 

deles que estava voltada demais para o negativo, arrastando ele para trás. Eu até conversei 

com um senhor lá, ele até passou e no final ele me agradeceu por essa ideia que eu dei a ele. 

Eu falei, o senhor vive falando que é um problema para o senhor vir estudar aqui, porque o 

senhor trabalha na roça e tem que vir para cá e taltaltaltaltaltal, pensa comigo. Problema são 

pessoas que estão no leito do hospital, tão com AIDS, tão com câncer, tão em fase terminal, 

isso é um problema. Isso que o senhor está passando é uma dificuldade e dificuldade todo 

mundo tem, toda dificuldade tem uma solução se você esperar e viver um dia de cada vez, e aí 

ele foi indo, foi indo, foi indo e passou. E aí no final ele até me agradeceu. 

 

Continuando ainda a falar sobre como são suas aulas, você me falou sobre vários 

aspectos, de dificuldade e de coisas quem a gente sabe que acontecem na EJA, até citou 
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outro aluno, mas eu gostaria de saber se você consegue me passar como que era uma 

aula na prática. Como que as aulas aconteciam? 

Estudante: então, por exemplo, eu tinha uma professora de Português, e ela era uma mulher 

muito, tipo,... ela ama o que faz. Então ela dava as explicações dela, quando ela ia explicar 

uma matéria, e acho quena minha opinião, ela esquecia que aquilo ali era o EJA e ela entrava 

muita profundo na matéria. E ali tem pessoas que não estudam, como eu por exemplo, eu 

parei de estudar eu tinha o que, [pausa para pensar] uns 18 anos, sei lá. Então para mim pegar 

de novo assim pô, eu até me senti surpreso sabe, surpreendido assim com a minha, porque 

tem que querer muito né cara, e as aulas dela era uma aula meio puxada. Já tinha outros 

professores, por exemplo, professor de arte. Pô eu amo arte, eu amo pintar, eu amo fazer 

grafite, então foi algo que me identifiquei muito, e era exatamente a aula que tinha pouco 

tempo. Matemática também, era uma aula também boa, que por conta do tempo que eu tava 

sem estudar, ela ter conseguido colocar toda aquela matéria novamente na minha cabeça ao 

ponto de fazer ter um êxito nas provas, foi sensacional. E sem contar nas outras matérias, 

geografia, o de história que teve produção textual, então eu acredito que as aulas foram boas, 

de bastante proveito. Porém essa [de Português] foi a única que eu tive uma dificuldade 

maior, tive até um desentendimento com ela muito feio, porque eu fiz um trabalho na sala, 

mas ela deu um branco na cabeça dela e ela cismou que eu não fiz. E aí eu falei: como não 

fiz? É só você abrir o diário que você vai ver minha presença, se tá minha presença eu fiz, aí 

ela cismou que eu tinha feito no outro dia que deu uma correria danada. Aí por conta dessa 

dificuldade, no começo eu achei até que ela tava rolando uma perseguiçãozinha porque ela 

falou que não ia me dar o ponto, e a gente foi para secretaria e ela acabou tendo que dar, 

enfim. Essa [matéria] foi aquilo que me deixou meio encabulado assim, mas fora isso também 

a matéria também é boa, mas como eu te falei, ela era uma mulher muito rígida e aí ficou 

muita gente não passou por conta de Português. Porque acho que pelo tempo que têm ela não 

era bem esclarecida, porque ela entrava com assunto e logo em seguida já entrava com 

milhões de outros pra complementar aquele assunto e aí embolar a cabeça de todo mundo 

ninguém entendia nada, fora isso, o resto, de resto tudo muito perfeito. 

 

Além desses exemplos que você deu aí, você se lembra de algum outro?  

Estudante: então, a aula de matemática era legal porque ela era uma professora bem pra frente 

sabe, então ela ajudava legal, então me identifiquei muito com a professora de matemática, 

aula de história também porque a gente abordavam um assunto histórico e que acabava 

envolvendo o que agente vive na atualidade, e as informações iam sendo trocadas e a gente 
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acaba ficando preso né, a aquilo ali e aí rolava um debate, alguns falavam contra, outros favor 

de alguns assuntos e no final a gente sempre saía com o mesmo pensamento, pô aula muito 

legal! Muito bacana! Tinha umas aulas também na... lá na sala de vídeo né, que eles passavam 

os filmes e aí era quando os professores faltavam, era um meio deles não ter que dar falta. As 

aulas, em si, para mim todas elas eram boas e eu não tenho absolutamente nada a reclamar 

mesmo tendo aquele impasse com a professora de Português. 

 

E com relação à participação dos alunos, tanto sua quanto dos outros. Como que era a 

participação nas aulas? Dependia do tipo de aula? 

Estudante: então a participação era assim, o EJA ele adota muitas pessoas de idade avançada, 

porém têm uns que são novos e esses que eram novos eles tinham comportamento que irritava 

os mais velhos, porque os mais velhos eles estavam ali para aprender, já os mais novos, eles 

também estavam mas ele já era um pouco mais adiantado, já sabiam umas coisas da série 

anterior que eles estudava, enfim. Isso é uma coisa que deixava a gente meio assim que... que 

marcou bastante, era a diferença de idade, eu achava que tinha que ter um plano de ação ali, 

botar pessoas de idades iguais numa sala ou assim... para não ter esse tipo de problema sabe, 

porque dava problema. Teve agressão cara, teve agressão na aula de Educação Física, o cara 

tava falando, o professor estava explicando uma situação e um aluno estava xingando muito 

sabe, tava falando muita pornografia e tava ficando insustentável, ai um aluno, que era mais 

velho, pediu para ele ter respeito que tinha senhoras, ai o cara foi falou assim: você tem que 

ficar é quieto seu motoristazinho de b****. Aí o cara [motorista] foi não aguentou, foi dentro 

da cara e deu, [som com a boca imitando soco] e aquilo ali foi e foi sinistro, todo mundo ficou 

meio parado assim, aí não estendeu porque todo mundo já abraçou um pra lá e um pra cá e tal, 

mas foi uma coisa tensa que aqui para mim, na minha opinião, deveria ser revista entendeu, 

essa questão de as idades, não colocar tudo junto porque “dá ruim”. 

 

Você já me contou como eram as aulas, já deu exemplo até de briga que teve, a sugestão 

de dividir talvez por idade diferente. Então já me falou bastante coisa, mas eu gostaria 

agora te perguntar focado na aula da EJA. Como você gostaria que fosse essa aula? 

Quero sua opinião de como deveriam ser essas aulas.  

Estudante:  assim então, eu acho eu acho que deveria ter tempo iguais e quantidade de aulas 

iguais para todos os professores  

Todas as disciplinas? 
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Estudante: exato. Porque assim era muito mal dividido tipo, era sei lá, um dia três aulas para 

Português, aí você fica muito meio saturado entendeu. Aí você já vem com a mente cansada 

do trabalho e aí é sufocado na escola com três aulas da mesma professora, então isso fica 

muito puxado, né. Eu acho que deveria assim tipo a três aulas por dia, no caso três professores 

por dia, sei lá duas aulas cada um ou uma hora e meia cada um para preencher o horário 

certinho e tal, porque aí sobrecarrega. Porque assim, eles botaram as, os professores mais 

puxados com a quantidade maior de aula e o menos, ... e o que dá menos matéria tipo uma 

aulinha ou duas. Se dividisse tudo igual, aí não ia sobrecarregar tanto, né. Porque você ficar,... 

eu já cheguei ali, porque faltou professor, de assistir quatro aulas de um professor só mano, da 

hora que eu entrei até a hora que sai, então pô. Desgastante, porque assim, o que as quatro 

aulas que eles deram em um dia eles iam aproveitar para fazer algo para você ter que estudar 

e, sei lá uma prova, um teste e aí ficava puxado. Como é que você vai aprender algo que você 

aprendeu num dia só, entendeu. Eu acho que se tiver ao longo do período, aí você vai 

aprender uma coisa aqui vai conseguir absorver no outro dia tu vai conseguir, até porque os 

dias não batem, porque uns da aula numa escola e num dia da aula em outra escola no outro, 

mas eu acho que a quantidade de aulas deveria ser igual para todos. 

 

Então você já deu uma análise prática de como você gostaria que fosse dividido em 

tempos iguais, até porque você já tinha falado antes que você gosta de artes e é menos 

tempo do que em matemática, por exemplo. Mas tirando como exemplo qualquer aula, 

pode ser até de Português, que você falou que a professora agia de uma forma. Como 

você imagina que ela deveria fazer? Com a sua visão de estudante, o que você acha que 

ela tinha que fazer que ela não fizesse? Ou qualquer outro professor.  

Estudante A: Então, eu acho que ela deveria ver o tempo que ela ia ter no semestre primeiro e 

no semestre segundo para fazer a divisão das matérias em duas aulas cada dia que ela desce 

aula lá, entendeu, na escola. Porque aí facilitava tanto dela como a dos outros, mas tinha dia 

que ela dava três, teve vez que ela deu quatro porque um professor faltou. E aí é o que eu te 

falei, fica puxado porque aí você aprende muita coisa naquele momento e esquece muito 

rápido também, porque não tem tempo para absorção assim tão, e... 

 

Então tem alguma outra prática ou outra coisa que você faria, ou acha que o professor 

deveria fazer em outra disciplina ou no contexto geral? 

Estudante A: Então, é só para mim o que pegava mais ali cara, era só a divisão mesmo. 

Porque caia tudo mais para as aulas mais puxadas. Eu sei que deve ser mais puxadas e por 



109 
 

isso ela, a quantidade de aula ficou maior, mas é o que eu te falei, a gente tem uma 

identificação maior por uma outra coisa que pode até não incentivar a correr atrás para, sei lá, 

ser um professor de arte. Eu adoro arte, eu poderia ser um professor de arte, eu queria me 

aprofundar mais, só que eu não tive tempo, entendeu. Porque ele dava aula num dia que eu 

chegava uma aula depois né, porque por causa do trabalho chegava atrasado, aí eu tinha que 

dar os trabalhos em outro dia, pra uma outra pessoa entregar. Então era complicado. Acho que 

a organização entendeu, a falta de organização é que faz com que algumas pessoas ali não 

passem de ano. Porque, sei lá, desistem no meio do caminho porque a desorganização, não 

dos professores, não sei se é do projeto ou dos professores, implica no aprendizado daquele 

que quer aprender e aí acaba no final ele desistindo porque acham que não vão conseguir, 

entendeu. Eles já estão tanto tempo sem estudar e entra ali para, né e não tem o tempo 

necessário dividido corretamente, aí acho que sobrecarrega ali um lado e deixa ele livre pro 

outro onde ele nem precisa, de repente tá tão focado assim.  

 

Alguma vez a direção da escola ou os professores, se reuniram com os alunos para 

perguntar sobre como gostaria que fosse essa divisão de tempo? Teve alguma vez essa 

conversa para saber o que vocês gostariam? 

Estudante:  não, não. 

 

Nunca chegaram para perguntar se gostariam de menos aulas de artes ou mais de 

Matemática?  

Estudante: não, não. Toda vez que houve mudanças na escola em relação ao tempo né, era 

interno, conselho de classe, mudanças sem nenhum tipo de pergunta a aluno ou classe, nada. 

 

E você acha importante que haja essa pergunta, ou consulta pelo menos, aos alunos 

antes fazer alguma alteração? 

Estudante: acredito que não. Porque isso daí já vai além dos alunos, isso daí são eles mesmo 

têm que se organizar. Porque senão... os alunos não têm voz ativa ali, porque quem tem que 

ter a voz ativa é o professor. Porque até porque se eles levarem para dentro da prefeitura lá, da 

secretaria educação pra implantar algo, não vai ser os alunos que vai ter voz ativa, força 

maior, vai ser os professores. E você vê que vocês, nem quase meio que vive a mercê da 

prefeitura, não tem valor, não tem aquela, aquela...  

Mas mesmo você sabendo que o aluno não teria voz ativa, você vê que isso é algo certo?  
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Estudante: acredito que não, os alunos ali só influenciam assim, em projetos, festa, em feira 

de ciências, sei lá, dia do boi-bumbá, dia da primavera, páscoa, essas coisas assim os alunos 

influência. Por quê? Porque eles precisam dos alunos. Agora coisas que não necessariamente 

é necessário o aluno dar sua opinião, não acrescenta em nada, então acho que não. 

 

Mas nesse caso da divisão de aulas,por exemplo, você acredita que seria importante o 

aluno dar opinião dele?   

Estudante: importante é, mas cadê o espaço? Não existe isso.  

 

Então você acha que é importante, mas nunca houve um espaço desses, nunca houve 

essa abertura? 

Estudante:  não, em um ano que estudei lá, nenhuma vez que eu lembre. 

 

Tem mais algum outro exemplo de como você gostaria que fossem as aulas, além desse 

do tempo que você já falou? Sobre alguma aula específica de arte, por exemplo? 

Estudante:  rapaz... [pensando] 

 

Você acha que deveria ter algum outro tipo de aula na escola para o jovem e para o 

adulto? 

Estudante: olha, antigamente tinha moral e cívica que falava um pouco de religião, mas aí 

como a moral e cívica só falava do catolicismo eu acho que não é muito válido. Porque eu 

acho que deveria ser uma aula de religião que abordasse todas as religiões. Porque aí você 

contando a origem de cada uma, você poderia ali dentro daquela sala, fazendo com que as 

pessoas se identifique com a que ela achar melhor e seguir, né. Então acho que seria legal uma 

aula de religião, mas não tem, não tem. O que fala de religião ali é história, mas como eu te 

falei, sempre voltado para o catolicismo, por conta da época dos feudos, feudalismo a coisa 

toda, e aonde a Igreja Católica falava muito alto, que fazia a ponte, né. Acho que se fosse 

colocar uma nova, uma nova... matéria, seria religião para mim.  

 

Você não tinha aula de religião? 

Estudante: não, produção textual e história, que aí fala um pouco, muito pouquíssimo que eu 

te falei, da Igreja Católica. Tudo é puxado pro catolicismo. 



111 
 

Para encerrarmos tenho uma última pergunta. Além de arte, qual outra disciplina que 

você gosta e porque que você gosta dela? Aproveita pra falar de arte também, por que 

você gosta mais dessa disciplina. 

Estudante: Ah, eu gosto de arte porque me ajuda bastante, sabe. É, vamos supor, eu toco 

violão, faço grafite e isso daí me ajudou bastante na época em que, meio que era perdidão, me 

ajudava porque me tirava um pouco da rua, entendeu. Então a arte é uma coisa que eu domino 

né, que eu adoro desenhar e, violão, música também. Acho também que deveria ter aula de 

instrumento, mais isso aí acho que já é uma outra pegada, então não vai ser viável aí para 

prefeitura gastar dinheiro. Então, a arte é por conta disso sabe, ela ajuda alguns pontos. 

Vamos supor, se você é um cara deprimido e você tiver o Hobbie de tocar um violão e 

compor algumas canções. Eu tô falando de mim, porque assim, eu vivi uma época da minha 

vida muito com a depressão muito forte e aí o que me salvava? Eram minhas composições, 

perdi a conta de quantas composições eu tenho que a música me ajudou. O desenho quando eu 

tinha entre 10 e 15 anos, que eu morava com meus pais ainda, eu desenhava muito, era um 

meio que eu achava de eu me apegar alguma coisa para mim não fazer m**** e apanhar, 

entendeu. Mas mesmo assim eu apanhava, porque tudo incomodava minha mãe. Outra coisa 

que arte para mim é fundamental, nas escolas tem que ter, porque é uma válvula de escape 

para muita gente. Às vezes as pessoas nem sabe que tem um dom de alguma coisa, mas ali 

pintando um simples desenho ela vai se descobrindo, a arte tem disso. Ciências também eu 

gosto, porque a matéria que mexe com experiências e, é uma coisa que me encanta também. 

Então artes e ciências para mim é show de bola, eu me amarro. 

 

Dentro das suas composições você já fez alguma coisa relacionada à EJA? Alguma 

música ou desenho? 

Estudante: a desejarnão, desenho eu fiz. 

Para algum trabalho específico? 

Estudante: não, eu ia fazer lá no sarau, só que a escola não conseguiu verba para comprar 

tinta. Eu ia fazer um grafite lá na hora lá do Sarau, mas não teve verba. Eu sempre fazia no 

quadro mesmo, antes de começar a aula chegava primeira às vezes, fazia um desenho lá e 

sempre escrevia EJA no negócio aí. Até fiquei conhecido pelos professores por causa disso, 

toda vez que entrava tinha um desenho diferente no quadro. 
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Eu agradeço pela entrevista, espero que você tenha sucesso na sua caminhada na EJA, 

na vida, e que se forme e de repente forme outras pessoas também, que seja um bom 

profissional na área que você escolheu. Obrigado. 

 

 

Entrevista transcrita com auxílio dos aplicativos VB-AudioVoiceMeeter e VoiceNote II - 

Speech totext. 
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