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RESUMO

BISPO, Evandro Ribeiro.  O Currículo da Educação de Jovens e Adultos – EJA
em uma Escola no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia.  2018. 52
folhas. Orientadora Professora Drª Maria Fatima Menegazzo Nicodem. Monografia
de  Especialização  em  Educação:  Métodos  e  Técnicas  de  Ensino.  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve como temática O Currículo da Educação de Jovens e Adultos –
EJA em uma Escola no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia e partiu da
necessidade de perceber a intencionalidade do currículo do Ensino Fundamental II
da  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Para  tanto  a  presente  pesquisa  de  cunho
qualitativo  desenvolveu  -  se  a  partir  da  realização  da  pesquisa  bibliográfica,
documental e de campo. O levantamento bibliográfico ocorreu através de estudos
acadêmicos e produções científicas que abordam sobre a Educação de Jovens e
Adultos,  Legislação  Educacional  e  Currículo.  Analisou-se  o  Projeto  Político-
Pedagógico da escola  lócus desta  investigação,  assim como,  o  Plano e Modelo
Curricular da EJA. Além desse processo, realizou-se a pesquisa de campo em que
foram aplicados questionários com os alunos que frequentam a EJA,  esses que
constituíram a população amostra da pesquisa. As informações obtidas durante as
etapas do referido estudo apontaram sobre como tem sido concebida a Educação de
Jovens e Adultos, conduzindo-nos a uma reflexão sobre a maneira como os modelos
curriculares  desta  Modalidade de Ensino da Educação Básica  tem e  devem ser
pensados.

Palavras-chave: Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA.  Sujeitos  da  EJA.

Organização Curricular. Aprendizagem.



ABSTRACT

BISPO, Evandro Ribeiro.  O Currículo da Educação de Jovens e Adultos – EJA
em uma Escola no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia. 2018. 52
folhas. Orientadora Professora Drª Maria Fatima Menegazzo Nicodem. Monografia
de  Especialização  em  Educação:  Métodos  e  Técnicas  de  Ensino.  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

This work had as a theme The Curriculum of Youth and Adult Education - EJA in a
School in the city of Santo Antônio de Jesus - Bahia and started from the need to
perceive the intentionality of the curriculum of Elementary Education II of Youth and
Adult  Education in the Municipal School.  For this purpose, the present qualitative
research was developed from the bibliographical, documentary and field research.
The  bibliographic  survey  took  place  through  academic  studies  and  scientific
productions that deal with Youth and Adult Education, Educational Legislation and
Curriculum. We analyzed the Political Educational Project of the local school of this
investigation, as well as the Curriculum Plan and Curriculum Model of the EJA. In
addition to this process, the field research was carried out in which questionnaires
were applied with the students who attend the EJA, the ones that constituted the
sample population of the research. The information obtained during the stages of the
mentioned study pointed out how the Education of Young and Adults in the Municipal
has been conceived, leading us to a reflection on the way in which the models of this
Basic Education Teaching Modality has and should be thought of.

Keywords:   Youth  and Adult  Education  -  EJA.  Subjects  of  the  EJA.  Curriculum
Organization. Learning.
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto atual da Educação de Jovens e Adultos – EJA, configura-se como

um  marco  importante  no  campo  das  políticas  públicas,  em  decorrência  do  seu

legado na vida dos jovens e adultos que não tiveram acesso ou permanência à

escola em idade própria, e retornam aos espaços escolares buscando através dessa

modalidade  de  ensino  dar  prosseguimento  à  sua  vida  escolar,  resgatando  esse

direito. 

Aos poucos, percebe-se que a EJA vem recuperando a sua importância no

contexto educacional. Compreendida como uma modalidade de ensino da Educação

Básica, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

LDBEN, a EJA merece prestígio  tal  qual  outra modalidade de ensino.  A mesma

surge  a  partir  da  necessidade  de  atender  aqueles  que  tiverem  seus  estudos

interrompidos, os quais agora buscam prosseguir  sua trajetória estudantil  em um

momento distinto de quando eram crianças ou adolescentes.

A  partir  das  determinações  legais,  preconizadas  nos  documentos  que

normatizam a educação no Brasil, o Art. 4º, inciso VII da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional Brasileira menciona que é dever do Estado a oferta de educação

regular  para  jovens e  adultos,  com características  e  modalidades adequadas às

suas necessidades e disponibilidades.

Considerando que o ensino da Educação de Jovens e Adultos deve levar em

conta as características do seu público-alvo, bem como as suas necessidades e

disponibilidades,  vale  ressaltar  o  que diz  Freire  (1987)  mencionado por  Lanzarin

(2016), ao afirmar que a educação de adultos não pode ser tratada da mesma forma

que o Ensino Fundamental e Médio “regular”, uma vez que seus alunos apresentam

especificidades as quais os distinguem das crianças e dos adolescentes, gerando,

por sua vez, demandas distintas em relação ao processo de escolarização.

Assim, cabe às escolas oferecer condições adequadas para que esses alunos

alcancem os objetivos educativos. Essa afirmação reforça a ideia de que o Ensino

na Educação de Jovens e Adultos deve ser um ensino de qualidade, pautado em

uma proposta curricular  que atenda às reais  necessidades de sua clientela,  que

seus professores sejam capacitados e estejam em constante formação.

Propor  um ensino  dessa natureza para  os alunos da EJA,  requer  que as

escolas pensem no perfil dos seus alunos; é preciso desconstruir o estereótipo de
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que essas classes são formadas apenas por alunos com idades avançadas e, outras

questões precisam ser levadas em consideração para que o ensino da Educação de

Jovens e Adultos possa atingir seu objetivo, a saber: histórico escolar, origem social,

bagagem cultural e profissional.

Essa questão, ora mencionada, emergiu da problemática que norteou esta

investigação: De que maneira o currículo do Ensino Fundamental II da Educação de

Jovens e Adultos atende as reais necessidades dos seus alunos?

Uma vez que a proposta da referida pesquisa se caracteriza pela discussão

do  currículo,  tendo  em  vista  a  sua  aplicabilidade,  funcionalidade  e  eficácia  em

relação  aos  alunos  de  uma escola  que  fazem parte  da  Educação  de  Jovens  e

Adultos do Ensino Fundamental II no munícipio de Santo Antônio de Jesus – BA, foi

necessário  definir  o  objetivo  geral  da  pesquisa,  que  consistiu  em  perceber  a

intencionalidade do Currículo do Ensino Fundamental II da Educação de Jovens e

Adultos  em uma escola  no município  de  Santo  Antônio  de  Jesus –  BA e,  se  o

mesmo contempla as reais necessidades do seu público-alvo.

No intuito de traçar os caminhos que permitissem alcançar o objetivo geral,

estabeleceram-se  os  objetivos  específicos,  estes,  que  serviram  como  os  fios

condutores para a concretização da investigação: conheceu o Plano Curricular da

EJA de  uma escola  no município  de  Santo  Antônio  de  Jesus  –  BA;  analisou a

funcionalidade da  política  do currículo  e  suas implicações  nessa modalidade de

ensino  e  avaliou  se  o  currículo  atende  as  necessidades dos  sujeitos  que estão

inseridos na EJA.

Assim posto, percebeu-se a importância da investigação desse tema, dado o

cenário  que envolve a Educação de Jovens e Adultos e,  por  essa razão se faz

necessário  proporcionar  para  os  discentes  dessa  modalidade  de  ensino  uma

educação  de qualidade,  que  seja  capaz de abrir  os  horizontes  e  colocá-los  em

situação de igualdade com outros alunos de qualquer modalidade de ensino.

O  interesse  pela  temática  se  justifica  em  decorrência  das  experiências

enquanto docente na Educação de Jovens e Adultos e, também a partir da vivência

como  Articulador  Pedagógico  desta  modalidade  de  ensino  na  Secretaria  de

Educação do município de Santo Antônio de Jesus - BA.

A participação em eventos tais  como, seminários,  congressos e simpósios

assim como, a realização de cursos de extensão e atualização fomentou o desejo de

investigar  tal  assunto,  entendendo  que  tal  pesquisa  contribuirá  de  maneira
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significativa para uma oferta de ensino de qualidade, compreendendo os sujeitos

que estão inseridos nesse contexto, respeitando os seus limites e valorizando os

seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida.

A  metodologia  empregada  na  presente  investigação  consistiu-se  em  uma

pesquisa exploratória,  onde as diretrizes metodológicas adotadas se sustentaram

em três dimensões que estão inter-relacionadas: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa

documental e a pesquisa de campo.

Realizou-se a pesquisa bibliográfica a partir de uma leitura sistêmica-reflexiva

sobre o tema, seleção de leituras que resultou em uma sistematização teórica e um

levantamento dos estudos acadêmicos que se relacionam com o tema Currículo e a

Educação de Jovens e Adultos.

Na pesquisa documental analisou-se o Projeto Político-Pedagógico e o Plano

e Modelo Curricular da referida escola, no sentido de perceber como o currículo

desta modalidade de ensino foi pensado.

A  pesquisa  de  campo  consistiu  na  coleta  de  dados  por um  instrumento

específico – questionário. O mesmo foi aplicado com os alunos que fazem parte da

Educação de Jovens e Adultos na escola selecionada, estes, que constituíram a

população amostra desta pesquisa. Este instrumento de pesquisa possuiu questões

objetivas e abertas, e os dados obtidos nesta fase da pesquisa foram analisados e

passaram por um processo de classificação, codificação e representação numérica

e,  a  partir  desse  procedimento,  construíram  gráficos  que  representam  a

compreensão acerca do currículo por parte dos entrevistados.

A  necessidade  da  realização  da  pesquisa  de  campo  com  os  alunos,  foi

imprescindível no sentido de traçar o perfil desses sujeitos que fazem parte da EJA,

bem como obter informações sobre suas expectativas e reais intenções em retornar

à escola.

Os  dados  obtidos  nas  três  dimensões  desta  investigação  forneceram  os

subsídios necessários para a elaboração do trabalho monográfico. O corpus desta

pesquisa  encontra-se  estruturada  em  cinco  capítulos,  que  seguem  descritos  a

seguir.

No primeiro capítulo, foram apresentados os elementos que constituíram a

estrutura da investigação, tais como: a problemática, os objetivos, a justificativa e o

esboço da metodologia e instrumento de pesquisa empregada para a realização

desse estudo.
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O segundo capítulo, intitulado como “O ponto de partida: Um passeio pelo

campo teórico” constitui  a fundamentação teórica desta pesquisa. Desta maneira,

apresentam-se as abordagens teóricas sobre as leis e documentos que normatizam

e orientam a Educação Brasileira na perspectiva da Educação de Jovens e Adultos,

se  entrelaçando  com outras  literaturas  que  abordam sobre  essa  modalidade  de

ensino, assim como, Currículo.

No terceiro capítulo apresenta as diretrizes metodológicas utilizadas para a

realização  deste  estudo.  Definir  os  procedimentos  que  seriam  percorridos  no

decorrer da investigação foram necessários para alcançar os objetivos propostos.

O quarto  capítulo,  “Resultados e  Discussão”,  discorre  sobre  os  resultados

obtidos  através  das  pesquisas  documental  e  de  campo.  A  partir  da  pesquisa

documental  procurou  evidenciar  a  intencionalidade  do  currículo  da  escola

pesquisada e, essa informação foi confrontada com os dados coletados através da

aplicação dos questionários  com os alunos,  estes  que constituíram a  população

amostra  desse  estudo.  Os  dados  obtidos  nessa  etapa  da  investigação  foram

relevantes para a concretização do trabalho monográfico.

O  quinto  e  último  capítulo,  que  leva  como  título  “Considerações  Finais”,

retoma toda a trajetória da investigação e apresenta algumas ponderações acerca

da  temática  e  do  trabalho  realizado.  Entende-se  que  aqui  não  esgota  todas  as

possibilidades  que  o  tema  propõe,  mas  o  aguçar  de  um  próximo  passo  das

inquietações que uma pesquisa é capaz de despertar. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O PONTO DE PARTIDA: UM PASSEIO PELO CAMPO TEÓRICO

A Educação de Jovens e Adultos converte-se na atualidade como resultado

de  um processo  de  lutas  oriundas  dos  fóruns,  movimentos  sociais,  associações

comunitárias, sindicatos e outras organizações que lutam em favor desse público

que sempre tiveram seus direitos negados.

Entender a EJA em sua essência é fazer um recorrido através de alguns fatos

e, compreender a sua trajetória a luz dos marcos legais que norteiam o sistema

educacional,  além  dos  debates  provenientes  dos  movimentos  nacionais  e

internacionais que discutem as políticas necessárias à implementação da Educação

de Jovens e Adultos.

A  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  mesmo  que  de  maneira  indireta,  é

proveniente de alguns acontecimentos que caracterizam a história do Brasil. Na era

colonial,  a  educação  pautava-se  nos  pressupostos  da  evangelização,  onde

conquistar  as  terras  brasileiras  dependia  do  desafio  de  aculturar  os  povos  que

viviam nesse território.

Somente após quase meio século da “descoberta do Brasil” é que se iniciou
a  atividade  educativa  no  país,  com  a  chegada  dos  jesuítas  em  1549,
voltada, fundamentalmente, para a aculturação da população ameríndia, por
intermédio do Ratio Studiorium1 que se baseava nos estudos clássicos. “Ao
ministrarem aos índios, já adultos, as primeiras noções da religião católica,
bem  como  da  cultura  ocidental”,  podem-se  dizer  que  aí  começava  a
educação de jovens e adultos no país. (ROMÃO e GADOTTI, 2007, p. 63).

Ratifica-se,  por  meio  das  palavras  de  Romão  e  Gadotti  (2007),  que  a

existência de um modelo educacional,  direcionado para os Jovens e Adultos,  se

inseria a partir da introdução dos ensinamentos jesuíticos, estes, que não tinham a

finalidade de transmitir os conhecimentos científicos, muito embora, ainda que de

maneira fragmentada e isolada viabilizavam aos indígenas e mais tarde aos negros

escravizados a aprendizagem da leitura, escrita e cálculos.

1 Segundo Negrão (2000) a Ratio Studiorium constitui-se em um plano de organização de estudos
que a Companhia de Jesus adotara com a finalidade de normatizar o ensino que era ministrado
inicialmente nos colégios da Europa.
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Apesar dos jesuítas introduzirem o ensino a população marginalizada (índios,

negros e mulheres) a educação escolar era direcionada para a elite. O acesso à

educação  nessa  época  não  era  comum,  com isso  o  analfabetismo crescia  e,  o

ensino e as poucas iniciativas de escolarização elementar eram privilégio de poucos,

ou seja, daqueles que detinham o poder.

Os ensinamentos dos Jesuítas  perduram no país até  a  sua expulsão nos

meados do século XVIII, pelo Marquês de Pombal. Nesse período a reorganização

do ensino proposta pela política pombalina não surtiu efeitos significativos, tornando-

se lento e confuso. Maschio (2009, p. 63), afirma que nesse momento os cursos

regulares  foram  substituídos  por  “aulas  régias”,  e  o  ensino  elementar  para  a

população pobre foi deixado de lado.

A Educação de Jovens e Adultos no Período Imperial passa por uma breve

mudança,  isso,  devido  ao  processo  de  institucionalização  do  ensino.  Um  Ato

Adicional  instituído  no  ano  de  1834  permitiu  que  as  províncias  organizassem e

criassem escolas do ensino primário e secundário,  inclusive de escolas noturnas

para adultos. Romão e Gadotti (2007, p. 64), sinaliza que “durante todo o período

imperial, a educação de adultos ficou por conta das diferentes províncias que tinham

que arcar com, praticamente, todo o ensino das primeiras letras”.

Essa  intencionalidade  levava  a  perceber  a  importância  que  a  educação

exercia na sociedade. Para Maschio (2009, p. 63), “a educação escolar passava a

ser entendida como necessária para a reorganização da sociedade brasileira e por

isso deveria atingir toda a população, inclusive a mais pobre e analfabeta”.

Ainda assim, pouco se avançava em relação ao ensino de jovens e adultos,

tanto que foram mínimas as mudanças ocorridas no Período Republicano, conforme

se constata no descrito a seguir:

As primeiras décadas do período republicano praticamente não lograram
uma mudança significativa desse cenário. O fato de a educação elementar
ser mantida como responsabilidade dos estados e municípios não favoreceu
o  desenvolvimento  de  um  sistema  educacional  articulado  e  forte,
principalmente quando considerado o período da República Velha (1889-
1930). (PAULA e OLIVEIRA, 2011, p. 17).

As mudanças ocorridas no cenário histórico e político nas décadas seguintes

provocam mudanças no sistema educacional.  Paula e Oliveira (2011), argumenta

que  somente  a  partir  da  década  de  1940  é  que  observa  investimentos  e

preocupações  mais  efetivas  na  educação,  nesse  sentido  o  advento  da
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industrialização  e  reconfiguração  política  no  país  redefine  os  paradigmas

educacionais e se consolidam como demandas necessárias para o crescimento do

país. Os fóruns e conferências fortalecem a obrigatoriedade dos governos a criarem

políticas públicas que promovam a efetividade da Educação de Jovens e Adultos.

2.1.1 A Educação de Jovens e Adultos sob a égide da legislação

O  direito  à  educação  encontra-se  amparado  em  leis  e  documentos  que

norteiam o sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, é importante considerar

que  a  garantia  desse  direito  não  restringe  apenas  a  um  público  específico.  É

assegurado a qualquer pessoa, independente de raça, condição social ou idade   o

acesso à educação, pois ela é direito de todos. 

Sobre esta questão, no capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto

a Constituição Federal – CF/88, especificamente no artigo 205 menciona que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. [Grifo do autor] (BRASIL, 1988, p. 60).

Infere-se a partir do expresso na Constituição Federal de 1988 que o direito

que todo cidadão tem em relação a educação vai além da simples oferta do ensino.

Sobre essa questão o enunciado a seguir ratifica que:

A educação básica para todos significa dar às pessoas, independentemente
da idade, a oportunidade de desenvolver seu potencial,  coletivamente ou
individualmente. Não é apenas um direito, mas também um dever e uma
responsabilidade para com os outros e com toda a sociedade. (SOUZA,
2000, p. 165).

A Carta Magna em seu artigo 208, inciso I faz referência sobre o dever do

Estado  com  a  educação,  afirmando  que  será  efetivado  mediante  a  garantia  de

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. 

Percebe-se a preocupação por parte da CF/88 quanto à oferta da educação

para todos os cidadãos, inclusive para aqueles que por algum motivo não tiveram

acesso ou a oportunidade de prosseguir os seus estudos em idades apropriadas. 
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É nessa questão que emerge uma nova modalidade de ensino, denominada

como Educação de Jovens e Adultos - EJA, esta, que surge da necessidade de

permitir à todas as pessoas, que não concluíram a educação escolar, continuidade

aos seus estudos.

A EJA é um direito assegurado e, também se encontra amparada na Lei de

Diretrizes  e  Bases da  Educação  Nacional  –  LDBEN (Lei  nº  9.394  aprovada  em

dezembro de 1996). No artigo 37 esta lei aponta 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.
§ 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).

Ainda, a LDBEN, no art. 37, § 3º (artigo incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

preconiza  que  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  deverá  articular-se,

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), encontra-se respaldo

no que tange a educação como um direito  fundamental  da  pessoa,  do cidadão,

sendo necessária a oferta de condições para que esses direitos sejam, de fatos

exercidos. 

Nessa  perspectiva,  sendo  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  um  direito

subjetivo, se estende à sua obrigatoriedade e, sobre isso as Diretrizes Curriculares

da Educação de Jovens e Adultos (2000) mencionado por Oliveira (2015), aponta o

detentor desse direito como: 

Aquele  pelo  qual  o  titular  de  um  direito  pode  exigir  imediatamente
cumprimento  de  um dever  e  de  uma  obrigação.  Trata-se  de  um direito
positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade. O titular deste direito
é  de  qualquer  faixa  etária  que  não  tenha  tido  acesso  à  escolaridade
obrigatória. Por isso é um direito subjetivo, ou seja, ser titular de alguma
prerrogativa é algo que é próprio deste indivíduo. (Parecer CEB 11/2000. In:
SOARES, 2002, p. 60 apud OLIVEIRA, 2015, p. 26).

Ainda,  as  Diretrizes  Curriculares  reafirmam  o  valor  desta  modalidade  de

ensino, desconstruindo a ideia de compensação e caridade e, passa a ter outras

funções:
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reparadora – reconhecimento da igualdade humana de direitos e o acesso
aos direitos civis,  pela restauração de um direito negado; equalizadora –
proporcionar  igualdade  de  oportunidades  de  acesso  e  permanência  na
escola  e  qualificadora  –  viabilizar  a  atualização  permanente  de
conhecimentos  e  aprendizagens  contínuas.  (SOARES,  2002,  p.13  apud
OLIVEIRA, 2015, p. 27).

Essas funções mencionadas por soares expressa a importância da Educação

de Jovens e Adultos para a construção de uma sociedade mais justa, que ofereça a

todos, sobretudo àquelas pessoas que, por alguma razão não foram permitidas a

frequentarem a escola ou foram obrigadas a abandoná-la, a oportunidade de iniciar

ou retomar seus estudos, de maneira que se preparem para o mundo em que vivem,

este em processo constante de transformações.

2.1.1.1 Os sujeitos da EJA e o Currículo

Nascimento (2013), afirma que a Educação de Jovens e Adultos possibilita a

oportunidade  para  muitas  pessoas  que  não  tiveram  acesso  ao  conhecimento

cientifico em idade própria dar continuidade aos seus estudos, nesse sentido a EJA

converte-se na possibilidade de garantir um direito àqueles que foram excluídos dos

bancos escolares ou que não tiveram acesso.

Propor e conceber uma educação voltada à jovens e adultos nesse cenário é

desafiador:  é  assumir  a  responsabilidade  de  contribuir  significativamente  na

formação desses sujeitos e, uma dessas contribuições,  encontra-se no currículo.

Entretanto,  para  que as  escolas  tenham condições necessárias  para  atender  as

demandas  oriundas  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  é  imprescindível

compreender as especificidades e o perfil do seu público-alvo.

Haddad  (2002  apud  LANZARIN  2016),  menciona  que  no  campo  da  EJA

vários  estudiosos  se  ocuparam  em  caracterizar  o  seu  público.  Contudo,  um

questionamento  é  necessário:  como definir  o  público  da Educação de Jovens  e

Adultos? Nessa questão, vários fatores devem ser considerados no sentido de se

identificar de maneira mais precisa esse grupo, tais como: origem social, contextos

em que estão inseridos, bagagem profissional dentre outros.

Alguns  estudos  realizados  nessa  categoria  afirmam  que  os  sujeitos  que

constituem  o  público  dessa  modalidade  de  ensino  são  oriundos  das  camadas

populares, assim como é sinalizado no seguinte trecho:
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[...]  uma  das  categorizações  existentes  ao  nos  referirmos  à  população
pobre,  aquela  que  vivencia  o  não-atendimento  a  questões  básicas  de
sobrevivência (saúde, trabalho, alimentação, educação). E para o campo da
EJA, são jovens e adultos que, não tendo tido o acesso e/ou permanência
na escola,  em idade que lhes era de direito  retornam hoje,  buscando o
resgate do mesmo. (GIOVANETTI, 2007, p. 244 apud LANZARIN, 2016, p.
22).

Porém,  vale  sinalizar  que  com  as  mudanças  ocorridas  na  legislação

educacional, no âmbito das políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos e,

com as transformações contínuas na sociedade é difícil  estabelecer  o  perfil  dos

alunos que atualmente fazem parte dessa modalidade de ensino, porém um dado é

correto,  todas  as  turmas,  senão  quase  todas  são  heterogêneas,  devido  as

peculiaridades  e  fatores  (políticos,  sociais,  econômicos  e  de  identidade)  que

caracterizam esse público. Paula e Oliveira (2011, p. 45), argumenta que em relação

à EJA “um dos desafios docentes consiste em compreender as múltiplas identidades

de seus educandos e perceber que elas atuam segundo o contexto e as condições”.

O Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação

Básica - CNE/CEB 6/2010, chama atenção para a questão da juvenilização da EJA,

que consiste na migração de jovens para essa modalidade da educação básica.

Esse  parecer  estabelece  que  a  idade  mínima  para  os  cursos  da  Educação  de

Jovens e Adultos deve ser a de 15 anos completos para o Ensino Fundamental e de

18 anos completos para o Ensino Médio.

Nas Diretrizes Curriculares (2000), transcrito em Oliveira (2015), é descrito a

existência de dois perfis distintos dos educandos que fazem parte da EJA: aqueles

que se encontram inseridos às classes populares e os que pertencem a estratos

sociais financeiramente privilegiados:

[...] são jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com larga
experiência profissional ou com expectativa de (re)inserção no mercado de
trabalho e com um olhar diferenciado sobre as coisas da existência, que não
tiveram diante  de si  [...].  Para eles,  foi  a ausência  de uma escola  ou a
evasão da  mesma que  os  dirigiu  para um retorno  nem sempre  tardio  à
busca  do  direito  ao  saber.  Outros  são  jovens  provindos  de  estratos
privilegiados  e  que,  mesmo  tendo  condições  financeiras,  não  lograram
sucesso nos estudos, em geral por razões de caráter sociocultural (Parecer
CEB 11/2000. In: SOARES, 2002, p. 77 apud OLIVEIRA, 2015, p. 41).

Valle  (2013)  menciona  que  o  professor  das  classes  de  jovens  e  adultos

precisa entender que esses alunos possuem características especiais, logo algumas
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questões devem ser consideradas. Sobre isso, o Ministério da Educação e Cultura -

MEC descreve que:

Algumas das qualidades essenciais ao educador de jovens e adultos são a
capacidade de solidarizar-se com os educandos, a disposição de encarar
dificuldades  como  desafios  estimulantes,  a  confiança  na  capacidade  de
todos  de  aprender  e  ensinar.  Coerentemente  com  essa  postura,  é
fundamental que esse educador procure conhecer seus educandos, suas
expectativas,  sua cultura,  as características e problemas de seu entorno
próximo, suas necessidades de aprendizagem.
E,  para responder a essas necessidades,  esse educador terá de buscar
conhecer cada vez melhor os conteúdos a serem ensinados, atualizando-se
constantemente.  Como  todo  educador,  deverá  também  refletir
permanentemente sobre sua prática, buscando os meios de aperfeiçoá-la.
(MEC, 2001 apud VALLE, 2013, p. 147).

A  autora  ao  mencionar  que  os  professores  precisam  entender  que  os

estudantes da Educação de Jovens e Adultos possuem características especiais, ela

reforça  a  ideia  de  que  cada  aluno  possui  histórias  de  vida,  perspectivas,

intencionalidades, conhecimentos e saberes distintos. 

Essas questões encontram respaldo em Arroyo (2007 apud LANZARIN, 2016,

p.  24),  ao  argumentar  que  “reconhecer  a  especificidade  dos  alunos  da  EJA  é

compreender,  também  seus  saberes  experienciais  como  parte  do  conhecimento

socialmente produzido, valorizando-os e dialogando com eles”. 

Nesse sentido, se faz necessário levar em consideração os saberes desses

sujeitos, assim como as suas necessidades. O ensino para esta clientela precisa ter

significados e, isso requer um método que vá além do simplesmente aprender a ler e

a  escrever.  Os  docentes  desta  modalidade  da  educação  básica  precisam estar

atentos  as  reais  necessidades de seu público-alvo  e  concebê-lo  um ensino  que

atenda as razões que o fizeram buscar a EJA.

A partir dessas questões complexas, se faz necessário refletir sobre o Ensino

da Educação de Jovens e Adultos, sobre a maneira como este ensino está sendo

concebido.  Pensar  dessa maneira é direcionar-se as teorias do currículo,  pois  é

através dele que se determina, justifica e legitima os conhecimentos selecionados e

sua intencionalidade. 

Para que isso ocorra, é preciso reconstruir a ideia de currículo, tendo em vista

que  para  muitos,  esse  termo,  é  entendido  como  um  conjunto  de  matérias  ou

disciplinas escolares; o conjunto de experiências desenvolvidas na escola ou mesmo

seleção  de  conhecimentos  a  serem  transmitidos  e  assimilados  pelos  alunos.
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Empreende-se que o currículo está diretamente relacionado às metas e intenções da

escola, e sempre responde a uma perspectiva de formação do homem.

Ao refletir sobre os conhecimentos indispensáveis a formação do indivíduo e

a funcionalidade e implicações do currículo na vida dos sujeitos, Silva (2005), cita

que o conhecimento é selecionado de acordo com o tipo de pessoa que pretende

forjar, além de questionar sobre:

Qual  é  o  tipo  de  ser  humano  desejável  para  um  determinado  tipo  de
sociedade?  Será  a  pessoa  racional  e  ilustrada  do  ideal  humanista  de
educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos
neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada às ideias de cidadania do
moderno estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos arranjos
sociais existentes preconizados nas teorias educacionais críticas? (SILVA,
2005, p. 15).

O currículo apresenta uma dimensão ampla, no sentido em que perpassa o

saber  sistematizado.  Amorim,  Ribeiro  e Moura (2012,  p.  111;112  apud  SANTOS

2015, p. 53) afirmam que “existe a necessidade de refletir sobre o currículo enquanto

uma questão não somente de conhecimento, mas também de poder e identidade

[...]”. 

Ante  a  isto,  convém questionar  sobre  o  que  está  posto  nos  currículos  e

entender: quais são os saberes necessários que devem contemplar os currículos da

Educação de Jovens e Adultos? Que ações educativas são relevantes proporcionar

aos alunos da EJA?

Por meio desses questionamentos, propõe que os conhecimentos expressos

nos currículos, sobretudo nos que caracterizam o ensino da EJA devem estar em

consonância  com  o  modo  de  vida  e  a  necessidade  dos  seus  sujeitos.  A

intencionalidade  desse  currículo  é  de  desenvolvê-los  em  pessoas  críticas  e

reflexivas além, de criar possibilidades que os coloquem em situação de igualdade

com os demais.

Em vista disso, infere-se que o currículo surge como o fio condutor das ações

das escolas, em que deve proporcionar muito mais que os conteúdos formais. Ele

tem a finalidade de oferecer aos alunos os subsídios necessários para a participação

ativa na sociedade, enquanto cidadãos de direitos e deveres.

2.2 O CURRÍCULO E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR
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Ao tratar sobre currículo na Educação de Jovens e Adultos é de fundamental

importância  compreender  que  este  está  intimamente  ligado  às  intenções

educacionais, culturais e sociais que se deseja alcançar no processo de formação

do  indivíduo,  o  currículo  deve  contemplar  as  necessidades  e  responder  as

perspectivas  dos  sujeitos.  Em  razão  disso,  Silva  (2001,  p.  10)  sinaliza  que  “o

currículo está no centro da relação educativa, que o currículo corporifica os nexos

entre saber, poder e identidade”.

Silva  (2001,  p.  24)  diz  que “pensar  o  currículo  como ato  político  consiste

precisamente  em  destacar  seu  envolvimento  em  relações  de  poder”.  Assim,

empreende-se  que  o  currículo  envolve  as  questões  sociais  e  culturais,  o  que

determina a construção do saber.

A compreensão de currículo aqui exposta é fundamentada na concepção de

Oliveira (2015), quando a mesma menciona que o currículo é:

“[...] mais que um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados;
sua definição passa por outros aspectos a serem considerados, como as
relações  de  poder,  de  subordinação  dos  alunos  à  autoridade  dos
professores, e de resistências dos alunos ao poder e a hierarquia. [...]  o
currículo  escolar  representa um conjunto  de experiências propostas pela
escola, aceitas ou negadas pelos alunos.” (OLIVEIRA, 2015, p. 59).

Por essa razão, é preciso desconstruir a ideia de currículo como um mero

documento no qual encontra-se inserido um conjunto de componentes ou disciplinas

escolares,  conforme  elucidado  por  Silva  (2001,  p.  13)  “Na  visão  tradicional,  o

currículo  é  pensado  como  um  conjunto  de  fatos,  de  conhecimentos  e  de

informações,  selecionados  do  estoque  cultural  mais  amplo  da  sociedade,  para

serem transmitidos às crianças e aos jovens nas escolas”.

Essa visão tradicional sinalizada por Silva (2001), é comumente no sistema

educacional  que  vivenciamos  atualmente,  principalmente  quando  se  trata  da

Educação de Jovens e Adultos, já que para muitos, o ensino para os estudantes que

frequentam esta  Modalidade  de Ensino  não deve  ser  significativo.  Desse modo,

evidencia-se  a  necessidade  de  superar  os  saberes  fragmentados  expostos  nos

currículos,  uma vez  que  os  mesmos devem refletir  as  múltiplas  dimensões  que

constituem as identidades, a visão de mundo e de sociedade.

O entendimento sobre currículo escolar adquire um novo sentido quando
reconhecemos  à  atitude  centralmente  produtiva  do  currículo.  Assim,  o
currículo é percebido como algo que se movimenta e ao se movimentar
muda de “cara”.  Estas mudanças produzem novos efeitos.  Estes efeitos

23



ajudam a  construir  os  alunos  e  alunas  e  esta  construção  se  aplica  nos
diferentes  convívios  dos  diferentes  grupos  sociais.  Estas  convivências
também terão efeitos sobre outros currículos que terão efeitos sobre outras
pessoas. Ou seja: Nós fazemos o currículo e o currículo nos faz. (SILVA,
2005, p.194). 
 

Nesse  contexto,  infere-se  que  é  necessário  sair  desse  engessamento  e

desconstruir  a  visão  dominante  de  entendimento  do  currículo  numa  perspectiva

tradicional. Nicodemos (2011, p. 48), sinaliza que, um dos caminhos a ser seguido

para criar um outro entendimento a cerca do currículo e suas práticas curriculares é

“Mudar  o  foco.  Romper  com  o  olhar  formalista  e  cientificista  do  currículo  e

considerar, a partir de agora, que é fundamental compreendê-lo como oriundo de

múltiplos e singulares processos curriculares locais”.

No contexto da Educação de Jovens e Adultos, as escolas não devem ser

concebidas  como  um local  de  reprodução  de  conteúdos  e  conhecimentos,  mas

como  um  espaço  de  socialização,  de  trocas  culturais,  sociais  e  identitárias,

corroborando  para  a  aquisição  de  conhecimentos  e  habilidades  necessárias  à

formação do indivíduo.

Por esse motivo, na VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (VI

CONFINTEA),  realizada  em Belém,  no  Pará,  em dezembro  de  2009,  os  países

participantes declararam: 

“[...]  estamos  convictos  de  que  aprendizagem  e  educação  de  adultos
preparam  as  pessoas  com  conhecimentos,  capacidades,  habilidades,
competências  e  valores  necessários  para  que  exerçam e  ampliem seus
direitos e assumam o controle de seus destinos. Aprendizagem e educação
de  adultos  são  também  imperativas  para  o  alcance  da  equidade  e  da
inclusão  social,  para  a  redução  da  pobreza  e  para  a  construção  de
sociedades justas, solidárias, sustentáveis e baseadas no conhecimento”.
(BRASIL, 2009, p. 7).

É evidenciado na transcrição acima a responsabilidade que o ensino na EJA

deve propor. Ela expressa a essência da Educação de Jovens e Adultos e, a sua

importância  na  vida  daqueles  que  vislumbram  nessa  Modalidade  de  Ensino  a

oportunidade  de  retomar  os  estudos,  adquirir  a  formação  necessária  e  estar

preparados para o mundo em que vivem, em processo de constantes e aceleradas

transformações.

Estar preparados para ao mundo em que vivem é repensar sobre a maneira

como  isso  está  se  consolidando  e,  nessa  questão,  retoma-se  mais  uma  vez  a

intencionalidade do currículo.  Quais intenções têm sido contempladas ou,  devem
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contemplar os currículos escolares? Os valores, as necessidades dos sujeitos têm

sido levadas em consideração? O currículo tem sido neutro?

Diante do exposto, é possível afirmar que o currículo engloba valores, atitudes

e  procedimentos  além  de  abranger  questões  referentes  ao  “que”,  “para  quê”  e

“como” ensinar, articuladas ao “para quem”. Assim, as decisões relativas ao “para

quê” implicam a definição de objetivos político-pedagógicos que devem contemplar

os currículos escolares.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Será apresentado neste capítulo o percurso realizado na construção desta

investigação.  Nele,  estarão  explicitados  o  tipo  de  pesquisa,  os  métodos,  os

procedimentos e os instrumentos de dados utilizados, responsáveis pela a obtenção

dos resultados levantados no problema da referida pesquisa. 

3.1 LOCAL DA PESQUISA

A presente pesquisa foi realizada numa Escola Municipal. O referido bairro

em que a escola está inserida é um bairro periférico, onde, a maioria das pessoas

são de baixa renda e vivem em condições de vulnerabilidade social.

A Escola Municipal  é  mantida pela Secretaria  Municipal  de Educação de

Santo Antônio de Jesus – BA, funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno e,

atende  diariamente  um  total  aproximado  de  715  alunos,  matriculados  nos  anos

iniciais  e  finais  do  Ensino  Fundamental,  incluindo,  a  Modalidade  de  Ensino

Educação de Jovens e Adultos. Nesta escola a Educação de Jovens e Adultos é

ofertada apenas no turno noturno.

A  cidade de  Santo  Antônio  de  Jesus  –  BA,  é  considerada  a  Capital  do

Recôncavo Baiano e, fica a 184 km de Salvador – BA, capital do estado, com área

de  259  km²  e  população  estimada  em 2012  pelo  IBGE –  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística, de 93.0077 habitantes, com um Produto Interno Bruto – PIB

em 2010 de 988,32 milhões e com sua estrutura por setor organizada no seguinte

formato: 1,12% para agropecuária, 14,67% para a indústria, 71,29% para serviços e

com um PIB per capita de R$ 10.886, 74.
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Figura 1: Localização da Cidade de Santo Antônio de Jesus, no Estado da Bahia.

Fonte: Lucas Silva, 2015.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Traçar os caminhos metodológicos a serem percorridos durante o processo

da  pesquisa  são  necessários.  Estabelecer  o  tipo  de  pesquisa,  quais  métodos  e

técnicas são imprescindíveis para o êxito do trabalho,  porém, se faz necessário,

antes mesmo de determinar o tipo de pesquisa e a sua trajetória, compreender o

que é uma pesquisa.

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema
até a apresentação e discussão de resultados. (GIL, 2009, p. 17).
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Por entender que a pesquisa tem como escopo encontrar as respostas para a

problemática levantada e, que para isso deve-se recorrer a um processo sistêmico o

trabalho aqui  proposto  será  norteado por  algumas diretrizes  que irão  conduzir  a

investigação.

A presente pesquisa, quanto à sua forma de abordagem, se caracteriza de

cunho qualitativo, onde os fatos foram observados e analisados de forma direta sem

necessariamente conter elementos estatísticos ou numéricos, considerando que há

uma  relação  dinâmica  entre  o  mundo  real  e  o  sujeito,  ou  seja,  um  mundo

indissociável que não pode ser traduzido por números.

Gil  (2009),  afirma que a pesquisa  qualitativa não pode ser  traduzida em

números.  A  interpretação  dos  fenômenos,  dos  dados  coletados  (textos  reais,

escritos ou orais, não verbais) e a atribuição de significados são elementos básicos.

Corroborando o que foi mencionado por Gil (2009), em relação à pesquisa

qualitativa, Minayo ressalta que: 

A pesquisa  qualitativa  trabalha  com o universo  de  significados,  motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais  profundo  das  relações,  dos  processos  e  dos  fenômenos  que  não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, p.
21; 22).

Posto isso, pode-se perceber que o objeto de estudo na pesquisa qualitativa é

amplo, subjetivo, o que permite maior compreensão do fenômeno investigado.

Em relação aos objetivos a investigação configura-se como uma pesquisa

exploratória,  tendo  em  vista  que  visa  proporcionar  maior  familiaridade  com  o

problema  estudado,  a  fim  de  torná-lo  explícito  ou  construir  hipóteses;  tendo,

portanto, como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou descobertas. Sobre

esse tipo de pesquisa, destaca o mencionado por Gil (2009), ao afirmar que nesse

tipo de pesquisa geralmente assume a forma bibliográfica ou estudo de caso. 

Uma vez definida a pesquisa, cabe descrever como ocorreu cada etapa. A

investigação  foi  estruturada  de  acordo  com  os  procedimentos  estabelecidos

necessários à sua escrita. 

No primeiro momento, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esse

estudo foi construído tendo como ponto de partida a pesquisa bibliográfica, a qual de

acordo com Gil (2006, p.50), permite “[...] ao investigador a cobertura de uma gama

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

O mesmo autor, ainda afirma que se trata de uma pesquisa elaborada a partir de
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material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e

atualmente com material disponibilizado na internet. 

Ainda,  ratificando  Gil,  no  que  se  refere  à  pesquisa  bibliográfica,  Fonseca

enumera que:

A pesquisa  bibliográfica  é  feita  a  partir  do  levantamento  de  referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico
inicia-se  com  uma  pesquisa  bibliográfica,  que  permite  ao  pesquisador
conhecer o que já estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, p. 32).

No curso do seu desenvolvimento, para a confecção deste trabalho realizou-

se  um  levantamento  bibliográfico  das  principais  informações  referente  à

caracterização do objeto de estudo e dos principais autores que discutem o tema

abordado, a partir de leituras, pesquisas, fichamentos de livros, revistas e artigos

disponibilizados em recursos impressos e online, de modo a fornecer contribuições

valorosas para o embasamento teórico. As leituras realizadas foram delineadas em

três seções, descritos a seguir.

Na primeira seção foram expostas algumas considerações acerca do histórico

da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e, ainda abordou sobre a sua inserção a

partir  da educação jesuítica que posteriormente sofreu alterações e culminou em

políticas educacionais consistentes no modelo de ensino atual.

A  segunda  seção  teve  como  intuito  discutir  a  EJA  numa  perspectiva  da

legislação. Nessa seção, foram abordadas o que preconiza a CF de 1988, a LDBEN

de  1996  e  DCNs  acerca  da  Educação  de  maneira  ampla  e,  a  estruturação  da

Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da educação básica que visa

reparar, equalizar e garantir a escolaridade àqueles que não tiveram acesso quando

crianças. Ainda, na terceira seção discutiu sobre os sujeitos que compõem a EJA,

além  de  abordar  sobre  o  Currículo  e  a  sua  intencionalidade  no  processo  de

formação  para  os  estudantes  que  buscam  nessa  modalidade  de  ensino  a

progressão dos seus estudos, melhorias em sua qualidade de vida e até mesmo

melhores oportunidades profissionais. 

A etapa seguinte da pesquisa ocorreu partindo-se da realização da pesquisa

documental. 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina
de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato
ou fenômeno ocorre, ou depois. (LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 176).
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Também, sobre esse tipo  de pesquisa,  vale  ressaltar  o  que cita  Severino

(2007,  p.  122;  123)  “No  caso  da  pesquisa  documental,  tem-se  como  fonte

documentos no sentido  amplo,  ou  seja,  não só  de documentos  impressos,  mas

sobretudo  de  outros  tipos  de  documentos,  tais  como  jornais,  fotos,  filmes,

gravações, documentos legais”. (Grifo do autor).

Com o uso desse procedimento, analisou-se o Projeto Político-Pedagógico da

Escola  Municipal  Florentino  Firmino  de  Almeida  -  EMFFA  e  o  Plano  e  Modelo

Curricular  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  da  escola  mencionada,  com  a

intencionalidade de perceber como esses documentos insere a EJA e, a maneira

como essa  modalidade  de ensino  é  pensada.  Ainda,  visualizar  se  ocorre  algum

direcionamento pedagógico que contempla as especificidades desses sujeitos e, se

as abordagens propostas no currículo contemplam as peculiaridades do público-alvo

da EJA. 

A terceira etapa da investigação, consistiu-se na realização da pesquisa de

campo,  por  meio  da  coleta  de  dados,  realizada  a  partir  da  aplicação  de  um

instrumento específico denominado de questionário. 

Recorre-se à pesquisa de campo sempre que se tem a necessidade de obter

dados  que  não  podem  ser  encontrados  em  registro  e  fontes  documentais.  A

pesquisa de campo utilizada para obtenção dos dados, segundo Lakatos e Marconi

é caracterizada como: 

[...]  aquela  utilizada  com  o  objetivo  de  conseguir  informações  e/ou
conhecimentos  acerca  de  um  problema,  para  o  qual  se  procura  uma
resposta,  ou  de  uma  hipótese,  que  se  queira  comprovar,  ou,  ainda,
descobrir  novos  fenômenos  ou  as  relações  entre  eles.  (LAKATOS;
MARCONI, 2008, p. 188).

As informações adquiridas por meio da aplicação do questionário permitiram

conhecer melhor os alunos que compõem a Educação de Jovens e Adultos, além de

verificar  a  realidade e o contexto em que estão inseridos.  Também, foi  possível

constatar a visão que estes alunos têm em relação a escola e a EJA e, as suas

expectativas, ao buscarem esta Modalidade de Ensino da Educação Básica.

Ademais do exposto, empreende-se que as informações e os dados obtidos

nas  três  etapas  desta  pesquisa  (bibliográfica,  documental  e  de  campo)  foram

imprescindíveis para a construção do arcabouço teórico e a obtenção das respostas

levantadas no problema da investigação.
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Os sujeitos que compuseram a população amostra desta investigação, são

alunos  que  frequentavam,  à  época,  as  séries  finais  do  Ensino  Fundamental  –

Estágio III e IV2 da Educação de Jovens e Adultos numa Escola Municipal .

Foram  selecionados  aleatoriamente  dez  (10)  alunos,  sendo  cinco  (5)

matriculados no Estágio III e os demais matriculados no Estágio IV. 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Utilizando técnicas diretas, viabilizadas por meio da realização da pesquisa

de  campo,  com  o  instrumento  de  pesquisa  denominado  como  questionário,

obtiveram-se informações relevantes  para  o andamento  da pesquisa.  De acordo

com Lakatos e Marconi (2008, p. 203), “Questionário é um instrumento de coleta de

dados,  constituídos  por  uma  série  ordenadas  de  perguntas,  que  devem  ser

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

Optou-se  por  esse  instrumento  de  coleta  de  dados  devido  a  algumas

vantagens, que são enumeradas a seguir:

 Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados.
 Obtém respostas mais rápidas e mais precisas.
 Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato.
 Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador.
 Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal

do instrumento.
 Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.  (LAKATOS;

MARCONI, 2008, p. 203; 204).

O  questionário  aplicado  aos  alunos  que  constituem  o  público-alvo  desta

investigação foi  composto por oito (8) questões abertas e fechadas, divididas em

duas  partes.  Na  primeira  parte  as  questões  objetivaram  traçar  o  perfil  dos

entrevistados, já a segunda parte teve o intuito de perceber a intencionalidade do

currículo da EJA na visão dos alunos desta modalidade de ensino.

As respostas obtidas nesta etapa da pesquisa passaram por um processo de

análise e codificação para posteriormente serem confrontadas com as informações

2 O Estágio III se refere as turmas do 6º e 7º ano e o Estágio IV se refere as turmas do 8º e 9º ano.
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adquiridas nas etapas anteriores e, assim, realizar a discussão dos resultados dos

dados.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados é proveniente da coleta das informações realizada por

meio  da  pesquisa  documental,  assim  como  da  pesquisa  de  campo.  Os  dados

obtidos  foram  analisados  minuciosamente  e,  em  seguida  passou-se  por  um

processo de classificação e codificação e, posteriormente representados com o uso

de gráficos que representam os resultados angariados no decorrer dessa fase da

investigação.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  provenientes  dos  dados  coletados  a  partir  da  pesquisa

documental e de campo ocupa um espaço de discussão nessa seção, tendo em

vista,  que o objeto de estudo da referida pesquisa,  além de coletar  informações

bibliográficas  disponibilizadas  em produções  acadêmicas  e  científicas  acerca  do

tema, incumbiu-se de analisar documentos pedagógicos e refletir  sobre o que foi

posto pelos alunos nos questionários. 

No  primeiro  momento  dessa  etapa  da  investigação  analisou-se  o  Projeto

Político-Pedagógico, o Plano e Modelo Curricular da Educação de Jovens e Adultos

que norteia essa modalidade de ensino nessa instituição e, em seguida as respostas

disponibilizadas pelos alunos através dos questionários.

Por considerar o PPP uma fonte de registros, um documento pedagógico em

que  a  escola  se  organiza,  esse  documento  torna-se  necessário,  por  conter

informações  valorosas,  tanto  em  questões  pedagógicas  e  estruturais.  O  Projeto

Político-Pedagógico é o plano geral da instituição escolar, oriundo de um trabalho

coletivo e participativo:

O Projeto Político-Pedagógico aponta um ramo, uma direção, um sentido,
explícito  para  um  compromisso  estabelecido  coletivamente.  O  Projeto
Pedagógico,  ao  se  constituir  em um processo  participativo  de  decisões,
preocupa-se  em  instaurar  uma  forma  de  organização  do  trabalho
pedagógico que desvele os conflitos e as contradições, buscando eliminar
as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina
do mando pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo as relações
horizontais no interior da escola. (VEIGA, 1998, p. 13). 

O Projeto Político-Pedagógico é um elemento de organização e integração da

atividade prática da instituição, um documento pedagógico específico, que reflete as
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particularidades  de  cada  contexto  social.  Esse  documento  coordena  as  ações

docentes, políticas e pedagógicas e revela a identidade da escola.

O PPP analisado da Escola Municipal, lócus dessa investigação, consta-se do

ano de 2009 tendo ocorrido a última revisão em 15 de junho de 2015. O referido

documento encontra-se estruturado da seguinte maneira: Apresentação, Introdução,

Caracterização/Contextualização,  Justificativa  (Visão  do  Futuro,  Missão,  Objetivo

Geral),  Fundamentação  Teórica,  Avaliação  Estratégica  da  Escola,  Metas,  Visão

Filosófica/Política-Pedagógica,  Objetivos  Estratégicos,  Plano  de  Ação,

Acompanhamento,  Controle  e  Avaliação  do  Projeto  Político-Pedagógico  e

Bibliografia.

A análise  do PPP no sentido  de verificar  como a  Educação de Jovens e

Adultos está inserida, tais como informações de quantidade de turmas, perfil  dos

alunos,  currículo,  concepções  pedagógicas  será  direcionada  de  acordo  com  o

exposto  por  Veiga  (1998),  através  dos  três  atos  distintos  que  pressupõe  a

construção  do  projeto  político-pedagógico,  tendo  em  vista  que  estes  atos  são

considerados  essenciais  e  relacionam  entre  si.  São  eles:  ato  situacional,  ato

conceitual  e  ato  operacional.  Eles  deverão  ser  descritos  contemplando-se  a

realidade,  a  utopia  e  as  metas  da  escola  expressas  nas  reflexões  e  nas

sistematizações do grupo.

Segundo Bartnik (2012, p. 148), “O ato situacional compreende a análise e a

sistematização da realidade, a descrição do contexto em que a escola se insere,

seus problemas,  desafios  e utopias”.  Corroborando com a autora,  Veiga (1998),

argumenta que esse ato consiste em se pensar a escola tal qual ela está hoje.

Ainda,  vale  acrescentar  alguns  questionamentos  importantes  a  se  fazer

quanto ao ato situacional  durante a construção do PPP:  Onde essa escola está

inserida? Quais características de entorno da comunidade no meio na qual ela se

encontra? Quais são as situações social,  econômica e cultural  das pessoas que

fazem parte da escola? Quais desafios, utopias e limites?

Perante  os  questionamentos  mencionados  anteriormente,  recorreu-se  ao

projeto político-pedagógico e, na seção “Caracterização/Contextualização se obteve

algumas informações.
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Empreendeu-se a partir do exposto no Projeto Político-Pedagógico da EMFFA

os elementos situacionais que compõem a instituição escolar. O mesmo contempla o

local  em que  a  escola  está  inserida,  bem como  a  situação  socioeconômica  do

público atendido. Sentiu-se a ausência de informações que revelassem os desafios

e metas da escola investigada.

O segundo ato visto como importante e, que deve ser contemplado no PPP é

o ato conceitual. Este, conforme mencionado por Bartnik (2012, p. 149), “expressa a

concepção de mundo, de sociedade, de homem, de educação etc. É o referencial

teórico  que  aponta  a  utopia  dos  educadores  dos  pontos  de  vista  político  e

pedagógico”.

De acordo com Veiga (1998),  na descrição desse marco, o ato conceitual

deve  responder  às  seguintes  questões:  Que  escola  que  temos?  Quais  são  os

sujeitos  que  estão  dentro  dela?  Estamos  trabalhando  para  a  formação  desses

sujeitos para viver em que tipo de mundo, para que tipo de sociedade, em que tipo

de cultura? Quem é o professor, como deve ser o tipo de professor deve trabalhar

com esses alunos? Que conteúdos são necessários trabalhar com esses alunos?

Quais as estratégias a serem utilizadas e, principalmente como o aluno deve ser

avaliado?

A maioria das respostas desses questionamentos não foram encontradas no

PPP. Sobre os sujeitos que pertencem a essa escola, não é evidenciado de forma

clara quem os são. É exposto que são matriculados aproximadamente 715 alunos,

regularmente matriculados do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Nesta  descrição,  chamou atenção  o  fato  de  não  está  explícito  no  Projeto

Político-Pedagógico  que  a  escola  oferece  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos.

Percebeu-se durante a aplicação do questionário um considerável número de alunos

matriculados  (aproximadamente  120  alunos)  nessa  modalidade  de  ensino,

distribuídos em 4 turmas, entretanto esses alunos não são caracterizados no PPP.

Não fica evidenciado de forma clara no Projeto Político-Pedagógico da Escola

Municipal  a  intenção  do  currículo  e,  a  maneira  como  este  deve  contribuir  na

formação social e cultural de sua clientela. Sendo assim, o que mais aproxima da

intencionalidade  do  currículo  da  referida  escola  está  sustentada  na  citação  de

Chaves (2002), conforme exposto a seguir:

Portanto a escola não existe só para transmitir conhecimentos, informações
e formar para o mercado de trabalho, mas também, para formar aluno e
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cidadãos  capazes  de  definir  metas  e  meios  para  alcançarem  suas
realizações pessoais e de compreenderem a si mesmos e ao próximo, por
meio da convivência  uns com os outros.  (CHAVES, 2002  apud PPP da
EMFFA, 2015, p. 12).

Ainda  no  contexto  do  ato  conceitual,  sobre  o  quesito  que  conteúdos  são

necessários trabalhar com esses alunos, o Projeto Político-Pedagógico contempla

na seção “Visão Filosófica/Política – Pedagógica”, no item conteúdos:

Em vista das mudanças sócio-econômicas e políticas quais passa a atual
sociedade e com o advento de um meio técnico – científico – informacional,
torna-se necessário, selecionar e pautar os conteúdos numa reflexão à base
dessa realidade, não perdendo de vista seus aspectos universais. (PPP da
EMFFA, 2015, p.16).

Infere-se  que  não  há  uma  preocupação  consistente  por  parte  da  escola

pesquisada em relação aos conteúdos a serem compartilhados com os alunos que

formam a clientela dessa instituição. Os conteúdos devem estar em consonância

com  modelo  da  sociedade  atual  e,  despertando  nos  educandos  a  criticidade  e

reflexão da realidade.

Em relação ao ato operacional, o último ato que caracteriza o PPP refere-se

ao  detalhamento  do  que  vai  ser  feito  na  escola.  Eyng  (2007),  classifica  o  ato

operacional  em  três  pressupostos:  epistemológicos,  didático-metodológicos  e

sociopolíticos. Ratificando com a autora, Bartnik (2012), expõe que os pressupostos

epistemológicos têm a ver com os conhecimentos que devem ser trabalhados na

escola; os pressupostos didático-metodológicos referem-se como fazer e trabalhar

esses conhecimentos e, os pressupostos sociopolíticos diz respeito a maneira como

os alunos serão preparados para utilizar socialmente esses conhecimentos.

Esses pressupostos não encontram respaldo ao verificar o PPP, tendo em

vista a inexistência de informações que caracterizam o ato operacional. Talvez o que

responde ao pressuposto epistemológico é a ideia de que os conhecimentos que

deverão ser trabalhados na escola devem estar em consonância com as questões

técnicas e científicas. (PPP, 2015). 

O acesso ao Projeto Político-Pedagógico da escola,  lócus da pesquisa, foi

indispensável  para a obtenção das respostas  problematizadas nessa fase desse

estudo.  Constatou-se  uma  fragilidade  nas  informações  no  que  diz  respeito  a

Educação de Jovens e Adultos, isso reforça a pouca atenção que é dada a essa

Modalidade de Ensino. 
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A educação é algo dinâmico e passa por transformações constantemente e,

isso  requer  que  os  documentos  pedagógicos  sejam  revistos  para  atender  as

necessidades atuais e de sua clientela. Essa observação pauta da necessidade da

revisão no mínimo anual do Projeto Pedagógico, algo que não ocorre na escola, pois

a última vez que o projeto político-pedagógico passou por um processo de revisão

foi no ano de 2015. Essa revisão constante se faz necessária, por entender que a

escola é “viva” e, os documentos educacionais precisam acompanhar as mudanças

preconizadas no sistema educativo.

Posteriormente à análise do Projeto Político-Pedagógico e, com a intenção de

encontrar subsídios para a continuidade da escrita do texto monográfico recorreu-se

ao Plano e Modelo Curricular da Educação de Jovens e Adultos Estágios III (6º e 7º

ano) e IV (8º e 9º ano).

O  Plano  Curricular  da  EJA  da  Escola,  salienta  que  essa  Modalidade  de

Ensino se revela como um espaço heterogêneo, composto por pessoas diversas e,

contendas que foram transformadas em desigualdades e afastaram esses sujeitos

das salas de aula. Ainda, ressalta que:

“[...] Essas características devem se fazer presentes desde a construção do
currículo,  do  plano  de  curso  direcionado  a  esse  público,  até  no  nosso
acolhimento e fazer pedagógico, pois estamos cientes de que o currículo
não é um mero documento engessado; ele se constrói cotidianamente no
modo como acolhemos esses educandos, os escutamos, valorizamos seus
saberes, sua cultura, linguagem e, principalmente, nas escolhas didáticas
diárias que fazemos”. (Plano Curricular – Estágio III e IV).

Ao refletir  sobre a afirmação acima, percebe-se que teoricamente há uma

compreensão  sobre  a  finalidade  do  currículo  e,  que  este  deve  contemplar  os

anseios, peculiaridades e necessidades dos estudantes. Nessa visão, o processo de

construção do currículo deve estar para além da dinâmica de seleção e organização

do conteúdo.

O Plano Curricular da EJA evidencia a necessidade de ser um documento

que  contemple  as  necessidades  dos  alunos,  entretanto,  em  uma  análise  mais

profunda  percebe-se  que  este  não  vai  além  de  um documento  engessado  que

apenas  consta  a  estruturação  de  disciplinas  -  Língua  Portuguesa,  Matemática,

Ciências, História, Geografia, Arte e Inglês e, os respectivos conteúdos que deverão

ser trabalhados durante cada trimestre.  

Após constatar as informações acima, observou o Modelo Curricular – EJA

(em anexo), documento pedagógico, que também direciona o currículo da Educação
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de Jovens e Adultos. O referido documento encontra-se estruturado em três tempos

formativos e organizados por eixos temáticos, os quais apresentam-se a seguir:

O primeiro tempo denominado como “Aprender a Ser” contempla os eixos

temáticos: Identidade e Cultura, Cidadania e Trabalho e Saúde e Meio Ambiente. O

segundo  tempo,  “Aprender  a  Conviver”  abarca  os  seguintes  eixos  temáticos:

Trabalho e Sociedade e Meio Ambiente e Movimentos Sociais. Por último, cita-se o

terceiro  tempo “Aprender  a  Fazer”  que atende os  eixos:  Globalização,  Cultura e

Conhecimento e Economia Solidária e Empreendedorismo.

No Modelo Curricular apresentado pela escola não há uma justificativa sobre

a maneira como os eixos temáticos devem ser apresentados no currículo da EJA.

Visualizou-se que cada eixo tem duração de 1  ano e apresenta  diversos temas

geradores que devem ser contemplados cada um em 1 bimestre.

Os temas geradores mencionados no Modelo Curricular possuem relevância

e,  acredita  que  se  bem  trabalhados  atendem  em  parte  as  necessidades  e

particularidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, em face que alguns

temas  tais  como:  Diversidade  Cultural,  Ações  Coletivas  para  a  Construção  da

Cidadania, As drogas lícitas e ilícitas como ameaça à vida, A Escola como espaço

de socialização e construção de conhecimento  e Desenvolvimento autossustentável

e Geração de Renda, despertarão nos educandos a criticidade e, fazendo com que

eles  se  percebam  como  sujeitos  de  direitos  e  que  estes  direitos  só  serão

conquistados a partir do conhecimento e educação.

Apesar  da  relevância  apontada  acima  frente  aos  temas  geradores  que

compõem o Modelo Curricular - EJA, vale ressaltar que esse documento não foi

pensado e elaborado pela escola pesquisada. A Secretaria Municipal de Educação

de Santo Antônio de Jesus – BA, através da Coordenação Geral da Educação de

Jovens  e  Adultos  “adotou”  esse  modelo,  que  foi  construído  pela  Secretaria  de

Educação do Estado da Bahia no ano de 2009.

O fato da escola pesquisada seguir um modelo curricular que não é próprio da

instituição,  leva  a  crer  a  pouca  importância  dada  ao  ensino  da  EJA.  É  sabido,

conforme expresso na LDBEN 9.934/96, que cabem aos Estados a responsabilidade

de assumir o Ensino Médio e aos municípios o Ensino Fundamental, dessa forma,

como pode a Escola Municipal adotar um Modelo de Curricular que teoricamente foi

pensado  para  uma  clientela  com  um  nível  de  aprendizagem,  necessidade  e

expectativa diferente da sua?
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Não se  pode  negar  que  os  temas  expostos  no  Modelo  Curricular  podem

atender as necessidades do público da EJA que frequentam o Ensino Fundamental,

entretanto, os mesmos devem ser selecionados conforme a realidade de cada grupo

e/ou escola. É preciso que cada tema ou conteúdo eleito tenha uma funcionalidade

na vida do estudante e, que não seja algo isolado, sem intenção ou distante de sua

realidade.

Decorrida  a  análise  dos  documentos que norteiam os  conhecimentos  que

devem contemplar a Organização Curricular da EJA, apresentam em sequência os

resultados  obtidos  através  da  aplicação  dos  questionários  com  os  sujeitos  que

frequentam a EJA na escola lócus dessa investigação.

Os questionários foram aplicados com os alunos que estudam no Estágio III

(6º  e  7º  ano)  e  IV  (8º  e  9ºano)  em 22 de março de 2018.  Foram selecionados

aleatoriamente 10 (dez) alunos, sendo 5 (cinco) de cada turma, que responderam a

8 (oito) questões objetivas e subjetivas.

O questionário aplicado na pesquisa foi organizado em 2 (duas) partes, sendo

a primeira destinada a conhecer o perfil dos (as) entrevistados (as) e, a segunda

entender a visão dos alunos acerca do ensino da Educação de Jovens e Adultos.

As classes que oferecem a Educação de Jovens e Adultos geralmente são

marcadas  por  alunos  que  apresentam  perfis  e  condições  socioeconômicas  e

culturais distintas, o que caracteriza a heterogeneidade das turmas. Nesse sentido, a

parte 1 do questionário tratou conhecer o perfil em relação ao sexo, idade e cor dos

estudantes  da EJA da Escola  Municipal.  Assim,  obteve os  seguintes  resultados,

conforme apresentado abaixo:

              Gráfico 1: Sexo dos Entrevistados
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Feminino
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                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018. 

              Gráfico 2: Faixa Etária

15 a 30 anos

31 a 45 anos

46 a 60 anos
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                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018.

              Gráfico 3: Cor/Raça
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                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018. 

Os dados evidenciados chamam atenção pelo elevado índice de discentes do

sexo  feminino  como  público  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Ademais  de

perceber  que  esse  público  é  relativamente  jovem por  estar  na  faixa  etária  que

compreende a idade de 15 a 30 anos. O fato da maioria ser da raça/cor negra e

parda reforça a condição social desse povo que sempre foi desprivilegiado quanto

ao acesso à educação.

A  primeira  pergunta  da  Parte  2  do  questionário  tratou  de  coletar  se  os

entrevistados ficaram algum período sem estudar e, foi sinalizado por todos que sim,

que em algum momento de suas vidas ficaram sem frequentar a escola.  Ainda,

nessa mesma questão foi perguntado por quanto tempo e, quais os motivos que os

levaram a parar de estudar. Os gráficos 4 e 5 ilustram respectivamente os resultados

obtidos.

              Gráfico 4: Tempo que Ficaram sem Estudar.

De 1 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

(+ de 15 anos
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                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018. 
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  Gráfico 5: Motivos que Levaram a Parar de Estudar.
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40%

                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018.

Estas respostas constatam que são diversas as razões que levam os alunos

da  EJA  a  evasão  escolar.  Do  percentual  que  responderam  outros,  citaram  a

“mudança de localidade, amizades erradas e brincadeiras demais”, como situações

motivadoras que contribuíram a parar de estudar.

A  Educação  de  Jovens  e  Adultos  permite  aos  alunos  que  não  puderam

concluir os estudos na idade adequada a retornarem aos bancos escolares. Já que a

legislação garante  o  acesso à  educação por  parte  de  todos  aqueles  que  assim

desejam, a segunda pergunta questionou aos entrevistados o tempo que eles são

alunos da EJA e, assim, obteve os seguintes dados.

              Gráfico 6: Tempo em que os Entrevistados são Alunos da EJA.
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                 Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 22 de março de 2018.

A coleta de dados ao tratar sobre os motivos que levaram estes sujeitos a

retornarem à escola, evidenciou vários motivos, os quais são descritos a seguir:

Aluno A: “Alcançar meus objetivos e obter uma formação”.
Aluno B: “Para concluir meus estudos e ser alguém na vida, fazer minha
faculdade de direito e fim...”.
Aluno C: “A vontade de aprender e para conseguir um trabalho”.
Aluno D: “[...] realizar meu sonho que é ser técnica de enfermagem”.
Aluno E: “Meu maior motivo foi dá exemplo a meus filhos e mostrar pra eles
que nunca é tarde e também porque sentir em mim a vontade de voltar pra
escola”.
Aluno F: “Não quero depender de ninguém no meu futuro e quero ter um
trabalho digno não pretendo ser mais um parasita pra sociedade”. (Pesquisa
de Campo, 2018).

Os  motivos  evidenciados  por  alguns  dos  alunos  que  responderam  aos

questionários aplicados durante a pesquisa de campo, corrobora com o enunciado

por Moraes: 

O aluno da EJA apresenta um conjunto de características muito peculiar que
envolve o retorno à escola  como sendo a via possível  para se alcançar
postos  mais  elevados  no  mercado  de  trabalho,  um lugar  nesse  mesmo
mercado, ou, ainda, para as mulheres – donas de casa, em específico - uma
oportunidade  de  vivenciarem  uma  atividade  produtiva  diferente  das
realizadas no interior do próprio lar. (MORAES, 2006, p. 5).

Perguntados na quarta questão se houve alguma mudança positiva em suas

vidas após o seu retorno à escola, 90% dos alunos responderam que sim e, apenas

10%  afirmaram  que  ainda  não.  Os  alunos  que  confirmaram  positivamente

expuseram as mudanças ocorridas, das quais citam:

Aluno A: “[...]  contribuiu com o meu desenvolvimento escolar,  me dando
mais opções de trabalhos e cursos”.
Aluno C: “Aprendi mais e tive uma oportunidade de trabalho”.
Aluno E: “A motivação de um futuro melhor”.
Aluno  I:  “Saber  mais  um  pouco  da  educação,  voltar  as  aulas  foi  uma
atividade que mudou muito meu dia-a-dia”. (Pesquisa de Campo, 2018).

As respostas anteriores reforçam a importância que a escola exerce na vida

das  pessoas,  seja  contribuindo  para  o  acesso  ao  conhecimento,  assim  como,

oportunizando para o mercado do trabalho.

Inquiridos, na quinta questão, se exercem alguma atividade remunerada 80%

responderam que sim e, 20% disseram que não. Do percentual que exercem uma

atividade  remunerada,  a  maioria  realiza  trabalho  doméstico  em  casa  de  outras

pessoas,  executando  serviços  de  cozinheira,  acompanhamento  de  idosos  etc.,
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alguns  trabalham  formalmente  no  comércio,  outros  informalmente  em  casa  em

atividades  de  costura  e  artesanato  e,  ainda  há  aquele  que  desempenha  outra

atividade, como por exemplo, trabalha em eventos e como recepcionista.

Por  acreditar  que  o  retorno  à  escola  é  pautado  por  uma  necessidade

específica,  perguntou  na  sexta  questão,  sobre  o  que  eles  desejam aprender  na

escola e, obtiveram as seguintes respostas:

Aluno A: “Uma melhor educação e uma formação”.
Aluno B: “[...] a escola ensina a gente ser uma pessoa melhor, é bom pra
gente arranjar trabalho, ensina a gente ser uma pessoa mais mente aberta
[...]”
Aluno C: “Aprender a ler”.
Aluno D: “A ler e escrever e ganhar conhecimento em todas as áreas que eu
poder ir além de técnica de enfermagem [...]”.
Aluno E: “[...]  Mim expressar melhor, ler...  encontrar o caminho pra fazer
uma faculdade”.
Aluno  F:  “O  máximo  possível,  gostaria  de  outro  idioma,  reforçar  o  que
aprendi para outras pessoas”.
Aluno  G:  “[...]  muitas  coisas,  porque  a  escola  nos  ensina  a  ser  alguém
melhor e é melhor pra achar um trabalho”.
Aluno  J:  “Saber  das  coisas  para  ter  um futuro  melhor  e  melhorar  meu
trabalho e vida financeira”. (Pesquisa de Campo, 2018).

Infere-se a partir das respostas dadas pelos alunos que a escola ainda é o

local em que permitirá além da formação o acesso ao conhecimento que contribuirá

para  a  melhoria  de  sua  vida.  Portanto,  a  escola  não deve  contemplar  em seus

currículos apenas os conteúdos formais, mas os conhecimentos necessários à vida

dos estudantes.

A  penúltima  questão  quis  saber  dos  discentes  se  o  ensino  proposto  na

Educação de Jovens e Adultos auxilia em suas atividades e, todos responderam que

sim e, sinalizaram a maneira como esse ensino lhes auxiliam:

Aluno B: “Fazer compras”.
Aluno D: “[...] mim apresentar até as pessoas”.
Aluno E: “Na minha forma de escrever, fazer contas e também está mim
ajudando no convívio com outras pessoas”.
Aluno F: “Ajuda a ficar informado e no futuro ser um adulto consciente e
trabalhador”.
Aluno H: “Falar melhor”.
Aluno J: “Na leitura e a desenvolver a mente”. (Pesquisa de Campo, 2018).

Através das respostas dadas pelos alunos percebe-se que o ensino proposto

pela  EJA  auxilia  em  suas  vidas  nas  mais  diversas  maneiras,  dessa  forma,  se

visualiza a função social  da escola, que dentre outras incumbências, mantém os
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alunos informados,  ajuda no convívio  com os pares  e  permite  a compreender  e

realizar a leitura de mundo. Sobre isso ressalta que:

A função de sistema educativo não se restringe a apenas garantir a entrada
e a permanência dos aprendentes na escola e lhes oferecer merenda. Seu
desafio maior está em possibilitar as condições necessárias para que haja
aprendizagens de qualidade social. (SILVA, 2004, p. 36).

Ainda sobre os conhecimentos propostos pela escola na vida dos educandos,

menciona o exposto na Declaração de Jomtien:

[...] a escola deverá incorporar efetivamente os conhecimentos – conteúdos
e competências – necessários para que o indivíduo possa desenvolver-se
física,  afetiva,  intelectual  e  moralmente,  a  fim  de  desempenhar-se  com
autonomia no âmbito político, econômico e social no seu contexto de vida.
(OLIVEIRA; PAIVA, 2004, p. 9).

Na última questão,  os alunos foram indagados se sentem dificuldades em

alguma disciplina e, 90% responderam que sim e, 10% afirmou não sentir dificuldade

em nenhuma disciplina. Os que sinalizaram ter algum grau de dificuldade apontou

que as suas dificuldades estão no fato de saber ler e escrever corretamente, além

de resolver cálculos. Outros, ainda relataram que às vezes não conseguem entender

os conteúdos das disciplinas de Inglês, História e Ciências.

Sobre essa questão, talvez a dificuldade reside no fato das mudanças que

ocorreram no ensino e, a maneira como alguns professores passam os conteúdos.

Dessa  maneira,  exige-se  por  parte  dos  docentes  estratégias  que  alcancem  os

alunos e facilitem na aquisição dos conhecimentos.

Cada  etapa  da  pesquisa  (documental  e  de  campo)  que  contemplou  este

capítulo  foi  necessária  para a obtenção dos dados que compõe a discussão do

objeto dessa pesquisa. 

A realização da pesquisa  documental  a  partir  da  análise  dos documentos

pedagógicos, como o Projeto Político-Pedagógico e o Plano e Modelo Curricular da

Educação de Jovens e Adultos permitiu perceber como o currículo é visto nessa

Modalidade de Ensino da Educação Básica. 

Os questionários permitiram visualizar a intenção do currículo e a maneira

como os alunos avaliam a EJA e, a importância que o ensino possui na vida deles. 

Em suma, entende-se a necessidade de investigar o currículo e, compreender

que este é um aliado importante na formação dos estudantes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Servindo  como um documento,  registro  ou,  talvez  uma fonte  teórica  para

outras investigações sobre a Educação de Jovens e Adultos, a pesquisa em questão

discutiu a importância que essa Modalidade de Ensino da Educação Básica tem na

vida dos sujeitos que não tiveram acesso a escolarização na idade apropriada, no

ponto de vista de como tem sido concebido o currículo da EJA na Escola Municipal.

As discussões acerca da Educação de Jovens e Adultos não são recentes e,

vem ganhando notoriedade por parte de estudiosos que tem pesquisado sobre esse

tema.  Essa  notoriedade  é  oriunda  dos  apelos  populares  através  dos  fóruns,

movimentos sociais,  associações comunitárias que vislumbram nessa modalidade
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de ensino a oportunidade de proporcionar às pessoas que por algum motivo não

concluiu os seus estudos o atendimento educacional em outro momento de sua vida.

Dentre as várias conquistas logradas pela Educação de Jovens e Adultos

cita-se  a  sua  determinação  legal  enquanto  Modalidade  de  Ensino  da  Educação

Básica, desse modo, substituindo a ideia de compensação, favor e caridade a qual

foi caracterizada ao longo dos anos. 

A  EJA na  atualidade  se  configura  como uma política  pública  e  goza de

prestígio e investimentos tal qual outra modalidade de ensino e, um dos indicativos

desse  prestígio  foi  lançado  na  V  Conferência  Internacional  sobre  a  EJA  –  V

CONFINTEA, ocorrida em Hamburgo, na Alemanha em Julho de 1997 em que se

destacou a importância da EJA, ao mencionar que a Educação de Jovens e Adultos

é, ao mesmo tempo, consequência da cidadania ativa e condição de plena e inteira

participação na vida da sociedade.

Esse prestígio conquistado pela Educação de Jovens e Adultos também se

converte  em  desafios  e,  um  dos  desafios  está  na  construção  do  currículo.  O

currículo  apresenta  um  espaço  importante  na  aplicação  das  políticas  públicas

educacionais;  o  mesmo  deve  levar  em  consideração  as  especificidades  e

particularidades dos sujeitos que se pretende forjar.

A vista disso, é que a investigação aqui posta incumbiu-se de perceber a

intencionalidade do Currículo do Ensino Fundamental II da Educação de Jovens e

Adultos da Escola Municipal, como é concebido e se atende as necessidades do seu

público alvo.

Conceber  uma educação de maneira  geral  é  um grande  desafio,  mas na

Educação  de  Jovens  e  Adultos  esse  desafio  ainda  é  maior.  Isso,  devido  as

exigências e especificidades existentes nessa modalidade de ensino. 

Esses desafios foram constatados ao analisar o Projeto Político-Pedagógico

da  instituição  de  ensino  lócus dessa  investigação.  A  EJA  nessa  escola  é  uma

realidade,  entretanto,  não contempla nenhum espaço no PPP.  Observou que as

informações presentes no referido documento estão especificamente voltadas paras

os anos iniciais e finais das turmas regulares do Ensino Fundamental.

Tendo em vista a importância do Projeto Político-Pedagógico na escola e, que

este documento é o norteador de todas as ações de uma instituição de ensino, a

EJA deveria estar inserida nesse contexto; isso reforça a pouca atenção que ainda é

dada a Educação de Jovens e Adultos.
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O Plano Curricular da EJA apresenta enormes lacunas e, isso foi  possível

perceber ao visualizar que o mesmo apresenta uma estrutura engessada, em que

são apresentadas apenas os componentes curriculares e os conteúdos que devem

contemplar cada componente. 

Como suporte ao Plano Curricular é utilizado na escola o Modelo Curricular

-EJA, esse documento é organizado por tempos formativos e eixos temáticos que

contemplam  diversos  temas.  Os  temas  sugeridos  são  relevantes,  porém  vale

ressaltar que esse Modelo Curricular não foi pensado para os sujeitos da Educação

de Jovens e Adultos dessa instituição de ensino. Esse documento foi elaborado pela

rede estadual de ensino da Bahia para atender as demandas de um público e nível

diferente do atendido pela Escola Municipal.

Os dados obtidos através dos questionários traçaram o perfil dos sujeitos que

compõem  as  classes  da  EJA  nessa  escola.  São  pessoas  que  possuem

necessidades e especificidades distintas, logo, requer que a escola organize seu

currículo  de  modo  que  contemplem  as  suas  particularidades.  Esses  alunos

reconhecem a importância da educação e, relatam que o ensino proposto na EJA

nessa instituição auxilia e possui significados em suas vidas.

Em suma, percebe-se a importância que a Educação de Jovens e Adultos

possui na vida dos alunos que frequentam a Escola Municipal, porém é necessário

reconhecer  que muito  precisa ser  feito:  o  PPP deve entender  que esses alunos

fazem parte desse ambiente de ensino e o currículo deve ser construído conforme

as necessidades e características desses sujeitos. 
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APÊNDICE

Ministério da Educação

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Campus Medianeira

Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino

Informação: O presente questionário faz parte de pesquisa qualitativa para a produção da Monografia,
requisito essencial para conclusão do Curso de Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de
Ensino da UTFPR, Campus Medianeira, sob a orientação da Professora Maria Fatima Menegazzo
Nicodem. Pesquisadora: Evandro Ribeiro Bispo, orientando.

Tema: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA EM UMA
ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Parte 1: Perfil do Entrevistado

Sexo: (    )  Feminino        (    ) Masculino
Série/Estágio: (   ) Estágio III (6º e 7º ano)      (    ) Estágio IV (8º e 9º ano)
Idade: (   ) De 15 a 30 anos (   ) De 31 a 45 anos (   ) De 46 a 60 anos (   ) Ou mais 
Cor: (   ) Negra (   ) Parda (   ) Branca (   ) Amarela

Parte 2: Questões 

1. Você ficou algum período sem estudar?
(   ) Sim (   ) Não
Por quanto tempo?
(   ) De 1 a 5 anos (   ) De 6 a 10 anos (   ) De 11 a 15 anos (   ) + de 15 anos
Em caso afirmativo, quais os motivos que levaram você a parar de estudar?
(   ) Trabalho (    ) Filhos (    ) Condição financeira (    ) Impedimento familiar – pais,
esposo/esposa(    )  Outros  –  Qual?
________________________________________

2. Há quanto tempo você é aluno da EJA – Educação de Jovens e Adultos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Qual motivo levou o seu retorno à escola?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Campus Medianeira

Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino

4. Houve alguma mudança positiva em sua vida após o seu retorno à escola? Qual?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Você exerce alguma atividade remunerada?
(   ) Sim (   ) Não
Se sim, em que você trabalha?
(   ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca (   )  Na indústria (   ) Na
construção civil  (    )  No comércio,  transporte,  hotelaria  ou outros serviços (    )
Atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a
de carros, catador/a de lixo) (   ) Trabalha em casa informalmente (costura, cozinha,
artesanato, carpintaria etc.) (    )  Trabalho doméstico em casa de outras pessoas
(cozinheiro/a,  jardineiro,  babá,  lavadeira,  faxineiro/a,  acompanhante  de  idosos/as
etc.)  (    )  Outro  –  Qual?
_____________________________________________________

6. O que você deseja aprender na escola?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. O Ensino proposto pela EJA auxilia em suas atividades desenvolvidas no dia a
dia?
(   ) Sim (   ) Não 
Se você assinalou sim, de que maneira?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8.  Você sente dificuldades em alguma disciplina?
(   ) Sim (   ) Não
Caso tenha assinalado a resposta afirmativa, cite suas dificuldades.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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