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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo as possibilidades de inserção de 
saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA a partir do olhar 
discente sobre sua formação escolar. O campo empírico de nossa pesquisa 
concentra-se na citada modalidade do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Professor Amadeu Araújo, pertencente ao sistema educativo do 
município do Natal/RN. Nosso itinerário de pesquisa buscou investigar o modo 
como os alunos pensam a inserção curricular de saberes presentes no entorno 
da escola, com atenção especial ao seu olhar sobre a sua formação escolar, a 
fim de que pudéssemos desenvolver uma discussão propositiva sobre outras 
possibilidades de inserção curricular desses mesmos saberes, mas agora em 
articulação com o olhar discente. Assim, debatemos sobre o Conjunto 
Habitacional de Nova Natal e seu itinerário histórico, social e cultural sob o 
recorte e memória dos participantes desta investigação e suas falas sobre os 
saberes pertinentes da comunidade que pudessem tecer correlação dialógica 
nas práticas curriculares. Este projeto é ancorado na pesquisa qualitativa e 
amparado em procedimentos metodológicos do Grupo Focal e de Entrevista 
Semiestruturada, que nos permitiram captar formas diversas de olhares, de 
sentidos e de entendimentos dentro de um contexto cotidiano complexo – seja 
na escola, seja no seu entorno. Isso nos permitiu inferir que existem 
percepções do discente da EJA na referida escola que apontam para uma 
formação baseada em práticas pedagógicas tradicionalizadas, esvaziadas de 
um diálogo emancipador entre docente e discente (de modo geral), um 
ambiente escolar que corrobora o sentimento de desvalorização discente e que 
em seu entorno existem redes de saberes que são tecidos no cotidiano de 
Nova Natal e que poderiam estar inseridos ao currículo escolar oficial, mas que 
na prática não são reconhecidas de modo geral pela mencionada escola. 
 

Palavras-chave: EJA. Currículo. Escola. Saberes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The target of this paper is to investigate the possibilities of inscribing into the 
EJA curriculum the knowledge detected in the neighborhood of a school if the 
point of view of the student body regarding the basic schooling deserves its due 
consideration. The empirical field of our research focuses on the elementary 
school of professor Amadeu Araújo Municipal School in Natal. Our investigative 
course tried to understand the way pupils think the curriculum contents of 
knowledge spread around the school from the vision furnished by their 
elementary school. With this, we hoped to develop a creative understanding 
concerning that question. Then we reviewed, along the debate, questions 
related to Nova Natal Housing Estate and its historic, social and cultural 
beginnings taking in account the participants’ memories of this research and 
their suggestions concerning the utility of the community knowledge to the 
curriculum practices. This project is supplied by the qualitative research and 
reinforced by the Focal Group’s methodological procedures and semi-structured 
interviews. This procedure allowed us to discern different points of viewing, 
feeling and understanding in the complexity of the daily life around school and 
its environment. With these elements, we could note that some students’ 
perceptions pointed to a basic schooling fomented by traditionalized 
pedagogical practices in which teacher and pupil seldom dialogue with each 
other, what corroborates the impression of undervaluation of the pupil’s role. 
Consequently, the nets of knowledge waved around the school in Nova Natal 
Housing Estate become useless, when they could be of great utility if inserted in 
the curriculum contents.  
 
Keywords: EJA. Curriculum. School. Knowledge. 
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Introdução 

 

 Antes de adentrarmos propriamente em nosso estudo, cabe-nos uma 

reflexão sobre as circunstâncias que nos trouxeram até a elaboração deste estudo e estas 

se deram em nosso percurso na docência da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental no município do Natal, durante os nossos dez anos de atuação nessa 

modalidade de ensino. Um fato circunstancial específico nos remete ao ano de 2007. Na 

ocasião, estávamos terminando mais um dia de aulas, e, os professores retornavam à 

sala dos docentes para guardar seus respectivos materiais pedagógicos e voltar para 

casa. Em um dado instante, entra alguém e solta a seguinte afirmação: “os alunos da 

EJA são acéfalos”. 

 Essa afirmativa, tão convicta e tão obtusa, parecia ser uma alfinetada 

bem no meio de um ponto nevrálgico de nossas formas de entender e atuar na Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo (EMPAA). 

Pensamos a partir dela: se os alunos eram acéfalos, quem trabalhava na formação 

escolar também seria acéfalo. E, replicando a reflexão para o contexto em que os alunos 

moravam e naqueles em que respectivamente trabalhavam, nas relações sociais e 

familiares, tais como a comunidade e os próprios setores produtivos, a cidade, todos 

seriam acéfalos. A partir desse dia, passamos a observar os acéfalos alunos de outra 

maneira, sob uma nova perspectiva à qual não estávamos acostumados, e começamos a 

perceber que nos encontrávamos diante de um abismo que nos levava à surdez e, 

consequentemente, à mudez dentro da sala de aula: de um lado, o professor repassando 

conhecimentos e de outro, alunos – por vezes – esboçando resistências a estes a partir de 

seus saberes adquiridos (muitos simplesmente taxados de indisciplinados), e outros, em 

boa parte, longe dos bancos das salas de aula, porém nos corredores da escola. 

A partir desse fato narrado, intensificamos nossas reflexões 

posteriores e, até chegarmos à formatação de nosso projeto de estudo, longo tempo se 

passou. Assim nasceu extraoficialmente este estudo acadêmico, até o momento de se 

concretizar formalmente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas e 

Currículo.  

Nessa linha de pesquisa debatemos sobre as tensões e embates no 

âmbito das teorias que trazem concepções de educação e de currículo, em especial, pois 
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como demonstram Lopes e Macedo (2011), os estudos curriculares têm definido 

currículo de formas muito diversas e muitas dessas definições permeiam o cotidiano da 

escola. Em nosso trabalho investigativo partimos da pressuposição de que a inserção no 

currículo da EJA de saberes presentes no cotidiano do entorno da escola – a partir do 

olhar discente, de sua voz – faz a diferença para a formação escolar destes no sentido de 

contribuir para diminuir o desinteresse e a desmotivação nas salas de aula dessa 

modalidade do Ensino Fundamental. Neste aspecto, delineamos o nosso objeto de 

estudo: os saberes presentes no entorno da escola, inseridos no currículo da Educação de 

Jovens e Adultos a partir do olhar discente sobre sua formação escolar. Assim, nossa 

questão de estudo indaga: como o aluno da Educação de Jovens e Adultos analisa a 

inserção de saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA ao olhar sua 

formação escolar? 

 Ancoramo-nos na justificativa que deu vazão para este trabalho 

acadêmico, de modo que esta recai sobre a necessidade de inclusão do olhar discente 

como sujeito pensante sobre o seu processo formativo escolar na Educação de Jovens e 

Adultos no sentido de se construir outras possibilidades curriculares ao se considerar a 

inserção de saberes presentes no entorno da escola. Ela nos parece pertinente se 

levarmos em consideração, a partir do que nos ensina Oliveira (2007), que o currículo 

também diz respeito à ampliação da noção para fora das práticas escolares, acerca da 

incorporação da ideia de que a vida cotidiana tem seus próprios currículos, e estes, estão 

expressos nos processos sociais de aprendizagem que permeiam o nosso estar no mundo 

e, portanto, nos constituem.  

Diante disso, nosso objetivo geral delimitou-se no sentido de 

analisar como os alunos pensam a inserção curricular de saberes presentes no entorno da 

escola a partir de seu olhar sobre a sua formação escolar na EJA. Como objetivos 

específicos, buscamos entender como os alunos analisam sua formação escolar na 

Educação de Jovens e Adultos; e, propor reflexões problematizadoras acerca de outras 

possibilidades de inserção curricular de saberes presentes no entorno da escola a partir 

do olhar discente. 

Acreditamos que os emaranhados trançados das relações humanas 

nos cotidianos vividos por seus atores rebatem na escola (na EJA) e, nesta, estão 

presentes, no seu entorno e podem ser reconhecidos e não negligenciados. Os 

conhecimentos que orbitam essas instituições devem estar sob a constante 
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reflexão/problematização, analisados cuidadosamente sob as formas de estudos 

continuados e debates que envolvam interações articuladas entre professores, alunos, 

gestões pedagógicas e administrativas; pois, podem ser pensados e repensados levando-

se em consideração os saberes historicamente desenvolvidos na educação formal e os 

saberes presentes no entorno da escola, diante de cada realidade, espaço/tempo a partir 

do currículo. Pois, neste, é possível e “se produz sentido significativo sobre vários 

campos e atividades sociais, no currículo se trabalha sobre sentidos e significados 

recebidos [...]” (SILVA, 2001, p. 21). 

Como já explicitado, este estudo surge de inquietações que nos 

perseguem no transcorrer temporal de nossas práticas e observações em sala de aula no 

exercício da docência na Educação de Jovens e Adultos da EMPAA; como a questão do 

baixo aprendizado discente, a problemática da evasão na EJA e as práticas docentes e 

interesses discentes, ao pensarmos outras possibilidades de reflexão e problematização 

do currículo nessa modalidade do Ensino Fundamental: outros saberes que possam ser 

inseridos e articulados ao currículo já oficialmente praticado. Ao pressupormos que os 

saberes presentes no entorno da escola podem ser inseridos no currículo da EJA, 

fazendo a diferença na formação escolar do aluno, não poderíamos deixar de pensar que 

somente há significado nessa premissa se for pensada também a partir do olhar do aluno 

(e com ele), de sua análise, de sua voz (o romper do silêncio), sobre o que apontamos 

como pressuposto para esta pesquisa, de modo que, 

 

Passar do silêncio para a fala como atitude revolucionária [...] A ideia 

de encontrar a própria voz ou de ter uma voz assume uma primazia no 

discurso falado, na escrita, na ação [...] Somente como sujeitos nós 

podemos falar. Como objetos, permanecemos sem voz – nossos seres 

são definidos e interpretados por outros (BELL HOOKS apud 

GIROUX, 1999, p. 198). 

 

A partir desse pressuposto, estamos balizados em fundamentações 

teóricas acerca dos estudos curriculares desenvolvidos na educação ocidental e nos 

detivemos em estudos críticos até os pós-críticos de teorias sobre currículo, 

principalmente no campo ainda em construção do que se chama de pós-moderno, para o 

entendimento do currículo no cotidiano, no intuito de termos como edificar uma base 

epistemológica razoável sobre essa área de conhecimento na educação e assim criarmos 

um lastro crível para trilharmos esse caminho, objetivando uma chegada plausível a 
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cabo de nossos objetivos, analisando nosso objeto de estudo sem uma pretensão de 

definição absoluta, mas delineado no contexto de nosso espaço/tempo. Nesse sentido, 

ganhamos melhor base sobre currículo ao nos debruçarmos sobre os estudos de Arroyo 

(2011, 2012), Gómez e Sacristán (1998), Moreira (1997, 2005), Oliveira (2007, 2008, 

2011), Sacristán (2000), Silva (2001, 2011), Macedo e Macedo (2011), Pinheiro (2011) 

e Paiva (2004) quanto aos delineamentos acerca do caminho teórico que seguimos.  

Esse aporte teórico nos propicia a reflexão curricular própria para o 

campo da Educação de Jovens e Adultos, que exige a busca continuada por alternativas 

no enfrentamento, de forma qualificada, ao alto índice de reprovação, desinteresse e 

evasão discente durante cada ano letivo. Em nosso caso particular, a EMPAA, 

entendemos que isso se faz necessário, posto que, desde a sua fundação em 1983, ela 

atua nessa modalidade do Ensino Fundamental e está inserida na problemática citada. 

Desse modo, entendemos que cada instituição escolar pública tem seu valioso papel na 

constituição de ideais emancipatórias dos sujeitos no que tange à formação de seus 

alunos. Nessa concepção, o campo empírico deste estudo foi desenvolvido na Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo – EMPAA, situada no Conjunto Habitacional 

Nova Natal, Natal/RN, com alunos de uma turma do IV nível da Educação de Jovens e 

Adultos (2º segmento) do Ensino Fundamental. 

Na EJA, em particular, confiamos que o envolvimento das 

populações atendidas no seio da educação escolar é fundamental, pois, dessa forma é 

possível ampliar o leque de possibilidades pedagógicas que tragam significados 

importantes para esses grupos de pessoas. Pois, “quanto mais as massas populares 

desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação 

transformadora, tanto mais se ‘inserem’ nela criticamente” (FREIRE, 2011, p. 54). 

Nesse campo socioantropológico, em especial, buscamos entendimentos como base 

teórica em Augé (1999), Certeau (2012), Elias (1998), Freire (2011), Giroux (1999, 

2003), Morin (2000, 2010, 2011), e Santos (2009, 2011), para fortalecer o alcance dos 

objetivos aqui apresentados. 

Esses autores redimensionaram nossa implicação neste trabalho 

enquanto participação docente do processo de ensino e de aprendizagem na Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo; portanto, podemos 

refletir sobre o que estamos tentando propor acerca de uma prática curricular 

sistematizada em que seja possível inserir os saberes presentes no cotidiano do entorno 
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da citada escola ao currículo dessa modalidade do Ensino Fundamental. A partir de 

nossas experiências pedagógicas no campo da educação formal, ao problematizarmos 

com os artistas de Nova Natal as aulas na EJA, conseguimos dialogar sobre os saberes 

dos alunos, sobre esses artífices artístico-culturais, abrindo discussões e debatendo o 

saber/fazer nesse campo de atuação humana; e, a partir desse ponto, o ato criativo, a 

questão do trabalho e sustentabilidade econômica desses profissionais locais. Foram 

experiências pedagógicas de atividades em sala de aula a partir de um planejamento 

horizontalizado entre docente e discente, mas que renderam bons frutos, inclusive com a 

confecção de um livreto de cordel produzido pelos próprios alunos.  

Mas, reconhecemos que atividades isoladas não contemplam o que 

estamos tentando aqui discutir. A prática de um currículo, na EJA, em que se possa 

articular de forma contínua a inserção de saberes locais aos conhecimentos do currículo 

oficial só pode ser levada a cabo a partir do envolvimento da comunidade escolar, de 

forma planejada, debatida e repensada, de forma que se vá tecendo uma rede de 

conexões por fios trançados ponto a ponto, com avaliações e reavaliações, avanços e 

recuos no bojo de debates democráticos e emancipadores. 

Consideramos que as complexas redes que se entrecruzam dentro 

da escola, na EJA, estão intimamente ligadas aos sujeitos, suas experiências, seus 

saberes e sua memória de vida, de lugar, na coletividade. E, para que tenhamos um 

processo de ensino e de aprendizagem significativos para os alunos, a questão curricular 

não pode ser encarada de forma fragmentada, pois não é prudente descartar os saberes 

que são produzidos cotidianamente no entorno da escola. Pensando sobre essa questão, 

e, a partir de nosso objeto de estudo, concordamos com a seguinte afirmação: 

 

Não há aprendizado sem memória e a memória coletiva pode 

contribuir para a discussão de problemas sociais e comunitários, sendo 

a memória e a tradição elementos indissociáveis no universo cultural, 

na reconstrução dos principais momentos compartilhados por uma 

comunidade e na compreensão de seu fazer social e dos saberes 

vivenciados (PINHEIRO, 2011, p. 90).  

 

Nesse sentido, a EMPAA está inserida em uma comunidade cuja 

compreensão de sua memória se faz latente no tocante às potencialidades pedagógicas 

significativas que podem ser problematizadas no contexto dos saberes cotidianos que 



14 

 

estão presentes na EJA através dos interlocutores discentes e suas diferentes 

capacidades cognitivas de refletirem sobre Nova Natal. 

Nesse aspecto, ao pensarmos a questão da diferença na formação 

escolar do aluno, nos apoiamos mais uma vez em Giroux (1999) quando aponta que a 

noção de diferença deve ser compreendida de forma relacional, buscando uma escola 

como esfera pública e democrática. Assim, acreditamos que a organização escolar 

administrativa e pedagogicamente em torno de um sentido de propósito e significado 

que procure a alcançar emancipação discente deva possibilitar a diferença na formação 

do aluno para que este construa a cidadania crítica e uma vida democrática que forneça 

condições qualitativas de crescimento pessoal, cultural e social. 

 

Os educadores devem proporcionar as condições para os alunos se 

envolverem no remapeamento cultural como uma forma de 

resistência. Ou seja, os alunos devem ter a oportunidade de se 

envolver em análises sistemáticas das maneiras pelas quais a cultura 

dominante cria fronteiras saturadas de desigualdade e exclusões 

forçadas. Da mesma maneira deve ser permitido aos alunos 

reescreverem a diferença através do processo de transposição dos 

limites culturais que oferecem as narrativas, as linguagens e as 

experiências que proporcionam um recurso para se repensar o 

relacionamento entre o centro e as margens do poder, assim como 

entre eles próprios e os outros. Em parte, isso significa dar voz àqueles 

que têm sido em geral excluídos e silenciados (GIROUX, 1999, p. 

203, 204). 

 

Em face do exposto, o capítulo primeiro aponta para as nossas 

decisões acerca dos caminhos metodológicos que escolhemos, com base em postulados 

da ciência das humanidades, a pesquisa de natureza qualitativa; com abordagens 

empíricas que aqui se complementaram, utilizamos o Grupo Focal e a Entrevista 

Individual Semiestruturada, com vistas a descrevermos nossas opções de pesquisa, 

demonstrando o itinerário desta. Neste ponto, tivemos o amparo teórico, especialmente, 

de Alvares (2012), Barbour (2009), Chizzotti (2010), Gatti e André (2010), Santos 

(2011), dentre outros. Apontamos nossa pergunta de partida, objeto de estudo e 

objetivos almejados, bem como a caracterização do lócus da nossa pesquisa e dos 

alunos participantes. 

No capítulo segundo travamos reflexões problematizadoras, a partir 

de um recorte delimitado pelo olhar do participante acerca de Nova Natal (onde está a 

EMPAA) e seu itinerário social e cultural nos últimos trinta anos, onde dissertamos 
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acerca de possibilidades da inserção de saberes, a partir dos apontamentos dos olhares 

dos participantes, que estão presentes no cotidiano no entorno da escola; discutindo 

alternativas de interlocuções articuladas aos conhecimentos escolares sistematizados e 

trabalhados no processo de ensino e de aprendizagem que vigoram oficialmente nas 

práticas curriculares da EJA da citada instituição escolar. 

No capítulo terceiro voltamo-nos para o olhar do 

participante/discente da EJA em relação à sua formação escolar nesta modalidade do 

Ensino Fundamental, atentando para as recorrências no que tange à escola, sua estrutura 

física e pedagógica; e, ainda, ponteando ponderações entre as abordagens teóricas 

postuladas no Projeto Político-Pedagógico da EMPAA. No capítulo quarto se estende a 

discussão que emerge a partir do antecedente, traçando reflexões acerca das práticas 

pedagógicas que incluem questões de ensino e de aprendizagem vivenciadas na EJA, os 

conteúdos abordados em sala de aula no processo pedagógico em questão, as posturas 

docentes e os interesses discentes no âmbito do tempo dessa modalidade. Apesar de este 

capítulo versar sobre as problematizações acima mencionadas, o olhar de nossos 

participantes acerca da docência na EJA, bem como acerca dos discentes, está 

imbricado por todo o texto a partir do contexto de suas falas no âmbito de nosso objeto 

de estudo. 

Na última parte do trabalho, tecemos nossas considerações finais 

no sentido de buscar o cumprimento de nossas metas acadêmicas ao interpretarmos 

nosso objeto de estudo, acreditando que conseguimos chegar aonde nos propusemos 

neste trabalho a partir da forma livre e corajosa com que nossos interlocutores partícipes 

deste trabalho debruçaram seu olhar diante das nossas indagações, embora estejamos 

convictos de que no campo do currículo acerca da EJA, a infinidade de possibilidades, 

bem como a complexidade que lhe é inerente, não pode ser contemplada apenas em um 

trabalho acadêmico; seja em função do tempo, seja em função de nossas limitações 

como pesquisador. 
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Capítulo I - Aspectos teórico-metodológicos 

 

Neste capítulo abordaremos as escolhas metodológicas de pesquisa 

que foram trilhadas dentro do delineamento feito para este trabalho em vista do nosso 

objeto de estudo: os saberes presentes no entorno da escola, inseridos no currículo da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir do olhar discente sobre sua formação 

escolar. Esse olhar que buscamos se ancora no sentido de compreender uma análise 

sobre os saberes presentes no cotidiano onde está localizada a escola, partindo-se dos 

processos formativos vivenciados pelos alunos da EJA em sua educação formal. Assim, 

tentamos entender a questão do olhar diferenciando-o do ato de ver, já que este se 

assenta na visão, numa adesão imediata do mundo. Aquele questiona e pré-estabiliza 

intencionalidade, como ato potencialmente compartilhador de sentidos, de acordo com 

Alvares (2012). Desse modo, concordamos com a afirmação da autora quanto a essa 

diferenciação entre ver e olhar: 

 

Há uma demarcação clara entre ver e olhar e a passagem do primeiro 

para o segundo requer que o vidente dê um salto, irrompendo do 

espaço das significações preestabelecidas em direção ao universo da 

constituição de sentido. O olhar se conforma como experiência 

estética porque pertence a um território onde o sensível tem um 

sentido imanente, um sentido que lhe é inerente, ou seja, um sentido 

que não lhe é atribuído do Exterior. [...] O olhar congrega sujeito e 

objeto, funde subjetividade e objetividade (ALVARES, 2012, p. 115). 

 

A partir dessa premissa, centramos o nosso olhar acadêmico no 

suporte investigativo da pesquisa qualitativa, abordagem escolhida para o nosso 

trabalho, por entendermos que “as pesquisas qualitativas não têm um padrão único 

porque admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos de investigação 

dependem também do pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos” 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 26). Portanto, não nos eximindo de nossa implicação no campo 

empírico (isto é, a EMPAA), procuramo-nos orientar dentro da compreensão de que a 

pesquisa é “um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com 

todas as hesitações, desvios e incertezas que isso implica” (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1998, p. 1). 

Revisitando Chizzotti (2010), ao pensarmos a natureza de nossa 

investigação, entendemos que o termo qualitativo adensa uma partilha com pessoas, 
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fatos e locais que forjam a constituição dos objetos de pesquisa, para fazer-se buscar no 

convívio os significados visíveis e latentes que são perceptíveis a uma atenção sensível; 

recobrindo através desse tipo de pesquisa um campo transdisciplinar, envolvendo as 

ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou paradigma que se baseie na 

multiplicidade de análise. Dessa forma, o citado autor nos alerta que diferentes 

orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se como direções de 

pesquisa, sob o abrigo qualitativo, advogando os mais variados métodos de pesquisa. 

Ao buscarmos por meio deste autor mais aprofundados 

entendimentos investigativos e reflexões sobre a EJA na EMPAA, pensando seu 

currículo, com a participação de discentes acerca deste, e, sob o aporte teórico de 

referências sobre a questão curricular, envolvemo-nos em uma gama de racionalizações, 

tensões e sensações diversas.  

O receio da implicação, em virtude de nossa ação docente na 

instituição, e, por conseguinte, uma possível retração na postura dos participantes ou 

mesmo de elaborarmos questionamentos tendenciosos (dentro daquilo que pressupomos 

acerca da EJA, tendo em vista nosso envolvimento diário com modalidade na já 

mencionada escola), sempre nos pareceu um obstáculo a ser equacionado e minimizado 

no processo empírico (entendemos que conseguimos tal equacionamento a partir dos 

pressupostos da pesquisa qualitativa e as metodologias que aplicamos com a 

racionalidade necessária), mas não caindo na ilusão de sua eliminação total. 

Assim, iniciamos a partir da pressuposição de que a inserção no 

currículo da EJA de saberes presentes no entorno da escola – a partir do olhar discente, 

exposto por meio de sua voz – faz a diferença para a formação escolar destes no sentido 

de contribuir para diminuir o desinteresse e a desmotivação nas salas de aula dessa 

modalidade do Ensino Fundamental. Acreditamos que, diante desse pressuposto, a 

inserção de tais saberes articulados ao conhecimento historicamente presente no 

currículo da EJA haverá maiores possibilidades de se ter um currículo mais significativo 

para a vida prática do aluno através da compreensão deste em confluência com aqueles 

saberes. 

Refletindo a questão de estudarmos acerca do olhar do aluno sobre 

a problemática que é o currículo da EJA do Ensino Fundamental e todas as incertezas 

que, em geral, recai sobre o educador, é justo que pensemos também na consequência 
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do olhar: a voz do aluno a partir de suas análises. Diante disso, Giroux (1999) nos 

aponta o quão é necessário que se dê vez à voz do aluno.  

 

Os educadores precisam abordar a aprendizagem não somente como 

aquisição de conhecimento, mas como a produção de práticas culturais 

que oferecem aos alunos um sentido de identidade, lugar e esperança. 

[...] Sendo capazes de ouvir criticamente as vozes de seus alunos, os 

professores, com sua capacidade de não somente tornar as diferentes 

narrativas disponíveis para si mesmos e para os outros alunos, mas 

também de legitimar a diferença como uma condição básica para se 

conhecer os limites da própria voz, passam a transpor barreiras 

(GIROUX, 1999, p. 198, 199). 

 

Partindo de seu olhar sobre a sua própria educação, sua maneira de 

analisar sua formação escolar, poderá ele dar significados às posições de sujeito que traz 

consigo na qualidade de observador do lugar onde mora (no caso dos alunos que 

frequentam a EJA da EMPAA, o entorno da escola, em geral). Nesse sentido, é preciso 

que tenhamos a consciência de que esses sujeitos estão em constante contato com as 

mais variadas realidades: no trabalho, na escola, na família etc. Podem fazer 

apontamentos e observações identificando variáveis contrastantes sobre o mesmo tema. 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 

resolvidas. [...] O próprio processo de identificação, através do qual 

nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático. Esse processo produz o sujeito 

pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente (HALL, 2005, p. 12). 

 

Diante do exposto, acreditamos que o olhar discente sobre o 

currículo praticado na EJA é muito importante para a criação de novas concepções 

curriculares na EJA. E este pode estar imerso na construção de meios dialógicos entre 

docentes e discentes dentro da sala de aula. Nesse sentido, o envolvimento dos 

participantes deste trabalho se deu também no curso de um caminho de conversas 

mediadas a partir da clareza exposta, por meio de um franco diálogo, acerca da natureza 

acadêmica de nossa empreitada.  

Dessa forma, muito embora o aluno não tenha habitualmente 

familiaridade com o termo ou conceito de currículo, sua experiência vivida nesse 

contexto se faz pertinente, mesmo parecendo ser senso comum ou distante do olhar 
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acadêmico (científico), bem como a sua participação ativa, sua voz nas decisões 

curriculares por onde a escola se guia.  

Ao inclinar um olhar observador, analisando sua própria formação 

escolar, o aluno passa a emitir sua opinião sobre seu processo formativo escolar, sobre o 

currículo. Suas análises sobre a EJA são contornos de aspectos de sua experiência 

escolar (até em relação aos aspectos administrativos), contextos que são vividos por ele 

na escola; de igual forma, como aquilo que acontece no entorno da instituição por ser 

também morador do lugar, que são preponderantes para contribuir com saberes 

presentes no cotidiano, imbricando-se aos conhecimentos curriculares da EJA. Assim, 

podem todos (professores e alunos) qualificar significativamente o processo de ensino e 

de aprendizagem nessa modalidade do Ensino Fundamental no que tange à busca por 

um conhecimento verdadeiramente emancipador. E foi nesse sentido que fomos 

construindo as bases de confiança mútua para a realização desta investigação. Nesse 

aspecto, concordamos que, 

 

O conhecimento-emancipação tem de converter-se num senso comum 

emancipatório; impondo-se ao preconceito conservador e ao 

conhecimento prodigioso e impenetrável, tem de ser um conhecimento 

prudente para uma vida decente. [...] Apesar de o conhecimento do 

senso comum ser geralmente um conhecimento mistificado e 

mistificador, e apesar de ser conservador, possui uma dimensão 

utópica e libertadora que pode valorizar-se através do diálogo com o 

conhecimento pós-moderno (SANTOS, 2011, p. 107, 108). 

 

Ao pensarmos sobre essa questão do conhecimento de forma a si 

pensar na emancipação do sujeito, não se postula aqui a ousadia de construir um saber 

novo no sentido de não ter sido abordado por outros estudos acerca do currículo da EJA; 

ou, uma verdade definitiva. Mas sim uma reflexão acadêmica: um saber que possa 

problematizar a questão curricular da EJA na Escola Municipal Professor Amadeu 

Araújo, que seja embasada em um lastro teórico a partir de saberes epistêmicos já 

estudados sobre o campo curricular em questão e desenvolvidos por pesquisadores e 

pensadores da educação.  

Na escolha que remete ao esforço acadêmico se de trabalhar com o 

objetivo de se encontrar respostas para as questões que nos afligem no âmbito da escola 

pública brasileira, no caso específico a EMPAA, e no que se refere à EJA, acreditamos 

que podemos caminhar para o que Santos (2011) chama de “conhecimento-
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emancipação”, cujo ponto de saber se designa por solidariedade que possa superar o 

pensamento abissal colonial e que nos ajude a andar em direção ao que o referido autor 

chama de “ecologia de saberes”
1
 que, dentre as suas imensas possibilidades, não 

valoriza apenas o conhecimento científico como sendo único e absoluto.  

 

Na ecologia de saberes, enquanto epistemologia pós-abissal, a busca 

de credibilidade para os conhecimentos não científicos não implica o 

descrédito do conhecimento científico. Implica, simplesmente, a sua 

utilização contra hegemônica. [...] Uma das premissas básicas da 

ecologia de saberes é que todos os conhecimentos têm limites internos 

e limites externos. Os internos dizem respeito aos limites das 

intervenções no real que permitem. Os externos decorrem do 

conhecimento de intervenções alternativas tornadas possíveis por 

outras formas de conhecimento (SANTOS, 2009, p. 48). 

 

Refletir acerca de uma forma de apreensão de dada realidade 

social, histórica, econômica, política ou cultural a partir de postulados racionais do 

pensamento científico nos faz remeter a um cuidado sistematizado para a pesquisa, 

apesar da subjetividade inerente a qualquer reflexão humana. Neste estudo, a busca é 

por problematização/reflexão acerca de questões pertinentes a uma área da educação 

formal e a questão do currículo, especificamente, na modalidade do Ensino 

Fundamental denominada Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola da rede 

pública de Ensino do município do Natal/RN no qual “é ilusória a pretensão de 

validade, objetividade e verdade das teorias científicas” (CHIZZOTTI, 2010, p. 24) com 

definições absolutistas. Desse modo, como dito antes, a opção pela pesquisa qualitativa 

é mais favorável à natureza de nosso empreendimento. 

 

Em geral, os pesquisadores qualitativos estão mais interessados em 

casos específicos (pessoas, situações, etc.) e não em uma seleção 

aleatória de material. O pesquisador, como pessoa, torna-se parte 

importante de qualquer situação na pesquisa qualitativa (FLICK, 

2009, p. 29). 

 

Ao avançarmos sobre as reflexões acerca da pesquisa qualitativa, 

encontramos em Gatti e André (2010) que, a introdução, em educação, no Brasil, dos 

métodos qualitativos, teve muita influência dos trabalhos desenvolvidos em estudos na 

área de avaliação e currículos, bem como das novas perspectivas para a investigação da 

escola e da sala de aula. Dessa forma, percebe-se a valoração que as pesquisas 

                                                 
1
 Sobre esta discussão, vide p. 145. 
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qualitativas em educação foram ganhando no Brasil, fincando raízes e criando as sólidas 

bases através de produções acadêmicas disponibilizadas por meio de vários estudos em 

nível de mestrado e de doutorado. 

 

O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição 

ao avanço do conhecimento em Educação, permitindo melhor 

compreensão dos processos escolares, de aprendizagem, de relações, 

dos processos institucionais e culturais, de socialização e 

sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, das 

formas de mudança e resiliência presentes nas ações educativas 

(GATTI; ANDRÉ, 2010, p. 34). 

 

Como em nossa pesquisa nos propomos a trabalhar com 

participantes discentes, articulando a questão dos saberes presentes no entorno da escola 

onde os mesmos estudam em vista do objeto de estudo citado, é que optamos por nos 

referenciar em postulados acadêmicos que tratam da atualidade humana com a incerteza 

que lhe é cabível; e, de forma correlata, da mesma forma, quando se fala em educação 

escolar, especialmente, a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental. 

O que precisamos admitir é que em todos os recortes e olhares que 

deitamos sobre a existência humana e sua profunda intervenção no mundo, há a 

ambivalência e hibridismos argumentativos de correntes contrárias e essas realidades 

multifacetadas, também de forma correlata, de modo geral, nas escolas existem. 

Portanto, temos a clareza de que na escola na qual foi desenvolvida a empiria desta 

pesquisa existem também essas realidades. Assim, nesse sentido, estamos sempre 

predispostos a incorrer em erros e/ou incertezas. Desse modo, no que se refere a esta 

questão, de acordo com ensinamentos de Morin (2000, p. 20), tais aspectos podem nos 

levar à ilusão e ao erro. Segundo este autor, 

 

O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. 

Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções 

cerebrais com base em estímulos e sinais captados e codificados pelos 

sentidos. Daí resultam, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção 

que nos vêm... [...] Ao erro de percepção acrescenta-se o erro 

intelectual. O conhecimento, sob forma de palavra, de ideia, de teoria, 

é fruto de uma tradução/reconstrução por meio da linguagem e do 

pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro. 

 

Portanto, é honesto admitir que uma pesquisa realizada sob o 

suporte qualitativo impele ao pesquisador o caminhar em uma aventura acadêmica que 
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carrega consigo certo grau de subjetividade e, por assim dizer, possibilidades de ilusões 

se não tivermos o máximo cuidado nas escolhas que delineamos. Este trabalho também 

se firma pela busca de reflexões acadêmicas acerca da EJA na EMPAA em vista das 

realidades existentes nela, em particular sobre a questão curricular, a partir das várias 

incertezas que temos sobre os rumos pedagógicos que incessantemente temos de buscar 

para um processo de ensino e de aprendizagem que realmente possa contribuir, 

significativamente, para a vida dos alunos que lá estudam. Assim, entendemos que sob 

o amparo da pesquisa qualitativa, utilizando de duas técnicas, aqui, complementares – 

Grupo Focal e Entrevistas Individuais Semiestruturadas – tencionaríamos as reflexões e 

problematizações necessárias ao nosso intento. 

Nesse sentido, para desenvolver esta pesquisa, escolhemos uma 

turma de nível IV da EJA da EMPAA por entendermos que os discentes desse nível já 

têm maior vivência na EJA da referida escola, portanto, melhores condições de 

debruçarem análise sobre nossa questão de estudo. Dessa forma, deixamos claro que 

todo o processo não iria expor, a situações vexatórias, nenhum participante. A turma 

estava composta por doze alunos jovens (entre 16 e 19 anos) e dez alunos adultos (entre 

25 e 47 anos). Sete alunos adultos e um aluno jovem se prontificaram a participar da 

pesquisa (o aluno jovem desistiu posteriormente, isto é, não compareceu aos encontros 

agendados). Estávamos perto do final do primeiro semestre letivo de 2012 e haveria 

duas semanas de recesso na escola. Acordamos esse período para os trabalhos porque 

poderíamos nos reunir com mais tranquilidade na própria escola. 

A participação dos alunos foi completamente voluntária. O fato de 

somente adultos decidirem engajarem-se neste trabalho nos fez perceber que os jovens 

ainda carregam consigo mais insegurança do que aqueles quando se fala em expor suas 

opiniões e análises sobre a própria formação escolar. Talvez, pelo sistema de ensino 

tradicional que pouco dá margem para que o aluno possa expor seus saberes, o aluno 

fora condicionado a aceitar como fato histórico de que o professor é o detentor do saber 

e eles, os discentes, são os depositários do saber que é passado pelo docente na 

formação escolar daqueles. A “convicção” discente de que não tem conhecimento de 

escola ou de mundo, por exemplo, que possa contribuir com seus argumentos sobre 

questões dessa ordem pode ser incutida, tacitamente, nas cabeças dos alunos através de 

práticas pedagógicas escolares que, em geral, não estabelecem diálogos horizontais com 

os discentes de forma ampla e verdadeira.  
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Diante disso, inferimos que o adulto, devido à sua experiência de 

vida mais alargada que o jovem, já se sente mais liberto em dar suas opiniões de 

maneira mais independente, expressando sua análise sobre o que vivencia, podendo 

expor comentários críticos sobre sua formação (no caso a EJA da escola e suas 

implicações cotidianas). Neste aspecto, obtivemos respostas que acreditamos ser 

sinceras; e, em razoável grau, desprovidas (no geral) de medo de não nos agradar, 

devido a nossa atuação como docente da instituição (atuando na EJA da EMPAA). Esse 

olhar, em tese, é consistente no sentido de trazer consigo o conhecimento prático de 

mundo que lhe foi possível ter pela vivência cotidiana no trabalho, na família, em 

comunidade etc. 

Os alunos da EJA são, por vezes, tácita ou explicitamente, levados 

a creditar que não são capazes de analisar processos educativos pelos quais passam na 

escola por não terem ainda o gabarito do conhecimento acadêmico extenso e somente o 

senso comum das coisas. De tal modo, entendemos, a partir de Santos (2011), as 

distinções feitas entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento do senso comum 

acabam por se materializarem nas escolas, onde aquele é mais levado em consideração 

em detrimento deste. 

 

Quando é feita pela ciência, significa distinguir entre conhecimento 

objetivo e mera opinião ou preconceito. Quando é feita pelo senso 

comum, significa distinguir entre um conhecimento incompreensível e 

prodigioso e um conhecimento óbvio e obviamente útil. [...] Como 

qualquer conhecimento especializado e institucionalizado, a ciência 

tem o poder de definir situações que ultrapassam o conhecimento que 

delas detém. É por isso que a ciência pode impor, como ausência de 

preconceito, o preconceito de pretender não ter preconceitos 

(SANTOS, 2011, p. 107). 

 

Esse fato pode ser colaborativo à retração dos alunos no sentido de 

ficarem mais receosos em emitir opiniões e análises – isso parece ser muito evidente em 

grupos de alunos jovens – fato que se mostrou claro na disposição destes em não 

participarem da pesquisa, restando apenas sete alunos adultos. Mesmo entre os adultos, 

há certa timidez e, por isso, entendíamos que, como metodologia de pesquisa, um Grupo 

Focal ajudaria a promove a interação de olhares e análises dos pares, encorajando uns 

aos outros a emitirem suas vozes, suas opiniões. 

Mas, além do Grupo Focal, a Entrevista Individual Semiestruturada 

aprofundaria a investigação proposta neste trabalho acadêmico. Ambas se 
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complementando no todo da pesquisa. De forma auxiliar – para a compreensão do texto, 

nos pareceu pertinente analisar alguns documentos oficiais sobre a EJA no município do 

Natal: regulamentações do Conselho Municipal de Educação e Projeto Político-

Pedagógico da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo. Assim, debruçados nessas 

reflexões iniciais, incorremos nesta referida empreitada acadêmica. 

 

1.1 Da escola e dos participantes da pesquisa 

 

Entendemos que é importante que façamos uma rápida descrição da 

Escola Municipal Professor Amadeu Araújo (EMPAA), que compõe o sistema público 

educacional do município do Natal/RN e foi criada por meio do Decreto n° 2. 764, de 

23 de fevereiro do ano de 1983, com o objetivo de oferecer educação nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Isso se deu no contexto de formação do conjunto habitacional 

Nova Natal, dentro da expansão da capital potiguar, no fim do governo militar, na 

primeira metade da década de 1980.  

Localizada à Rua dos Caroás, s/n, a referida escola foi construída 

na parte I do Conjunto Habitacional Nova Natal, bairro Lagoa Azul, a EMPAA inicia 

sua história com apenas duas salas de aula e uma terceira sala que funcionava como 

direção e secretaria. Com a construção do referido conjunto (início da década de 1980), 

esta escola foi a primeira a ser edificada para atender as demandas da educação formal 

da comunidade que começara a se instalar na localidade, oferecendo o Ensino 

Fundamental I e, no turno noturno, funcionava o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) – voltado para os adultos. 

Hoje, a citada instituição escolar conta com 12 salas de aula e 

recebe alunos do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental e, como dito antes, a modalidade 

Educação de Jovens e Adultos. Além das 12 salas de aula, a escola conta com sala de 

informática, secretaria, sala de atendimento pedagógico, sala de professores, sala da 

direção, biblioteca, quadra poliesportiva e sala de atendimento educacional 

especializado. Assim, podemos verificar que, no município do Natal, esta escola pode 

ser considerada como sendo de grande porte, atendendo um contingente expressivo de 

sujeitos discentes. 

A Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, em 2013, 

completou 30 anos de fundação, isto é, praticamente o mesmo tempo de existência de 
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criação oficial de Nova Natal. Assim, nos pareceu muito apropriado iniciarmos o 

trabalho empírico com nossos participantes através do Grupo Focal buscando, por meio 

das memórias dos alunos/moradores, a história e a formação de Nova Natal, para 

pudéssemos perceber acerca de quais especificidades de saberes presentes no cotidiano 

do entorno da escola surgiriam de forma recorrente no sentido de nos possibilitar 

reflexões e problematizações capazes de contemplar o nosso objeto de estudo. 

Assim, cabe fazermos uma descrição acerca dos alunos que se 

dispuseram a participar da pesquisa. Chamaremos cada um deles por letra(s) do 

alfabeto, no intuito de mantê-los anônimos. O grupo foi formado por sete alunos adultos 

de uma turma do nível IV da EJA (as informações abaixo datam do período da pesquisa, 

em 2012). São seis mulheres e um homem que participaram do processo empírico, os 

quais estão caracterizados abaixo: 

 

- B: 47 anos, sexo masculino, natural de Natal/RN, artesão e músico, há 02 anos 

estudando na EJA da EMPAA, mora há 14 anos em Nova Natal e passou 30 anos sem 

frequentar uma escola como discente; 

- C: 38 anos, sexo feminino, natural de Natal/RN, doméstica e auxiliar na construção 

civil, há 08 meses estudando na EJA da EMPAA, mora há 28 anos em Nova Natal e 

passou 08 anos sem frequentar uma escola como discente; 

- E: 45 anos, sexo feminino, natural de Extremoz/RN, comerciante, há 02 anos 

estudando na EJA da EMPAA, mora há 26 anos em Nova Natal e passou 33 anos sem 

frequentar uma escola como discente; 

- G: 47 anos, sexo feminino, natural de Extremoz/RN, doméstica, há 02 anos estudando 

na EJA da EMPAA, mora há 16 anos em Nova Natal e passou 33 anos sem frequentar 

uma escola como discente; 

- I: 38 anos, sexo feminino, natural de João Câmara/RN, costureira, há 02 anos 

estudando na EJA da EMPAA, mora há 14 anos em Nova Natal e passou 20 anos sem 

frequentar uma escola como discente; 

- Le: 33 anos, sexo feminino, natural de Natal/RN, costureira, há 02 anos estudando na 

EJA da EMPAA, mora há 30 anos em Nova Natal e passou 10 anos sem frequentar uma 

escola como discente; 
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- Lu: 32 anos, sexo feminino, natural de Natal/RN, operadora de máquina, há 09 meses 

estudando na EJA da EMPAA, mora há 30 anos em Nova Natal e passou 12 anos sem 

frequentar uma escola como discente. 

Podemos perceber que os participantes da pesquisa são adultos que 

têm suas responsabilidades pessoais e profissionais e que moram em Nova Natal há 

bastante tempo. De modo que, dada sua vivência na comunidade em questão, inferimos 

que são plenamente capazes de inclinar um olhar relevante e pertinente sobre a mesma, 

de forma que podem ser fonte de informações importantes em relação ao conjunto 

habitacional citado. E, acreditamos, por serem estudantes dessa instituição por um 

período razoável e também por estarem no nível IV da EJA na EMPAA, podem ser eles 

capazes de olhar para sua formação escolar, nessa modalidade do Ensino Fundamental, 

de maneira consistente no sentido de já terem experiências de vida e de escola 

substancialmente pertinentes. E, nesse sentido, estamos convictos de que o fizeram com 

desprendimento e liberdade. 

1.2 Grupo Focal 

 

Buscamos trabalhar com Grupo Focal
2
 por acreditarmos ser 

prudente a implicação do debate acerca de Nova Natal em grupo. Dessa forma, ao 

entendermos que os participantes – pouco acostumados a responderem questões de uma 

pesquisa qualitativa que envolve educação – têm condições mais confortáveis e 

confiantes no que toca à discussão sobre o entorno da escola, até mesmo ampliando-a 

para além de percepções individuais; de modo que, um pudesse contribuir com a fala e o 

olhar do outro ou mesmo deitar um olhar distinto, possibilitando maior riqueza de 

detalhes sobre a comunidade em questão. 

Foram os próprios alunos/participantes que preferiram iniciar o 

processo por meio do Grupo Focal porque, segundo eles “dava mais tranquilidade e 

calma” e, diante de nossa exposição acerca das abordagens de pesquisa que escolhemos, 

não entendemos que começar por este nos traria prejuízo para o processo; assim, eles 

aceitaram sem maiores empecilhos realizar a entrevista individual após a semana dos 

encontros grupais (tempo que durou os encontros em grupo: cinco dias). Diante de 

nossas pretensões de intervenção investigativa no campo empírico a serem 

                                                 
2
 As falas durante os encontros do Grupo Focal foram registradas em captação de áudio e por meio de 

diário de campo. Usaremos “GF” para identificar as falas desta citada metodologia de pesquisa e outras 

letras para as Entrevistas Individuais Semiestruturadas. 
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desenvolvidas com os citados procedimentos de investigação, procuramos nos amparar 

em autores que nos deram base epistemológica orientando-nos sobre tais entendimentos 

de abordagem de pesquisa qualitativa. “Qualquer discussão de grupo pode ser chamada 

de um Grupo Focal, contanto que o pesquisador esteja ativamente atento e encorajando 

às interações do grupo” (KITZINGER; BARBOUR apud BARBOUR, 2009, p. 21). 

Para Azevedo (2011), um Grupo Reflexivo ou Grupo Focal não se 

delimita por critérios introdutórios ou arbitrários elaborados a partir de um observador 

externo, mas de forma contrária, essa definição é encontrada na constituição mesma do 

grupo reflexivo, pelos seus próprios membros.  

Em nossa investigação, ao respeitarmos a opção dos participantes 

em iniciar o trabalho empírico pelo Grupo Focal, optamos por estreitar o debate no 

grupo, direcionando os temas sobre as questões que remetiam aos saberes presentes no 

cotidiano de Nova Natal (onde está inserida a EMPAA). Como os alunos participantes 

são moradores do bairro – três deles desde o início de sua fundação – foram aparecendo 

memórias que remontavam o começo deste na década de 1980 e, assim por diante, 

prosseguimos até os tempos atuais durante os cinco encontros do grupo. Embora 

saibamos que cinco encontros são extremamente exíguos para se contemplar tamanha 

diversidade no que tange a uma numerosa comunidade com trinta anos de efervescência 

social e cultural, reconhecemos que, como recorte no âmbito desta pesquisa, esses 

encontros foram essenciais para o resultado do trabalho; pois, como nos aponta Barbour 

(2009, p. 138), “os grupos focais permitem aos participantes debaterem questões dentro 

de seus próprios contextos culturais”.  

O Grupo Focal, neste trabalho, teve a função de criar um 

ancoradouro mais seguro para apoiar os participantes a partir da própria confiança 

construída entre todos no trato coletivo, pois, a partilha de suas opiniões e saberes sobre 

seus conhecimentos respectivos acerca daquilo que foi construído e que acontece no 

entorno da escola é essencial para nossa compreensão, posto que o seu foco principal 

volta-se para o conjunto Nova Natal: sua história relembrada por moradores/alunos, 

suas práticas culturais inseridas nas ações sociais do dia-a-dia, via memória coletiva 

sobre o conjunto (mesmo que relativizado em virtude das falas de sete moradores do 

conjunto, dentre milhares), suas tradições, avanços, problemas enfrentados pela 

comunidade em seu processo de formação até os dias atuais. Nesse aspecto, conforme 

Azevedo (2011, 2011, p. 114),  
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[...] O discurso grupal que elabora representações sociais como 

conhecimento do cotidiano, precisa ser público, isto é, estar 

configurado num processo discursivo e se refletir em práticas 

socioculturais que se estendem, atingindo todos os membros de um 

grupo, envolvendo-os seja como produtores ou receptadores do 

sistema de conhecimento. 

 

Ao utilizarmos o Grupo Focal como forma de discutir e refletir 

acerca da comunidade Nova Natal e sua trajetória relembrada pelos participantes ao 

colocarem seus olhares e suas memórias sobre o percurso histórico da comunidade, é 

que percebemos a riqueza de saberes que a comunidade
3
 em questão carrega desde seu 

nascedouro. E essa memória dos alunos/moradores também nos pareceu primordial para 

o entendimento acerca do que estávamos buscando, dada a natureza deste trabalho 

acadêmico. De acordo com Ressel e Beck (2012), os Grupos Focais são grupos de 

discussão sobre um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados para o 

debate. Assim, acreditamos que não é possível sistematizar saberes novos que possam 

ser inseridos no currículo da EJA, que estão presentes no entorno da escola, sem o 

entendimento de sua construção histórica no âmbito da comunidade em questão. 

Mesmo tendo a consciência de que essa memória se constitui como 

sendo um recorte de uma realidade comunitária mais complexa, esse olhar coletivo 

acerca do bairro é primoroso para alicerçar nosso aprofundamento reflexivo, 

complementado nas Entrevistas Individuais. Como nos explica Morin (2000), temos 

também a consciência de que humanamente tendemos a rememorar seleções recortadas 

de uma realidade cambiante e, sempre relativa. Mesmo assim o trabalho com o Grupo 

Focal tornar-se-ia fundamental.  

 

Nossa mente, inconscientemente, tende a selecionar as lembranças que 

nos convêm e a recalcar, ou mesmo apagar, aquelas desfavoráveis, e 

cada qual pode atribuir-se um papel vantajoso. Tende a deformar as 

recordações por projeções ou confusões inconscientes. Existem, às 

vezes, falsas lembranças que julgamos ter vivido, assim como 

recordações recalcadas a tal ponto que acreditamos jamais as ter 

vivido. Assim, a memória, fonte insubstituível de verdade, pode ela 

própria estar sujeita aos erros e às ilusões (MORIN, 2000, p. 22). 

                                                 
3
 Para Lemos (2009), a comunidade, enquanto símbolo de uma identidade coletiva, permite comunicar as 

diferenças e semelhanças em relação a outras entidades coletivas. Em relação à participação individual 

dos seus membros, permite comunicar as experiências individuais de cada sujeito dentro do grupo e na 

sua dinâmica com o mundo, mediado pela sua ligação com a “comunidade”. Ambos os processos 

permitem ao indivíduo construir e experimentar as fronteiras sociais. 
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Diante dessas reflexões, desenvolvemos o Grupo Focal a partir de 

temas mobilizadores
4
 durante os cinco dias de encontro, e, assim, sistematizamo-los da 

seguinte forma:  

 

- primeiro encontro: questionamos em grupo acerca da aceitação espontânea na 

pesquisa; falamos sobre a natureza do que seja um mestrado de forma geral e a 

importância desse nível de pesquisa para a educação; fizemos apresentações formais, 

dizendo idade, profissão, lugar de origem, o tempo de moradia no Conjunto e o tempo 

que estuda na EJA da EMPAA. O objetivo era promover maior socialização entre todos 

(mesmo que já fossem conhecidos e estudassem numa mesma turma). No final desse 

primeiro encontro, os participantes preencheram e assinaram um fichário com as 

informações gerais acerca de dados falados em grupo e dando o aceite de participação 

na pesquisa; 

- segundo encontro: o tema mobilizador deste segundo encontro orbitou em torno da 

memória social, o início de Nova Natal, a década de 1980 e meados da década de 1990, 

as dificuldades, a construção do Conjunto, a mobilidade dos moradores em seus 

deslocamentos em busca de trabalho, serviços e lazer, a ausência de serviços básicos 

como saúde e educação. As festas populares, os arranjos que os moradores faziam para 

solucionar problemas e as práticas culturais da comunidade em seus dez primeiros anos 

de existência oficial; 

- terceiro encontro: dando continuidade ao tema mobilizador do encontro anterior, 

prosseguimos as reflexões acerca do itinerário histórico, social e cultural de Nova Natal 

entre meados da década de 1990 e as transformações mais notadas até a década atual, 

com o crescimento da população, a mudança de hábitos e costumes, o crescimento do 

comércio de rua, feira livre, o avanço da violência e do problema social das drogas 

ilícitas; 

- quarto encontro: o tema mobilizador deste quarto encontro foi fincado na perspectiva 

das produções culturais e artísticas do Conjunto; os artistas, os poetas populares, as 

festas culturais foram relembradas pelos participantes, as manifestações da 

                                                 
4
 Os temas foram delineados com base na nossa experiência docente na EJA da EMPAA. 
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religiosidade, as opções de lazer disponíveis para a coletividade dos moradores, as 

expressões da cultura juvenil atualmente, como o Hip Hop; 

- quinto encontro: o quinto e último encontro do Grupo Focal foi destinado às 

avaliações dos membros. Os membros ficaram livres para emitir opinião acerca do 

trabalho desenvolvido nos dias anteriores, explanando suas avaliações e opiniões acerca 

das reflexões realizadas em relação à comunidade, o lugar onde moram. 

 

Entendemos que todos esses pontos abordados durante o Grupo 

Focal são importantes porque eles servem de base para construirmos as reflexões 

necessárias com vistas a alcançar um de nossos objetivos específicos: o de propor 

reflexões problematizadoras acerca de outras possibilidades de inserção curricular de 

saberes presentes no entorno da escola a partir do olhar discente. 

1.3 Entrevistas Individuais 

 

O aprofundamento pretendido para esta pesquisa se deu através das 

Entrevistas Individuais Semiestruturadas, que nos permitiram intensificar questões que 

pudessem dar conta do nosso objeto de estudo e chegar aos objetivos pretendidos. 

 

A entrevista semiestruturada representa, como o próprio nome sugere, 

um meio termo entre entrevista estruturada e a entrevista não 

estruturada. Geralmente se parte de um protocolo que inclui os temas 

a serem discutidos na entrevista, mas eles não são introduzidos da 

mesma maneira, na mesma ordem, nem se espera que os entrevistados 

sejam limitados nas respostas e nem que respondam a tudo da mesma 

maneira. O entrevistador é livre para deixar os entrevistados 

desenvolverem as questões da maneira que eles quiserem 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 169). 

 

 Buscamos, nas entrevistas individuais, elaborar um roteiro flexível 

para a condução de um diálogo com os participantes que contribuísse para abarcar 

pontos essenciais (a seguir descritos) que pudessem contemplar as respostas que 

galgávamos no contexto deste estudo e que nos permitissem avaliar as questões do 

currículo que se pratica na Educação de Jovens e Adultos da EMPAA a partir da análise 

das falas dos discentes participantes.  

Neste aspecto, concordamos com Mills (1986) que, o objetivo da 

pesquisa empírica é solucionar desacordos e dúvidas sobre fatos, e assim tornar mais 
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frutíferas as discussões, dando a todos os lados maior base substantiva. Pois, entender o 

olhar, a visão, análise do aluno no contexto do nosso objeto de estudo, é também, e por 

que não dizer, a busca de mais compreensão sobre a importância da participação ativa 

do aluno em sua formação escolar, em particular na EJA.  

Por trabalharmos como membro do corpo docente na Educação de 

Jovens e Adultos, e em razão de cada entrevistado ser também nosso aluno, a busca foi 

por deixá-los à vontade para emitirem opiniões livres de qualquer agrado/desagrado ao 

entrevistador, de modo que pudéssemos chegar ao momento de interpretação das 

informações com condições de termos também a liberdade da isonomia interpretativa 

baseada nos nossos estudos teóricos, e, assim, complementar as reflexões acerca das 

respostas emitidas nas entrevistas e no Grupo Focal.  

A partir de uma perspectiva reflexiva, apoiamo-nos também em 

princípios da entrevista de natureza compreensiva (no sentido da escuta sensível e na 

interpretação que surge na coerência do conjunto do processo da pesquisa), a partir de 

leituras exploratórias dessa metodologia de entrevista no viés ponderativo de que “não 

podemos, contudo, esquecer, no processo da interpretação compreensiva, os sentidos do 

próprio sujeito enquanto sujeito ‘implicado’ na construção de seu objeto de estudo” 

(SILVA, 2012, p. 3). Muitas vezes foi necessário abdicar daquilo que entendemos sobre 

a EJA e sobre o currículo para que a possibilidade de entendimento de nossa parte 

chegasse a um ancoradouro seguro quanto ao sentido dado pelo participante ao expor 

sua fala; e, assim, ouvir sua voz buscando a compreensão significativa emitida na 

análise de nosso interlocutor enquanto ser individual e membro de uma coletividade. 

Neste ponto, referenciamo-nos em Augé (1999), que nos aponta aspectos como esses 

que estamos explanando de dupla polaridade: individual/coletiva, si-mesmo/outro. 

 

O sentido social se ordena, pois, em torno de dois eixos. No primeiro 

(que se poderia chamar de eixo dos pertencimentos ou da identidade) 

são medidas as pertenças sucessivas que definem as diversas 

identidades de classe de um indivíduo. Ele vai do mais individual ao 

mais coletivo e do menos englobante ao mais englobante. O segundo 

(que se poderia chamar de eixo da relação ou da alteridade) coloca em 

ação as categorias mais abstratas e mais relativas do si mesmo e do 

outro, que podem ser individuais ou coletivas (AUGÉ, 1999, p. 44). 

 

Ao avançarmos no âmbito das problematizações teóricas sobre 

questões metodológicas, no que tange a entrevistas individuais, buscamos em Bourdieu 
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(1997) amparo teórico sobre o uso da entrevista como metodologia para conseguirmos 

acessar informações mais sinceras possíveis dos participantes concernentes às nossas 

intenções com vistas a dar amplitude e capilaridade ao currículo praticado na EJA da 

EMPAA, buscando desvelar nosso objeto de estudo. Assim, segundo este autor, 

 

[...] a entrevista pode ser considerada como uma forma de exercício 

espiritual, visando a obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira 

conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias 

comuns da vida. [...] O pesquisador para criar as condições de 

aparecimento de um discurso extraordinário, que poderia nunca ter 

tido e que, todavia, já estava lá, esperando suas condições de 

atualização (BOURDIEU, 1997, p. 704). 

 

A partir desses aportes teóricos, fizemos uma semiestruturação do 

roteiro a partir de nossa questão de estudo e dos objetivos que delineamos, perpassando 

quatro grandes categorias norteadoras pelas quais nos guiamos nas entrevistas 

individuais. Esse roteiro flexível nos pareceu mais adequado para a realização da 

empreitada da pesquisa após a realização do Grupo Focal. Mesmo assim, no decorrer 

das conversas, nuances surgiram dentro das subjetividades dos participantes, frases, 

opiniões, inseguranças, afirmações, observações e – de acordo com a natureza das 

ponderações e pontos de vista – íamos e voltávamos dentro das categorias delimitadas e 

descritas abaixo, quais sejam:  

 

- a Escola/EJA: estrutura física e pedagógica, organização escolar na EJA, gestão, o 

contexto da Educação de Jovens e Adultos na EMPAA, conteúdos da EJA, divisão 

curricular em dois blocos de disciplinas; 

 

- docentes: as aulas, o ensino, as formas do trabalho docente, a interação 

professor/aluno, os conteúdos trabalhados, relação do ensino com o contexto social e 

cultural dos acontecimentos do entorno da escola e sua pertinência para a formação e 

utilização no dia a dia dos conteúdos abordados em sala de aula; 

 

- discentes: interesse nas aulas, conhecimentos de vida, comportamento no cotidiano da 

escola, evasão, alunos jovens e alunos adultos, motivações e desmotivações, interesse e 

desinteresse, participação no processo de ensino e aprendizagem, interação 

aluno/professor; 
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- o Conjunto Nova Natal e a EJA: a história, problemas sociais e desenvolvimento, 

práticas culturais, costumes, pertinência de inserção dos conhecimentos gestados no dia 

a dia do conjunto no currículo da EJA da EMPAA, manifestações culturais e artísticas. 

 

Dentre os pontos primordiais das entrevistas individuais para que 

chegássemos a alcançar mais aprofundado entendimento sobre o currículo que se pratica 

na EJA da EMPAA, em articulação com a inserção dos saberes das práticas culturais 

presentes no entorno da escola a partir da análise discente, nos pareceram fundamentais 

as questões acerca das práticas culturais dentro do cotidiano de Nova Natal e a sua 

imbricação ao currículo da EJA; das práticas docentes na EJA e também discentes 

(interesses nos estudos, comportamentos, participação ativa no cotidiano da escola, 

pertinência dos estudos em sala de aula em suas vidas cotidianas); do seu envolvimento 

ativo dos processos formais da educação escolar; dos conteúdos trabalhados nas salas de 

aula da EJA da citada instituição; da própria escola (sua cotidianidade na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, estrutura física e aparatos de gestão); e sobre a análise 

discente acerca da pertinência da inserção dos saberes presentes no cotidiano do 

conjunto Nova Natal ao currículo praticado dessa modalidade do Ensino Fundamental 

da escola em questão.  

Entendemos que essa categorização geral (num contexto mais 

amplo) possibilita-nos refletir/problematizar formas de como o aluno participante 

contribui com suas análises sobre toda a complexidade que envolve o currículo da EJA, 

no contexto do processo de ensino e de aprendizagem nesta modalidade de Ensino 

Fundamental na Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, para a formatação final 

deste trabalho.  

As entrevistas ocorreram na escola, na sala pedagógica da 

instituição. Como já havia passado o recesso de meio de ano em 2012, as aulas estavam 

retomadas e tivemos algumas dificuldades em conseguir uma agenda para os encontros 

de forma a não prejudicar o andamento dos estudos escolares dos participantes. E, mais 

uma vez, estes se mostraram solícitos à realização de nossa pesquisa e, em comum 

acordo, conseguimos agendar as datas de acordo com a disponibilidade de todos. Assim, 

por vezes, diante da realidade das aulas em curso, nos sentimos interrompidos pelo 

dinamismo de uma escola em atividade, até mesmo com o barulho. Por outro lado, o 
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ambiente típico do período de aulas à noite, na EJA, de modo tácito nos propiciou 

observar reações dos entrevistados e comentários quando abordávamos o contexto da 

escola, das aulas, da diversidade inerente ao ambiente empírico. 

Os participantes também chegavam para as aulas depois de 

trabalharem o dia todo. Isso significa que eles vinham de suas rotinas diárias: trabalho, 

casa, família, enfim, de seu cotidiano. Esse fato nos fez buscar compreender, 

posteriormente, como o aluno analisa as questões introduzidas na entrevista, os temas, 

as categorias, isto é, sua visão, sua forma de pensar acerca do que estava lhe sendo 

perguntado. Percebemos que, ao fazermos as entrevistas no tempo e lugar que eram 

possíveis, leia-se, a escola, durante as aulas, poderíamos comprometer as respostas dos 

alunos diante do fato de que eles também chegavam exauridos da rotina pesada de seu 

dia a dia respectivo, mas também compreendemos que estávamos diante do simulacro 

do cotidiano da EJA; mas, dada a natureza desta pesquisa, o olhar do aluno sobre sua 

análise nesse contexto poderia contribuir ainda mais para nossa intenção com esta 

proposta de investigação. 

Para entendermos um pouco mais acerca do olhar do aluno da EJA, 

de sua forma de analisar seu processo formativo escolar, continuamos nos valemos do 

trabalho de Alvares (2012, p. 75), Arte e Educação Estética para Jovens e Adultos: as 

transformações no olhar do aluno, quando aponta que: 

 

A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de 

adulta, após um tempo afastada dos bancos escolares, ou mesmo 

daquela que inicia sua trajetória escolar em uma fase adiantada da 

vida, é bastante peculiar. Protagonistas de histórias reais e ricos em 

experiências vividas, os alunos adultos configuram tipos humanos os 

mais diversos, homens e mulheres que vêm para a escola com crenças 

e valores já constituídos. 

 

As reflexões dessa autora nos parecem relevantes, pois, no decorrer 

das entrevistas individuais, atentamos para o fato de que cada tipo de aluno corresponde 

a uma realidade pessoal e profissional distintas, pois são pessoas com responsabilidades 

familiares, sociais, econômicas (no mundo do trabalho), principiados em éticas e valores 

morais formados a partir da experiência, do ambiente, da realidade sociocultural em que 

estão inseridos. Assim, parece-nos necessário entender que, 
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Os conhecimentos prévios de um aluno adulto remetem a inúmeras 

espécies de saber, a uma travessia longa de percepções e indagações 

adquiridas ao longo de sua história de vida. A diversidade cultural 

brasileira espraia uma multiplicidade de saberes com características 

regionais muitos deles ligados à arte e ao artesanato, conhecimentos 

oriundos de usos e costumes dos diversos grupos sociais que se 

espalham pelo país (ÁLVARES, 2012, p. 79). 

 

Entendemos, por meio da citação acima, que os conhecimentos e os 

saberes inúmeros que estão presentes nos olhares dos alunos participantes atendem às 

respostas que buscamos diante de nosso objeto de estudo, adensando nossas 

possibilidades de análises que nos permitam refletir até chegarmos ao cumprimento de 

nossos objetivos.  

No decorrer das entrevistas e mesmo já durante o Grupo Focal, 

percebemos que haveria a necessidade de analisarmos os documentos que organizam a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos do município do Natal, especialmente a 

Resolução 003/2011 do Conselho Municipal de Educação, e, por conseguinte o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo. A razão 

para analisar os citados documentos se deu em virtude das informações prestadas pelos 

participantes, a partir de suas análises sobre as questões que estavam sendo feitas no 

âmbito de nosso objeto de estudo. Fazer um imbricamento entre o teórico e o prático 

advindo das análises discentes no contexto deste trabalho nos pareceu pertinente para 

uma melhor construção de nosso trabalho. 

O emaranhado pedagógico, administrativo e educacional, cotidiano 

e pulsante de uma escola, fez com que o processo empírico estivesse acontecendo 

enquanto o que buscávamos descobrir estava materializado e se materializando 

continuamente nas salas de aula e corredores da EMPAA, lá fora, no entorno da escola, 

naquele mesmo tempo simultâneo ao tempo da pesquisa. Dessa forma, com as escolhas 

epistemológicas e metodológicas acima narradas, realizamos a intervenção empírica 

deste trabalho, cujos resultados, compreensões, descrições e interpretações serão 

destrinchados no decorrer desta dissertação. 
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Capítulo II – Olhares acerca de Nova Natal: o entorno da escola 

 

Neste capítulo, discutiremos sobre saberes cotidianos que 

permeiam o Conjunto Habitacional Nova Natal, onde está a Escola Municipal Professor 

Amadeu Araújo, localizado no bairro Lagoa Azul (maior bairro da cidade em dimensões 

geográficas), na Zona Norte da capital potiguar. Este citado conjunto foi fundado 

oficialmente em 1983, através de uma política de expansão que envolveu o último 

governo militar e governos estaduais e do município do Natal. Diante de seu contexto 

de criação e transcurso histórico, discutiremos, por meio do olhar dos participantes 

desta pesquisa, as questões pontuadas por suas falas acerca de dinâmicas de natureza 

sociocultural presentes nesse conjunto habitacional, com vistas a alcançarmos nossos 

objetivos neste estudo. São reflexões acerca de suas histórias e dos saberes cotidianos 

do entorno da escola, e assim, as quais nos permitem problematizar proposições em 

relação ao currículo da Educação de Jovens e Adultos da EMPAA para atendermos ao 

nosso objetivo geral, qual seja analisar como os alunos pensam a inserção curricular de 

saberes presentes no entorno da escola a partir de seu olhar sobre a sua formação escolar 

na EJA; e, principalmente, um de nossos objetivos específicos: propor reflexões 

problematizadoras acerca de outras possibilidades de inserção curricular de saberes 

presentes no entorno da escola a partir do olhar discente. 

Dentre as razões para a expansão da cidade do Natal/RN entre as 

décadas de 1970 e 1980, uma delas assenta-se na questão do êxodo de famílias saindo 

do interior do estado em busca de melhores condições socioeconômicas em virtude de 

precariedades sociais em regiões interioranas como fatores naturais desoladores, típicos 

do nordeste brasileiro, que provocam escassez produtiva. As periferias são a principal 

opção de destino mais comum dessas famílias numa grande cidade como a capital do 

Rio Grande do Norte. O bairro de Nova Natal foi criado por meio de políticas 

habitacionais e recebeu grande contingente de famílias no bojo desse contexto; sendo 

fato peculiar desse conjunto habitacional (e que se sabe entre os moradores e repetido 

pelos participantes do Grupo Focal) que, devido aos eventos sismológicos ocorridos no 

município de João Câmara/RN em meados da década de 1980, muitas famílias fugiram 

do epicentro por temor, e, assim, fixaram moradias nos arredores de Nova Natal, 

criando o primeiro loteamento adjacente, chamado também de Nova Natal, depois 
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denominado Cidade Praia (hoje, definido como conjunto pertencente ao bairro Lagoa 

Azul, juntamente com Gramoré e Eldorado – além de Nova Natal). Buscamos, nesse 

sentido, mais informações a partir de documentos produzidos pela Prefeitura Municipal 

do Natal (contidos em seu sítio eletrônico oficial), para entendermos que, 

 

A partir do ano de 1994, por definição legal, a unidade territorial de 

planejamento de Natal passou a ser o bairro. Foram atribuídas, a essas 

unidades, determinadas prescrições urbanísticas, observadas as suas 

condições ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de 

infraestrutura e serviços instalados, dentre outros aspectos. [...] Frente 

a essas considerações, o conceito de bairro adotado assume 

importância fundamental. Trata-se de um setor da cidade, com limites 

e forma geométrica legalmente definidos, no qual se constatam 

elementos característicos que lhe são peculiares. [...] A definição 

desses limites obedece a um processo de investigação dos referenciais 

que dão sentido ao cotidiano dos seus habitantes em sua integração, de 

certa forma autônoma, com as localidades existentes, com os demais 

bairros e com o município como um todo. 

 

No que respeita aos saberes que podemos agregar no currículo da 

EJA na EMPAA acerca dessas mudanças (que ultrapassam limites simbólicos e 

fronteiras físicas) e os deslocamentos dos sujeitos – que nunca são estanques, que estão 

em constante transformação no entrecruzar da mobilidade humana – vai depender do 

quão são relevantes para a escola e nas práticas pedagógicas da EJA, no sentido sua 

valorização educativa no âmbito das dinâmicas sociais do ir e vir de sujeitos, suas 

experiências vivas dentro do seu próprio contexto e do contexto em seu entorno. As 

reflexões de Certeau (2012) acerca dessas questões de deslocamentos humanos, dos 

seus passos no mundo, nas cidades, nos fazem pensar (em paralelos análogos) o quanto 

há de saberes perpassando nossas práticas pedagógicas a serem observadas como 

pertinentes a partir desse entrecruzar móbil de sujeitos, embora não sejam fáceis de 

serem entendidos de forma imediata. Portanto, 

 

Os passos em cada uma de suas unidades é algo qualitativo: um estilo 

de apreensão táctil de apropriação cinésica. Sua agitação é um 

inumerável de singularidades. Os jogos dos passos moldam espaços. 

Tecem os lugares. [...] eles não se localizam, mas são eles que 

espacializam.  Caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido 

de estar ausente e à procura de um próprio. A errância, multiplicada e 

reunida pela cidade, faz dela uma imensa experiência social da 

privação de lugar – uma experiência, é verdade, esfarelada em 

deportações inumeráveis e ínfimas (deslocamentos e caminhadas), 

compensada pelas relações e os cruzamentos desses êxodos que se 
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entrelaçam, criando um tecido urbano, e posta sob o signo do que 

deveria ser, enfim, o lugar, mas é apenas um nome, a Cidade 

(CERTEAU, 2012, p. 163, 170). 

 

Ao refletirmos sobre o posicionamento desse autor no que concerne 

aos deslocamentos humanos, podemos traçar analogias em relação à Nova Natal, como 

parte integrante da cidade. Assim, com o crescimento populacional e a busca de pessoas 

por mais oportunidades de sobrevivência em Natal/RN, outros loteamentos como José 

Sarney, Jardim Progresso, Câmara Cascudo, Boa Esperança, Nordelândia foram criados 

a partir da invasão de posseiros que ocupavam terras nos arredores de Nova Natal. Esse 

tipo de ocupação territorial, geralmente, ocorre de forma não planejada e sem a presença 

dos poderes públicos. No centro de todas essas comunidades criadas está Nova Natal. 

Como enfatizado anteriormente, em nossa pesquisa, em seu 

processo empírico, utilizamo-nos de duas abordagens complementares: Grupo Focal e 

Entrevistas Individuais Semiestruturadas.  Aquela fora pensada com o foco principal 

sobre Nova Natal, pois nossa intenção era remontar à história desse conjunto 

habitacional a partir do olhar discente da EJA, subsidiado por meio de sua memória 

enquanto morador da comunidade em tela. Esses alunos/participantes, razoavelmente, 

conhecem de perto esse processo de expansão e povoamento do referido conjunto, pois 

vivenciaram e o vivenciam socialmente no dia a dia, ao longo dos anos, além de contato 

com as histórias narradas pelos mais velhos por meio da oralidade.  

Não existem muitas informações oficiais de fácil acesso sobre 

Nova Natal, exceto alguns dados estatísticos demográficos, de infraestrutura, 

socioeconômicos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Natal, e eles mais dizem 

respeito à totalidade e quantificação numérica do bairro Lagoa Azul (com limites 

territoriais definidos pela Lei municipal nº 4.328, de 05 de abril de 1993).  Como os 

dados se referem ao bairro, entendemos que questões estruturais e de serviços públicos 

não traduzem a realidade sociocultural de Nova Natal de forma mais específica, mas 

que também nos dá mínima visualização do perfil dos moradores de Nova Natal. Mas, 

alguns dados na página eletrônica da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do 

município do Natal – SEMURB (mais recentes disponíveis datam de 2009) apontam 

que existem mais de mil moradias em Nova Natal, cuja população é superior a doze mil 

habitantes, com renda média entre dois e quatro salários mínimos. Isso nos indica uma 
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comunidade numerosa e com renda salarial relativamente baixa, como indica a citada 

página.  

2.1 Interrelações entre o local e global 

 

Temos convicção de que é importante, neste capítulo, atentarmos 

para o fato de que o entorno da EMPAA não está isolado de contextos socioculturais 

mais amplos e que estes exercem influência nos modus operandi da população 

pertencente ao conjunto Nova Natal. Isto é, em um mundo atual, globalizado e em 

intercomunicação constante pelas formas mais diversas, dos povos, por novas 

tecnologias, os imbricamentos sociais e culturais provocam intersecções humanas que 

acentuam as formas de existência em comunidades de abrangência territorial menor e 

social menores, como no citado conjunto. Acentuamos que não é imprudente imaginar o 

itinerário histórico do entorno da escola sem pensarmos que esse percurso – que 

conforma conflitos e embates – esteja fora de contextos mais amplos e alheios às 

transformações sociais mais abrangentes, como as que ocorreram na cidade, no país e 

no mundo.   

De acordo com Santos (2011, p. 27), “A globalização, longe de ser 

consensual, é um vasto e intenso campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e 

interesses hegemônicos, por um lado, e grupos sociais, Estados e interesses subalternos, 

por outro”. Essa afirmação nos faz refletir acerca de como se coaduna uma conjugação 

social por meio de questões tão complexas no seio da educação escolar nos tempos de 

hoje. E refletir sobre isso nos parece importante em relação ao que trabalharemos neste 

capítulo – desenvolvido dentro do aspecto da inserção de saberes presentes no cotidiano 

do entorno no currículo da EJA na EMPAA; pois, é no seio do cotidiano de uma 

comunidade de que faz parte a escola e a partir do olhar do aluno sobre o local onde 

vive, com suas formas identitárias de existir, que poderemos tecer considerações sobre o 

que nos propomos neste estudo. 

 

Vivemos num mundo social onde novas identidades culturais e sociais 

emergem, se afirmam, apagando fronteiras, transgredindo proibições e 

tabus identitários, num tempo de deliciosos cruzamentos de fronteiras, 

de um fascinante processo de hibridização de identidades (SILVA, 

2001, p. 7). 
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Diante do exposto, entendemos que é por meio da questão do 

currículo escolar e a partir de suas teorizações que podemos tecer ponderações, 

reflexões, atitudes e estudos sobre esse campo de conhecimento da educação, para que 

tenhamos como problematizar os diversos conhecimentos que permeiam a escola (mas 

que nem sempre são discernidos), de modo a se ter como horizontalizar as práticas 

pedagógicas por meio do diálogo e de comutações de saberes (entre docentes e 

discentes, principalmente). Para tanto, precisamos ter atenção reflexiva sobre o mundo 

atual e suas diversas conformações de contextos sociais e culturais no âmbito da enorme 

gama dos meios pelos quais se compartilham experiências e informações, pois, 

entendemos que eles são necessários no processo de ensino e de aprendizagem na EJA e 

contribuem para nos dar melhor amparo interpretativo neste trabalho.  

Parece-nos que a educação formal (que também é território 

legítimo para a compreensão do mundo contemporâneo e seus diversos saberes) e, em 

especial, através dos estudos sobre currículo, nos permite criar meios que propiciem aos 

agentes escolares as bases epistemológicas pertinentes para que se possibilitem os 

caminhos mais adequados em cada contexto escolar, para uma formação emancipadora 

das pessoas. E nesse diálogo com o itinerário sociocultural de Nova Natal, 

interpretando-o pela via do olhar de moradores dessa comunidade, essas reflexões são 

pertinentes para lançarmos o olhar sobre nosso objeto deste estudo. 

Assim, pensar o mundo atual dentro dos processos de formação 

escolar é compreender que a comunidade onde está a escola faz parte dele. Sob essa 

ótica, ter consciência de que ao mesmo tempo em que a humanidade avança 

significativamente em campos como o das ciências e o das tecnologias, ainda sofre de 

problemas extremos, tais como os conflitos entre povos e a miséria que leva à fome de 

milhões de seres humanos no planeta, gerando problemas sociais graves para todos. 

Nesse sentido, de modo geral, é necessário perceber que dentro da escola, no currículo, 

a compreensão crítica do mundo precisa estar presente no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Desse modo, compreendemos que na EJA a comunidade onde a 

escola está inserida é o campo potencial mais explícito como exemplo material e 

imaterial da sociedade para que se possa debater a contemporaneidade de forma 

concreta e significativa, podendo ser ponto para outras interlocuções em sala de aula e 

outros desdobramentos pedagógicos. 
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Neste aspecto, ao falarmos dos saberes presentes no cotidiano de 

Nova Natal e sua problematização quanto à inserção no currículo da EJA na Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo, estamos acenando para um caminho pedagógico 

que pode transversalizar problematizações de aspectos reflexivos e similares quanto às 

questões socioculturais que perpassam o espaço do entorno da escola e que se 

correlacionam, de forma espelhada, com a complexa teia humana da atualidade – onde 

as certezas, bem como as incertezas e os embates de povos e grupos estão em constante 

dinamicidade. Assim, concordamos com Moreira (2005) quando este afirma que, 

atualmente, vive-se um tempo em que verdades se desvanecem, certezas se 

enfraquecem, dúvidas se acumulam, ambiguidades se exacerbam, caminhos se 

multiplicam.  

Diante de realidades díspares e imprevisíveis, faz-se necessário 

pensar que tipo de humanidade existe agora e que humanidade existirá no futuro, a 

partir das decisões tomadas no tempo presente. Assim, a educação tem papel 

fundamental nesse contexto de reflexões/problematizações globais, regionais e locais – 

ao refletir sobre a humanidade, sociedades e grupos sociais e suas dinâmicas culturais 

na formação do sujeito – buscando meios de interligar saberes e de atenuar a 

fragmentação humana. “Ao pensarmos o que acontece no mundo contemporâneo, faz-se 

muito claro que tudo que pensamos como estável, invariável ou universal se fragmenta 

em uma descontinuidade ou em uma série de particularidades” (CHARTIER, 2001, p. 

152).  

A partir dessa premissa, precisamos refletir sobre o papel da 

educação nesse contexto amplo, interdependente e complexo e, pensando a formação 

emancipadora dos sujeitos, é que encontramos anseios pertinentes acerca da importância 

de estudarmos a questão do currículo na Educação de Jovens e Adultos com a 

participação, no campo empírico, de alunos e de seus olhares sobre esta modalidade do 

Ensino Fundamental e, em especial, ao pensarmos acerca dos saberes que estão no 

entorno da escola. 

A educação
5
 como fenômeno dinâmico, mutável e complexo 

(porque assim são as pessoas, suas sociedades e culturas), de acordo com Freire (2011), 

                                                 
5
 Neste capítulo, quando utilizamos o termo “educação”, nos referimos sempre à educação escolar, 

sistematizada. Temos a clara compreensão de que os processos formativos são possibilitados em 

quaisquer esferas educacionais de um indivíduo e permutam-se em reflexões/ações transeuntes que 
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deve possibilitar ao homem uma discussão corajosa de sua problemática e que não leve 

o indivíduo à perdição de seu próprio “eu”. Assim, o contexto em que saberes estão 

permeados no cotidiano das pessoas, e tecem suas redes de sentido dentro de um 

espaço/tempo sociocultural, a educação (por meio, principalmente do currículo) ganha 

contornos políticos ao repensar a emancipação dos sujeitos. Como ato político, ela pode 

permear o ser humano para que possa refletir/agir sobre sua própria condição e de seus 

semelhantes no percurso de seu tempo [diríamos também de seu espaço]. “A educação 

política significa reconhecer que a educação é política porque é diretiva e dirige-se a 

uma natureza inacabada daquilo que significa ser humano, intervir no mundo, pois o 

protagonismo humano é condicionado e não determinado” (GIROUX, 2003, p. 161). 

 Uma educação política, para Giroux (2003), deve oportunizar aos 

estudantes formas para que possam alterar a estrutura de participação e o horizonte do 

debate pelo qual suas identidades, seus valores e seus desejos são moldados. Nesse 

sentido, entendemos que os olhares dos participantes, no que tange ao conjunto Nova 

Natal (a partir dos objetivos que nos propomos a alcançar), estão carregados de suas 

próprias identidades e valores que os moldaram ao longo de suas trajetórias de vida – 

onde a influência de um campo mais global e da própria comunidade está também 

inoculada em suas formas de pensar, agir e sentir. Assim, entendemos que essas 

implicações entre o global e o local estão transversalizadas num currículo que pense 

praticar o entrecruzamento de diversos saberes e os conhecimentos escolares mais 

tradicionais
6
 para que se chegue ao que Demo (2001) definiu como função da educação: 

desenvolver a incubação da cidadania. 

A escola tem como ser espaço para a discussão política na 

conjectura sociocultural das pessoas. Entendemos que essas reflexões ampliam nossa 

base de interpretação em relação ao nosso objeto de estudo, permitindo um olhar 

problematizador diante de nossos objetivos, no sentido de possibilitar uma percepção 

mais ecológica das interfluências e interconexões dos conhecimentos e suas amplitudes 

(em espaços/tempos mais dilatados ou restritos, entre o local e o global).  Essa 

dimensão está estreitamente interconectada com os processos político-econômicos 

produzidos em nossa sociedade capitalista de forma mais abrangente. Assim, 

                                                                                                                                               
permeiam a família, os contextos sociais e culturais onde está inserido o ser humano: no trabalho, nas 

interpelações afetivas, nos meios de comunicação, entre outros. 
6
 Optamos pelo uso dos termos ‘saberes cotidianos’ e ‘conhecimentos tradicionalmente sistematizados nas 

escolas’ apenas e tão somente como forma didática para facilitar o entendimento da leitura.  
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compreender e problematizar as questões sociais e de ação ou omissão do poder público 

no contexto em que a escola está inserida – em seu percurso histórico e contemporâneo 

– pode possibilitar a reflexão sobre a mobilização de consciências críticas na busca por 

emancipação dos sujeitos da EJA ao refletirem partes e todo no âmbito de suas tensões, 

suas imbricações e memórias. Nesse sentido, o professor deve assumir um papel 

importante na mediação dessas questões, o que Giroux (2003) chamou de intelectual 

público, isto porque um... 

 

[...] possível requisito para professores que assumem a posição de 

intelectuais públicos é desenvolver novas formas de lidar com a 

história. Perspectivas que permitam um olhar crítico sobre as relações 

entre os fatos históricos e a forma como são produzidos e lembrados 

pelas narrativas. Isso sugere que os educadores afirmem a importância 

pedagógica de educar os estudantes para serem proficientes na 

linguagem da memória pública (GIROUX, 2003, p. 46). 

 

Neste ponto concordamos e aprendemos com Giroux (2003), que 

nos aponta uma forma de reflexão – como acima citada – que nos serve para 

entendimentos problamatizadores quanto ao que estamos nos propondo neste trabalho. 

  

2.2  Uma história não escrita: olhares/relatos das memórias 

 

Para atendermos aos propósitos deste trabalho em relação ao 

currículo da EJA, onde temos por objeto de estudo os saberes presentes no entorno da 

escola, inseridos no currículo da Educação de Jovens e Adultos a partir do olhar 

discente sobre sua formação escolar, parece-nos pertinente o entendimento mínimo 

acerca da história da comunidade de Nova Natal. A trajetória. O seu itinerário social e 

cultural. Reconhecemos também que não seria possível dar conta, em um mestrado, das 

diversas configurações cotidianas tecidas ao longo das três décadas de fundação oficial 

de Nova Natal e as diversas linhas trançadas entre as realidades dos moradores desde o 

início de uma história quase não registrada oficialmente, mas que pode ser vista de 

baixo, pelos próprios moradores e alunos da EJA. Nesse sentido, a afirmação a seguir 

nos dá norte para um melhor entendimento daquilo que estamos apontando neste ponto: 

“a história vista de baixo abre possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão 

histórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a 

temática dos tipos mais tradicionais de história. [...] Situada dentro de um contexto” 
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(SHARPE, 2011, p. 54). Nesse sentido, entendemos que esta reflexão nos mostra o quão 

pertinente pode ser a história do entorno da escola contada pelos alunos/moradores e, 

consequentemente, articulada a outros processos históricos mais amplos dentro da 

escolarização do sujeito e que estão oficializados no currículo da EJA. 

A partir desse aspecto, nosso recorte sobre o conjunto habitacional 

em questão recai sobre os olhares dos participantes do processo empírico, alunos da 

EJA da EMPAA, moradores de Nova Natal. Sabemos reconhecer de igual forma que, 

essa história cotidiana, vivida pelos moradores desde o princípio de Nova Natal, 

construída sob uma gama plural de inenarráveis formas de saberes criados, 

continuamente, podem ser fugidias a depender do ângulo de visão dos observadores. 

São múltiplos matizes e fatores cotidianos costurados mutuamente e que podem ganhar 

variadas conotações de acordo com o olhar de quem as experienciou em meio aos 

acontecimentos diários no decorrer do tempo; isto é, quem participou de alguma forma 

das incontáveis possibilidades de experiências vividas, percebidas e observadas numa 

rede tecida por questões factuais, pontuais ou históricas nas contextualidades cotidianas 

de Nova Natal. Um itinerário analisado de modo não oficial, distinto de um modelo 

tradicional de ser contado ou mostrado de cima para baixo; mas, sim, histórias 

entrelaçadas no dia a dia, vistas de baixo, que podem vir de vozes diversas. Assim, a 

noção do cotidiano é menos precisa e mais complicada do que parece e, principalmente, 

a partir de olhares que externam vozes desconformes – até mesmo opostas em alguns 

momentos – e singulares. 

  

Nossas mentes não refletem diretamente a realidade. Só percebemos o 

mundo através de uma estrutura de convenções, esquemas e 

estereótipos, um entrelaçamento que varia de uma cultura para outra. 

Nessa situação, nossa percepção dos conflitos é certamente mais 

realçada por uma apresentação de pontos de vista opostos do que por 

uma tentativa de articular um consenso (BURKE, 2011, p. 15, 16). 

 

Por meio desses olhares discentes (que são uns, dentre outros 

infindos), participativos, que remetem à memória que trazem consigo – seja do 

itinerário de suas ações, ou, seja do inventário de ocasiões vividas por outros – esta 

memória que é flutuante, que depende da oportunidade de ser remontada, é que nos 

firmamos para desenvolver essas reflexões sobre Nova Natal; e, consequentemente, os 

saberes presentes no cotidiano que entorna a escola e sua inserção no currículo da EJA a 
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partir do olhar discente. Temos consciência de que essa visita ao itinerário histórico e 

sociocultural de Nova Natal por intermédio dos olhares dos discentes/moradores e 

participantes deste trabalho, é um recorte de memória dentro de um conjunto complexo 

e diverso de muitas realidades: tanto no que se refere ao passado da comunidade, como 

ao que observa no presente. Nesse aspecto, recorremos a Certeau (2012) para 

entendermos que a memória alimenta uma pluralidade de tempo, não se limitando 

apenas ao passado. Assim, desloca o espaço para o tempo e, entre as indefinições das 

experiências e a recapitulação desta, cria a ocasião, que é importante em todas as 

práticas cotidianas (ser [estabelecido, estado] e fazer [produção] – invisível e visível, 

respectivamente), como nos relatos populares. 

 

Uma diferença entre espaço e tempo fornece a série paradigmática: 

uma composição de lugar inicial, o mundo da memória intervém no 

“momento oportuno” e produz modificações no espaço. [...] Dado um 

estabelecimento visível de forças e um dado invisível da memória, 

uma ação pontual da memória acarreta efeitos visíveis na ordem 

estabelecida (CERTEAU, 2012, p. 148). 

 

Ao refletirmos sobre as posições desse autor em relação à memória, 

traçamos, analogicamente, a força empírica dos relatos, pois elas são sumamente 

relevantes para a criação de um currículo na Educação de Jovens e Adultos que possa 

interligar os saberes contextuais e os gerais, podendo estes, coexistirem plenamente 

dentro da formação discente no Ensino Fundamental, na prática curricular. Assim, a 

mediatização nas ações pedagógicas da EJA pode ser ampliada em narrativas e em 

projeções simbólicas (e, ainda assim aquém das práticas cotidianas), fazendo também da 

memória (individual e, principalmente, coletiva) um meio de transformar os lugares. 

Assim, entendemos, a partir de Certeau (2012), que a mobilização da memória é 

indissociável de uma alteração, de sua capacidade de se alterar, deslocando-se, 

movendo-se no ensejo dos comportamentos cotidianos. Então, a memória é sentido do 

outro. “Longe de ser o relicário ou a lata de lixo do passado, a memória vive de crer nos 

possíveis, e de esperá-los, vigilante, à espreita” (CERTEAU, 2012, p. 151). 

Assim posto, e, diante das incertezas, conscientes de que a 

subjetividade pode atrair erro e ilusão – como nos ensina Morin (2010) – onde a 

memória pode articular as narrativas nas dimensões do tempo e do espaço em que se 

inserem, é que entendemos o quão pode ser precioso no trabalho pedagógico da EJA na 

EMPAA revisitar os saberes presentes no cotidiano que entorna a escola a partir de 
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narrativas discentes, suas memórias, pois, os sujeitos são transeuntes de distintos e 

variados saberes, de espaços e tempos multifários. “A narratização das práticas seria 

uma maneira de fazer textual, com seus procedimentos e táticas próprios” (CERTEAU, 

2012, p. 141). Assim, o currículo dinamiza-se, na prática de ensino e de aprendizagem, 

à medida que os sujeitos se alternam entre um “saber-dizer” nas imbricações sociais que 

unem as artes de dizer às artes de fazer, ora em campos verbais, ora em campos 

gestuais e, que sob essa ótica, possam articular conhecimentos historicamente presentes 

no saber escolar aos saberes dos cotidianos do entorno da escola entre presente e 

passado; o que exige dos atores envolvidos disponibilidade de abrirem-se ao incerto e 

ao ambíguo para planejarem o possível que está à frente de todos. 

Diante do exposto, as discussões durante os encontros coletivos sob 

a abordagem do Grupo Focal (GF) foram extremamente interessantes para remontarmos 

uma contextualização histórica de Nova Natal a partir dos olhares dos participantes 

dentro das recorrentes falas. Portanto, foi interessante inferir uma remontagem narrada 

nos espaços/tempos por aqueles que participaram e/ou tomaram (tomam) conhecimento 

dos acontecimentos socioculturais que, nas últimas três décadas, vêm criando esse 

tecido social de vivências e experiências cotidianas de pessoas que não tiveram e não 

têm suas histórias registradas oficialmente, mas que residem na memória e no dia a dia 

de Nova Natal.  

Temos convicção de que não é prudente articular saberes presentes 

no cotidiano de Nova Natal e os conhecimentos sistematizados no currículo da EJA sem 

que tenhamos o mínimo de ciência da trajetória de vida dessa comunidade até os dias 

atuais, pois, 

 

Passado, presente e futuro se imbricam, no sentido de que o caráter 

temporal da experiência do sujeito, tanto na ordem pessoal quanto 

social, é articulado pela narrativa, especialmente quando clarifica a 

dualidade tempo cronológico/tempo fenomenológico. A natureza 

temporal tridimensional da narrativa, tendo em vista que esta 

rememora o passado com olhos do presente e permite prospectar o 

futuro (ABRAHÃO, 2011, p. 166). 

 

Balizados no que fora conosco compartilhado no Grupo Focal, 

Nova Natal já abrigava pessoas mesmo antes de sua fundação oficial. “Antes de 1982 já 

existiam muitos moradores em Nova Natal, antes mesmo de sua inauguração oficial 

pelo governo do estado (GF)”. Provavelmente, antes de ocorrerem ações de governos, 
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pessoas habitavam as terras em meio a um ambiente natural de fauna e flora distintas da 

parte urbanizada que veio a surgir a partir da projeção e construção do conjunto. 

 

O conjunto foi projetado e construído em três etapas. Em junho de 

1982 as casas foram entregues a moradores; as ruas têm nomes da 

cultura popular, do folclore e foram escolhidos pelo governo. Os 

moradores não tiveram participação na escolha. As habitações eram na 

verdade embriões compostos por um banheiro, um grande vão (sala), 

com um ou dois quartos e uma área de serviço. A área era demarcada 

com estacas de madeira quando deveriam ser entregues com muro de 

alvenaria. Depois de 2000 houve ação na justiça e muita gente foi 

indenizada porque os moradores não haviam recebido as casas no 

padrão que o banco exigia pra entrega dos imóveis (GF). 

 

Notamos que as pessoas não participavam de decisões referentes à 

própria constituição oficial da comunidade, ficando alheias a essas questões, como 

escolha dos nomes das ruas, que de forma geral, está atrelada a decisões políticas de 

terceiros. A arquitetura das casas era bem simples e, como percebemos, eram 

desprovidas da qualidade mínima exigida em sua construção. Descobrimos que a 

população de Nova Natal, em seu início, padeceu de serviços básicos. O povoamento 

oficial, a partir da entrega pelo governo das moradias edificadas por meio de políticas 

públicas de habitação à época, deu-se em um contexto em que a infraestrutura do 

conjunto ainda não dispunha de transporte público, postos de saúde e escolas públicas. 

Estas foram construídas pouco tempo depois (Escola Municipal Professor Amadeu 

Araújo e E. M. João Paulo II, respectivamente. A primeira era chamada de escola II e a 

segunda de escola I. Ambas só foram inauguradas oficialmente quando receberam 

patrono, em 21/02/1983). A infraestrutura de serviços mercantis do setor privado ainda 

era escassa, tais como mercados alimentícios e farmacêuticos, por exemplo. 

 

Não havia posto de saúde inicialmente e o transporte também não 

tinha, o que obrigava os moradores a caminharem até o conjunto Santa 

Catarina para usarem o transporte coletivo. O primeiro coletivo 

começou a circular em Nova Natal por volta de 1984, e ia até a 

Avenida da Chegança, e não passava em todo o conjunto. A linha de 

trem que hoje em dia passa por Nova Natal foi criada durante o outro 

governo estadual. Os primeiros moradores faziam suas feiras em 

outros bairros: faziam lotação para facilitar. Aos poucos, alguns 

pontos comerciais foram sendo implantados pelos próprios moradores 

(GF). 
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 Podemos perceber nas falas dos entrevistados que, apesar da 

inauguração oficial, Nova Natal não dispunha de um conjunto de iniciativas 

governamentais que pudessem possibilitar melhor mobilidade dos seus primeiros 

moradores de forma satisfatória, bem como acesso aos serviços mais essenciais, tais 

como educação e saúde. Diante de um começo difícil em razão de haver pouca 

disponibilidade de serviços públicos elementares, e, até mesmo do segundo setor, os 

moradores começaram a criar alternativas para resolver suas demandas cotidianas ao 

correlacionarem as demandas de uns com os outros, apoiando-se mutuamente em seu 

contexto inicial de ausências. 

À época, Nova Natal ainda apresentava grande influência do meio 

natural adjacente e, neste cenário, os moradores se valiam dele para suprir algumas 

necessidades básicas, como alimentação e lazer; ao mesmo tempo em que se 

defrontavam dois ambientes distintos, coexistindo em transformações graduais, entre a 

fronteira de um espaço geográfico urbanizando-se e a presença de um meio ambiente de 

fauna e de flora (pois ainda havia grande quantidade de vegetação nativa no entorno) 

que perdia espaço com o povoamento em sua geografia territorial. 

 

A Lagoa Azul, que dá nome ao bairro onde fica Nova Natal, era um 

balneário público onde toda a comunidade se encontrava nos fins de 

semana. Hoje em dia está privatizado – é da Granja Real. Pessoas da 

comunidade costumavam pescar no Rio Doce na estrada de Genipabu 

– e era prática comum no início do conjunto. Também no início da 

povoação era comum aparecerem animais silvestres nas ruas de Nova 

Natal, como cobras e raposas (GF). 

 

Diante da fala acima, percebemos como a população se relacionava 

com o meio natural ainda abundante à época do início de Nova Natal. Entendemos que a 

utilização humana do meio ambiente não é estanque e se transforma, embora hoje em 

dia esse uso não aconteça com tanta intensidade como outrora, visto que a urbanização 

altera as paisagens onde ela ocorre. Mas, essa interação homem/natureza é interessante 

de ser compreendida com vistas a se compreender a ação humana nos meios naturais. E 

esse aspecto pode ser um caminho de reflexão na EJA quando motivado por questões 

que tragam ponderações a partir do próprio contexto do entorno da escola, podendo ser 

articulado a inferências mais amplas. 

Com o crescimento da população surgem os primeiros conflitos 

relevantes, comum em grupos humanos que coabitam um mesmo espaço comunitário. 
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Assim, “o primeiro crime ocorrido [homicídio] em Nova Natal aconteceu no ano de 

1983, na Avenida da Chegança, fato que chocou os moradores [à época]” (GF). Ainda 

segundo os participantes, “os moradores relatam que havia um cemitério clandestino em 

Nova Natal [início dos anos 80], que era usado como local de ‘desova’ de cadáveres, 

vítimas de forças paramilitares e de bandidos” (GF). Ponderamos que a violência é um 

fator social que gera muitas tensões e inquietudes, e que está presente desde os 

primórdios da comunidade como fator entranhado na sociedade. No entanto, aceitamos 

que não é necessário que ela permaneça, tacitamente, como um fator inerente ao ser 

humano que é, mas sem ser questionada ampla e contextualmente dentro da sala de aula. 

Desse modo, ao ancorarmo-nos na perspectiva docente de acordo com Giroux (2003, p. 

44) concordamos que, 

 

Assumindo o papel de intelectual público, os educadores podem 

começar a estabelecer as condições pedagógicas para que os 

estudantes sejam capazes de desenvolver um senso de perspectiva e de 

esperança para reconhecerem que a maneira como as coisas estão não 

é a maneira como sempre foram ou que devem necessariamente ser no 

futuro. 

 

Ao debruçarmos atenção sobre as situações pontuadas acerca do 

início de Nova Natal até agora descritas, como a questão da violência, parece-nos 

interessante perceber que os conflitos nos grupos humanos vão se alinhavando, de 

forma diretamente proporcional ao crescimento populacional, bem como seu 

enraizamento no tempo/espaço. Acreditamos que para o currículo da EJA, a discussão 

dessas questões nos pode apresentar possibilidades reflexivas de forma mais crítica em 

sala de aula ao serem mediadas no âmbito de problematizações pedagógicas que 

envolvam essas questões em maior amplitude nos dias atuais e, assim, entrecruzadas a 

realidades presenciadas no entorno da escola, dentro do seu itinerário histórico. 

Sobre a questão do princípio das ações humanas violentas na 

comunidade, segundo os participantes do Grupo Focal, existia muita violência 

doméstica contra a mulher. De fato, a questão da violência em qualquer esfera humana 

não está determinada a um lugar, mas permeia a historicidade humana em todos os 

tempos e civilizações e perpassa fronteiras territoriais e sociais. O mais importante é 

entendermos a contextualização dessas ações no âmbito da comunidade em que estamos 

debruçados para tecermos considerações sobre o currículo que discursamos a partir 
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desses saberes dinâmicos na formatação do que é Nova Natal hoje e em seu itinerário. 

Como, por exemplo, as tensões de gêneros. 

O “controle” do homem em relação à mulher, como patriarca da 

família, dominante, era muito mais comum que nos dias atuais. “Hoje em dia se ouve 

menos comentários sobre esposas que são espancadas pelos esposos ou companheiros” 

(GF). Outro fator de violência contra a mulher, no início dos anos de 1980, em Nova 

Natal, era a psicológica. Não menos drástica, pois era provocada em contexto coletivo e 

público. De acordo com os participantes do Grupo Focal, ainda na citada década, 

durante o período da Semana Santa, a comunidade masculina se juntava e fazia bonecos 

de “Judas” (tradição muito cortejada no nordeste brasileiro) com panos e trapos. Os tais 

bonecos eram pendurados nos postes das principais ruas do conjunto e, quando chegava 

o Sábado de Aleluia (à meia-noite), rasgavam-se os bonecos para que se revelassem os 

nomes (escritos em papéis) que estavam contidos dentro dos “Judas”. Esses nomes eram 

de moças que, ainda solteiras, teriam vivenciado as primeiras experiências sexuais, 

durante o último ano, bem como de mulheres casadas que haviam tido relações 

extraconjugais no mesmo período. 

Ao pensarmos nessas questões de relações de gênero, mais uma vez 

surgem referências de cunho machista em relação a esses aspectos, que foram 

socialmente construídos em desfavor da mulher, sob uma espécie de vigília social 

latente. Assim, convém atentarmos para a construção histórica do juízo ocidental de 

acordo com os interesses e as formas masculinas de pensamento e de conhecimento; 

pois, de certa maneira, “a epistemologia nunca é neutra, mas reflete a experiência de 

quem conhece” (SILVA, 2011, p. 94). Portanto, além de percebermos as mudanças nas 

questões de gênero das últimas décadas – da emancipação feminina e de seu 

reconhecimento de direitos – torna-se importante que no currículo da EJA na EMPAA 

essas questões estejam evidenciadas e discutidas, articulando-se os saberes refletidos 

nas mudanças das tensões entre tradição e revolução feminista (por exemplo) e as 

correlações de forças que são produzidas nesse sentido, que também ocorrem no 

entorno da escola, dentro dela e para além dessas fronteiras. Desse modo, entendemos 

as ponderações, abaixo citadas, acerca do currículo no tocante ao que estamos 

discutindo neste aspecto a partir das falas do Grupo Focal, pois,  
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O currículo é, entre outras coisas, um artefato de gênero: um artefato 

que, ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero. Uma 

perspectiva crítica de currículo que deixasse de examinar essa 

dimensão do currículo constituiria uma perspectiva bastante parcial e 

limitada desse artefato que é o currículo (SILVA, 2011, p. 97). 

 

Além dos problemas humanos (como a intolerância e a violência) 

imbricados no convívio social em uma comunidade expandindo-se populacional e 

geograficamente, surgem peculiaridades culturais locais advindas do imaginário 

popular, tais como os contos ou lendas urbanas de caráter fabuloso, resultado das 

capacidades maravilhosas do imaginário contido no cotidiano. As duas mais conhecidas 

em Nova Natal que datam do início da década de 1980, segundo os participantes do 

Grupo Focal, são: o homem do cavalo e a viúva Machado (antiga proprietária das terras 

onde hoje está a comunidade). Em relação à primeira dizia-se, entre os iniciantes 

moradores de Nova Natal, que um homem montado em num cavalo chicoteava as 

pessoas que estivessem nas ruas à noite. Falavam que ele era o primeiro assassino. 

Algumas pessoas tinham medo e se trancavam em casa ao anoitecer, e não o viam, mas, 

“muitos ouviam o som das chicotadas” (GF); em relação à segunda lenda: 

 

Há também uma famosa estória conhecida no bairro sobre a viúva 

Machado que contam os mais velhos: - tinha uma doença que crescia 

as orelhas e precisava comer fígado de criança para tentar se curar. 

Por esse motivo, mandava matar muitas crianças e enterrava seus 

corpos nas terras dela. Aí, muitas almas de crianças eram vistas por 

moradores, antigamente. Havia muitos boatos de assombração em 

Nova Natal. Tinha essa estória. Contavam essas coisas (GF). 

 

Analisamos que essas estórias contadas a partir de um 

agrupamento social fazem parte da capacidade humana de transgredir a realidade diária, 

criando suas lendas, seus contos; transitando em um paralelismo mítico entre a realidade 

concreta e a fantasia, como fruto da imaginação e, assim, contribuindo para moldar 

comportamentos.  

Entendemos que são formas de contar suas histórias, de interpretar 

o mundo cotidiano à sua volta, de protagonizar suas experiências vividas, de até 

fantasiar novas possibilidades e sonhos. Ao iniciarmos a análise das falas dos 

participantes sobre os outros discentes, surgiram no período do processo empírico as 

citações de como “os alunos jovens da EJA são desinteressados pelos estudos escolares” 

(GF), como preferem, de modo geral, ficar nutrindo conversas paralelas na escola, 
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contando sua vida cotidiana, com suas narrativas e interesses próprios, distantes do 

saber escolar formal. Mas, entendemos que a negação aos seus processos formativos em 

relação ao saber escolar (dissimulando a ordem escolar posta) e, ao criarem 

paralelismos em níveis de informações táticas, trocadas entre pares que lhes despertam 

argumentações mútuas, são criações que tensionam embates entre o que lhe é oferecido 

na EJA e suas formas cognitivas de apreensão do mundo, do cotidiano, reformulando 

outros jeitos – contemporâneos – de contarem seus causos coletivos. 

Ao ficarmos atentos às formas fabulosas com que os participantes 

citaram as criações do imaginário popular sobre as lendas, que poderíamos chamar de 

urbanas, vividas e ouvidas por eles desde as suas idades mais juvenis como moradores 

de Nova Natal, refletimos acerca das formas de descrever histórias que os jovens de 

hoje ouvem, recontam, criam, recriam e expõem dentro de um ambiente urbano mutável 

e que se interliga hoje em dia, tecnologicamente; ampliando exponencialmente formas 

de contar o mundo e o imaginário dos jovens, despertando-lhes atenção milagrosa, no 

âmbito de suas próprias argumentações e anseios. E nesse contexto, a escola ainda se 

põe muito rígida e tradicional quanto a esse discernimento. 

Tal qual se teve estórias e lendas propagadas entre a população no 

começo da comunidade em questão, hoje em dia, de forma diferente, novos contos, 

novas lendas urbanas que se transversalizam nas subjetividades dos jovens e que não 

são reconhecidas dentro da escola, na EJA, estão presentes: da violência urbana, que 

atinge camadas populares nas periferias da cidade, no imaginário do acesso fácil e 

rápido aos bens culturais materiais que tanto hipnotizam as mentes dos jovens e 

adolescentes até chegar aos mitos das diversões, mesmo quando ecoam nos jovens uma 

percepção de si sem previsão definida de um projeto individual dentro da sociedade nos 

jogos tensionados e ambíguos dos cotidianos, eles são capazes de criação dessas novas 

argumentações. 

Dessa forma, alimentamo-nos de Certeau (2012), que nos ajuda a 

compreender que esses contos e lendas se desdobram como um jogo (mesmo 

tensionado) no espaço que é executado, o do maravilhoso. Ali é possível a exposição, 

modelos dos gestos bons e maus executáveis a cada dia, não estáveis e tampouco 

coerentes, mas que concedem simulação e dissimulação de forma privilegiada. Nesse 

sentido, podemos perceber isso nos cotidianos da EJA, por exemplo, inclusive 

materializando relações de força também no contexto escolar. 
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Uma formalidade das práticas cotidianas vem à tona nessas histórias, 

que invertem frequentemente as relações de força e, como histórias de 

milagres, garantem ao oprimido a vitória num espaço maravilhoso, 

utópico. Esse espaço protege as armas do fraco contra a realidade da 

ordem estabelecida. Oculta-as também às categorias sociais que 

“fazem história”, pois a dominam. [...] Enfim, nesses mesmos contos, 

os feitos, as astúcias [...] participam também na colação dessas táticas. 

Tornam-se também, mais discretamente, o museu vivo dessas táticas, 

marcos de uma aprendizagem. A retórica e as práticas cotidianas são 

igualmente definíveis como manipulações internas a um sistema – o 

da língua ou ao de uma ordem estabelecida. [...] Inscrevem na língua 

ordinária as astúcias, os deslocamentos, elipses etc. que a razão 

científica [escolar] eliminou dos discursos operatórios para constituir 

sentidos “próprios” (CERTEAU, 2012, p. 80). 

 

Sob o amparo dessas premissas, compreendemos que, para além da 

ritualização coletiva de um imaginário individual e grupal, podemos perceber também 

que a religiosidade sempre esteve presente na comunidade de Nova Natal desde o 

início: oficializando-se, demarcando espaço simbólico e territorial. “A primeira igreja 

católica do bairro foi a Santa Madalena e a primeira igreja protestante foi a Assembleia 

de Deus” (GF). Com o decorrer dos anos e o aumento populacional, com pessoas de 

diferentes origens e matrizes culturais tornando-se moradores do conjunto, no trânsito 

do ir e do vir, chegar e partir, outras manifestações religiosas foram incorporando-se ao 

cotidiano de Nova Natal. De acordo com os participantes do Grupo Focal, há centros de 

umbanda e candomblé, que desenvolvem suas atividades religiosas de forma bem 

“particular e discreta”, sem se mostrarem muito à população por medo de críticas ou 

preconceitos (diferente de outras representações religiosas mais tradicionais e aceitas 

com mais facilidade). Também há Centro Espírita em Nova Natal, além de outras 

manifestações ritualísticas existentes, como cartomantes e rezadeiras ou benzedeiras que 

são ativas no conjunto. “Têm muitas igrejas aqui. São inúmeras, muitas evangélicas, 

protestantes. Em cada vilinha que você anda tem uma igreja. Católica você conta nos 

dedos. Têm outras poucas bem longe: de candomblé... A gente escuta os batuques lá 

longe... Tambores... Xangô” (Participante ‘B’). 

Nessa fala, percebemos como existem ressalvas entre religiões 

nascidas do cristianismo e bem aceitas pela população e as que são de matriz africana, 

por exemplo, que são menos compreendidas. É certo de que os rituais, na crença do 

sobrenatural, acompanham a humanidade desde o seu nascedouro e se perpetuam nas 
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mais diferentes sociedades em suas formas de ser e de fazer suas religiosidades e 

crenças. É certo também que, como instituição pública pertencente a um Estado 

nacional que não adota nenhuma convicção religiosa formalmente, a escola é também 

oficialmente laica e, assim deve continuar; ao mesmo tempo em que não pode tolher 

nenhuma convicção de fé de seus membros, respeitando essa forma de diversidade.  

Mas, é preciso que se perceba que esse vetor (da religiosidade) está 

implicado nos discentes da EJA e, também nos docentes, influenciando suas formas de 

conceber o mundo, bem como muitas teorizações sobre conhecimento da humanidade, 

historicamente, desenvolvidas e trabalhadas nas escolas por meio de conteúdos 

disciplinares. Portanto, essas questões estão presentes no currículo da EJA, ocultadas 

nos embates diários na sala de aula, para além da disciplina Ensino Religioso. E aqui, 

podemos compreender como pode haver a ocultação curricular dentro da escola a partir 

de normas tacitamente aceitas e as não oficializadas; por exemplo, como “o currículo 

oculto das escolas serve para reforçar as regras básicas que envolvem a natureza do 

conflito e seus usos. Ele impõe uma rede de hipóteses que, quando internalizadas pelos 

alunos, estabelecem os limites da legitimidade” (APPLE, 2006, p. 130). No mundo 

contemporâneo muito se evidencia a influência das religiões nas tensões pelas quais as 

nações convivem no trato dessas questões em relação a disputas que se imbricam em 

várias esferas da humanidade, como a política, a economia, e, questões que remetem 

mais à tolerância e respeito às diversidades de culturas e de crenças ou de práticas 

religiosas dentro das sociedades, essa questão nos parece relevante dentro das práticas 

curriculares da EJA, embora seja uma temática delicada para alguns grupos dentro dessa 

modalidade do Ensino Fundamental. 

Quando pensamos nessa diversidade cultural presente em Nova 

Natal, passa a ser interessante observar que a mesma reluz na Educação de Jovens e 

Adultos, e, assim, vêm à tona as múltiplas formas de as pessoas se expressarem 

culturalmente e por modos culturais distintos (dentro e fora da escola). Dessa forma, sob 

um viés mais crítico, as diferenças estão constantemente sendo produzidas e 

reproduzidas através de relações de poder. Desse modo, 

 

Um currículo inspirado nessa concepção não se limitaria, pois, a 

ensinar a tolerância e o respeito, mais insistiria, em vez disso, numa 

análise dos processos pelo quais são produzidas as relações de 

assimetria e desigualdade. Num currículo multiculturalista crítico, a 
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diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é colocada 

permanentemente em questão (SILVA, 2011, p. 88, 89). 

 

Essa questão do multiculturalismo é intrincada e movida por 

entendimentos díspares. Não queremos discutir nessa seara, pois não se configura como 

foco de nosso estudo. Entretanto, convém sabermos dessas teorizações curriculares 

sobre esse aspecto, pois acreditamos que a cultura está em manifestação no conjunto de 

Nova Natal por meio de várias formas de práticas multifacetadas. E, como estamos em 

espaço/tempo onde as influências culturais são fluentes, é interessante pensar sobre um 

entendimento mínimo acerca da cultura, principalmente imbricada na educação. 

 

2.2.1 Algumas considerações acerca da cultura 

 

Neste ponto, cabe-nos refletir um pouco sobre a questão da cultura. 

Existem inúmeros conceitos quanto ao entendimento de cultura nos mais diversos ramos 

das ciências humanas, seja na sociologia, filosofia, antropologia etc. De modo geral, a 

cultura seria (em uma tábua rasa, basicamente) tudo que o ser humano faz, pensa e sente 

nas mais diversas sociedades, épocas e regiões geográficas; produzindo artefatos 

materiais e artefatos imateriais, posto que só exista cultura no ser humano ao criar e 

recriar seus meios simbólicos e de significados no mundo. No entanto, Certeau (2003, p. 

141), pondera: 

 

[...] Se é verdade que qualquer atividade humana possa ser cultura, ela 

não o é necessariamente ou não é ainda forçosamente reconhecida 

como tal. Para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor 

de práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham 

significado para aquele que as realiza. 

 

Nesse sentido, a partir do viés da antropologia social, Laraia (1986) 

ao citar os antropólogos Clifford Geertz e David Schneider, aproxima suas teorias sobre 

cultura do pensamento de Michel de Certeau, respectivamente: os símbolos e 

significados são partilhados pelos atores (os membros do sistema cultural) entre eles, 

mas não dentro deles. São públicos e não privados. Estudar cultura é, portanto, estudar 

um código de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura; e, cultura é um 

sistema de símbolos e significados, compreendendo categorias ou unidades e regras 

sobre relações e modos de comportamento. Desse modo, ainda de acordo com esse 
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autor, as culturas como sistemas cognitivos, estruturais e simbólicos estabelecem 

padrões de comportamentos de organização social e ideológicos, com consequências 

adaptativas dos homens e destes com aquilo que os circundam para a sobrevivência. 

Entendemos que essas questões teóricas nos servem de base para a 

nossa análise das falas dos participantes quando estes deitam olhar sobre as questões das 

práticas culturais no âmbito social de Nova Natal e suas alterações com o decorrer do 

tempo. De tal forma que, ainda debruçados sobre essa questão, ao encontrarmos em 

Morin (2000) que as reflexões sobre as organizações humanas estão imbricadas em 

âmbito sociocultural, compreendemos que também asseguram as realizações dos 

indivíduos. Assim, são as interações individuais que garantem um meio social 

organizado. Entendemos que esses aspectos estão presentes no cotidiano de Nova Natal. 

 

[...] É a cultura e a sociedade que garantem a realização dos 

indivíduos, e são as interações entre indivíduos que permitem a 

perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade.  [...] A 

cultura é considerada pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, 

normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se 

transmitem de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, 

controla a existência da sociedade e mantém a complexidade 

psicológica e social. (MORIN, 2000, p. 54, 56). 

 

Ao voltarmos para as falas expostas pelos participantes deste 

estudo, no processo empírico, descobrimos durante os encontros que existiam maneiras 

de ser e de fazer da comunidade. Manifestações que, no geral, são denominadas de 

cultura de cunho popular, com auto-organização da comunidade em torno de formas 

folclóricas de expressão. Por meio do Grupo Focal, descobrimos que durante o carnaval 

existia em Nova Natal, na década de 1980, homens que se vestiam de mulheres e 

mulheres de homens e se autodenominavam os “papangus”: “eram pessoas que 

brincavam os carnavais nas ruas da comunidade batendo latas e panelas, atirando goma 

de mandioca uns nos outros” (GF).  

Podemos observar que eles estavam recriando a Folia de Momo no 

contexto social que lhes era possível à época na comunidade em questão. Como o 

carnaval é uma festa muito mais vasta que os limites socioculturais de Nova Natal, 

entendemos que a apropriação dessa expressão cultural simboliza um contexto histórico 

da comunidade que, em cada período, se altera com o passar dos anos, passando a ser 

representada diferentemente a partir dos cotidianos vigentes das pessoas em cada 
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período histórico. São as formas de fazer. Dessa forma, apoiamo-nos em Certeau 

(2003), que nos leva a crer que os saberes cotidianos se entrecruzam nos sujeitos, 

modificando e reconstituindo em cada um, dia a dia, as múltiplas maneiras de ser e estar 

no mundo, de modo que permeiam as várias esferas sociais, com suas táticas e formas 

de fazer. Replicando essas táticas, ao pensarmos também na EJA, podemos refletir que 

essas formas de fazer estão, culturalmente, imbricadas dentro da escola e se alteram 

com o passar do tempo. E, para nós, o campo do currículo é o mais apropriado para esse 

entendimento ao reconhecer as culturas dos alunos e do entorno da escola (podendo 

esboçar as similitudes que se expandem no mundo sociocultural das pessoas).  

Nesse sentido, se pensarmos por um viés crítico do currículo, a 

cultura se torna elemento fundamental no papel de uma formação que encoraje de fato o 

aluno a ter consciência de sua presença identitária no meio em que está inserido. E sob 

esse aspecto, a ação docente é exigida para assunção da cultura como fonte de análise 

formativa. 

 

É importante que os educadores críticos assumam a cultura como uma 

fonte vital para desenvolverem uma política de identidade, 

comunidade e pedagogia. Nessa perspectiva, a cultura não é vista 

como monolítica ou imutável, mas como um local de fronteiras 

múltiplas e heterogêneas, onde diferentes histórias, linguagens, 

experiências e vozes misturam-se em meio às diferentes relações de 

poder e privilégio. Dentro dessa fronteira cultural pedagógica 

conhecida como escola, as culturas subordinadas pressionam e 

permeiam as supostas fronteiras não problemáticas e homogêneas das 

formas e práticas culturais dominantes (GIROUX, 1999, p. 198).  

 

Se for reconhecido no currículo da EJA que dentro da escola se 

deva apresentar o reflexo dessas táticas socioculturais (manifestas na comunidade), ao 

adentramos em questões de pressões tácitas no processo de ensino e de aprendizagem, 

seria possível enfatizar uma demanda reprimida no sentido de não ser percebida como 

manifestações de saberes que estão em constante dinamização no entorno da escola e 

que podem ser alinhados e articulados para entrecruzamentos com expressões mais 

amplas e de maior aceitação por parte sistema curricular da EJA que está em voga. 

Assim, 

 

A reconhecida incerteza quanto às fronteiras do domínio popular 

quanto à sua homogeneidade diante da unidade profunda e sempre 

reafirmada da cultura das elites poderia justamente significar que o 
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domínio popular não existe ainda porque somos incapazes de falar 

dele sem fazer com que ele não mais exista (CERTEAU, 2003, p. 51). 

 

Nesse domínio do campo entendido como popular, nos 

depoimentos dos participantes do Grupo Focal sobre a trajetória da comunidade em 

foco, percebemos que a mesma também “organizava nas ruas as quadrilhas juninas 

improvisadas, para brincar o São João” (GF). Essa tradição perdurou nesse modelo de 

auto-organização até o fim da década de 1990. “As festas eram grandes, com barracas 

para venda de comidas típicas e bebidas. Os próprios moradores montavam nas ruas 

onde tinham as festas, em frente às suas residências” (GF). Assim, diante das falas, 

percebemos como as pessoas conseguem mobilizar seus saberes em volta de suas 

formas culturalmente expressivas mais caras. Para nós, o entendimento histórico e 

circunstancial que levou às pessoas de Nova Natal a se manifestarem como o descrito 

nas falas e, com o passar dos tempos, modificar suas formas de participação no âmbito 

da festa de São João (tão aceita em todo Brasil), pode se configurar como interessantes 

trocas dialógicas na prática curricular da EJA entre discentes e docentes, no sentido de 

se possibilitar abrangência para outros temas que problematizem as mudanças sociais 

mais amplas.  

Diante disso, concordamos com Giroux (2003) quando ele afirma 

que não se deve ignorar a poderosa influência pedagógica da cultura popular, 

juntamente com as implicações que ela tem para moldar currículos, questionar noções 

de conhecimento de alto nível e redefinir a relação entre cultura da escola e a cultura da 

vida cotidiana. Essas implicações são muito relevantes para a Educação de Jovens e 

Adultos e reconhecê-las no processo de ensino e de aprendizagem é primordial dentro 

de um currículo que não esteja somente pensado no contexto, mas praticando a inserção 

dos saberes presentes no entorno da escola (no caso, da EMPAA) articuladamente a um 

núcleo comum de experiências cognitivas e culturais, pertencentes ao conhecimento da 

escolarização. 

O principal motivo apontado pelos participantes do Grupo Focal a 

respeito de como a comunidade de Nova Natal se organizava para cumprir suas 

vocações manifestas da cultura popular, principalmente na década de 1980, era em 

função da distância entre Nova Natal e os bairros mais centrais da cidade do Natal onde 

havia estruturação cultural no tocante às manifestações que estamos pontuando; e, 

também a dificuldade de transporte coletivo abundante que permitisse acesso aos bens 
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culturais mais comuns à população em outros pontos da cidade, tais como: carnaval e 

festas juninas. 

Atualmente, por outras razões (que não somente as dificuldades de 

deslocamento) em função das ressignificações dos saberes que o tempo ajuda a trazer, 

outras manifestações afloram no fazer coletivo dos indivíduos. “Hoje em dia, jovens se 

juntam para se manifestarem através do Hip Hop, em praças etc.” (GF). Essas novas 

configurações que envolvem mudanças entre as pessoas da comunidade são reflexos das 

transformações que, culturalmente, ocorrem no transcorrer do tempo na maioria dos 

agrupamentos sociais humanos. 

Hoje em dia, praticamente não há mais a tradição junina 

espontaneísta da comunidade, de manifestar o São João em Nova Natal a partir do 

envolvimento de sua coletividade, sob a mesma lógica de antes. Está transformado. A 

partir década de 1990, as quadrilhas juninas passaram a se organizar de modo diferente: 

com figurinos padronizados, estilizadas em temas e coreografadas, com vistas a 

apresentações até mesmo competitivas, o que de certo modo as tornou uma espécie de 

produto a se qualificar para ser oferecido. O mercado, o consumo (evidência da cultura 

de massa – questão interessante para ser problematizada nas salas de aula da EJA na 

contemporaneidade), a disputa por espaço midiático em razão de prêmios financeiros 

chegou às manifestações culturais que, outrora, foram formas de expressão livre das 

pessoas (expressão presente) quase que organicamente, desde suas origens culturais 

mais amplas. Na década de 1990, no mínimo, cinco grandes quadrilhas juninas que se 

apresentavam na Avenida do Pastoril, do conjunto em tela, para apresentações e 

disputas. Quadrilhas de outros bairros também se apresentavam em Nova Natal. Nesse 

sentido, para entendermos um pouco sobre a questão das transformações culturais no 

que se tende a chamar cultura de massa, recorremos a Edgar Morin: 

 

A cultura de massa, no universo capitalista, não é imposta pelas 

instituições sociais, ela depende da indústria e do comércio, ela é 

proposta. [...] Ela propõe modelos, mas não ordena nada. Passa 

sempre pela mediação do produto vendável e por isso mesmo toma 

emprestadas certas características do produto vendável, como a de se 

dobrar a lei do mercado, da oferta e da procura. [...] A cultura de 

massa é o produto de um diálogo entre um prolixo e um mudo 

(MORIN, 2011, p. 36). 
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Essas formas não estanques de se realizar uma forma de ação 

cultural de massa, que passa por intermédio de terceiros ao mercantilizar-se como 

produto para muitos, pode ser exemplo evidente das alterações que o mercado produtivo 

comercial aponta, atravessando as expressões culturais e impondo-lhes novas 

influências. Nos dias atuais, o São João em Nova Natal passa mais pela organização de 

terceiros, como entidades privadas e até mesmo gestão pública. Não é mais 

espontaneamente exposta pela comunidade, exceto em pequenos focos, ainda resistentes 

(sem a mesma pujança de antes). Isso não significa que a população não tenha 

interferência nesse processo e não tenha sua influência, porque dele participa; mas, a 

natureza da participação está transformada em relação ao início da história da 

comunidade, ora como mero executor, ora como mero consumidor; mas, está presente 

de qualquer forma.  

Acreditamos que, além de se observar com cuidado a força das 

manifestações culturais presentes no cotidiano das pessoas que fazem Nova Natal, esse 

fator pode estar presente nas práticas curriculares da EJA na EMPAA permitindo 

análise problematizadora acerca dos processos transformativos pelos quais os próprios 

alunos (membros da comunidade) passam e/ou fazem acontecer em seu contexto 

sociocultural. Também “havia grupos de Pastoril e de Boi de Reis em Nova Natal” 

(GF). Não se sabe desses grupos ou de suas atividades nos dias atuais. E, dentre as 

muitas ações na comunidade na busca por realizações no âmbito da cultura, até mesmo 

um prédio destinado ao teatro já foi feito, ele foi construído por um morador chamado 

Rino Dantas, mas não obteve êxito quanto ao funcionamento. “Ainda teve uma escola 

de samba e um circo” (GF).  

Diante das falas dos entrevistados, é possível percebermos que 

essas questões culturais e manifestações da cultura popular são revestidas de 

pluralismos no entorno da escola, ao pensarmos sobre o seu percurso histórico. E, 

mesmo que ao longo dos tempos, elas estejam em transformações (o que não é ruim em 

si), seja pelo próprio dinamismo mutante da cultura, seja pela revolução tecnológica e 

midiática que apresenta seus padrões às massas, conseguindo exercer sua influência, e 

que são absorvidos no seio das comunidades, percebemos que esses aspectos devem ser 

entendidos no processo de formação da EJA (a partir da consciência concreta dos 

exemplos mais contextuais); e que podem ser discutidos e debatidos em face de uma 

articulação sistemática em relação às prerrogativas da contemporaneidade mais 
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abrangentes e que influenciam (para o bem ou para o mal) as maneiras de estar e de agir 

na sociedade, e desse modo, de igual forma em Nova Natal. 

 

Quando fizeram aquele ginásio Nélio Dias, fizeram um “Half”. Uma 

pista de skate, de bicicleta. Quase todos os dias tinham apresentações 

lá e também peças de teatro, das igrejas, de outros também. Eram 

feitas por pessoas de Nova Natal. Tinha dança, tinha Hip Hop; os 

meninos levavam caixas de som e ficavam lá fazendo um monte de 

coisas e as pessoas que passavam por lá paravam para olhar. Tinha 

esse espaço em Nova Natal. Agora, está destruído. Pessoas mesmas 

daqui destruíram (participante ‘C’). 

 

Diante dessa fala, analisamos que as transformações ocorrem no 

tempo/espaço, mas a necessidade humana de se expressar e de mostrar seus saberes 

permanece. Mesmo no âmbito de novos aspectos estruturais da comunidade e sob outras 

concepções culturais de novas gerações, as pessoas encontram suas formas de fazer e de 

interpretar suas realidades a partir dos significados simbólicos que apreendem. Este 

aspecto, cremos não ser diferente em outros grupos humanos, em outras comunidades; 

tão somente terão significados distintos e formas de expressão com outras 

peculiaridades. Assim, essas novas formas de expressões coletivas em Nova Natal, 

culturalmente foram remodeladas, recriadas, sendo transformadas em novas 

concepções, mesmo diante da complexidade que existe no convívio em sociedade, 

revelando embates e distorções de pensamentos e ações de indivíduos no ponto em que 

a participante cita a destruição do espaço coletivo mencionado. Essas tensões também 

se mostram presentes no cotidiano social, bem como no dia a dia da EJA, mas, fazem 

parte dos múltiplos contextos dinâmicos habitados pelos sujeitos, em suas redes de 

saberes e práticas dentro do espaço/tempo de uma comunidade como Nova Natal.  

Dentro do currículo da EJA, a análise desses contextos a partir das 

práticas sociais pode permitir aos atores da escola, no processo de ensino e de 

aprendizagem, a percepção acerca dos fios de conhecimentos, de saberes que são 

tecidos ao seu redor, no dia a dia. Tais saberes permeiam a EJA – embora, geralmente, 

renegados no currículo oficial – porque os alunos transitam por lugares e residem no 

entorno da escola onde ocorre essa multiplicidade de expressões no cotidiano deles e 

fazem chegar até a EMPAA. Nesse sentido, sob a ótica dos estudos nos/dos/com os 

cotidianos, estamos de acordo que,  
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O currículo é aquilo que é praticado pelos sujeitos nos espaçostempos 

em que se esteja pensando a formação. Essa prática engloba, no 

entanto, todos os múltiplos contextos em que os sujeitos são 

constituídos como redes de subjetividades. Portanto, os currículos 

formais, os conhecimentos científicos, as práticas hegemônicas estão 

na escola como também as crenças e os saberes que os sujeitos 

trazem, em si próprios, de outros lugares (LOPES; MACEDO, 2011, 

p. 162). 

 

Diante de contextos subjetivos dos sujeitos, ao voltarmo-nos para 

as questões do entorno da escola, inferimos que existem mudanças nas manifestações 

socioculturais em Nova Natal e que elas são perceptíveis aos participantes, como a 

participante nos mostrar a seguir: “Os hábitos [culturais] foram se modificando porque 

aumentou o povo em Nova Natal com a chegada de pessoas de outros lugares e muita 

gente que vivia no conjunto desde o começo se mudou e outros morreram” (participante 

‘C’). A fala da participante ‘C’ é autoexplicativa. O trânsito das pessoas entre lugares, a 

mobilidade e o intercâmbio criam novas formas culturais de significados e novas 

alterações nos padrões estabelecidos, quebrando as rotinas cotidianas, mudando o ritmo 

e reconfigurando as formas de expressão em novos modelos e padrões socioculturais. É 

o que podemos chamar, com base em Gómez (1998), de consequência da vida 

inovadora daqueles que atuam sob a influência cultural no âmbito de suas aberturas e 

transformações. 

A seguir, nas duas falas (mesmo sendo pronunciadas a partir de 

aspectos diferentes), percebemos que o aluno da EJA na EMPAA está atento às 

mudanças de hábitos e práticas socioculturais das quais ele faz parte. Um aspecto 

interessante da próxima fala da participante é quando ela demonstra a pertinência de seu 

olhar, referindo-se ao conjunto Nova Natal com conhecimento de causa, em virtude 

também do tempo em que mora nessa comunidade. Esse fator configura-se, na prática, 

como uma forma de atestar a chancela do conhecimento acerca das transformações 

vivenciadas pela população do lugar nos últimos trinta anos e como as relações pessoais 

e comunitárias reconformam-se com o passar do tempo. Esse fato se mostra como um 

forte vetor de sabedoria cotidiana no olhar imbuído do meio social em que se insere, 

interpretando o contexto humano onde vive. 

 

Moro em Nova Natal há 26 anos. Os prédios, as casas melhoraram 

muito. O padrão. Mas, em termos de união das pessoas, simplesmente 

regrediu. A comunidade era mais unida em todos os sentidos: se 
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acontecesse algo com o vizinho, o outro lá de longe chegava; mas não 

chegava por curiosidade, era preocupado. Isso se perdeu. As pessoas 

não se conhecem mais. Andam todo dia nos mesmos ônibus, se 

sentam praticamente uma do lado da outra, mas elas não se conhecem 

mais. Acho que elas têm medo umas das outras (participante ‘C’). 

 

Entendemos ser perceptível como os participantes são conscientes 

das transformações que ocorreram em Nova Natal e, desse modo, são capazes de fazer 

análises apropriadas sobre os hábitos sociais de modo geral da população a partir da 

mudança de comportamentos sociais ao emitirem suas interpretações. 

 

Uma mudança que eu notei é que eu não preciso sair para desenvolver 

meus trabalhos, para vender [trabalha com esculturas em madeira]. 

Quando eu cheguei eu tinha que me deslocar para Ponta Negra, para 

Cidade Jardim... As pessoas compram, quer dizer, a cultura aqui 

melhorou muito. Voz e violão você só ouvia pras bandas da Zona Sul, 

hoje em dia eu já estou tocando por aqui, nos barzinhos. Aqui em 

Nova Natal e nos loteamentos da redondeza. Eu sinto que melhorou 

muito culturalmente, está evoluindo. Nova Natal nesta parte está bom. 

Mas, tradicionalmente tinham as quadrilhas que a comunidade 

organizava e mudou, não tem mais, agora a prefeitura é quem 

organiza. Tinham umas quadrilhas boas aqui, o povo fazia nas ruas. 

Agora no São João mudou totalmente (participante ‘B’). 

 

Notamos que não há uma estagnação nos processos culturais 

vivenciados na comunidade, eles se modificam e ganham novos contornos, pois, 

enquanto a comunidade deixa de praticar suas manifestações populares a partir de seu 

próprio domínio, terceirizando a organização (como no São João, por exemplo), 

conquista novas formas de incorporação de outras formas culturais dentro de um 

movimento contínuo de metamorfosear sua vivência sociocultural. Movimento esse que 

é anônimo, que se expande, age e resiste pela necessidade humana de se expressar em 

âmbito individual, mas também coletivo. O entendimento dessas variações, dentro da 

EJA, na prática curricular, que pode inserir novas formas de saberes e articulações a 

conhecimentos que são aceitos e traduzidos na escola de forma oficial, poderá provocar 

significações pertinentes para professores e alunos, durante o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Portanto, diante dos artefatos culturais materiais e imateriais aos 

quais as pessoas têm acesso em suas experiências de vida no seio de uma sociedade que, 

de modo geral, tenta padronizar suas manifestações, os humanos recriam espaços e 

modos de fazer dentro da amplitude social que lhe é possível, onde os lugares dos 
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sujeitos são transformáveis e apropriáveis. Assim, tecem suas redes cotidianas sem 

cessar, conservando padrões (e ao mesmo tempo alterando outros), recriando e 

ressignificando as práticas culturais e, dessa maneira, fluem entre os mais distintos 

grupos humanos, transitam entre outros espaços e recebem suas influências; refletem 

modos novos de viver suas experiências socioculturais quando alteram o ambiente em 

que estão inseridos e reverberam-se nos aparatos institucionais da sociedade, e, nestes, 

inclua-se a escola.  

Dessa forma, a instituição de ensino (no nível em que estamos 

falando), de forma geral, acaba ocultando passivelmente esses saberes, quer queiram ou 

não; e esse fato está relacionado em grande parte com a natureza de formação 

educacional mais enraizada em certo conservadorismo academicista. Mas, os referidos 

saberes também transitam nos embates presentes do chão da escola. E pode ela 

revigorar-se em articulações curriculares, promovendo a interação entre o conhecimento 

sistematizado dentro da instituição e aqueles presentes no seu entorno cotidianamente 

por meio de horizontalidades dialógicas entre os atores da EJA. Nesse sentido, 

compreendemos o seguinte apontamento: 

 

Há um ponto que os coletivos populares em movimentos [cotidianos] 

destacam ao afirmarem-se sujeitos de processos pedagógicos: que na 

história foram vítimas de ocultamentos, inferiorizações [...] de seus 

saberes, culturas, identidades. De suas pedagogias. Ignorar [...] suas 

pedagogias representa uma lacuna intencional nas narrativas da 

história das ideias e práticas pedagógicas (ARROYO, 2012, p. 30) 

[grifo nosso]. 

 

Em meio ao campo sobre o qual aqui estamos refletindo, na 

contemporaneidade – de acordo com o que registramos nos encontros do Grupo Focal – 

existe uma gama de manifestações artístico-culturais em Nova Natal, atuando 

indivíduos e grupos nas mais diferentes linguagens como teatro, música, dança, pintura, 

grafite, escultura, poesia popular, Hip Hop. Existem cordelistas em Nova Natal e até 

repentistas populares (violeiros). A teia dessas produções ajuda a promover o que 

Gómez (1998) chama de intercâmbios entre pessoas e o mundo ao seu redor, assim 

como entre elas mesmas, que são mediados por determinações culturais, que 

transformam a cultura em sistema vivo, em permanente processo de mudança como 

consequência da reinterpretação constante que os indivíduos e grupos que vivem nela 

fazem em suas idiossincrasias. Tais quais, podemos constatar na fala abaixo: 
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Em Nova Natal tem uns que trabalham com artesanato; uns fazem 

esculturas; uns que tocam na noite, alguns compositores... Aqui têm 

vários grupos de dança que se apresentam em festas; tem coco de 

roda... É criança, é mulher, é velho [que dança]. Hip Hop não vi, mas 

sei que tem. E eu conheço dois grafiteiros em Nova Natal, muito bons, 

por sinal (Participante ‘B’). 

 

Conforme o exposto, a comunidade em questão é dotada de uma 

pluralidade considerável de saberes e de práticas artístico-culturais das mais variadas, 

podendo ser fonte de desenvolvimento de uma nova forma de se pensar o currículo da 

EJA, na EMPAA, de modo rico e complexo, possibilitando o compartilhamento de 

experiências e oportunidades interativas, e estas, muito podem colaborar para uma 

formação crítica, para uma construção identitária do indivíduo e emancipadora dos 

alunos dessa instituição na Educação de Jovens e Adultos. 

À vista disso, podemos refletir sobre a escola, sobre a EJA e sua 

implicação no contexto social em que está inserida a partir de Elias (1998), quando este 

problematiza que cada mudança de vulto na concepção das pessoas sobre a natureza, e, 

em consequência, ocorre de forma paralela a uma mudança da imagem que se tem de si. 

De acordo com o autor, isso ocorre também para qualquer mudança em relação à 

concepção de universo social e a partir dessa premissa, também podemos afirmar que 

essa mesma lógica pode ser refletida no ambiente escolar e entre os sujeitos em relação 

às concepções que têm de si mesmos no processo de ensino e de aprendizagem, de 

currículo, de envolvimento e alienação dentro da escola e, em consequência, acerca do 

seu entorno, se pensarmos por esse arquétipo teórico. Ainda por analogia, podemos 

entender as resistências pedagógicas mais tradicionais em vigor no domínio do 

currículo, quando refletimos sobre como Elias (1998, p. 159) que problematiza a 

sociedade e a construção dos indivíduos nela: 

 

No presente essas questões só podem ser discutidas em sociedades que 

demandam e produzem maior grau de individualização e em que as 

pessoas estão sendo orientadas para vivenciarem-se, talvez agora mais 

do que nunca, como seres separados entre si por fortes paredes. Deve 

haver pouca dúvida de que a imagem do eu que é construída desse 

modo na pessoa em crescimento torne difícil, até certo ponto, 

visualizar-se de maneira mais alienada, como formando configurações 

com outras [...] 
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Esse autor nos ajuda a entender as transformações aqui 

mencionadas pelos participantes e quando falam das mudanças de hábitos (como 

quando afirma a participante ‘C’ de que as “pessoas não se conhecem mais”). Do 

mesmo modo, compreendemos que a escola – por ser feita por indivíduos imersos na 

sociedade e com valores culturais intrínsecos – reflete essa mesma lógica, quando 

transparece sua resistência prática ao manter concepções curriculares sob o viés 

tradicional, no tocante ao exercício do ensino, desse campo do conhecimento 

educacional, traduzindo processos de ensino e de aprendizagem há muito aceitos e tidos 

como os mais adequados. Nesse sentido, inferimos que a individualização do 

pensamento pedagógico dentro de um conforto de práticas já arraigadas contribui para 

impedir que novas perspectivas de currículo possam ser vislumbradas de forma 

sistemática e libertas de cânones pedagógicos usualmente praticados em ritos mais 

verticalizantes, de modo geral, no itinerário dos conhecimentos abordados em sala de 

aula da EJA. 

Entendemos que, no decorrer das falas dos participantes, estas se 

revelam posicionando-se de forma favorável à inserção, ao currículo da EJA, de saberes 

que estão no cotidiano da comunidade que entorna a escola. Mas, percebemos que os 

mesmos não negam a suma importância que os conhecimentos universalmente 

sistematizados no currículo oficial da escola têm. Nesse sentido, sabemos que estes 

tampouco podem ser negligenciados nas práticas de ensino e de aprendizagem nessa 

modalidade do Ensino Fundamental por mera defesa de novos saberes. Desse modo, e, 

ao mesmo tempo, não estamos afirmando que o contexto conjuntural de Nova Natal 

esteja separado da cidade e mesmo das influências da sociedade brasileira e, atualmente, 

de uma comunidade global. O indivíduo transita pela cidade, aprende, recebe 

influências e, é bombardeado – na contemporaneidade – por informações que chegam 

pelos mais diferentes meios de comunicação existentes. Pois, nesses intercâmbios 

sociais, o indivíduo participa de um espaço/tempo comunitário que rabisca seus 

contornos de peculiaridades e de significados sociais próprios. Mesmo compartilhando 

de informações comuns de uma sociedade mais ampla e em relação aos problemas 

sociais similares aos quais as periferias das grandes cidades estão submetidas, cada 

comunidade tem suas rotinas, suas dinâmicas, sua forma de ser e de fazer suas 

experiências e história. 
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Em meio a esta reflexão, podemos perceber o alcance 

compreensivo do que Morin (2000), ao citar o princípio de Blaise Pascal (1623-1662), 

dá-nos como inspiração para a educação:  

 

sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou ajudantes, 

mediatas e imediatas, e sustentando-se todas por um elo natural e 

insensível que une as mais distantes e as mais diferentes, considero ser 

impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco 

conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.  

 

E ajuda a entender que esse princípio ainda tem validade para 

refletirmos o processo de ensino e de aprendizagem da EJA na EMPAA também em 

relação aos conhecimentos trabalhados em sala de aula e o contexto de saberes 

pertinente a Nova Natal, onde se situa a referida escola. 

A partir de nosso objetivo geral, diante das falas de nossos 

interlocutores, o que propomos não é partir somente dos saberes locais, das experiências 

dos alunos da EJA simplesmente, ou priorizar exclusivamente estes saberes. Ao 

atentarmos para currículo da EJA que atualmente prioriza em grau muito elevado o 

conhecimento aceito, historicamente, nas escolas, propomos o redimensionamento da 

prática para criar um currículo que trabalhe, ponderando, pesquisando, problematizando 

– articulada e continuamente – a interligação dos conhecimentos escolares e saberes 

cotidianos significativos aos discentes, com a participação discente e do entorno da 

escola. Igualmente, podemos entender que existam, no sentido de currículo que estamos 

mencionando, aberturas para que indivíduos da comunidade possam também ser fontes 

de interlocução dialógica com a escola. Como nos ensina Oliveira (2007), que é pensar 

modos de fazer, de produzir currículos reais. 

Ao refletirmos sobre as histórias relembradas pelos participantes no 

campo empírico deste estudo (principalmente no Grupo Focal), suas memórias, 

percebemos o quão vasta pode ser a profundidade de esses saberes dentro dos caminhos 

percorridos no espaço/tempo de Nova Natal. Se forem mobilizados esforços na esfera 

curricular da EJA na EMPAA para o redimensionamento do seu currículo no sentido em 

que estamos ponderando e problematizando, a sua fruição e ressignificação podem se 

tornar maneiras emancipatórias de aquisição de conhecimento na formação escolar dos 

alunos da citada instituição. 
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Neste aspecto, os aparatos cotidianos, sociais e culturais podem 

estar presentes no processo de ensino e de aprendizagem na EJA de modo que se 

permita perceber o quanto esses saberes humanos, na sua complexidade social e 

cultural, estão interligados e o quanto esse fato permeia a vida prática do indivíduo em 

todas as conotações grupais das quais ele participe. Reconhecemos que, diante das 

fragilidades da escola pública e da dificuldade do trabalho docente (inclusive com a 

exiguidade de tempo para pesquisas e planejamento, dentre muitas outras), debruçar-se 

sobre um trabalho mobilizador com o aluno na busca por descobertas de novos saberes 

e depois sistematizá-los no chão da escola é moroso e árduo para o professor, isto é, 

implica em mais esforço pedagógico e mais planejamento estratégico pelos atores da 

escola e fora dela, envolvendo um processo sistemático e coletivo. Isso não é simples e 

não se realiza de modo imediatista.   

2.3  Olhares sobre Nova Natal atualmente 

 

Nos últimos dez anos a comunidade de Nova Natal passou por 

processos de mudança com maior intensidade, sobretudo por causa das relações 

mercantis que se estabeleceram na comunidade no que se refere à oferta e à procura de 

produtos destinados à comercialização e consumo que suprem, razoavelmente, a enorme 

demanda da população. O comércio cresceu muito por causa dos loteamentos que 

surgiram agregados a conjunto Nova Natal (e ao redor). “O comércio e a feira livre são 

responsáveis por boa parte dos empregos e trabalhos gerados em Nova Natal” (GF). 

Muitos chamam Nova Natal atualmente de “o Alecrim dos anos 80” (GF). “Nova Natal 

evoluiu muito. Antes, não tinha ônibus, hoje temos linhas de ônibus. Não tínhamos 

farmácia, hoje não sei nem a quantidade, e supermercados... Tudo que procuramos, 

existe aqui no comércio” (participante ‘G’). Como podemos notar, esse fator é visto de 

forma positiva em relação aos anos iniciais desse conjunto habitacional. 

Segundo os participantes, o comércio é o aspecto mais importante 

na expansão de Nova Natal nos dias atuais, pois, com o seu crescimento e 

diversificação, ampliaram-se as possibilidades de acesso a bens de consumo em favor 

da comunidade. “O comércio facilitou muito a vida da gente que mora aqui: 

supermercados, farmácias, a feira que ficou muito boa, aumentou mais o comércio ali na 

rua principal” (participante ‘I’). Os participantes apontam o desenvolvimento em Nova 

Natal a partir da implantação e chegada de investimentos de setores privados fazendo 
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girar a economia da comunidade ao se comparar com a década de 1980 e as carências 

dessa época. Atualmente, é diferente: “Eu presto atenção e quando eu cheguei aqui era 

escurinho, pequeno. Nova Natal cresceu. Por exemplo, o comércio aqui está igual a 

como era o comércio do Alecrim dos anos 80. O comércio cresceu muito. Tudo você 

consegue” (participante ‘B’). 

Interpretamos que esse crescimento, esse avanço comercial, deve-

se muito ao crescimento populacional e, por conseguinte, à geração de demandas aos 

setores privados da economia. O crescimento da procura gera empregos, e este fator 

estabilizou a comunidade no sentido de facilitar o seu acesso a bens e serviços de modo 

a lhe dar mais segurança, comodidade no contexto socioeconômico e de consumo. 

“Uma das coisas boas daqui foi o desenvolvimento da rua principal de Nova Natal, a 

Chegança; a do comércio. Não precisamos mais sair daqui pra ir pra nenhum lugar para 

comprar, seja de alimentação, de vestes, nada mais, tem tudo aqui” (Participante ‘E’). 

Entendemos que essas questões aqui citadas estão ensejadas 

oportunamente em um contexto mais amplo, até mesmo (de forma correlata) em relação 

ao crescimento econômico do país nos últimos vinte anos. Esse fator nos parece ser bem 

interessante quando pensamos a noção de currículo na EJA em que estamos discutindo 

e, neste ínterim discursivo, vislumbramos pertinência acerca desses saberes ao 

problematizarmos o processo de ensino e de aprendizagem na Educação de Jovens e 

Adultos na EMPAA, pois se revela como elemento agregador de ideias e saberes 

comunitários porque pode se estabelecer como veículo de liame aos complexos 

acontecimentos de mudança na economia do país e mundial e as relações de capital 

vivenciados nos últimos tempos e que exercem influência incidente na vida das pessoas.  

Nesse sentido, nossos interlocutores, em suas falas, norteiam-nos 

quanto aos aspectos mais prementes que estão presentes no cotidiano de Nova Natal e 

que podem ser conjecturados em nossa análise acerca do que eles pensam sobre a 

inserção curricular de saberes que participam do entorno da escola. 

Dentro dos aspectos econômicos e do mercado capitalista, que se 

centram no comércio, principalmente, em especial ao pensarmos sobre Nova Natal, de 

acordo com os apontamentos elencados pelos participantes como fator de 

desenvolvimento e melhoria social na comunidade nesses trinta anos de fundação dessa 

comunidade, nossas reflexões encontram amparo nos postulados de Santos (2011), que 

discute a contemporaneidade em aspectos globais. Assim, de forma mais restrita e 
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diante das recorrentes falas acerca do desenvolvimento comercial do conjunto 

habitacional em questão, percebemos as interfluências que o âmbito mais abrangente se 

faz refletir em contextos mais específicos, como em Nova Natal, por exemplo. Assim, 

contextos mais amplos e contextos mais restritos implicam-se porque são social e 

economicamente produzidos, de certo modo, no interior de processos de 

interdependência mesmo que dentro de um conjunto de trocas desiguais.  

 

[...] não existe condição global para a qual não consigamos encontrar 

uma raiz local, real ou imaginada... [...] O processo que cria o global, 

enquanto posição dominante nas trocas desiguais, é o mesmo que 

produz o local, enquanto posição dominada e, portanto, 

hierarquicamente inferior (SANTOS, 2011, p. 63). 

 

Sabemos que Santos (2011) aborda essas questões entre tensões 

mundiais dentro da globalização e os “Estados-Nações” que podem ser considerados 

locais em sua unidade, enquanto países independentes, mas, podemos redimensionar 

essas premissas nas devidas proporções para discutirmos as questões econômicas do 

capitalismo comercial em esfera local, como em Nova Natal, e suas interfluências 

enquanto comunidade que está inserida dentro de um complexo maior de relações de 

capital financeiro.  

A partir dos apontamentos dos participantes nesse campo 

específico, nossas reflexões recaem sobre essas questões e o currículo na EJA ao 

pensarmos que pode ser importante mobilizar essa discussão na EJA, nas disciplinas das 

ciências sociais (especialmente) e, até mesmo nas exatas, o capitalismo globalizado e 

suas incidências nas questões locais e vice-versa. Acreditamos também que uma escola 

que tenha inclinação curricular a trabalhar o processo de ensino e de aprendizagem com 

jovens e com adultos de forma emancipadora para o sujeito, não se deve negar a abordar 

questões contemporâneas de forma crítica e democrática, podendo ancorar-se a partir de 

uma realidade econômica, acerca das demandas comerciais e de consumo na concretude 

que se ramifica ao redor da instituição escolar. 

Outro aspecto recorrente nas falas dos participantes deste trabalho e 

que está correlacionado como fator positivo no desenvolvimento de Nova Natal, em seu 

itinerário histórico, é a feira livre, que se consolidou como uma das mais importantes de 

Natal nas últimas décadas, de grande vulto em relação ao impacto que causa na 

comunidade. “A feira-livre é uma coisa boa de Nova Natal” (participante ‘E’). De 
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acordo com a fala da participante e, corroborada pela seguinte, notamos o quanto a feira 

livre influencia a comunidade como algo que a engrandece. “Hoje em dia o que tem de 

bom em Nova Natal é a feira. Tem de tudo pra vender no meio da rua, é enorme. Ela 

começou pequenininha, mas hoje em dia...” (participante ‘Lu’). Buscamos entender em 

Guimarães (2010) a importância dessa forma de comércio, para nossa melhor 

fundamentação diante das falas dos participantes a esse respeito, especificamente. 

Assim, 

 

As primeiras referências às feiras aparecem em meio ao comércio e às 

festividades religiosas. A própria palavra latina “feria”, que deu 

origem à portuguesa feira, significa dia santo, feriado. Esses eventos 

têm origem na Europa durante a Idade Média e tiveram papel 

fundamental no desenvolvimento das cidades e no chamado 

renascimento comercial do século XIII. [...] Também aconteciam 

algumas vezes ao ano, e quase todas elas eram realizadas em épocas 

relacionadas com festas de Igreja. Outro ponto é que desde essa época, 

a celebração já estava presente nas feiras. Durante as compras, 

dezenas de saltimbancos, fazendo malabarismos, procuravam divertir 

o povo que se movia de barraca em barraca (GUIMARÃES, 2010, p. 

5, 6). 

 

Consideramos que o entendimento sobre essa forma de realização 

de trocas comerciais tem raiz mais profunda na história e data de períodos mais 

longínquos no tempo, de modo que aportaram no Brasil a partir da colonização europeia 

e aqui também criaram suas peculiaridades, e apesar de certas padronizações comuns 

que a caracterizam, existem modelos diferenciados em cada região de acordo com as 

peculiaridades locais e regionais. 

Podemos perceber que a feira livre não é só uma questão de 

relações econômicas, comerciais: ela também remete a significados socioculturais mais 

específicos que colaboram como uma distinção entre esta comunidade e outras 

periféricas da cidade do Natal, seus lugares e seus espaços de interação. Tendo em vista 

de que não é em todo bairro ou comunidade da periferia natalense que existe feira livre, 

em Nova Natal ela se mostra – como percebemos nas falas dos discentes – ser um lócus 

de articulação social e de evidente intercâmbio de práticas culturais na comunidade. 

“Todo domingo tem feira-livre e lá tem de tudo: até carro e moto. Tem o troca-troca na 

feira. Lá trocam carroça em animal, mobilete, carro, móveis, livros... Nova Natal em 

peso está na feira no domingo” (participante ‘C’). 
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De tudo se encontra na feira. Tem a feira de peixe, das frutas, das 

verduras. Você encontra comidas feitas da mandioca, beijus, bolos, 

grude... A feira é boa. Ainda tem aqueles senhorzinhos que vendem 

mangai. Antigamente chamavam os mangalheiros, magaeiros, que 

vendem toda aquela erva, raízes; eles fazem aqueles remédios na hora, 

faz garrafada, ensinam como você tem de tomar e as pessoas compram 

muito porque ainda acreditam. Essas ervas são boas e funcionam sim 

(participante ‘I’). 

 

Nesse aspecto, constatamos que a feira livre em Nova Natal não é 

somente um espaço de relações comerciais e, embora predominem as que envolvem 

valores monetários, há espaço para realizações da prática do escambo, de acordo com os 

participantes; bem como as trocas sociais e de tradições culturais que ainda persistem 

como as práticas populares que são também muito recorrentes na cultura nordestina, 

como a busca da cura de doenças através da mistura de ervas e raízes (prática, em 

muito, incorporada a partir de matrizes culturais indígenas e africanas). Ainda há de 

igual forma o fomento de uma culinária regional típica e, manifestações variadas dentro 

desse fenômeno sociocultural que pode remeter a costumes antigos da história de 

grupos humanos e que estão presentes no Brasil desde o seu período colonial. Esses 

aspectos podem se tornar bases de articulação intensas de apreensão crítica entre os 

conhecimentos sistematizados dentro da escola e na EJA e saberes cotidianos que se 

dinamizam a partir da feira livre, presente no entorno da EMPAA. Mais uma vez, 

Guimarães (2010, p. 6, 7) nos mostra a importância das feiras livres no âmbito cultural 

do país quando afirma: 

 

No Brasil, o costume veio com os portugueses e há registros de feiras 

desde a época colonial. Existia a presença das populares quitandas ou 

feiras africanas, que eram mercados em locais preestabelecidos que 

funcionavam ao ar livre. [...] O caráter comercial da feira livre 

mascara sua importância na manutenção e promoção da cultura 

popular. Ainda que imerso no discreto dia a dia desse evento, as 

noções de identidade, comunidade, hábitos, relações e comunicação 

aparecem fortemente durante toda a sua duração e possibilitam aos 

indivíduos em situação de subalternidade um sentimento de 

humanização. 

  

Conforme nos falam os participantes, basicamente toda a 

comunidade de Nova Natal participa da feira livre. Ela faz parte do cotidiano das 

pessoas e, como outros eventos presentes no dia a dia do conjunto, a feira livre estimula 

trocas sociais, saberes são interconectados e construídos na vida das pessoas dessa 
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comunidade. Ela faz parte das bases de interações socioculturais, com significados 

importantes para os moradores do entorno da escola. Aqui estamos mencionando a feira 

livre como exemplo, pois apareceu de forma muito recorrente nas falas dos 

participantes. Mas, ela está dentro de muitas outras possibilidades cotidianas vividas 

pelos moradores/alunos da EMPAA, que podem ser reflexões e problematizações 

didático-pedagógicas significativas no processo de ensino e de aprendizagem na EJA 

que permeiam as experiências de vida dos sujeitos discentes. 

Charlot (2005) nos faz pensar sobre como a escola, no caso a 

modalidade EJA, poderia articular conhecimentos pertencentes ao currículo oficial em 

relação a esses preciosos saberes que estão presentes em eventos cotidianos (como a 

feira livre, dentre outros) próprios do lugar onde ela está inserida. Esse autor afirma que 

na vida cotidiana dos alunos (jovens ou adultos, por exemplo) fora da escola, eles têm 

práticas, representações, valores que a escola desconhece ou não reconhece. 

Consequentemente, a cultura que a escola lhes impõe não faz sentido para eles (os 

alunos) e, estes acabam não indo bem na escola.  

 

Se a escola propõe aos jovens sistemas de sentido que não têm 

nenhuma relação com o que vivem, esses sistemas constituem para os 

jovens discursos vazios, que eles repetirão no dia da prova e 

esquecerão em seguida, que não lhes darão a possibilidade de se 

reconstruir (CHARLOT, 2005, p. 137). 

 

Outra questão atual que mais provoca preocupação entre os 

alunos/moradores de Nova Natal é o problema social da violência urbana e do 

indiscriminado comércio ilegal e consumo de drogas ilícitas que estão muito presentes 

no dia a dia da comunidade, influenciando o cotidiano coletivo dos moradores. “Durante 

muito tempo, Nova Natal foi um conjunto muito calmo. Aqui é muito bom de morar, 

apesar da violência: muitos assaltos, muito tráfico, muitas bocas-de-fumo: maconha, 

crack... Os jovens são influenciados” (participante ‘Le’). Constatamos essas 

preocupações nas falas a seguir: 

 

Os maiores problemas de Nova Natal hoje em dia é a falta de 

segurança. Tem muito assalto, você não consegue mais ficar na porta 

de casa, antigamente não, você dormia até de porta aberta. Você podia 

sentar e ficar em frente de casa, conversar com as pessoas, mas hoje 

em dia não tem esse prazer. Em uma rua são de duas a três bocas-de-

fumo. Eles vendem drogas: maconha e crack. Isso afeta muito os 
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jovens. Tem o problema do transporte, ruas sem calçamento; é ruim 

quando chove, dificulta até pros ônibus (participante ‘Lu’). 

 

O problema mais grave que eu vejo aqui é os meninos se envolverem 

com drogas, e, por se envolverem, vão traficar. E por ser traficante, 

não querem estar em sala de aula. É como se eles se afastassem da 

sociedade. E isso tem causado muita morte de muito jovem, 

adolescente. Isso acontece aqui. Eu moro aqui há 30 anos, então, eu 

conheço muita gente que trafica droga. Só que elas não são pessoas 

más, só que entraram pelo caminho ruim (participante ‘E’).  

 

Diante das falas podemos inferir assertivas que versam acerca do 

recorte cotidiano que a presença geral das drogas ilícitas no bojo das famílias e, a 

consequente alteração nos hábitos e costumes daqueles que se inserem no contexto 

delas, sob a égide dessas drogas. Com a expansão populacional de Nova Natal, como 

nos bairros periféricos que comumente avançam sem planejamento urbano outorgado 

pelos órgãos responsáveis, levou a comunidade a carecer de serviços que pudessem dar 

vazão, principalmente, à demanda dos jovens, criando circunstâncias fragilizadoras que 

desembocam na facilidade de acesso a substâncias que alteram a consciência, criam 

paralelismos existenciais, mas que são nocivas à saúde humana. Essa realidade, 

congregada com a questão da violência, pode criar situações instáveis para a população 

de Nova Natal, alterando seus costumes mais rotineiros. Além disso, tais fatores, 

associados, levam à desestruturação familiar, e o mesmo também ocorre dentro do 

contexto social do conjunto em questão. Entendemos que até mesmo dentro da escola 

essas questões são replicadas no dia a dia escolar, alterando também de igual forma o 

curso e o foco dos alunos em seu itinerário estudantil (em especial, na EJA). 

O problema social da violência urbana e da presença quase 

endêmica do uso de drogas ilícitas não atinge apenas Nova Natal. Sabemos que essas 

questões são bem mais amplas e mobilizam governos dentre muitos outros organismos 

da sociedade civil organizada na busca por soluções que minimizem essas chagas 

sociais. Muito se pode pensar que a expansão quase irrefreável desses problemas em 

nossa sociedade é decorrente de anos e anos de ausência dos poderes públicos 

constituídos, sobretudo nas periferias das grandes cidades, que negligenciaram e não 

mobilizaram esforços políticos necessários que conseguissem atender às demandas das 

populações mais desfavorecidas financeiramente com serviços públicos básicos de 

qualidade, tais como: educação, saúde, lazer e acesso a bens culturais mais amplos, 
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negando direitos essenciais, em relações de poder desiguais e injustas. São coletivos 

populares, historicamente inferiorizados, apontados por Arroyo (2012). 

Além desses problemas sociais, ainda perduram complicações no 

âmbito dos serviços públicos em Nova Natal que dificultam o cotidiano dessa 

comunidade. “A saúde pública é muito precária e de baixa qualidade; existem muitas 

ruas esburacadas ou sem calçamento; quase não há áreas [públicas] de lazer e quando 

têm não são bem cuidadas e o transporte coletivo é muito ruim” (GF). Esses problemas, 

em virtude da ineficiência dos poderes públicos competentes, afetam sobremaneira o 

cotidiano da comunidade; geram tensões, dificultam deslocamentos e acessos, 

interferem na qualidade de vida das pessoas, colaboram para aumentar as desigualdades 

sociais e contribuem para o aumento de certa desilusão coletiva em relação a 

perspectivas sociais menos atribuladas no contexto da comunidade. “Têm muitos 

problemas aqui: ineficiência de ônibus, dos postos de saúde, de lixo nas ruas, muitos 

buracos, e violência que tem em todo canto. Não tenho ouvido a escola discutir esses 

problemas” (participante ‘I’). 

 

A criminalidade aqui está terrível. A prostituição está terrível. Drogas, 

aqui, “estão show de bola”. Os transportes são terríveis. Não tem 

muito lazer. Os professores não trabalham esses problemas em sala de 

aula. Seria importante, se eu sei o que está acontecendo no bairro, eu 

vou tentar melhorar, fazer a minha parte. Se as escolas em geral 

ensinassem os direitos e deveres aos alunos, muitas coisas não 

aconteciam nem dentro das escolas, quanto mais fora dela. Se a 

maioria se reunisse... A maioria dos professores se reunisse [para 

discutir problemas sociais do entorno da escola] ajudaria aos alunos a 

buscarem seus direitos. Porque cidadania é a pessoa que conhece seus 

direitos e deveres, né? (participante ‘C’). 

 

A partir das falas das participantes, compreendemos que falta à 

escola, à EJA, ressignificar saberes por meio de práticas pedagógicas que tratem de 

questões inerentes à realidade do aluno. Muito embora, dentro do processo de ensino e 

de aprendizagem a questão da cidadania perpasse o currículo formal, a evidência quanto 

aos aspectos contextuais do entorno da escola passa à margem por ainda perdurar 

concepções verticalizadas daquilo que é debatido em sala de aula ao se eleger certos 

conteúdos e se negar outros.  Esse aspecto fica mais evidenciado quando o discente se 

ressente de maior mediação, principalmente, docente que possa estimular a discussão do 

contexto vivido pelos estudantes em sua comunidade e onde a escola está imersa, 
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mesmo que indiferente de certo modo. Assim, no que tange às problemáticas sociais 

presentes no cotidiano dos aprendizes, entendemos que não há uma abordagem 

protagonizada e/ou mesmo testemunhada pelos atores da EJA em sala de aula, 

tematizando e religando contextos em esferas mais complexas e amplas no currículo 

praticado na Educação de Jovens e Adultos da EMPAA. A mudança de postura e de 

concepções do currículo aqui poderia possibilitar e contemplar anseios discentes nesse 

sentido. 

Embora, isoladamente, haja ações pontuais a esse respeito, 

percebemos que a própria formatação sistemática da organização municipal do currículo 

da EJA, a partir do sistema educacional vigente, colabora para o desencorajamento de 

abordagens mais dialógicas que estabeleçam maior aproximação em relação ao 

cotidiano experienciado pelos alunos em articulação ao conhecimento escolar 

dominante, criando assim certos abismos entre um polo e outro. E quanto aos aspectos 

epistemológicos desse sistema, concordamos com Costa (2005) quando afirma que o 

currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e normatizado de 

saberes, que são regidos por uma determinada ordem, que está estabelecida em uma 

arena em que estão em luta com as visões de mundo e onde se produzem estas. Dessa 

forma, elegem e transmitem representações, narrativas, significados a partir das 

concepções que advogam. 

Desse modo, podemos dizer que, historicamente, o poder 

dominante negligenciou um imenso contingente de grupos sociais dominados, negando-

lhes os direitos mais primários (até mesmo seus saberes e vivências experienciadas no 

dia a dia), abrindo abismos socioculturais extremamente perversos para com boa grande 

parte das populações que ficaram à margem de um desenvolvimento social, cultural e 

tecnológico, onde apenas minorias tiveram acesso e ainda têm. Igualmente, seus 

problemas e tensões sociais imersas em seu cotidiano, de igual forma foram 

negligenciados. As práticas pedagógicas no processo de ensino e de aprendizagem (em 

especial na EJA), quando deixam de abordar dialogicamente questões relativas aos 

problemas sociais contextualizados em seu entorno, prorroga uma reprodução curricular 

que somente pode beneficiar os grupos dominantes minoritários, em detrimento de 

coletivos comunitários mais amplos. “No período que estou aqui na escola, até agora, 

não vi discussão sobre drogas. Um professor já comentou sobre a violência aqui em 
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Nova Natal. Comentou por curiosidade. Mas, de se envolver, de querer saber mais, não. 

Seria importante...” (participante ‘Lu’). 

 Mesmo que não seja objeto de discussão aqui o que levou esses 

coletivos a uma dimensão inferiorizada no que tange à cidadania plena de direitos, 

observamos, a partir do olhar do participante deste estudo, que a escola tende a 

reproduzir discursos de conhecimentos que – mesmo sendo primorosos para a formação 

do sujeito – quando desvinculados de realidades práticas que têm significados vivos 

para os alunos, acabam por cair em uma teorização abstrata e pouco palpável à 

percepção do discente da EJA. Assim, ela, a instituição de ensino formal, contribui para 

fomentar tacitamente ideologias acerca de uma manutenção do status quo que é 

provocativa. Nesse sentido é apontada por Arroyo (2012), que traça um asteísmo crítico 

em sua reflexão: “[...] do lado de cá os cultos, civilizados, racionais, éticos, produtores 

de verdades; do lado de lá os incultos, ignorantes, [...] No lado de cá existem saberes, 

ciências, verdades; do lado de lá inexistem [...]”. 

Nesse sentido, a concepção curricular da EJA, quando somente 

prioriza aspectos epistemológicos mais tradicionalizados para a formação do discente, 

desperdiça oportunidades valiosas de se pôr em prática dialogias em sala de aula com o 

intermédio do olhar do aluno. E entendemos que esse olhar pode expressar ponderações 

interessantes e pertinentes acerca do seu contexto político e sociocultural, como 

verificamos na fala abaixo: 

 

A estrutura das ruas é horrível, ônibus e saúde, horríveis. Porque se 

houve um dia em que a política fez alguma coisa ficou esquecida no 

tempo. Quando vai chegando perto da política aparece alguém com 

suas promessas, jogando um barrinho aqui, tapando um buraquinho 

acolá e só. Já vi os professores reclamarem, no comum, os que usam 

coletivos, mas debater na sala de aula, não. Eu acho que se fizessem 

com que os alunos quisessem se reunir, buscar uma solução; que 

pudessem buscar alguém, como o líder comunitário... Se existisse isso 

dentro da escola, uma pessoa que se reunisse com os alunos que 

pudesse falar sobre isso, faria diferença. Embora a escola pertença ao 

bairro, ninguém fala... Nos dias de hoje seria muito bom se 

acontecesse aqui palestras sobre drogas, sobre gravidez, na 

adolescência que acontece demais. (participante ‘Le’). 

 

Em sua fala, nossa interlocutora externa um olhar afirmativo em 

relação à inserção de saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA. Desse 

modo, podemos ponderar, salvo as devidas proporções, que a escola – ao negligenciar 
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ou mesmo não refletir de modo mais atento e planejado sobre o contexto social que lhe 

cerca, como as práticas cotidianas do entorno, os saberes criados na malha social que é 

tecida dia a dia e seus problemas mais prementes – parece repetir (mesmo que 

tacitamente) aquilo que Santos (2009) chama de pensamento abissal (quando se refere a 

realidades sociais mais amplas) a partir de regulações apropriativas que lida com os 

cidadãos como se assim não o fossem. Analogicamente, observamos no âmbito das 

falas dos participantes que o sistema educacional em vigor na EJA repercute o seu 

pensamento abissal de ação e/ou de omissão no âmbito do currículo no bojo dessa 

modalidade do Ensino Fundamental, onde a escola – mesmo sem perceber – se torna 

fiel executora dele. 

Entendemos que essas questões sociais problemáticas que 

preocupam a comunidade no entorno da escola; esta que, em suas concepções mais 

tradicionais repetem modelos de negação, de não reconhecimento dos saberes, das lutas 

dos alunos/moradores de Nova Natal e de suas realidades; corroboram (mesmo que de 

forma indireta ou inconsciente) para obscurecer esses saberes. No entanto, essas 

questões podem ser discutidas e problematizadas no contexto das aulas da EJA – com a 

mudança de pensamento pedagógico docente (principalmente), dentro da fronteira de 

diálogo professor/estudante, naquilo que o aluno considera ser uma aula interessante... 

 

Ah, uma aula cheia de ideias, de debates, de conversas, de sugestões, 

de opiniões. Tipo a violência e a partir dali você iria ouvir, debater. O 

professor iria ver o que tinha de interessante, o que despertou o aluno, 

o que achou de interessante. Ia ser uma aula diferente e abrir a mente 

pra vida. Você sabe que hoje em dia o jovem, principalmente, tem a 

cabeça muito voltada pra violência. Tudo dele é agir na base da 

violência. Era um assunto que a sala iria conversar, seria uma aula 

proveitosa (participante ‘I’). 

 

Nesse aspecto, é possível orientarmo-nos reflexivamente, no ensejo 

das falas, sobre o olhar que o aluno tem e nos demonstra em sua fala acerca do trabalho 

desenvolvido em sala de aula da EJA na EMPAA como sendo uma abordagem distante 

de envolvimento com a realidade onde está imerso o ser discente e da qual – queira ou 

não – faz parte a escola.  

Portanto, as práticas de violência, a desestruturação familiar e 

social provocadas pelas drogas, os direitos negados aos grupos sociais mais 

desfavorecidos ao longo dos tempos, bem como a falta ações políticas estruturantes nas 
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periferias; e, a falta de planejamento público em longo prazo que consiga suprir as 

demandas dos cidadãos, dos coletivos comunitários por melhores serviços públicos 

podem estar presentes no contexto do currículo da EJA como pontos cruciais para o 

debate emancipador dos indivíduos em sua formação escolar. São implicações que 

necessitam ser ampliadas para outros contextos e discutidas de forma transparente, 

dialética, politizada no sentido de conscientizações mútuas em busca da emancipação 

dos indivíduos por meio da troca de ideias, experiências e saberes.  

Os alunos reivindicam novas posturas e, indiretamente, concepções 

diferentes no currículo da EJA, mesmo que muitas vezes suas vozes sejam silenciadas 

antes de serem ouvidas. “Hoje, a violência e o uso de drogas é um problema. Uma coisa 

chama a outra. Dentro do colégio não se conta os alunos que têm esse tipo de problema. 

Isso poderia ser trabalhado na escola com certeza, porque esses jovens, sendo 

trabalhados, iam tentar se afastar” (participante ‘G’). Esses fatores ressoam dentro da 

escola, estão presentes na circulação dos sujeitos na EJA, partilham e participam do 

mesmo espaço/tempo, mas, de modo geral, continuam escondidos dentro do sistema 

educacional e, ao corroborar com esse sistema de omissão, mostra uma cultura do 

silêncio desinformativo nas práticas curriculares da Educação de Jovens e Adultos: de 

um lado, o professor derramando um conhecimento importante, porém abstrato e 

apartado das experiências cognitivas de vida do aluno; e, do outro, o aluno, silenciado e 

mudo, a absorver informações que não têm aparente ligação com sua vida cotidiana. 

 

Uma vez teve uma palestra sobre drogas aqui no Amadeu Araújo. 

Mas, sobre aqui de Nova Natal eu nunca vi. Se houve não foi do meu 

conhecimento. Seria bom trabalhar [sobre as questões da violência e 

drogas em Nova Natal] sobre isso, sabe por quê? Porque têm pais que 

já perderam filhos que estudavam, inclusive, nessa escola (participante 

‘E’). 

 

Conforme essas reflexões a partir das falas dos alunos participantes 

deste trabalho, concordamos com Arroyo (2012) quando afirma que a prática 

pedagógica se revitaliza sempre que se reencontra com os sujeitos da própria ação 

educativa, quando está atenta aos processos de sua própria formação humana. Processos 

de fecundos encontros entre a pedagogia escolar e outros jovens e adultos populares 

que, ainda tarde, chegam às escolas públicas. 
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Quando a ação educativa escolar ou extraescolar, de formação da 

infância, adolescência ou de jovens e adultos ou de educação popular 

se esquece deles e de seus processos, movimentos e práticas sociais, 

culturais e educativas e se fecha em discussões sobre métodos, 

conteúdos, tempos, instituições, calendários, avaliações [...] se perde e 

desvirtua. Perde suas virtualidades como teoria e prática educativa 

emancipatória (ARROYO, 2012, p. 28). 

 

No bojo dessas falas e reflexões, acreditamos e confiamos que, 

mesmo não sendo fácil buscar alternativas para um redimensionamento do currículo que 

é praticado na EJA da EMPAA com consideráveis resquícios da tradição curricular 

escolar, seja cabível ventilar novas possibilidades pedagógicas e curriculares que fujam 

da zona de conforto do processo de ensino e de aprendizagem atual, que verticaliza 

conhecimentos escolares e cria abstrações cognitivas que se ausentam da concretude dos 

significados experienciais vivenciados pelos alunos em seus cotidianos.  

Em nossa pressuposição de início neste trabalho, acreditávamos 

que a inserção no currículo da EJA de saberes presentes no entorno da escola – a partir 

do olhar discente, de sua voz – faria a diferença para a formação escolar destes no 

sentido de contribuir para diminuir o desinteresse e a desmotivação nas salas de aula 

dessa modalidade do Ensino Fundamental. Principalmente quando os participantes 

deitam olhar sobre a comunidade atualmente. Observamos que não estávamos tão 

distantes dessa premissa ao nos defrontarmos com posições críticas e conscientes do 

aluno sobre esses aspectos gerais que discutimos até aqui, neste capítulo. Entendemos 

que é um olhar conhecedor do cotidiano do conjunto em questão, que mesmo sendo 

carregado de subjetividade, demonstra entendimento do que lhe acontece ao redor. 

“Aqui tem cultura. Eu vejo aquelas moças toda noite ensaiando, lutando para se 

apresentar com os grupos de dança; o grupo de teatro de ‘F’. Porque quando se 

apresentarem vai ser como um grupo de Nova Natal” (Participante ‘E’). Diante das falas 

dos participantes, temos convicção de que nos aproximamos desse pressuposto com 

mais clareza, conforme a fala a seguir: 

 

Nova Natal tem muita coisa interessante. Tem a cultura, têm as 

diferentes pessoas que vieram de diferentes lugares que aqui fixaram 

moradia... No meu ponto de vista a escola não conhece a realidade de 

Nova Natal. A gente não estuda aqui na EJA, porque realmente não 

foi trabalhado. Acho que não está no, no... Currículo? Mas, faria 

diferença porque você estaria falando de onde você mora, mas você 

não tem conhecimento. Eu acho que contribuiria sim com o 

aprendizado um pouco ou muito, dependendo do interesse do aluno, 
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porque fugiria um pouco da rotina da EJA, do colégio, do ensino, mas 

despertaria sim o interesse (participante ‘I’). 

 

Nessa fala podemos perceber como a participante observa sua 

formação na Educação de Jovens e Adultos e como essa percepção aponta para uma 

avaliação de reconhecimento de distanciamento entre a prática curricular vigente na 

escola e o contexto cotidiano que a rodeia. Dada a nossa implicação docente na escola, 

temos consciência de que não é de todo evidente que a citada prática desconheça 

totalmente as realidades cotidianas de Nova Natal, ela está no âmbito delas e de uma 

forma ou de outra, recai-lhe as influências do contexto em maior ou menor grau, direta 

ou indiretamente. Outrossim, existem ações pedagógicas na EJA da EMPAA que se 

ancoram a partir das dinâmicas socioculturais da comunidade (o que já é um começo), 

mas entendemos que são ações isoladas, pontuais e singulares que não estendem 

ressonância mais ampla no todo da EJA, e não chega a ter uma prática sistematizada de 

diálogo entre todos os sujeitos nela implicados, entre discentes e docentes. De modo que 

falta uma compreensão mais integral pela qual se depreenda maior articulação e 

mobilização que envolva todos os atores em volta de uma concepção curricular do 

processo de ensino e de aprendizagem que aponte a democratização de saberes 

presentes no entorno da escola em meio a amparos interdisciplinares que estejam 

ligados aos conhecimentos trabalhados e largamente aceitos no currículo da Educação 

de Jovens e Adultos da EMPAA. 

Apesar de ser vigente, de modo geral, a ideia de que o interesse 

pela aprendizagem e sua real efetividade só dependa dos esforços dos alunos 

[discutiremos mais detalhadamente sobre esse aspecto no próximo capítulo], esse fator 

está mais ligado a um pensamento convencional, dentro do próprio sistema educacional, 

que colabora em certo ponto para distribuir conhecimentos tidos como válidos em 

detrimento de outros, forçando os alunos a aceitá-los conformadamente; não obstante, é 

capaz de criar tensões e conflitos entre docentes e discentes no movimento incisivo 

entre aquele que deposita conhecimento e aquele que é impelido a recebê-lo 

tacitamente. Nesse sentido, temos entendimento convergente com a seguinte 

argumentação: 

 

Esses conflitos podem fazer com que o formando se sinta confuso e 

ameaçado pela necessidade de mudanças em suas estratégias e 

condutas. O insucesso na aprendizagem pode implicar na perda de sua 
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percepção de autoestima e de autoconceito, podendo provocar a 

resistência e o abandono (PINHEIRO, 2011, p. 49). 

 

Percebemos que os alunos da EJA avaliam como, no mínimo, 

interessantes proposições curriculares que provoquem intersecção entre os saberes 

presentes no entorno da escola dentro de seu processo de formação na Educação de 

Jovens e Adultos no sentido de lhe despertar maior interesse pelo currículo que lhe pode 

ser oferecido, isto é, construído. Como podemos constatar nas próximas falas: 

 

O que tem em Nova Natal seria importante ser trabalhado na escola 

porque evolui mais o ensino e abrange mais... Porque além desses 

ensinamentos serem importantes para os alunos, para a aprendizagem, 

ia trazer violão, artesanato do bairro para apresentar. O aluno se 

interessaria até mais em vim (sic) para o colégio, tendo outras coisas... 

Uma boa oportunidade de atrair mais e com certeza o interesse 

cresceria. A diretoria do colégio poderia fazer isso, os professores 

(Participante ‘B’). 

 
Eu acho que seria importante pra gente estudar sobre a cultura do 

bairro. Porque no nosso próprio bairro têm coisas que precisam ser 

guardadas, documentadas para mais tarde, quando as crianças forem 

crescendo, os alunos novos forem chegando, eles vão entender que o 

nosso bairro tem pessoas criativas, que pensam no crescimento, no 

melhoramento daqui. Como a cultura de quadrilha, que hoje em dia eu 

não sei mais se ainda está acontecendo, mas acho que ainda tem nuns 

cantos por aqui (participante ‘E’). 

 

Notamos que os participantes acenam afirmativamente em direção 

ao entendimento acerca da importância pedagógica para o processo de ensino e de 

aprendizagem mais significativo no que se refere à inserção curricular dos saberes que 

estão imbricados em seu cotidiano, pois, carregam consigo cargas simbólicas 

pertinentes ao dia a dia dos alunos da EJA. Também percebemos nas falas a constatação 

de que as mudanças de cunho sociocultural intrabairro ocorrem no decorrer do tempo 

junto com o inerente dinamismo humano no cotidiano e nos lugares; e geram 

modificações nas formas de as pessoas estabelecerem suas relações sociais. 

As interações e mobilidades humanas alteram posturas e costumes 

de uma comunidade. Porém, as tradições não desaparecem. São mutáveis e 

reorganizáveis nos cenários de novas necessidades e demandas em cada período de 

tempo; assim, salientamos que certas tradições da cultura do povo mantêm-se presentes 

em Nova Natal (como as manifestações de festas juninas), mas com outra lógica, 
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redimensionadas e no âmbito de novas metodologias, materializando-se dentro da 

comunidade, diante de novas conjunturas sociais, causando suas modificadas 

influências no seio da população do lugar. 

Ao mesmo tempo em que os processos humanos são dinâmicos, a 

preservação da memória de um povo, de suas práticas culturais, é preponderante para 

seu desenvolvimento e identificação social enquanto produtores de sua cultura. A 

memória coletiva que perpassa as gerações cria e recria as bases dos saberes construídos 

no cotidiano no decorrer da história, merecendo muita atenção por parte do trabalho 

pedagógico escolar que esteja dentro do respectivo contexto de comunidade 

(especialmente na EJA).  

Podemos delinear como exemplo uma reflexão acerca das 

possibilidades de problematização curricular da EJA em meio a prismas 

epistemológicos sobre um mesmo aspecto sociocultural, entre as dimensões das 

mudanças sociais e seus costumes (revelados nas falas dos alunos participantes) e da 

dimensão da resistência de certas tradições da cultura do povo, no sentido de 

fortalecimento de identidades de saberes por meio da memória imaterial, que reside na 

coletividade humana, como em Nova Natal. Nesse sentido, corroboramos com a 

seguinte reflexão: “a prática cultural contida em uma memória coletiva é a articulação 

das representações pelas quais os moradores de uma comunidade constroem sua 

identidade social” (PINHEIRO, 2011, p. 53). Assim, a memória do aluno da EJA que 

também é residente em Nova Natal pode ser uma fonte primorosa para sistematizações 

de debates pertinentes sobre a história da comunidade. Como vemos abaixo: 

 

Acho que o bom é a história de Nova Natal, o início de tudo. É como 

eu falei: eu acho que estimularia mais o aluno, quer seja jovem ou 

adulto, a buscar melhorias para o seu bairro [se estudassem os 

acontecimentos cotidianos de Nova Natal] se entrasse para o currículo 

da escola, se fosse implantado através dos professores. No caso, eles 

teriam que aprender sobre a história do bairro. Eu acho que eles não 

sabem da história do bairro (participante ‘Le’). 

 
A história do bairro é rica. Se a gente soubesse buscar essas coisas que 

acontecem no bairro, que muitas vezes nós não queremos tomar 

conhecimento, se a gente soubesse trazer pra cá... Pra cá que eu estou 

dizendo, não somente para o colégio, mas pra nossa vida, para o nosso 

meio, certo? Como certeza ia [o aluno da EJA] valorizar o nosso 

bairro. Eles [os alunos] preferem ir para fora porque não têm boa 

recepção no próprio bairro, se evadem... Com certeza a escola poderia 

ser um ponto de ligação, talvez programando um evento, trazendo 
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esses artistas [de Nova Natal] pra dentro da escola, fazer uma grande 

movimentação com o aluno... E se for necessário, a gente consegue 

pessoas pra cá para dar curso, na escola (participante ‘G’). 

 

A partir dessas falas, podemos compreender que a escola pode ser 

um elo de reflexão e de problematização acerca das produções de saberes que permeiam 

Nova Natal, sua história e memória. Mas, para tanto, é necessário um trabalho 

pedagógico democrático, com a direta participação dos alunos, com estudos 

sistematizados que possam avançar no compasso necessário entre a mediação das 

tensões e divergentes opiniões, com planejamento orgânico e autoavaliativo, articulando 

conhecimentos no que poderíamos chamar de ecologia de saberes (defendida por 

Boaventura de Sousa Santos), retroagindo e se retroalimentando para criar novas 

possibilidades de interligação de saberes. 

  

A perspectiva inter/transdisciplinar combina, coopera, solidariza, 

desmistifica. Portanto, é uma perspectiva de reciprocidade, de 

mutualidade, possibilitando o diálogo fecundo entre os vários campos 

do saber. Percebe o todo não pela somatória das suas partes, mas pela 

percepção de que tudo sempre está em tudo, que toda ação repercute 

em mais ação, permitindo que o pensamento ocorra com base na 

reflexão, no diálogo entre as diferentes áreas do saber (SANTOS, 

2012, p. 27). 

 

Temos a exata noção de que redimensionar as práticas pedagógicas 

na EJA da EMPAA, de modo a se contemplar novas possibilidades de saberes presentes 

no cotidiano do entorno da escola como estamos propondo, requer disponibilidade dos 

sujeitos dessa modalidade da educação formal, bem como remodelagem de conceitos 

tradicionais acerca da compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem, e, isso, 

não se conquista por meio de imposições ou imediatismos. Essas novas possibilidades 

solicitam dos sujeitos estudos sistemáticos, avaliações e reavaliações de suas práticas 

num processo cíclico de tentativa e erro até mesmo em reconfigurações metodológicas a 

partir de incertezas dentro de um movimento escolar duradouro e contínuo. 

Com isso, não estamos afirmando que devemos esquecer os 

conhecimentos escolares que, ao longo da aventura escolar humana, foram construídos e 

estabelecidos por suas respectivas imprescindibilidades na formação escolar do aluno. 

Mas, estamos falando de articulações equilibradas e significativas entre os saberes 

envolvendo os discentes e os docentes, ativamente. Dessa forma, concordamos com 
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Pinheiro (2011, p. 44) que “a apreensão de saberes construídos pela ciência, para além 

de um direito social, é também uma ferramenta para compreensão dos acontecimentos 

sociais e seu questionamento”. Enfim, um currículo na EJA que reflita os saberes do 

entorno da escola presentes no cotidiano que estamos problematizando não pode negar 

os conhecimentos cientificamente construídos e trabalhados nas instituições de ensino. 

Mas, o contrário – entendemos – ser também relativamente verdadeiro. 

Mas, criar meios pedagógicos na EJA que possam mediatizar os 

diversos saberes (gerais e contextuais) de forma que, nas práticas curriculares em sala 

de aula, alunos e professores sejam capazes de mobilizar esforços no processo de ensino 

e de aprendizagem através de diálogos horizontais, pode ser um caminho para 

minimizar o desinteresse e a negação do aluno da EJA por seu processo formativo 

dentro da escola. E, em nosso processo empírico, as falas dos participantes apontam 

nessa direção, demonstrando de modo afirmativo que assim se endossaria a natureza 

significativa de sua formação escolar na EJA, como podemos constatar:  

 

Eu creio, verdadeiramente, que não haveria tanta desistência se 

trouxesse tudo isso, a riqueza do bairro de Nova Natal pra dentro da 

escola, não haveria tanta desistência. É como se a gente tivesse a 

semente sendo plantada, germinando, crescendo, frutificando e 

daqueles frutos já estava dando novos frutos. Todos deveriam 

conhecer. Isso despertaria mais interesse, vontade de se integrar, de 

procurar conhecer mais (participante ‘G’). 

 

Para mim seria importante estudar [sobre Nova Natal]. Muitas pessoas 

iam querer descobrir, ia ser diferente. Porque os alunos iam ter 

interesse de buscar algo a mais do bairro. Tem gente que tem sonhos, 

sabe? Mas, é como se deixasse aquele sonho morrer, não quisesse 

realizar. Eu observo muito o aluno jovem aqui e sobre isso precisam 

despertar, porque acha que é pobre e não vai ter oportunidade na 

vida... (participante ‘E’). 

 

Podemos perceber que os participantes associam essas 

possibilidades curriculares com seus interesses pessoais (identidade) e, que de modo 

geral, não conseguem vislumbrar de forma concreta uma aproximação entre seu 

cotidiano e os conhecimentos comumente trabalhados na EJA. Também 

compreendemos que, ao falar de sonhos, a participante expõe uma conjuntura de vida na 

esfera individual que aponta para o desejo de se concretizar boas condições humanas de 

existência. Diante das dificuldades diárias, dos problemas sociais evidenciados nesse 

bairro periférico e de certa fragilidade deste dentro do complexo social geral, as pessoas 
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que estão nele inseridas chegam até mesmo a negarem seu valor individual e até mesmo 

social, histórico e cultural de modo coletivo. De forma paralela, isso acontece também 

na escola quando esta não evidencia explicitamente os saberes contextuais e 

significativos aos discentes que estão no seu entorno. Com isso, acreditamos também 

que acontece a materialização prática do desânimo e do abandono da consciência crítica 

acerca da valorização do sujeito implicado.  

Sabemos que a Educação de Jovens e Adultos é complexa e requer 

um olhar atento no processo educativo escolar, pois existem muitas diferenças 

convivendo em um mesmo espaço físico e pedagógico (a sala de aula, por exemplo). A 

questão das distintas idades entre jovens em relação aos adultos – ambos com níveis de 

interesses paradoxais – exige que a escola busque reflexões pertinentes que possam 

colaborar para aproximar as práticas culturais de ser/fazer desses grupos, criando pontes 

pertinentes entre saberes, aproximando-os. Apoiamo-nos em Pinheiro (2011), em 

relação a essa questão, quando essa autora aponta, por exemplo, que a recuperação de 

tradições comuns no espaço educativo, como investigação das festas e eventos locais, 

além de ampliar os referenciais socioculturais dos alunos, pode se apresentar como um 

elo entre grupos ao estabelecer pontos comuns de afinidade mútua.  

O olhar do aluno acerca de sua formação na EJA não percebe essa 

prática mediadora com o saber local no qual ele está inserido como morador do entorno 

da escola. E, entendemos que ele pode ser o agente principal dessa mediação. “Os 

professores não conhecem sobre o bairro. Não moram aqui, não têm como saber. Tem 

sim, através de outras pessoas” (participante ‘Lu’); e, “o professor precisa buscar sobre 

Nova Natal através das pessoas que estão aqui há mais tempo que você: moradores. 

Quem tem curiosidade começa a cutucar” (participante ‘C’). O modelo instituído na 

educação formal, na EJA, não transige dialogicamente com seu aluno, impelindo a esta 

grande barreira conceitual em seu processo formativo escolar, dificultando a quebra de 

paradigmas curriculares dentro da instituição de ensino escolar. Portanto, o 

protagonismo discente não é valorizado; e, via de regra, deixa de ser lembrado no 

processo de ensino e de aprendizagem. No entanto, pode ser fonte inesgotável de 

investigação e parceria com o docente, com a escola. “A escola é de Nova Natal, 

pertence, mas não se integra. É cada um por si e Deus por todos. Infelizmente a escola e 

nem os professores procuram saber do conjunto. Não é do meu conhecimento” 

(Participante ‘G’). Nesse sentido, compreendemos as práticas educacionais na EJA da 
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EMPAA ainda ancoradas em princípios verticalizantes em relação à sua concepção 

curricular, primando por modelos prontos e pouco dialógicos de modo geral. “A escola 

não presta atenção à Nova Natal. Ela só está aqui. Ela está no Centro. Pronto” 

(participante ‘C’). 

Ao discutirmos sobre a atualidade de Nova Natal e, pensando-se a 

escola como ente inserido materialmente nesta comunidade, entendemos que o olhar do 

aluno no âmbito de suas percepções desses aspectos sobre os quais estamos refletindo, é 

de descrença em relação à integração efetiva dessa instituição ao contexto social citado; 

e isto pode ser o reflexo das ausências de sua atuação proativa na EJA como sujeito de 

saber. Embora transpareçam posições muito taxativas, vez por outra, relativizamos essas 

falas com ponderações que nos permitem inferir que a falta de posturas pedagógicas 

com amplo assento no compartilhamento de ideias e saberes dos quais estamos a tratar, 

leva o aluno a crer que a EMPAA só está localizada em Nova Natal. No entanto, 

observamos que a presença do aluno/morador no chão da EJA já confere influências 

comunitárias nesta instituição. Mesmo que, de modo geral, não sejam por esta, 

reconhecidas explicitamente.  

 

A vida de todas as pessoas é muito corrida. As pessoas têm tempo só 

pra si, e para si de novo. Então, por que prestar atenção a uma coisa 

que não é divulgada? Por que prestar atenção a uma coisa tão 

pequena? Porque na opinião das pessoas que não sabem são coisas 

pequenas, irrelevantes [refere-se aos professores atentarem para as 

coisas cotidianas e para a história de Nova Natal]. Não tem 

necessidade de eu saber e nem me interessar por uma coisa que para 

mim é qualquer coisa (participante ‘C’). 

 

 

Compreendemos que é percebida pelo aluno/participante a 

negação, de forma geral, dos docentes em relação às produções de saberes que são 

conduzidas no cotidiano do aluno. Em sua análise surge um olhar que se coloca em 

posição desvalorizada e até mesmo em certo sentido, vê-se ignorada, por parte do 

professor em meio às práticas pedagógicas na EJA que caminham por convenções que 

se caracterizam por estarem mais arraigadas à tradição curricular. Dentro desse aspecto, 

não vislumbram perspectivas, em seus olhares, de que suas narrativas e suas 

experiências possam ser colocadas em um vértice de destaque por parte dos professores 

no processo de ensino e de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. No 

contexto dessa questão, corroboramos com o pensamento de que “as diferentes 
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narrativas tecem redes de conhecimentos a partir das quais podemos compreender 

melhor as questões que nos inquietam e que investigamos, em sua complexidade e 

localidade” (OLIVEIRA; SGARBI, 2008, p. 22). Nesse sentido, essas redes poderiam 

ser apropriadas dentro das práticas curriculares na EJA. 

Embora os participantes percebam que o professor não atenta para 

as potencialidades curriculares dos saberes que estão no entorno da escola; e, mesmo 

diante de um cenário educacional pouco promissor, os alunos também reconhecem os 

esforços docentes, as suas dificuldades inerentes ao trabalho pedagógico na EJA. Em 

certa perspectiva, nosso interlocutor iguala a condição docente à sua diante do 

referencial que lhe é mostrado no seio do atual sistema educacional da EJA de forma 

mais alargada. Imputando ao professor certo status de abnegado com uma missão em 

sua prática e não como um profissional da educação
7
 que tem responsabilidades e ética 

a serem perseguidas no seu fazer pedagógico (como podemos perceber na fala a seguir).  

 

Por exemplo, a professora ‘YYY’, ela é uma bênção! Ela vem de tão 

longe, cansada, como hoje eu vi. Vinha toda molhada. Mas, ela vem 

dar aula. Ela vem fazer esse sacrifício, porque pelo tempo que ela tem 

de aula poderia nem vir. Ela tem tempo? Tem alguma coisa 

estimulando ela aqui para saber mais sobre Nova Natal? Porque os 

professores, assim como os alunos, precisam ser estimulados para 

buscar um conhecimento sobre onde eles estão (Participante ‘C’). 

 

Aqui, a questão do tempo na EJA é convocada como forma de 

justificativa para a ausência de um trabalho pedagógico nessa modalidade do Ensino 

Fundamental que envolva a descoberta e discussão de saberes que estão presentes no 

entorno da escola; no entanto, os próprios alunos apontam caminhos para que uma nova 

concepção curricular possa ser empreendida na Educação de Jovens e Adultos. 

 

                                                 
7
 Nóvoa (1992, p. 02 e p. 13) nos ensina que esta concepção de se ver o professor como um missionário é 

consolidada no século XIX, mas também nos aponta que é preciso desde a formação docente se estar 

atento ao papel profissional do docente, segundo este autor: “Ao longo do século XIX consolida-se uma 

imagem do professor, que cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao sacerdócio, com 

a humildade e a obediência devidas [...] A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-

formação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional”. 
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Os professores dessa escola sabem da história de Nova Natal? O 

senhor sabia? Se sabia é porque o senhor se interessou, é curioso, né? 

Gosta de cutucar os outros. Os outros [professores da EJA] têm essa 

curiosidade ou eles estão focados naquele mundinho deles, naquele 

conteudinho deles? Eu acho que estão focados no mundo deles, no 

conteúdo ao qual eles têm de dar. É o interesse dos professores: - eu 

tenho um conteúdo, eu tenho uma visão, eu tenho que passar aquilo, é 

minha função... (participante ‘C’). 

 

Eu não vejo que os professores conhecem Nova Natal. O único 

professor que se interessa pelo bairro de Nova Natal, sobre a cultura 

daqui, sobre tudo que tem de melhor pra nós é você. Até hoje é você, 

outro não. Sinceramente, não é porque eu estou na sua frente... 

(Participante ‘E’). 

 

A curiosidade citada na fala da participante tem significado de 

investigação, de “procurar saber com”, isto é, remete à questão do estabelecimento de 

práticas dialógicas e democráticas dentro do processo de ensino e de aprendizagem na 

busca por reflexões e ações pedagógicas que possam se constituir como emancipatórias 

para os sujeitos em sala de aula da EJA. Todavia, reafirmamos que práticas isoladas 

dentro do contexto da EJA na EMPAA não têm capilaridade educacional no sentido que 

estamos discutindo aqui. Isso somente será possível a partir do envolvimento de todos 

(principalmente os docentes), a partir de mudanças e aberturas conceituais para novas 

possibilidades de práticas curriculares. 

Obviamente a escola e os professores das EJA não estão 

desconectados do entorno de Nova Natal. Recebem influências, estão lá de ofício. 

Comunicam e são comunicados pelo entorno. A questão é a negação sistemática desse 

entorno que reverbera no processo de ensino e de aprendizagem que, de modo geral, não 

atende às expectativas dos discentes, abstraindo-lhes dos significados apreendidos no 

cotidiano de suas experiências de vida, do seu trafegar por complexos meios e redes 

sociais entre suas práticas de indivíduos pertencentes a uma coletividade.  

 

O que acontece no cotidiano deveria fazer parte da aprendizagem da 

gente. Seria uma aprendizagem a mais pra gente. A cultura, sobre o 

saber dos mais velhos, que moram há muito tempo e sabem mais que 

os mais novos. [...] A gente se sentiria mais ajudado. Seria bom 

porque cada um tem uma opinião. Todo mundo ia sentar e conversar e 

cada um daria sua opinião... Seria melhor para chegar a uma 

conclusão para o aluno se dar mais valor. Até porque, acontece da 

pessoa morar aqui e não saber o suficiente [do lugar] de onde mora. E 

se tivessem [aulas] ajudariam a você saber mais e terminaria você 

se envolvendo com aquilo. Poderia até, você mesmo prosseguir, ter 
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vontade de saber mais, procurar saber, não só esperar daquele 

professor o pequeno conteúdo que ele deu... Buscar descobrir mais 

coisas com os mais velhos (participante ‘Lu’). 

 

Diante do exposto, ao pensarmos em nossa experiência cotidiana, 

sabemos que é possível trabalhar dentro de sala de aula a partir de processos dialógicos 

e horizontais. É possível compreender que há a necessidade de reconhecer os saberes 

presentes nas práticas cotidianas do entorno da escola porque elas têm significados para 

os alunos da EJA, visto que eles também são moradores de Nova Natal e participam 

delas e ajudam a produzi-las na complexidade sociocultural da comunidade. Das 

reflexões organizadas por Alves (2011) podemos perceber que uma sala de aula sempre 

será constituída de sujeitos que sabem uma série de coisas e deixam de saber outras, 

num processo incontrolável. Mas, quanto maior as possibilidades abertas pelo currículo 

formal para dar conta dessa multiplicidade, mais ele estará inserido no cotidiano da 

experiência escolar. 

Percebemos que os participantes entendem como pertinente a 

inserção dos saberes do entorno da escola às praticas curriculares da EJA. Entendemos 

que, diante de seus olhares acerca de Nova Natal – sua trajetória histórica, suas 

problemáticas sociais e/ou suas potencialidades entendidas por eles como positivas – 

nossos interlocutores acenam em direção aos saberes mais pertinentes que estão 

presentes no cotidiano da comunidade. 
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Capítulo III - A Escola 

 

 Neste capítulo, apresentaremos reflexões que recaem no âmbito da 

Escola Municipal Professor Amadeu Araújo (EMPAA), onde realizamos nossa pesquisa 

para este estudo a partir de nosso objeto de pesquisa. Instituição esta onde trabalhamos 

na docência da Educação de Jovens e Adultos, e que também é a escola onde estudam 

os participantes de nossa investigação.  

Como acima mencionado, esta escola (melhor descrita no primeiro 

capítulo) é o local do nosso processo empírico onde desenvolvemos nossa pesquisa de 

natureza qualitativa, observando-se a questão de os saberes presentes no entorno da 

escola no tocante à sua inserção no currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a 

partir do olhar discente sobre sua formação escolar e como o aluno da EJA analisa a 

inserção de saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA ao olhar sua 

formação escolar?  

Portanto, este capítulo está pautado na EMPAA, seu contexto de 

atuação na EJA, sua organização pedagógica e conceitual a partir do seu Projeto 

Político-Pedagógico (especialmente acerca da modalidade citada), que orienta o 

processo de ensino e de aprendizagem dessa instituição de Ensino Fundamental, 

comparando-se às análises dos participantes para que seja possível ajudar-nos ao 

tecimento de problematizações sobre novos saberes quanto ao currículo da EJA. Nesse 

contexto, analisamos aqui também como os entrevistados desta pesquisa debruçam seu 

olhar a respeito da atuação do professor e do próprio aluno da Educação de Jovens e 

Adultos dessa instituição para que consigamos compreender como os discentes pensam 

a inserção curricular de saberes presentes no entorno da escola a partir de seu olhar 

sobre a sua formação escolar na EJA. 

Em um breve itinerário histórico, no tocante à educação de adultos, 

a EMPAA ainda trabalhou com projetos isolados, cujo trabalho pedagógico era baseado 

em propostas e materiais didáticos nacionais, e em 1990, adotou a configuração atual da 

Educação de Jovens e Adultos, inserida no contexto do Ensino Fundamental. Em 1998, 

trabalhou também com o Projeto Acreditar
8
, o qual buscou ações em sala de aula que 

contassem com situações de experiências diferenciadas. Nesse mesmo ano, foram 

implantadas na educação municipal as Diretrizes Curriculares de Educação do 

                                                 
8 Projeto destinado à Educação de Jovens e Adultos e efetivado pela Secretaria Municipal de Educação do 

Natal/RN em meados da década de 1990. 
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município do Natal através do Conselho Municipal de Educação (CME). Atualmente, 

organiza-se a EJA por um sistema semestral delimitado em níveis de ensino III e IV, 

além de contar com turmas de alfabetização (nível II). Em seu percurso histórico já 

chegou a trabalhar com quatro turnos (o intermediário foi encerrado em 2004). 

Atualmente, funciona em três turnos e se configura como uma das poucas unidades do 

Ensino Fundamental do município do Natal que disponibiliza seis turmas do nível III da 

Educação de Jovens e Adultos, quatro turmas do nível IV e duas do nível II dessa 

modalidade de ensino. É nesse espaço físico que é abrigada toda parte didático-

pedagógica, onde se desenvolve os processos administrativos, de ensino e de 

aprendizagem da EMPAA. 

Como instituição de educação formal, escolar, do Ensino 

Fundamental, que faz parte de um sistema educativo municipal que é regulamentado 

pela Constituição Federal, e em leis infraconstitucionais, em âmbito nacional e local, a 

EMPAA carrega consigo a responsabilidade social, cultural, histórica e política de 

contribuir com o avanço da qualidade de vida das pessoas que nela acreditam (que dela 

necessitam) e, que lá se ancoram para estudar e ampliar conhecimentos, saberes e suas 

potencialidades frente ao mundo contemporâneo, via educação escolar. 

 

A escola é uma criação nova na história do homem. Como a 

conhecemos hoje, tem pouco mais de duzentos anos e nasceu com a 

missão de transmitir às novas gerações o saber sistematizado pela 

humanidade. Todavia, a relação dos povos com o saber parece ter 

sempre existido. [...] Uma primeira grande mudança no desenrolar da 

humanidade ocorreu na passagem do período em que o saber era 

transmitido oralmente para a época em que é realizado mediante a 

escrita (PENIN, 2001, p. 34, 35). 

 

Desse modo, pensar/agir a respeito da escola em questão, seus 

rumos, sua função, seu compromisso, sua missão, sua atuação cotidiana, não é somente 

privilégio dos professores, direção, coordenação pedagógica, corpo técnico, mas 

também dos seus estudantes e da comunidade que a rodeia de forma objetiva, madura e 

heterogênea. No caso da Educação de Jovens e Adultos, esse processo reflexivo e 

atitudinal por parte de todos se mostra mais premente e essencial, dada suas peculiares e 

suas características para que seja possível diversificar saberes e criar meios flexíveis 

para que o trabalho pedagógico na EJA seja compartilhado por todos a partir de práticas 

rotineiras que valorizem todos os envolvidos. 
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Devemos refletir, compartilhar e superar velhos discursos. A 

heterogeneidade, a individualização e o trabalho cooperativo com 

participação da comunidade educativa são três ângulos de um mesmo 

triângulo. A participação da comunidade é imprescindível para tornar 

possível o trabalho no campo da diversidade, já que esta só pode 

acontecer, em um ambiente de comunicação aberto e flexível, 

adaptado ao contexto e que permita a livre expressão dos professores, 

dos alunos e dos membros da comunidade (IMBERNÓN, 2000, p. 

85). 

 

Em meio aos caminhos teoricamente construídos pela escola, em 

especial a EJA, e em suas práticas convergentes e divergentes entre tantos atores que 

nela atuam, um ponto importante é perceber formas de envolvimento da comunidade 

que a rodeia e, principalmente, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (também são 

moradores da comunidade e os que podem tecer análises sobre a escola, enquanto 

comunidade e sujeito discente) em relação ao modo como estes sujeitos entendem a 

escola. Isso se torna importante, pois pode contribuir para que essa modalidade se 

desenvolva na escola de maneira qualificada e que possa atender aos anseios gerais do 

corpo discente e desejado pelo corpo docente da EMPAA da citada modalidade de 

Ensino Fundamental, à qual nos detemos neste trabalho. Neste caso, pensar o currículo 

da EJA pode ser fundamental. 

Nesse sentido, em trinta anos de trajetória educacional, entendemos 

que a EMPAA imbrica-se na história de Nova Natal e a modalidade EJA, em especial, 

firma-se como o meio de estender à comunidade a possibilidade de ser uma instituição 

escolar disponível para os moradores tanto do conjunto onde se insere e para os 

moradores de loteamentos circunvizinhos que surgiram nas últimas décadas. “Sua 

demanda é constituída por crianças, adolescentes e adultos provenientes do Conjunto 

Habitacional de Nova Natal, além dos que residem nos Loteamentos Boa Esperança, 

Jardim Progresso (Bairro de Nossa Senhora da Apresentação), Cidade Praia, 

Nordelândia, Câmara Cascudo, José Sarney (Bairro de Potengi) e Nova República” 

(PPP, EMPAA, 2011, p. 5). 

Desse modo, a EMPAA atende a um contingente expressivo de 

pessoas e deixa de atender a um contingente ainda maior devido a suas limitações 
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físicas
9
. Ela se configura como o lócus onde se encontra uma diversidade de 

estudantes/moradores de seu entorno (em especial na EJA) de todas as idades, de muitas 

origens, com diversas experiências de vida que convivem numa multiplicidade de 

expressões culturais, de profissões, de poder aquisitivo, de vivências cotidianas... Que 

habitam as mais distintas partes do bairro Lagoa Azul (que engloba alguns loteamentos 

e o conjunto Nova Natal). Esse emaranhado social faz da Educação de Jovens e 

Adultos, na Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, uma forma orgânica, diversa e 

complexa de enorme dificuldade em se operacionalizar o processo de ensino e de 

aprendizagem escolar. 

 

3.1  A escola: o olhar do aluno 

 

O aluno não tem familiaridade técnica com as questões de 

currículo, suas teorias, e, de modo geral, os conteúdos trabalhados em sala de aula são 

os modos mais aproximados para que ele perceba esse currículo. Por práticas históricas, 

geralmente, a escola e os docentes não costumam envolver os discentes do Ensino 

Fundamental (e neste, incluindo a EJA) na discussão curricular, no planejamento. Na 

EJA, em especial por também tratarmos com sujeitos adultos, cremos que esse 

envolvimento seria preponderante para uma educação realmente emancipadora. Para 

chegarmos a atingir nosso objetivo, no Grupo Focal e nas entrevistas individuais, a 

questão do currículo foi tratada com os alunos participantes discutindo a inserção 

curricular dos saberes no entorno da escola ao currículo da EJA a partir de sua formação 

escolar na Educação de Jovens e Adultos; foram investigadas questões como as práticas 

docentes, o interesse discente, as condições estruturais e pedagógicas da escola ao 

receber o aluno, o sistema curricular da EJA no município do Natal/RN, que delineia 

metodologicamente a divisão das disciplinas por blocos semestrais. 

Como espaço de distribuição de conhecimentos que, via de regra, a 

escola representa concepções culturais e sociais por meio de um currículo que em muito 

está alinhavado ao capital de conhecimento dominante, de seus grupos de poder e de 

ideologia em um determinado meio social, a escola é estruturada e gerida para dar vazão 

                                                 
9
 Em Nova Natal, nos últimos anos, várias turmas da EJA foram fechadas (prática recorrente no sistema 

educacional do Natal/RN), como na E. M. João Paulo II e na E. E. Arquiteta Elizabeth de Fátima Araújo 

Guilhermino. Muitos dos seus alunos buscaram a EMPAA para seguir estudando no Ensino Fundamental. 
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ao seu objetivo maior de formar pessoas para uma sociedade contemporânea dentro do 

capitalismo neoliberal e especulativo em um país ocidental como o Brasil. 

De todo modo, não é comum se reconhecer nela o estudante 

enquanto sujeito de participação decisória. Assim, o espaço na busca por outros 

conhecimentos que, em geral, estão ausentes de suas experiências diárias (como na 

EJA), em alguns momentos faz o aluno enxergar a instituição escolar numa lógica mais 

aproximada das concepções e vivências que têm no setor privado, do trabalho, onde ele 

acaba – por urgente necessidade e logo cedo – por se tornar mais versado nesse meio. 

“O que motiva vir pra escola é só a necessidade mesmo, e o que desmotiva é a falta de 

organização da escola” (Participante ‘Lu’).  

Na Educação de Jovens e Adultos, o aluno (muitas vezes) faz parte 

do mercado de trabalho, vivenciando neste, experiências profissionais das mais diversas 

sob algumas lógicas organizacionais de mercado, por isso, traz em seu olhar certo 

estranhamento em relação à escola, seu ambiente físico e administrativo. Pois, esta, 

organiza-se sob outra perspectiva em relação aos ambientes em que muitas vezes 

trabalha o estudante, onde é mais versado em grande parte de sua vida. Esse aspecto 

pode causar estranhamento ao discente quando chega à EJA, podendo contribuir para 

que não se sinta bem acolhido ou confortável dentro da escola, para que possa bem 

desenvolver-se no processo de ensino e de aprendizagem. 

Porém, como as instituições de educação formal têm espaços 

físicos e simbólicos mais plurais, sua organização tradicional causa ao aluno da EJA 

certo desconforto, e por vezes, quando não se sente integrado no âmbito do 

conhecimento trabalhado, causa-lhe desestabilização de sua zona de conforto em não ter 

evidenciado os saberes cotidianos dos quais usualmente está inserido. Tampouco lhe é 

possibilitado o debate aberto para sua melhor compreensão da sistemática escolar e, de 

modo geral, o aluno acaba por exercer um papel bem mais passivo do que exerce no seu 

cotidiano fora da escola. 

 

Eu, verdadeiramente, acho a estrutura da escola o “Ó do borogodó”: 

eu acho um pouco desorganizada, não tem estrutura boa, nem os 

quadros em sala de aula são bons para os professores escreverem, nem 

tem ventilador, nem cadeira tem direito. Não tem nada: não temos 

água para tomar, não temos um banheiro legal, as cadeiras quebradas, 

o quadro negro lá em baixo que tem hora que a gente não vê nada 

direito. Então, sinceramente, se eu não quiser algo melhor para a 

minha vida, o que é que virei fazer aqui? Acho que é porque somos 
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adultos a direção relaxa mais e não presta atenção que chegamos 

cansados do trabalho e temos mil e uma coisas pra fazer. Nós 

precisamos de incentivo como qualquer outro aluno. Estamos aqui 

porque queremos alguma coisa, algo melhor (Participante ‘C’). 

 

Sabemos que as condições estruturais de uma instituição de ensino 

também influem nas práticas pedagógicas, bem como na própria aprendizagem; e, 

quanto à organização curricular, discutir as questões de estrutura e de gestão da escola 

nos faz acreditar que seja pertinente; embora esteja presente de forma indireta: presente 

naquilo que podemos considerar como sendo oculto dentro do currículo juntamente com 

os fatores humanos e seus embates no âmbito de seus espaços. O que para Apple 

(2006), nesse sentido, ajuda a reforçar regras básicas em seu interior, e acabam sendo 

incorporadas pelos alunos.  

Assim, entender como o aluno da EJA olha para dentro da escola, 

como analisa a organização escolar por meio da gestão e como percebe o espaço físico 

onde se desenvolve o seu processo de formação escolar é preciso, justamente para que a 

instituição de ensino que queira modificar-se consiga novas alternativas para conquistar 

resultados pedagógicos mais pertinentes à sua realidade. “A estrutura da escola não é 

boa: está faltando reparo, boa parte das coisas está danificada, a biblioteca é horrível, 

até pouco tempo a sala de informática não funcionava” (Participante ‘Le’). Pensar nesse 

suporte estrutural da escola é necessário para que a gestão, coordenação pedagógica, 

professores e alunos possam refletir sobre como adaptarem-se a uma realidade 

deficitária e, assim, buscarem soluções para que se ponha em prática um currículo que 

democratize saberes, a partir de mudanças quanto à postura que se assume no chão 

escolar. 

 

As salas de aula poderiam ter uma estrutura melhor. Os ventiladores 

são quebrados, carteiras também, a gente vai fazer um trabalho na 

biblioteca, não tem o livro que a gente quer, e isso para o aluno é 

péssimo porque o tempo da gente já é curto, muitos trabalham, e como 

a gente não tem tempo, gostaria de ir direto à biblioteca e encontrar o 

conteúdo que o professor pede (Participante ‘Lu’). 

 

Notamos que o aluno se percebe dentro de uma modalidade de 

Ensino Fundamental, a EJA, que é peculiar. E, seja por sua configuração pedagógica, 

seja em função de características dos seus alunos (muitos trabalhadores, pessoas adultas, 

com certa idade, por exemplo), a questão do aparato físico de suporte e da questão das 
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concepções pedagógicas que a escola prioriza e dispõe correlacionam-se no 

entendimento discente diretamente à facilitação ou não do processo de ensino e de 

aprendizagem a que é submetido dentro de um tempo escolar disponível, e relativizado 

na Educação de Jovens e Adultos.  

O espaço pode ser pensado de múltiplas maneiras e não somente 

como um lugar ou uma referência física, como uma instituição escolar e sua arquitetura. 

Para Ribeiro (2004), o espaço não é neutro e está impregnado de signos, símbolos e 

marcas de quem o produz, organiza e nele convive, por isso, tem significações afetivas e 

culturais. Assim, em relação à escola, o espaço e seus artefatos de funcionamento físico 

fazem parte da experiência do aluno da EJA e pode ser decisivo no processo de ensino e 

de aprendizagem. Desse modo, o espaço escolar passa a ter uma dimensão de ambiente 

de vivências e troca de experiências humanas, podendo causar a sensação de bem-estar 

como um ambiente de pertença do sujeito, ou, causar efeito contrário. 

 

O espaço escolar é um constructo gestado por múltiplos interesses 

manifestos e ocultos que podem afetar a vida dos sujeitos, gerando 

inclusões e exclusões. É, portanto, um elemento significativo do 

currículo, aqui entendido em uma perspectiva mais crítica que 

contempla o conceito de currículo oculto, ou seja, normas e valores 

que embora não estejam explícitos são, efetivamente, transmitidos 

pela escola (RIBEIRO, 2004, p. 104). 

 

Isso nos parece interessante para compreendermos como o aluno se 

sente na escola (o amparo que tem dentro de uma condição peculiar que se trabalha na 

EJA, sentindo-se integrado, pertencente a um determinado ambiente), enquanto ator 

participante de um espaço educacional. Acreditamos que o ambiente físico e a forma 

como se organiza administrativamente uma unidade escolar colaboram ou não – 

indiretamente – para o desenvolvimento do currículo concebido nesta escola porque 

dizem respeito à sua normatização e suas posturas administrativas que podem ou não 

dar segurança institucional, apoio quanto às ações realizadas pelos sujeitos escolares, 

como percebemos na próxima fala: “na realidade o Amadeu Araújo é como qualquer 

outro colégio que faça parte do município: tem uma deficiência, um atrofiamento. Esse 

atrofiamento do Amadeu depende do atrofiamento do município, da gestão do 

município” (Participante ‘G’). 

Como podemos perceber, a participante compreende que a 

EMPAA está inserida dentro de um sistema educacional que tende a padronizar a 
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educação formal nos mais variados aspectos de ações ou omissões que lhes são 

inerentes e, as fragilidades dos aparatos físicos que dão sustentabilidade aos processos 

pedagógicos também se inserem em um contexto mais amplo da educação pública. 

Parece-nos claro que a escola enquanto conjunto físico, pedagógico e administrativo, 

deve dar suporte ao currículo que ela concebe em teoria e em suas práticas no processo 

de ensino e de aprendizagem. Conforme nos ensina Sacristán (2000), conjuntamente às 

questões físicas, as decisões e normas administrativas também são imperiosas no âmbito 

do currículo escolar. 

 

Toda regulação que afeta a instituição escolar, o pessoal disponível, os 

meios didáticos, os espaços, o tempo e sua distribuição, tamanho das 

classes, o clima de controle, etc., são os campos mais imediatos da 

aprendizagem escolar. Frente à mentalidade didática que restringe 

essa aprendizagem ao que se esgota nas matérias ou áreas do 

currículo, é preciso manter uma visão mais ecológica do ambiente 

escolar como fonte de aquisições. São estímulos para aprender não 

apenas os sistemas simbólicos ou componentes estritamente culturais, 

de tipo intelectual, mas sim uma gama muito mais ampla 

(SACRISTÁN, 2000, p. 90). 

 

Obviamente há situações estruturais da arquitetura escolar pública e 

de seus artefatos materiais móveis que remetem a questões de finanças e de 

investimentos que mais são responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e, consequentemente, da gestão política municipal, à qual a EMPAA (neste 

específico caso) está vinculada. Como nos ensina Ribeiro (2004) nesse sentido, ao 

ponderar que o espaço material é um pano de fundo onde as sensações se revelam e 

produzem marcas, de possibilidades ou de limites. Reiteramos que esses aspectos não 

escapam ao olhar do aluno, como percebemos a seguir: 

 

Falta matéria, falta material adequado. A sala de informática 

funciona? Porque eu não fui ali. Se funcionasse, seria uma coisa boa 

para nós. Porque quando tem horário vago o aluno fica sem ter o que 

fazer, fica nos corredores, vai embora... Se tivesse algo naquele 

horário que o aluno pudesse fazer no colégio, seria bom (Participante 

‘I’). 

 

Aqui, o amparo físico inadequado surge como um vetor deficitário 

e que, ao contrário, deveria suportar o processo de ensino e de aprendizagem com maior 

capacidade, e, no âmbito de sua insuficiência, é percebido pelo aluno sob o 
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entendimento de ser pouco utilizado ou não funcional na EJA. Mas, é certo que é 

necessário, para além de questões e políticas governamentais de educação do município 

do Natal/RN, haver, por parte da instituição escolar um equacionamento entre o 

currículo que ela venha a trabalhar e as condições de suporte estrutural/administrativo 

porque, na EJA em particular, é preciso se levar em consideração as condições do 

trabalho pedagógico, de ensino e de aprendizagem, em consonância com as questões de 

suporte administrativo, de organização institucional e de estruturação física dos 

ambientes internos (que podem ser repensados para além da lógica tradicional da sala de 

aula, por exemplo) onde aluno e professor refletem e problematizam os saberes 

concebidos pelo currículo da Educação de Jovens e Adultos. 

 

A escola não pode fazer tudo só, depende de outros órgãos que estão 

acima. Mas, no que depende da escola falta muita coisa, uma boa 

administração. Existem tantas estratégias para nós melhorarmos a 

qualidade de vida do professor, do aluno dentro da escola, como trazer 

curso profissionalizante pra EJA para que as pessoas não só 

aprendessem o que ficou para trás, mas que se profissionalizassem 

também; isso que você fez: trazer os artistas do bairro pra eles 

mostrarem o que estamos perdendo, as culturas; as tecnologias sendo 

aumentadas, as ciências sendo aumentadas e estamos perdendo; existe 

muita coisa, como esporte, que poderia ser trazido para que os alunos 

se interessassem mais. Mas, isso depende de cada um de nós e 

depende muito da administração (Participante ‘G’). 

 

No âmbito da fala da participante, e seu relato de experiências 

pontuais e possibilidades estratégicas de uso do espaço no em sua formação na EJA, 

refletimos sobre a questão da autonomia escolar, pois acreditamos que é no exercício 

pensado sobre ela e a partir dela é que a escola pode reexaminar seu itinerário didático-

curricular, criando sua identidade em suas práticas pedagógicas e administrativas 

construídas pelos próprios sujeitos nas ações educativas. Na EJA a autonomia é de suma 

importância e, segundo Veiga (2010), para ser autônoma, a escola não pode depender 

somente dos órgãos centrais e intermediários que definem a política da qual esta não 

passa de executora. Ao conceber seu projeto ou proposta pedagógica, precisa ter 

autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir uma atitude de liderança, no sentido 

de refletir sobre as finalidades sociopolíticas e culturais da escola. 

Nesse aspecto, onde se pode imbricar o processo de formação na 

EJA em relação aos contextos em que a mesma faz parte nós concordamos com 

Pinheiro (2011), ao ponderar que as relações de autonomia se postam, na gênese do 
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coletivo, como uma questão política em que é apresentada a alteridade como um 

princípio de relação social fundamental. 

 

O princípio da autonomia é fundamental para a organização dos 

conhecimentos em um projeto específico para a EJA, pois as 

características dessa modalidade, associadas às reformulações 

constantes no mundo do trabalho, exigem que o aluno tenha 

capacidade de entendimento e reelaboração, no cotidiano, dos saberes 

inerentes à sua aprendizagem escolar (PINHEIRO, 2011, p. 118). 

 

A EMPAA não foge à regra e, para pensar a EJA e seu currículo 

que já carrega, por si só, especificidades, é importante levar em consideração todos os 

atores envolvidos, suas peculiaridades e como analisam a formação escolar que está 

proposta e em que espaço se tem para isso, bem como fazer uso de sua autonomia para 

repensar as práticas na Educação de Jovens e Adultos.  

“A escola não tem organização. Você procura uma informação, 

alguma coisa, muitas vezes quem lhe informa é um professor. O pessoal da secretaria 

fica sempre passando de um para o outro e nunca responde o que você realmente quer e 

a escola nunca dá uma resposta exata” (Participante ‘Lu’). Entendemos diante dessa fala 

que, se na escola falta uma concepção mais dialógica nos processos administrativos e 

pedagógicos que permitam maior interação proativa dos alunos, resta para estes uma 

sensação de desorganização dentro desta instituição de ensino. 

Essa questão aponta que o aluno não se sente bem acolhido na EJA 

pelas condições organizacionais que vigoram e pela estrutura e, como não participam 

das decisões, sentem-se alheios e, por conseguinte, acabam por se postarem 

desinteressados no contexto da instituição, imprimindo a si mesmo a sensação 

emblemática “de não pertença” ao ambiente escolar. No aspecto pedagógico, “a escola 

não desperta muito o interesse do aluno. Ela não contribui para despertar o interesse do 

aluno. Seria preciso alguma coisa que chamasse mais atenção: alguma aula mais 

criativa; uma aula mais fora do escrever, digamos assim, uma aula com mais debates” 

(Participante ‘I’). 

Em volta dessa afirmativa gravitam questões complexas que trazem 

enormes desafios à escola pública (neste caso, a EMPAA), tais como a organização de 

um sistema educacional menos impositivo e que negligencia, em certo grau, o fomento 

à qualificação pedagógica em suas unidades escolares e as condições de suporte que 



101 

 

possibilitem o redimensionamento de novas concepções no processo de ensino e de 

aprendizagem. A EJA, que consigo carrega peculiaridades significativas, transparece 

essa negligência na negação do aluno, de certo modo, à sua formação nessa modalidade 

do Ensino Fundamental. 

Assim posto, é preciso muita reflexão e planejamento, de forma 

horizontal entre os membros que compõem a Educação de Jovens e Adultos da referida 

instituição escolar, pensando e problematizando suas ações e seu modelo organizacional 

para que se possa pôr em prática um currículo que se proponha a ser delineado e 

trabalhado a partir da inclusão de saberes que perpassam todos os envolvidos, que esteja 

atento ao conhecimento gerado em seu entorno e articulado aos conhecimentos 

universais historicamente abordados na EJA. E, assim, passar a favorecer a percepção 

mais crítica do aluno, a ponto de ele se sentir imbricado de fato no processo pedagógico 

de sua formação escolar. “Para melhorar a escola precisaria do interesse de todos, não 

só do governo. Se o professor que está em sala de aula não cobrar material, meios, não 

incentivar os alunos também a fazer esta cobrança, o governo vai se importar com o 

quê?” (Participante ‘C’). 

No caso da EMPAA, há grande potencialidade de se organizar o 

processo educativo com a participação propositiva de todos os envolvidos; e, os alunos 

(que também são moradores do entorno da escola) são preponderantes para a criação de 

novas perspectivas curriculares que concebam novas formas de se organizar e de se 

trabalhar os conhecimentos abordados nas práticas pedagógicas em sala de aula e nos 

outros espaços que a referida escola dispõe. Acreditamos que a administração escolar, 

bem como as bases normativas que regulam as práticas diárias dentro da instituição, a 

convivência e a organização estrutural dão suporte ao currículo praticado no dia a dia do 

trabalho entre professor e aluno; de tal modo também cremos que é a partir de uma 

mudança conceitual de seu currículo na EJA que se pode repensar toda a parte espacial 

da escola, aquilo que dá sustentação ao currículo.  

 

A gente observa muita coisa e a escola pode melhorar. Sinceramente, 

eu acho que a escola não está preparada para receber o aluno da EJA. 

Pode ter uma administração melhor, ter uma organização melhor em 

sala de aula. E assim eu estudo aqui e vejo que não é mais a mesma 

coisa de tempos atrás. Eu acho que a palavra é organização. Às vezes, 

infelizmente, existem professores que não vêm para a sala de aula. E 
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quando vêm, já passou vinte, quarenta minutos, e a gente fica aquele 

tempo esperando o professor... (Participante ‘E’)
10

.  
 

Inferimos que são apontadas fragilidades no âmbito da EJA da 

EMPAA, de acordo com o olhar crítico do aluno, sobre a gestão escolar; que perpassa – 

com certo recorte – a questão do compromisso de profissionais no cumprimento de seus 

deveres educacionais. Assim, a participante indica os pontos cruciais que desqualificam 

de certa maneira o formato com que a Educação de Jovens e Adultos está concebida na 

prática cotidiana na citada escola.  

Diante disso, compreendemos que, para se alterar o curso das 

práticas na EJA, o envolvimento propositivo do aluno é essencial na criação de um novo 

conceito de currículo, envolvendo esse sujeito no âmbito de um sentimento de pertença 

em relação à EJA e à escola. Aluno este que é a via mais direta com a comunidade onde 

a escola está inserida e, consequentemente, com os seus saberes presentes no cotidiano 

por ser ele também membro dessa comunidade e partícipe das produções de saberes no 

entorno da EMPAA. O planejamento, a partir de uma mudança de postura dos 

profissionais da escola (no tocante também à gestão, organização dos espaços e 

redefinição de lógicas físicas e pedagógicas de ensino e de aprendizagem) pode definir 

os rumos administrativos e pedagógicos da EMPAA, isto é, atentando para definições 

mais democráticas, não esperando tudo das políticas governamentais e não 

negligenciando o olhar do aluno sobre a instituição e da comunidade que está ao seu 

redor, como elucidativamente anuncia a participante, na fala a seguir: 

 

A escola teria que dar mais incentivo, formar grupos de alunos para 

fazer mais o interesse deles, como aquela semana de cultura que a 

gente fez e a escola não desperta o interesse do aluno. Começa pelo 

governo que não dá uma qualidade boa. Até os professores ficam 

desmotivados, o governo termina abalando tudo: tanto na secretaria 

como com os professores e isso afeta os alunos (Participante ‘Lu’). 

 

Esses aspectos nos parecem que são muito relevantes e podem ser 

levados em consideração para o entendimento de currículo como estamos evidenciando. 

                                                 
10

 Encontramos um paradoxo entre as falas da participante nesta página e outra que consta na página 150; 

e, a este paradoxo surgido por meio das duas falas, entendemos que se deve ao processo de análise que a 

participante faz entre uma forma de pensamento mais coletivo (contida nesta página) que se tem da escola 

(como sentido social mais amplo, isto é, a relação mais abstrata de conceitos que os moradores do entorno 

fazem acerca da instituição escolar) e o da fala seguinte (na citada página), que surge por força da 

tentativa de identificação individual da participante e de seu esforço em adequar-se aos processos de 

ensino e de aprendizagem na EJA na sala de aula enquanto aluna da escola.  
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3.2  O Projeto Político-Pedagógico e o olhar do aluno 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal 

Professor Amadeu Araújo é o seu documento legal mais importante. Teoricamente, 

dentre outras coisas, ele orienta a prática pedagógica no que concerne ao processo de 

ensino e de aprendizagem e a concepção de educação na qual a escola deseja ancorar-se. 

De acordo com o citado documento, a escola tem por missão: 

 

Fornecer ensino de qualidade de forma a contribuir para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem priorizando a formação de valores 

inerentes à cidadania, estimulando a participação coletiva da 

comunidade escolar com vistas a uma atuação criativa e participativa 

da sociedade (PPP, EMPAA, 2011, p. 5). 

 

O PPP enuncia em sua missão o compromisso com a comunidade 

onde está inserida a escola. O citado documento se constitui num instrumento específico 

que reflete a realidade contextual do espaço escolar, e no caso da EMPAA, ele foi o 

resultado de discussões que levaram duas décadas para serem concretizadas de modo 

que formasse de um documento norteador das ações pedagógicas a partir do que prega a 

missão dessa instituição da educação formal. 

Para Veiga (2010), o Projeto Político-Pedagógico da escola deve 

partir da prática social e precisa estar compromissado em solucionar os problemas da 

educação, do currículo e do processo de ensino e de aprendizagem da instituição 

escolar. Nisto, a escola precisa levar em consideração três pressupostos norteadores: 

filosófico-sociológicos (que considere a educação como compromisso político do poder 

público para com a população, com vistas à formação do cidadão participativo para um 

determinado tipo de sociedade, já que a escola guarda relação com o contexto social 

mais amplo); epistemológicos (que leve em consideração um conhecimento construído e 

transformado coletivamente, pautando-se na socialização e na democratização dos 

saberes); didático-metodológicos (em que considere a sistematização do processo de 

ensino e de aprendizagem que favoreçam o aluno na elaboração crítica dos conteúdos, 

por meio de métodos e técnicas de ensino e pesquisa que valorizem as relações 

solidárias e democráticas). 

Segundo o PPP da EMPAA, vislumbrar a transformação política, 

social e cultural de toda a comunidade da qual faz parte e atende é parte preponderante 
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de suas atividades educacionais. Isto se dá porque ele é o referencial teórico criado no 

âmbito da instituição envolvendo toda a comunidade escolar e estabelece considerações 

didático-pedagógicas que servem como base para a atuação dos professores e dos alunos 

em meio ao processo formativo que se pretende seguir dentro da Escola Municipal 

Professor Amadeu Araújo. Em relação à EJA, 

 

Por meio do projeto político-pedagógico, professores e alunos, em 

cada escola, em processo contínuo, podem fazer emergir suas práticas, 

valores, necessidades, características, estabelecendo as melhores 

alternativas aos sujeitos jovens e adultos usufruírem o direito ao 

ensino fundamental como uma experiência de sucesso... (OLIVEIRA 

apud PAIVA, 2007, p. 16). 

 

Conforme o PPP da EMPAA, o objetivo geral da referida escola é 

efetivar um trabalho pedagógico coletivo, dialógico, capaz de respeitar a diversidade 

humana, considerando as individualidades, apostando nas potencialidades de cada um, 

com vistas à formação de sujeitos críticos, criativos, inseridos culturalmente e 

comprometidos com a sociedade da qual faz parte. 

Pelo menos em tese, a escola se posiciona, quanto ao seu pensar e 

fazer pedagógico, com ações e reflexões que remetem à questão de inserção política e 

cultural no ambiente comunitário onde ela se localiza, contextualizando-se a uma 

realidade local que reverbera no bojo social, tendo em vista o seu trabalho formativo de 

cidadãos participativos, ativos, criativos. Nesse sentido, a escola assume a tendência 

Crítico-Social dos Conteúdos
11

, que parte das experiências dos educandos, 

confrontando-as com o conhecimento escolar e vai da ação à compreensão e da 

compreensão à ação, chegando à síntese possível. Assim, o que conduz o método é a 

dialética
12

. 

                                                 
11 Segundo o PPP da EMPAA, a tendência Crítico-Social dos Conteúdos defende que a escola deve 

preparar o educando para uma vida ativa e democrática na sociedade. Ressalta a valorização da escola 

como instrumento de apropriação do saber, como condição de garantir um bom ensino com conteúdos 

escolares básicos que tenham ressonância na vida dos educandos. 
12

 Para Saviani (2008), a concepção dialética se diferencia de outras concepções devido ao modo como se 

articula com os níveis conceituais de educação, quais sejam: a filosofia da educação, a teoria da educação 

ou pedagogia e a prática pedagógica, os quais estabelecem entre si relações recíprocas, de modo que cada 

nível se comporta ao mesmo tempo como determinado e como determinante dos demais. “Uma 

importante implicação desse modo de entender a educação é que a prática pedagógica, em lugar de 

aparecer como um momento de aplicação da teoria da educação, é vista como ponto de partida e ponto de 

chegada cuja coerência e eficácia são garantidas pela mediação da filosofia e da teoria educacional” 

(SAVIANI, 2008, p. 80). 



105 

 

Assim, o Projeto Político-Pedagógico da EMPAA argumenta que, 

segundo a Concepção Crítico-Social dos Conteúdos, o professor é o intermediário entre 

o meio natural, social e cultural na experiência vivida com o educando.  

 

Os pressupostos filosóficos e epistemológicos encontram-se 

articulados com os didático-metodológicos considerando-se que o 

último está relacionado ao como ou quais os caminhos viáveis para se 

alcançar os primeiros, ou seja, os pressupostos didático-metodológicos 

referem-se ao processo de ensino e aprendizagem de forma 

sistematizada. Neste sentido, implica na elaboração crítica dos 

conteúdos, por meio de métodos e técnicas de ensino que, espera-se, 

valorizem as relações solidárias e democráticas (PPP, EMPAA, 2011, 

p. 7). 

 

Dessa forma, segundo o PPP da EMPAA, o papel do professor é 

insubstituível, mas a participação do educando no processo é de igual valor, pois com 

sua experiência imediata, num contexto cultural, participa na busca do conhecimento ao 

confrontá-la com os conteúdos expressos pelo professor. A aquisição do conhecimento 

vincula-se às realidades sociais, favorecendo uma correspondência entre conteúdos e 

interesse dos educandos, afim de que estes possam conhecer nos conteúdos a 

importância para a compreensão da realidade, isto é, a prática social. Assim, a escola 

contribui com parte importante do contexto de aprendizado dos sujeitos, articulando-o 

ao saber sistematizado.  “[...] a escola não ensina senão uma parte extremamente restrita 

de tudo o que constitui a experiência coletiva, a cultura viva de uma comunidade 

humana” (FORQUIN, 1993, p. 15). 

Mas, quando confrontamos os postulados teóricos tecidos no 

Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo e o olhar do 

aluno/participante deste estudo, em relação à Educação de Jovens e Adultos, 

encontramos discrepâncias entre a teoria e o que é percebido na prática pelo aluno. 

 

Os professores não ouvem os alunos. Os professores já vêm com a 

formação deles, com algo na cabeça. Pronto: é aquilo ali. Passa aquilo. 

Porque “se eu for procurar o interesse do aluno eu vou perder 

tempo”. E tempo é precioso. Mas, seria importante saberem... Qual é a 

minha dificuldade? É não gostar de ler! Eu nem sei fazer uma redação. 

Mas, às vezes, a dúvida que eu tenho de redação, muitos outros alunos 

têm... Então, ajudaria se o professor soubesse disso (Participante ‘C’). 
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A partir dessa fala nos questionamos se, de forma geral, os 

professores trabalham em confluência com as premissas epistemológicas apontadas no 

PPP da escola, bem como se eles versam conhecimento detalhado acerca desse 

documento oficial e, em conhecendo, se corroboram com o seu entendimento sobre as 

questões educacionais apregoadas em suas bases teóricas. 

 

Os professores não são aqueles professores que procuram saber a 

realidade de vida dos alunos. Eu acho que os alunos têm alguma coisa 

para passar, para falar. Só que, eu vejo assim, eles não têm aquela 

oportunidade, ninguém dá. O aluno nem fala nada, não discute. O 

professor aplica o conteúdo e acabou. Porque, se a gente desse uma 

opinião diferente, mostrando algo para o professor, mais amplo e se o 

professor fosse estudar nossa opinião para ver se realmente tinha 

algum interesse para os alunos, eu acho que seria melhor. Acho que 

motivaria mais os alunos na sala de aula porque eles iam entender que 

a opinião deles era válida para alguma coisa, entende? Eles iam 

entender assim: – o professor quer me ouvir, então que vou falar para 

ele porque vai ser importante. Então, o aluno ia começar a se 

interessar mais nas aulas (Participante ‘E’). 

 

Percebemos que, na EJA, há – de acordo com o olhar da 

participante/discente – o negligenciamento por parte dos docentes (de modo geral) em 

relação aos processos dialógicos democráticos dentro da sala de aula. Diante da 

exposição citada acima, inferimos que ainda são remanescentes práticas pedagógicas no 

processo de ensino e de aprendizagem que remetem a posturas docentes firmadas num 

espectro tradicional de educação. Com isso, além de não serem colaborativas no sentido 

de se pôr em prática as orientações decididas pelo PPP da EMPAA, ainda reduzem de 

certa forma a condição passiva do aluno, como sendo simplesmente aquele que está à 

disposição docente para receber conteúdos selecionados à margem dos saberes que o 

aluno da EJA traz consigo, bem como das significativas experiências cotidianas 

presentes no saber da comunidade que entorna a escola, criando, assim, uma prática 

monolítica e pouco dialógica na sala de aula da EJA.  

Diante do postulado teórico contido no PPP da EMPAA, quando 

confrontamos o que é posto nesse documento escolar e o que observam os alunos 

participantes da pesquisa, notamos antagonismos, distâncias entre teoria e prática, 

disparidades entre a escrita no papel e a concretude em sala de aula, o que é praticado 

(de modo mais específico) pedagogicamente entre professor e aluno da EJA, conforme 

constamos nas falas dos participantes, ‘B’ e ‘Lu’, respectivamente: 
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Quando eu cheguei aqui teve uma palestrazinha com alguns 

professores, umas perguntas, no início do ano. Mas, pelo menos para 

mim, nunca perguntaram: – o que você faz? Assim, porque eu acho 

que nesse ponto seria bom o professor se interessar e perguntar sobre a 

cultura do aluno: como é; o que ele faz; o dia a dia dele; onde 

trabalha... Porque aí, o professor saberia mais quem é quem, ia ver 

aqueles alunos que têm interesse, que trabalham; para ter uma 

avaliação melhor (participante ‘B’). 

 

Os professores não perguntam sobre o que os alunos sabem. Eles não 

têm interesse. Se tivessem interesse faria diferença porque o professor 

conheceria um pouco mais da dificuldade do aluno chegar até ali; 

porque muitos têm certa dificuldade por trabalhar e mesmo têm sua 

casa, os filhos... E é muito bom que outra pessoa [o professor] saiba 

para ver que muita gente [aluno] não está ali de brincadeira; vem 

porque está à procura de alguma coisa. O aluno iria se sentir 

importante de o professor saber da situação dele. Mas, até hoje, só um 

professor perguntou sobre nós (Participante ‘Lu’). 

 

São emanados nessas falas entendimentos que apontam para a 

existência de lacunas dialógicas ou mesmo ausências, se levarmos em consideração as 

omissões subtendidas a partir do silêncio do professor no aspecto da não busca por 

questionamento sobre o aluno, que nesse aspecto acaba replicando numa forma de 

repetição do silêncio do aluno da EJA, criando um processo de ensino e de 

aprendizagem onde seus atores acabam não se conhecendo na inteireza necessária, e por 

assim dizer, eclodindo nesse processo um modelo dicotômico entre dois lados que se 

colocam tacitamente em polos opostos quando deveriam estar bem mais interligados 

organicamente por intermédio de conversas e de troca de experiências e debates 

democráticos. Perde-se, assim, o contexto significativo, isto é, no sentido daquilo que 

Tufano (2002) nos ensina que é pôr-se alguém a par de algo, onde todos podem 

compartilhar suas interpretações; neste caso, acerca da escola. 

Ao atentarmos para as falas dos participantes, encontramos 

percepções de que estes entendem que existem indiferenças (mesmo que não sejam 

propositais) por parte dos docentes da EJA em relação aos discentes, isto é, certa 

ausência de uma consistente prática dialógica; que pode causar nos alunos impressões 

de que não são importantes para o professor a ponto de não despertar no docente 

atenção mais sensível em relação ao discente. 

Em relação ao diálogo, este pode ser o pressuposto primeiro para 

haver mudanças didático-metodológicas na inclusão do aluno da EJA como partícipe 
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ativo em sua formação escolar na EJA, no Ensino Fundamental. Percebemos que há 

diferença entre o que apregoa o PPP da escola e o que observam os alunos acerca de sua 

participação propositiva no processo de ensino e de aprendizagem na EJA da EMPAA. 

O diálogo democrático entre professor e aluno é secundarizado. No dia a dia da sala de 

aula ainda é preponderante o professor conceber o saber verdadeiro como aquele que ele 

porta ao seguir os conteúdos curriculares largamente aceitos nas escolas e, geralmente, o 

aluno relega-se ao papel de fiel depositário destes saberes.  

Dentro dessa linha de reflexão, Flecha (1997) nos alerta quando 

afirma que pessoas que não têm titulação acadêmica – como os alunos da EJA – 

descobrem uma nova autoestima ao perceberem que também podem ensinar, isto é, 

dialogar seus saberes e suas experiências com o professor e, que isso faz com que possa 

haver muitas aprendizagens entre ambos. Esse autor considera que tal aspecto pode 

conduzir à igualdade dialogada na relação entre professor e aluno. Todos são capazes de 

dialogar, e, assim, podem, por meio de uma aprendizagem pelo diálogo, transformar as 

relações entre as pessoas e seu entorno, dando sentido ao processo formativo. 

 

El diálogo es igualitario cuando considera las diferentes aportaciones 

en función de la validez de sus argumentos, en lugar de valorarlas por 

las posiciones de poder de quienes las realizam. Cuando un maestro 

impone su verdad bajo la amenaza del suspenso para quien la rechace, 

recluye a su alumnado dentro de los muros de lo establecido como 

correcto por la autoridad; tampoco él aprende, simplemente repite lo 

que ya sabe o cree saber. En el diálogo igualitario aprendem ambos, 

alumnado y profesorado, ya que todas las personas construyen sus 

interpretaciones en base a los argumentos aportados (FLECHA, 1997, 

p. 14). 

 

Percebemos que essas premissas podem ser norteadoras para que 

sejam possíveis novas proposições de olhares nas práticas do currículo na Educação de 

Jovens e Adultos, criando parâmetros reflexivos e problematizadores que concorram 

para um novo caminhar pedagógico dentro das ponderações que aqui estamos tecendo.  

De modo geral, dentro da escola parece haver certo esquecimento 

de que há aprendizagem e há ensino nas relações sociais dos seres humanos onde quer 

que estejam e, dadas as características discentes da EJA, o aluno dessa modalidade do 

Ensino Fundamental também encontra conhecimentos em seu percurso de vida. Mesmo 

não sendo o único meio de compartilhamento de conhecimentos, a escola, em meio às 

suas práticas docentes, pode catalisar e sistematizar interações entre estes, que estão 



109 

 

presentes no currículo da EJA, correlacionando interligações cabíveis aos saberes que 

estão presentes na vida dos alunos e aos saberes cotidianos que estão no entorno escolar, 

imbricando-os dentro dos limites possíveis, porém, contínuos e que, inclusive, são 

apontados teoricamente no PPP da instituição.  

O aluno da EJA já passou e passa por situações de aprendizados 

que permeiam sua vida, no trabalho, na comunidade em que vive, quando transita por 

outros espaços sociais, em família. Em suas práticas sociais e culturais ele se envolve 

numa rede interminável de saberes. Na EMPAA, ele ainda faz parte do entorno da 

escola, é membro de um emaranhado social que produz seus modos de vida e de 

interações dos mais diversos e, mesmo a escola não sendo o único modelo de produzir e 

transmitir conhecimento, ela pode ser um polo articulador que tem potencial de 

sistematizar e entrecruzar saberes através do trabalho pedagógico onde os 

conhecimentos possam ser problematizados e debatidos. Sem isso, o diálogo 

democrático, emancipador, deixa de existir entre docente e discente. Em Educação 

como Prática de Liberdade, Freire (2011) nos alerta sobre como acontece em uma 

postura docente que prioriza práticas pedagógicas calcadas em uma educação 

tradicional, onde o debate está ausente: 

 

Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos sobre o educando. 

Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não 

adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos meios para o pensar 

autêntico, porque, recebendo as fórmulas que lhe damos, 

simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o 

resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de 

recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE, 2011, p. 127).  

 

Inferimos que, mesmo à revelia da escola, refletem-se nesta parte 

das questões sociais, históricas, políticas, cotidianas experienciadas por todos, juntando 

em um só espaço escolar conjunturas rotineiras ambivalentes, que estão presentes de 

modo indissociável no campo macro da vida no Conjunto Habitacional Nova Natal e, 

consequentemente, para além dele. Principalmente, essa diversidade e fatores sociais e 

culturais, contraditórios, de embates grupais de poder, canalizam-se e catalisam-se de 

forma mais evidente na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Embora no discurso 

escrito a escola afirme trabalhar em partilha de saberes a partir do saber discente, de 

acordo com seu o PPP; o aluno da EJA, na prática, não consegue perceber essa postura 
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teórica da referida instituição, ocasionando abismos entre o que a escola pratica e o que 

o aluno anseia em relação à mesma. 

 

A escola não busca saber da realidade do aluno e existem muitas 

dificuldades, muitos obstáculos e as pessoas não prosseguem o 

caminho [dos estudos na EJA]. Então, tem sempre que ter alguém ali 

dando força, incentivando, aconselhando para que a pessoa prossiga. 

Com certeza motivaria o aluno se tivesse a direção, os professores se 

importando com o aluno, isso conta muito na vida de um ser humano, 

sabia? (Participante ‘G’). 

  

Essa forma de a participante olhar para a escola está firmada a 

partir da percepção prática vivida pelo aluno no cotidiano da EJA, onde notamos por 

meio desse olhar que a instituição ainda carece de concepções sistemáticas nesse sentido 

quando se pensa a Educação de Jovens e Adultos nela existente. Com o fechamento da 

EJA em algumas unidades de Ensino Fundamental, localizadas no bairro Lagoa Azul 

onde a EMPAA insere-se – como a Escola Municipal João Paulo II – a alternativa para 

quem mora na comunidade em questão e que deseja voltar aos estudos escolares ou que 

foi reprovado no ensino regular perdendo espaço nessa modalidade, é recorrer à escola 

para prosseguir estudando. Existe uma grande demanda de pessoas que procuram a EJA 

da EMPAA a cada abertura de matrículas nos respectivos anos letivos. 

Em relação às bases normativas da escola, sua estruturação 

curricular da EJA na EMPAA encontra arcabouço amplo e legal dentro da organização 

curricular estabelecida na legislação da educação nacional e do município do Natal.  

 

A organização curricular aqui apresentada [PPP da EMPAA] 

encontra-se fundamentada nos documentos legais que regularizam o 

ensino fundamental em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LEI, 9394/96) com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1996) e com as Diretrizes para o Ensino 

Fundamental e a EJA do Município de Natal-RN, além de outros 

estudos que fundamentam esta questão (PPP, EMPAA, 2011, p. 21). 

 

No que se refere ao Projeto Político-Pedagógico da EMPAA em 

relação à EJA em especial, encontramos certa distância entre o que seus postulados 

teóricos afirmam e o que analisam os alunos. Isso acontece porque na prática não há 

uma sistematização planejada conjuntamente que envolva a administração, coordenação 

pedagógica, professores e alunos e que possibilite, de forma abrangente, a participação 

propositiva de todos, de modo que o processo de ensino e de aprendizagem seja 
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delineado por meio do debate crítico e participativo. Apesar de poucas tentativas de 

interlocução com o aluno e, por conseguinte, com a comunidade ao redor da escola, 

feitas por meio de ações isoladas que não (ou pouco) conseguem chegar a modificar o 

contexto geral da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor 

Amadeu Araújo.  

No Próprio PPP da EMPAA está incorporado o ‘Projeto Nova 

Natal em Foco’, que foi concebido para se ter uma alternativa de se levar em 

consideração os saberes do bairro onde está a escola; mas na prática, de modo geral, na 

EJA, quase nenhum professor se envolve com o citado projeto. Em outras palavras, não 

existe uma sistematização geral na EJA que possa dar capilaridade ao mesmo. Os alunos 

percebem essas ações isoladas. “Eu vou puxar a sardinha para o professor de Artes: 

desde o outro bloco, o professor que mais procurou saber dos alunos foi o professor de 

Artes. Só ele. Qual foi o outro professor que fez alguma coisa parecida? Nenhum! Pelo 

menos até agora, pode ser que amanhã...” (Participante ‘C’). 

 

Tem pouquíssimo diálogo entre o professor e o aluno aqui, mas 

acontece com poucos professores. Eu queria falar sobre aquele 

trabalho que o senhor passou falando sobre a vida da gente: o 

memorial. É muito interessante porque de certa forma é um meio de o 

senhor conhecer a história de cada um e é uma forma da gente ver o 

que a gente percorreu até hoje (Participante ‘Le’). 

 

Ao atentarmos para os olhares dos participantes e o contexto de 

suas falas e desta observação, pontuamos que, como estamos envolvidos na EJA da 

EMPAA, na condição de docente, existem algumas experiências pedagógicas em sala 

de aula – que são isoladas e, em grande parte, desprovidas de capilaridade de 

abrangência ampla na EJA – que confirmam a exceção à prática geral. Estamos 

convictos de que, mesmo havendo uma ou outra prática que trabalhe em diálogo com o 

saber discente e/ou inserida no âmbito dos saberes presentes no entorno da escola, o 

grupo docente que a compõe não terá força suficiente, por si só, para criar uma ampla 

rede epistêmica que reverbere na configuração geral da EJA na EMPAA, e, para isso, 

faz-se necessário tempo e estudo consistentes que possam modular alterações 

curriculares por meio de práticas pedagógicas menos distantes das premissas teóricas 

postas no próprio PPP desta escola, minimizando distorções nas materializações das 

práticas em sala de aula. 
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Pactuamos com o entendimento de Penin (2001) de que o projeto 

pedagógico de uma escola parte de objetivos amplos que estarão relacionados à 

formação geral do aluno e, para tanto, deve incorporar aspectos característicos da 

comunidade local e da contemporaneidade, levando para sua consecução as ações do 

coletivo presente na escola. Esse trabalho se concretizará na especificidade da escola, 

definindo o itinerário formativo ou curricular e identificando todas as suas interrelações. 

Assim, o momento de repensar o currículo é o momento de repensar as finalidades da 

escola. Entendemos a importância do PPP, mas temos consciência de que sua teorização 

só terá validade se for posta em prática no dia a dia, assumindo a necessidade de 

constante ação/reflexão/ação, envolvendo todos que participam do ambiente escolar, em 

especial os atores da EJA. 

Reconhecemos que apesar de ser um avanço constar do PPP da 

escola um projeto que leve em consideração a comunidade que rodeia a instituição, as 

ações desenvolvidas por intermédio dele, isoladamente, por parte de um ou outro 

professor ou da coordenação pedagógica, não abrangem todo o corpo discente da EJA, 

fazendo com que os alunos (no todo da EJA, por exemplo) não percebam tais ações 

pedagógicas de forma consistente porque não são pensadas e planejadas por toda a 

comunidade escolar que compõe a Educação de Jovens e Adultos da EMPAA. Envolve 

poucos alunos devido à ausência de uma concepção geral da escola e da maioria dos 

docentes da EJA quanto à importância dessas posturas pedagógicas cotidianas que 

poderiam ser incorporadas de forma ampla. O que observamos, diante das vozes dos 

participantes, é que ainda imperam na EJA (mesmo que teoricamente o PPP da EMPAA 

revele o contrário) posturas pedagógicas tradicionais, de mera transmissão de um saber 

docente afastado do diálogo com o aluno/morador do entorno da escola e, 

consequentemente, de outros saberes que permeiam a instituição e a comunidade. 
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Capítulo IV – O ensino e a aprendizagem na sala de aula da EJA 

 

Neste capítulo abordaremos questões que envolvem o processo de 

ensino e de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos da EMPAA, em especial, 

no que tange aos processos em sala de aula a partir do olhar dos participantes quanto a 

questões relativas aos conteúdos trabalhados com os livros-texto, posturas docentes e o 

interesse/desmotivação discente nessa modalidade do Ensino Fundamental. 

 

4.1 O currículo da EJA: conteúdos e o processo de ensino e de aprendizagem no 

cotidiano 

 

Os participantes se mostram divididos em suas análises acerca dos 

conteúdos trabalhados na EJA. Para uns, existe uma relação direta entre o que estudam 

nessa modalidade do Ensino Fundamental e o contexto de suas vidas; para outros, não. 

Percebemos que, dependendo do contexto de trabalho e de vida do aluno, o sentido de 

pertença do conhecimento produzido em sala de aula ganha contornos distintos. Como o 

que apontado pelo participante ‘B’ (que é escultor, artesão e músico), que encontra 

sentidos em relação ao seu trabalho e o conhecimento abordado em sala de aula a partir 

dos conteúdos selecionados pelo professor da EJA.  

 

Os conteúdos são interessantes para o nosso aprendizado, entendeu? 

Pelo menos pra mim é, eu acho. Desde esses dois anos que eu estou 

estudando na EJA até a minha comunicação se desenvolveu bastante; 

meus trabalhos, as coisas que eu faço. [...] Os conteúdos da EJA 

contribuem sim. Eu vou desenvolvendo as minhas matemáticas no 

meu trabalho, as coisas vão ficando mais claras; na comunicação com 

a música, eu já estou mais hábil em falar com o público. Abrangeu 

mais [a oralidade] (participante ‘B’). 

 

Percebemos que o aluno tem certo grau de entendimento acerca da 

importância dos conteúdos trabalhados no currículo da EJA e que se tornam necessários 

para seu desenvolvimento cognitivo. Sabemos o quanto esses conhecimentos podem 

qualificar as oportunidades de crescimento pessoal e profissional para o sujeito durante 

o seu itinerário de vida. Mas, a própria fala do aluno remete a um entendimento isolado 
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em relação a si próprio, não atentando ou mesmo vislumbrando o contexto mais amplo 

do todo discente que permeia a Educação de Jovens e Adultos na EMPAA.   

Desse modo, recorremos a Sacristán (2000) para entendermos a 

função de sociabilização que o currículo pode proporcionar na prática educativa 

institucionalizada e as funções sociais da escola. 

 

Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins 

sociais e culturais, de socialização, que se atribui à educação 

escolarizada, ou de ajuda ao desenvolvimento, de estímulo e cenário 

do mesmo, o reflexo de um modelo educativo determinado... [...] O 

currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da 

escola um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota 

de conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase 

universais em todos os sistemas educativos, embora por 

condicionamentos históricos e pela peculiaridade de cada contexto... 

(SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

 

O próprio ambiente escolar, sabidamente, contribui para o aluno 

socializar-se e expor-se mais comunicativamente, mesmo nos ambientes escolares mais 

tradicionais. Assim, na fala do participante ‘B’ é apontada certa satisfação em relação 

aos conteúdos que lhe são apresentados. Mas, também podemos entender que 

tradicionalmente há conformismo e aceitação em relação aos conteúdos selecionados e 

escolhidos por meio do currículo oficial, indicando nas entrelinhas, e de modo mais 

explícito na fala seguinte, a ausência de discussão reflexiva e problematizadora no 

processo de formação escolar do discente acerca do planejamento conjunto sobre o que 

deveria ser abordado em sala de aula nesse processo. “No meu ponto de vista o que o 

professor passa é o que vai servir para o aluno. Ele vem e passa. Até agora não percebi 

os professores discutindo sobre o que passar com os alunos. Dessa forma não vi” 

(participante ‘B’). 

Os outros participantes da pesquisa apontam a falta de interesse do 

aluno acerca dos conteúdos ensinados em sala de aula. Talvez em razão da existência 

geral de uma imposição dos conteúdos selecionados por um pensamento cultural 

dominante presente no currículo, materializado nos conteúdos vistos nas salas de aula 

da EJA. Analisam e percebem desconexões entre o saber escolar e a realidade de suas 

vidas em sociedade. “Sinceramente, eu não vejo os conteúdos despertarem interesse do 

aluno. Eu não vejo eles se empolgarem. A mim sim, desperta interesse. No meu modo 
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de ver, tem muita coisa que a gente aprende aqui que mais tarde vai servir na vida dos 

alunos, na profissão” (participante ‘E’). 

Aparece nessa fala, bem como nas próximas, uma dicotomia entre a 

autoanálise da participante e a percepção que tem acerca dos demais discentes no 

processo de ensino e de aprendizagem referente aos conteúdos abordados na sala de 

aula da EJA. Muito se deve, em nossa compreensão, a um cenário educacional que 

historicamente conduziu o aluno a manter-se passivo ante a ausência de alternativas 

mediadoras dos conhecimentos que pudessem ser correlacionados e debatidos entre 

docentes e discentes de forma que possibilitassem trazer à luz os saberes mais 

imbricados no cotidiano de vida destes. Nesse aspecto, embora o ser discente entenda 

como significativos para sua formação (e o são), os conteúdos apresentados pelos 

professores em sala de aula acabam por não serem bem assimilados criticamente pelo 

aluno e, inadequadamente, terminam se tornando um proforma dentro do seu ambiente 

formativo no âmbito da Educação de Jovens e Adultos; e entendamos como positivo o 

aluno ter em mente o reconhecimento válido acerca dos conteúdos escolares, embora 

que de forma abstrata. Nesse sentido, nos alinhamos ao pensamento a seguir: 

 

A imposição da cultura na aula, no melhor dos casos, que suponha 

uma assimilação significativa e não arbitrária dos conteúdos, conduz 

ao desenvolvimento da estrutura semântica acadêmica que, em 

princípio, necessariamente nem questiona nem enriquece por si 

mesma os esquemas que o aluno/a utiliza em sua vida cotidiana. A 

cultura assim assimilada não é um agente de pensamento que 

configure e oriente a atividade prática do sujeito, exceto naquelas 

restritas tarefas da própria vida acadêmica. Aprende-se a cultura assim 

enlatada para servir e jogar fora, para esquecer depois do exame. É, 

em todo caso, um mero adorno retórico que não reconstrói o 

pensamento habitual do aluno/a (GÓMEZ, 1998, p. 62). 

 

No outro polo da dicotomia apresentada na fala entre o eu e os 

outros alunos, acaba vigorando uma percepção tácita do discente, do modo geral, que 

acaba por ser silenciada dentro do aluno, e em sala de aula, de que os conteúdos do 

currículo oficial não lhes são significativos diante de sua realidade – ante os artefatos 

culturais dos quais dispõe e dos cotidianos sociais dos quais participa. O aluno sente a 

desconexão entre os seus interesses e o que encontra na EJA, fazendo-o analisar que o 

objetivo de dar prosseguimentos aos seus estudos e concluí-los, pura e simplesmente, é 

mais premente do que a oportunidade de acumular saberes que possam ser contributivos 
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para a qualidade de sua vida. “Os conteúdos não contribuem com a vida do aluno, no 

seu dia a dia. O tempo de estudo é curto, entendeu? Até porque, muitos estão aqui não é 

nem pelas aulas, mas estão aqui apenas para pegar um certificado de conclusão” 

(participante ‘Lu’). 

Não estamos pregando que se deva abolir o conhecimento escolar 

sistematizado historicamente e que faz parte da seleção do currículo oficial da EJA e 

muito menos que se passe a adotar o que interessa pessoalmente a cada aluno porque 

seria extremamente impertinente e impróprio para o trabalho pedagógico. Mas, os 

professores poderiam observar com mais cuidado e atenção os saberes que estão 

presentes no cotidiano dos alunos para criar um novo modelo escolar; “para mim os 

conteúdos não são cansativos. Mas, tem menina que até dorme em sala de aula. Acho 

que são importantes no dia a dia, porque eu creio que tudo que aprendemos serve para o 

nosso dia a dia” (participante ‘G’). Como não aprendemos apenas nas instituições 

escolares, a noção de que tudo que experienciamos em sociedade (nas mais variadas 

formas de contato com o outro), culturalmente, é também analisada pelo aluno de que 

todo conhecimento é válido.  

Remetendo-se aos conteúdos escolares, da EJA, a noção que o 

aluno tem é a mesma: tudo que aprendemos serve! Mas, como instituição que por 

excelência deve pensar qualificadamente o processo de ensino e de aprendizagem, a 

escola tem necessidade de sempre se questionar acerca de seu currículo para que 

consiga formar alunos críticos de sua aprendizagem, conscientes do ensino que têm. 

E, nesse aspecto, o trabalho docente precisa proporcionar condições 

de igualdade que possam contribuir para o debate sobre o que é necessário em sala de 

aula no âmbito da realidade da EJA. E esse debate, mobilizado pedagogicamente pelo 

professor, passa por considerar o aluno como sujeito de saber ativo e não apenas 

depositário daquilo que o professor ensina, “aplica” em sala de aula, contribuindo para 

um formato curricular que prioriza a memorização, a reprodução e a repetição. “O 

professor chega à sala de aula, aplica o conteúdo e acabou. Todos os professores 

escrevem no quadro, explicam e depois a gente responde os deveres. Inclusive, eu acho 

que é muito fácil pra quem quer estudar. Porque o professor dá o assunto completo a 

você. Você só erra se quiser” (participante ‘E’).  

Essa fala nos parece muito elucidativa em relação ao vigor de uma 

pedagogia mais tradicional que persiste na EJA e como o uso desse expediente 
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conceitual no processo de ensino e de aprendizagem afasta o debate e não interliga 

saberes pertinentes ao fazer o aluno de depósito a ser simplesmente preenchido, para 

que este possa repetir – mesmo que de modo pouco crítico – o que lhe foi depositado. A 

ausência de diálogo democrático, sempre mais tenso, de certo modo acaba por inculcar 

no aluno uma noção de facilidade no processo de ensino e de aprendizagem na EJA.  

A discussão sobre se os conteúdos trabalhados na EJA despertam 

ou não o interesse real do aluno pode parecer subjetiva e também relativa, conforme as 

próprias falas citadas acima dos participantes. Mas, ao recorrermos a Freire (2011), em 

Educação como prática de liberdade, percebemos que muito da capacidade do processo 

de ensino e de aprendizagem ser ou não interessante para o aluno a ponto de despertar 

seu interesse pelos conteúdos trabalhados em sala de aula (nesse caso, na EJA), reside 

na concepção de educação escolar que adotamos, logo, por consequência, na concepção 

de currículo posto em prática.  

A concepção de ensino e de aprendizagem baseada na questão 

conteudista do saber escolar, do trabalho com conhecimentos desconectos dos saberes 

discentes, onde o professor repassa conteúdos verticalmente para serem depositados no 

aluno (“aplicando conteúdos”), fomenta a reprodução, ainda muito presente nas salas de 

aula da EJA. De modo geral, essa concepção ainda é a prática mais corriqueira, como 

apontam as falas dos participantes; e essa mesma concepção forma o ideário de “aula 

interessante” para os alunos (principalmente os adultos) por conviverem com essa 

formatação de currículo em sua formação escolar, historicamente. E com essa forma 

curricular, depositária de conhecimentos, que nega o saber discente, o saber do entorno 

da escola, reverbera nas práticas docentes, nas metodologias, na ausência do debate 

crítico, até chegar à avaliação que cobra a repetição das respostas “certas”. É o que se 

pode notar nas falas das participantes abaixo: 

 

Eu acho que conteúdo demais ajuda em termo de você fazer um 

trabalho. Aí, se você esqueceu alguma coisa ou você não entendeu 

algo, você vai buscar no conteúdo. E se não tem conteúdo, aí você fica 

voando... Terá que se lembrar daquela explicação todinha que o 

professor deu [ao ser cobrado posteriormente nas avaliações]. Mas, eu 

acho que tem de ser balanceado: passa conteúdo, explica, conversa, 

debate (participante ‘Le’). 

 
Os conteúdos dados em sala de aula são legais. Despertam o interesse 

de alguns alunos. Despertam dos adultos, que acompanham as aulas, 

procuram saber mais. [...] Os conteúdos são apresentados pelo 
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professor. Ele dá, mostra o conteúdo e através daquele conteúdo é que 

vai surgir a curiosidade no aluno... Então, vêm as perguntas 

(participante ‘Lu’). 

 

A dicotomia presente nas falas aponta para um processo 

contrastante onde os conteúdos são vistos por alguns como sendo bons e interessantes a 

ponto de serem legais, porém, não para a maioria. Desse modo, entendemos que podem 

ser negados por muitos dentro da EJA. Temos convicção que a heterogeneidade de 

interesses entre os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos não pode levar a uma 

unidade significativa de interesse geral pelos conteúdos trabalhados; tampouco podemos 

afirmar que imbricar os saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA faça 

acontecer um despertar de todos pelo seu processo de formação escolar dentro dessa 

modalidade de Ensino Fundamental. No entanto, inferimos que a mudança de conceito 

curricular no sentido de que haja maior diálogo em sala de aula ao interligar saberes 

significativos aos alunos e os conhecimentos reconhecidos na EJA podem aproximar 

mais docentes e discentes de um processo de ensino e de aprendizagem mais pertinente, 

mais crítico e mais robusto para os entendimentos cognitivos destes.  

No entanto, o processo de apresentação dos conteúdos pelos 

professores aos alunos – como apontam as falas dos participantes aqui apresentadas – e 

trabalhados por via de um currículo que não concebe de forma sensível a criação de 

possibilidades de debates articulados e reflexões que problematizem situações concretas 

relevantes ao contexto contribuem ao priorizar para o discente (em testes avaliativos) a 

cópia do pensamento escolarizado, secundarizando a sua potencialidade crítica. Em 

relação a esse aspecto, Gómez (1998, p. 72) pondera: 

 

As provas de rendimento acadêmico e os testes referem-se, em geral, a 

uma cultura descontextualizada. Portanto, aqueles conhecimentos que 

se aprendem para resolver com sucesso os problemas acadêmicos e 

que se esquecem, por não se aplicar à interpretação e resolução dos 

problemas cotidianos, medem, na melhor das hipóteses, a riqueza da 

estrutura semântica acadêmica. 

 

Nesse sentido, para Arroyo (2011) até mesmo os professores 

acabam por se tornar reféns de um currículo que seleciona os conteúdos a partir de 

concepções dominantes impostos às escolas e que são praticados de modo geral nestas. 

Assim, percebemos que para este citado autor, as avaliações e o que avaliam e 

privilegiam passaram a ser o currículo oficial imposto às escolas. Por sua vez o caráter 
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centralizado das avaliações tira dos docentes o direito a serem autores, sujeitos da 

avaliação de seu trabalho. Dessa forma, pela própria priorização de determinados 

conteúdos que é aceita pela escola, hierarquiza certos conhecimentos. Gera a 

reprodução que contribui para um esquema decorativo que repete respostas às quais os 

participantes mencionam em suas falas recorrentemente. 

A Educação de Jovens e Adultos tem um tempo de atividades 

pedagógicas diferentes nas escolas. Então, todo o trabalho em sala de aula é 

comprimido durante cada ano letivo, dada a concepção supletiva da EJA apontada no 

parecer de Carlos Roberto Jamil Cury, que tenta reparar, equalizar e qualificar
13

 o 

indivíduo discente em virtude de não ter seguido os estudos formais no tempo dito 

normal. “Todos nós sabemos que a EJA é o básico dos básicos que nós aprendemos 

aqui em termos de conteúdo. Então, os professores não dão além do que eles deveriam 

dar porque o tempo, o espaço, infelizmente, é muito pouco” (participante ‘G’). O aluno 

tem a exata noção daquilo que lhe é oferecido em sala de aula na EJA, inclusive 

admitindo que vigore um conteúdo oficial e que este “tem de ser dado pelo professor”. 

Para Arroyo (2011), as grades curriculares cumprem a dupla função de proteger os 

conhecimentos definidos como comuns, únicos, legítimos e não permitir a entrada de 

outros conhecimentos considerados ilegítimos, do senso comum. 

 

4.1.1 Conteúdos e a questão do livro-texto 

 

Em relação aos conteúdos trabalhados por professores em sala de 

aula, quando os participantes falam sobre a questão do uso do livro-texto (que, de modo 

geral, está prescritivamente através de conteúdos do livro didático e/ou de outros textos 

levados pelo professor à sala de aula) aparecem análises e pontos de vista distintos entre 

os entrevistados. Mas, o que se revela nas falas deles é a constatação de que é comum a 

utilização destes conteúdos, como fonte mais privilegiada em detrimento de outras, no 

trato dos conhecimentos trabalhados pelos professores em sala de aula na EJA da 

EMPAA. 

                                                 
13 O parecer CEB/CNE 11/2000 explica para a EJA três funções: a reparadora [que devolve a 

escolarização não conseguida quando criança]; a equalizadora [que cuida de pensar politicamente a 

necessidade de oferta maior para quem é mais desigual do ponto de vista da escolarização]; a 

qualificadora [esta entendida como sendo o verdadeiro sentido da EJA, por possibilitar o aprender por 

toda a vida, em processos de educação continuada] (PAIVA, 2004, p. 31). 



120 

 

Acreditamos que o uso desses livros, que trazem conteúdos 

prescritos, não é uma prática docente que tenha de ser negada completamente. Eles 

servem como apoio, um referencial, um suporte. Mas, seu uso sem reflexão 

compartilhada, sem a criação de possibilidades de inserção de saberes que fazem parte 

do cotidiano discente, na EJA, como forma articulada aos conhecimentos próximos dos 

alunos, do seu contexto, cria certo distanciamento em relação às aspirações dos alunos 

da Educação de Jovens e Adultos. Esvaziam de sentido pertinente os saberes 

sistematizados que são ensinados na escola. Dessa forma, a lógica do processo em sala 

de aula está galgada no ato de transmissão e menos de mediação, discussão ou de 

argumentação entre os atores porque retira dos alunos a oportunidade de debaterem 

também conteúdos que lhes são cotidianos. 

 

Têm professores que aplicam o assunto, a matéria, dos livros. O livro 

do professor. Acho que eles batem xerox das páginas que eles vão 

passar, para não andar toda vida com aqueles livros pesados, né? Às 

vezes, eu observo que o professor anda com três ou quatro folhas de 

papel. Aí, tudo que está nas folhas eles vão passando, escrevendo. Eu 

creio que é o assunto do livro. E vão passando dia após dia um 

assunto, que é do livro do professor. Eu sei que existe o livro do 

professor. [...] Nem todos os assuntos que passam em sala de aula 

chamam tanta atenção do aluno. Têm assuntos que a gente estuda que 

eu acho que não vão servir mais tarde pra gente (participante ‘E’). 

 

A fala acima é corroborada pelo que diz a participante ‘G’ no que 

se refere à falta de empoderamento de conteúdos, generalistas, trabalhados em sala de 

aula pelos docentes, quando abordam conteúdos dos livros didáticos ou outros textos, 

prescritivos, apesar de ela apontar exceções isoladas em relação ao conjunto docente da 

EJA.  

 

Alguns professores usam aquele livro que nós recebemos. Outros 

trazem alguma coisa preparada. Só um professor usava apostila, no 

bloco passado. Existem alguns professores que só escrevem, escrevem 

e muitas vezes a gente não entende. Aí, querem que a gente saiba 

daquilo que estão passando. A gente nunca viu aquilo [conteúdo]. 

Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai descobrir 

alguma coisa que a gente nunca viu? (participante ‘G’). 

 

Em razão dessa fala podemos inferir que os alunos da EJA 

necessitam que, em sala de aula, haja mais apurado tecido pedagógico que esteja 

costurado aos aspectos que lhes são mais significativos e concretos em virtude de suas 
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experiências humanas ao longo da vida. De modo geral, quando somente se deparam 

com conteúdos escritos e prescritos nos livros-texto, ocorre-lhes o esvaziamento de 

significado, pois não encontram ressonância no âmbito dos saberes que carregam na 

bagagem de suas interlocuções cotidianas, sociais e culturais. 

Entendemos que os conteúdos listados nos citados livros devem ser 

mediados a partir de critérios seletivos que sejam costurados a outros temas mais 

próximos às realidades vividas no dia a dia e, assim, possam facilitar as ligações entre 

conhecimentos escolares e saberes da prática social da qual participa o aluno, para que 

vácuos não sejam criados entre o processo de ensino e o de aprendizagem.  

Nesse sentido, buscamos em Sacristán (2000) melhor entendimento 

sobre essa questão. Ele tece uma análise acerca da questão do livro-texto, que é 

apresentado aos professores universalizando parâmetros propositivos de um currículo 

escolar elaborado para atender uma gama de estudantes em diferentes instituições de 

ensino. Refletindo sobre as condições de trabalho docente e profissionalização 

debilitada, ele aborda a questão de como os meios elaboradores do currículo passam a 

funcionar como dispositivos intermediários, essenciais e indispensáveis para o [ainda 

atual] sistema escolar. Esse autor critica as formas prescritivas de currículo postas aos 

professores, por fugirem da realidade do dia a dia desses profissionais [e, 

principalmente, do aluno], que acabam por se tornarem dependentes dos meios que 

apresentam tais prescrições curriculares. 

 

A prescrição curricular que o nível político administrativo determina 

tem impacto importante para estabelecer e definir as grandes opções 

pedagógicas, regula o campo de ação e tem como consequência o 

plano de um esquema de socialização profissional através da criação 

de mecanismos de alcance prolongado, mas é pouco operativa para 

orientar a prática concreta e cotidiana dos professores (SACRISTÁN, 

2000, p. 147). 

 

Entendemos que o uso em demasia do livro-texto está ancorado em 

uma cultura maior da educação, que remete ao próprio sistema educacional, que 

planifica o processo de ensino e de aprendizagem de forma que pouco deixa margem 

para se atentar para as peculiaridades das instituições de ensino e seus contextos sociais 

próprios.  

Diante da generalização no trabalho docente (com certa 

automatização pedagógica), em relação à utilização do livro-texto que contém assuntos 
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abrangentes e distantes da linha de horizonte de conhecimentos do aluno da EJA, sem a 

devida articulação com os saberes por ele adquiridos no seu dia a dia, o professor cria 

espaços pedagógicos abstratos de certa forma, isto é, de não empoderamento pelo 

discente, mesmo sem querer, entre o processo de ensino e de aprendizagem. Cria-se 

uma sensação de não pertencimento por parte do alunado em relação ao saber escolar. 

Esse problema é intensificado, pois, os livros didáticos utilizados na Educação de 

Jovens e Adultos foram formatados pensando-se o Ensino Fundamental regular e não a 

EJA: que tem outra dinâmica, outro contexto e outra realidade discente. “Tem o livro. O 

ano passado, a gente nem tinha o livro. A gente usou muito os livros da biblioteca. 

Depois, no outro bloco, no segundo semestre aí veio o livro, da EJA. Oitavo e nono 

ano” (participante ‘B’).  

O participante usa o termo “livro da EJA” no sentido de ter sido 

distribuído para os alunos da Educação de Jovens e Adultos. Mas, oitavo e nono anos 

estão destinados ao ensino regular da educação fundamental, mesmo que a EJA tenha 

equivalência nessa modalidade de ensino, ela tem outra lógica que vai desde as 

características dos alunos até chegar à questão do tempo pedagógico em sala de aula 

(mais reduzido em relação ao ensino regular). Em razão de nossa implicação como 

docente na escola, constatamos que a maioria absoluta dos livros usados como 

referência que pertencem à biblioteca da EMPAAA está voltada para estudantes do 

ensino regular que têm características distintas. A EJA, como bem se sabe, está dividida 

em níveis (I, II, III e IV – estes dois últimos são o foco de nosso trabalho) e comprime-

se em tempos cronológicos e pedagógicos de modo que se cursam dois anos letivos em 

aproximadamente um (equivalente).  

Historicamente, a educação formal foi concebida a partir da égide 

do saber docente, que é o tradutor de um saber universal, hegemônico, academicista, 

que delimita o que deve ser ensinado e o que “não tem importância” no currículo 

escolar. Este saber, do conhecimento universal (sistematizado no currículo escolar) e 

aceito como o conhecimento a ser ensinado, impõe aos alunos a impressão de correção, 

de verdade e de aceitação por parte destes, sem contestação. Essa “verdade inconteste” 

doutrina o ser discente a aceitar e compreendê-lo como o conhecimento possível a ser 

trabalhado em sala de aula. Esse fato fez com que fosse entendido pelo aluno como fato 

normal a ponto de fazê-lo concordar como sendo o bom saber e único a ser ensinado. 

Assim, constatamos na fala da participante ‘I’, muito embora em sua própria fala surja o 
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sentido de não pertencimento no que diz respeito ao despertar do interesse do aluno 

diante do que se aborda em sala de aula na EJA: 

  

O livro está sendo utilizado, principalmente por uma professora. Eu 

achei interessante. E eu creio que despertou o interesse de alguns 

também. Por exemplo, a matemática dele, a matemática que tem nesse 

livro, não é aquela matemática só de números, entendeu? Ela tem 

leituras. Daquelas leituras você vai fazer um exercício. Aí sim, você 

vai usar os números, mas você teve uma leitura. Você teve alguma 

coisa que é diferente. Porque a matemática quando eu estudei, um 

tempo atrás, era somente de números, números e números... Esse livro 

que nós recebemos agora me despertou interesse sim. Até comentei 

com algumas pessoas: - nada a ver, parece mais um livro de história, 

de estórias. Fala sobre cultura, fala sobre comidas típicas, essas 

coisas, e dentro da Matemática. Desperta interesse de alguns, não de 

muitos. Mas, acho que não é culpa do ensino e sim do aluno 

(participante ‘I’). 

 

Quando começamos a confrontar as falas dos participantes sobre 

essa questão do livro-texto que surge de modo recorrente no âmbito da discussão dos 

conteúdos da EJA, começamos a perceber distinções em suas respectivas falas. Ao 

mesmo tempo em que eles observam que existe pouca prática docente na Educação de 

Jovens e Adultos da EMPAA que quebre a lógica do livro-texto como fonte totalizante 

dos conteúdos, alguns apontam como sendo estes interessantes e, de certo modo, 

estimulantes para o aprendizado discente. Entendemos que essa análise se dá num 

contexto de ensino e de aprendizagem onde quase não sobra margem para a discussão 

amparada em outras bases de saberes, de conteúdos. Nesse sentido, não existe muito 

parâmetro para o aluno fazer comparação entre a prescrição contida a partir do livro-

texto e outra forma de mediação de conhecimentos.  

A fala da participante ‘I’ é bem interessante quando ela aponta um 

fator positivo do livro-texto em relação a uma disciplina específica, apontando em certo 

grau uma forma de exceção porque ao mesmo tempo em que ela elogia a forma como o 

conteúdo é trazido pelo livro, ela afirma que desperta o interesse de alguns, não de 

muitos (em relação aos alunos), pois cristaliza em sua fala a ideia de culpa imputando 

aos discentes um ‘estigma acusatório’ quando estes negam os conhecimentos que lhes 

são apresentados.  

Com isso, mais uma vez repetimos que não estamos afirmando que 

o livro-texto deva ser abolido pelo professor da EJA, estamos inferindo que o uso dele 

de forma totalizante deixa de levar em consideração outros saberes que podem ser mais 
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significativos às realidades vivenciadas no dia a dia pelos estudantes da EJA. E, assim, 

abre-se margem para a não compreensão pertinente desses conteúdos – que são válidos, 

mas acreditamos que não são os únicos importantes – por parte dos discentes em razão 

de quase não se criarem pontos de ligação entre a teoria e a prática de suas experiências 

vividas. 

O uso contundente desses livros quando não se articula a saberes 

mais presentes no cotidiano do aluno, nega a este sujeito o acesso a uma aprendizagem 

que lhe seja significativa de sentido articulador de conhecimentos que se materializam 

no dia a dia discente. Possibilita a descontextulização do momento histórico do aluno e 

de suas formas práticas de interação cultural e social de onde se insere enquanto ser 

social. Reduz o diálogo crítico e a criação de reflexões e problematizações sobre a 

condição social e cultural em que está experienciando rotineiramente. Essa 

descontextualização, que se abstrai da vida concreta do discente da EJA através de um 

conhecimento prescritivo, pode contribuir para o pouco interesse do aluno nas aulas da 

EJA. 

Na escola, nesse sentido, se age de forma neutra em relação às 

expectativas de aprendizagem do discente no tocante a melhores condições de sua 

própria vida. Esse aspecto gera uma prática quase acrítica em relação ao processo de 

ensino e de aprendizagem na EJA porque abordam conteúdos que vão sendo 

transmitidos em retalhos de conhecimento, excluindo (de modo geral) o debate 

qualificado, horizontal e o fomento das trocas de saberes entre os membros dessa 

modalidade do Ensino Fundamental. Acreditamos que esse material didático pode 

apontar certas diretrizes de conteúdos a serem trabalhados, posto que o professor não 

deva ser a única fonte de saber, mas que também devam ser costurados 

pedagogicamente podendo fazer parte de um contexto de conhecimentos em sala de aula 

que sejam mais democráticos e variados (cruzando saberes), a partir de práticas 

docentes mais horizontalizadas e dialógicas. Como entendemos em Sacristán (2000), 

quando aponta que o livro-texto deve ser um meio dentre outros possíveis e necessários. 

Nesse sentido, a participante ‘C’ faz a seguinte observação: “se os 

professores seguirem aquela sequência do livro, não vão me ajudar muito não. Sim, eu 

vou saber das coisas de outras pessoas, mas não vou saber das coisas que realmente 

importam”. Esse sentido de ajuda que a participante aponta se dá quanto aos 

enfrentamentos diários que os alunos (enquanto sujeitos históricos) têm de passar (em 
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âmbito social), principalmente em relação à qualificação intelectual com vistas à sua 

condição de adquirir melhores preparos em busca de trabalhos formais.  

Esse aspecto, para a participante, é que deve ser mais importante 

em sala de aula na EJA. Não discutir e entender o contexto social/cultural 

contemporâneo (bem como a construção histórica, cultural e social do lugar onde 

reside) e, principalmente, no qual está inserido, rebate involuntariamente no aluno, que 

sente os conteúdos do livro texto desconectados de sua realidade, e com isso, de certo 

modo, deixa-o à deriva por não conseguir de modo geral, articular o que lhe é passado 

em sala de aula e o que vivencia diariamente em sociedade. 

A participante ‘C’ aponta qual é a necessidade mais premente para 

o aluno da EJA. Diante das demandas de um sujeito que precisa se qualificar para que 

consiga melhores oportunidades para uma vida mais digna, ante uma realidade áspera e 

difícil nas periferias das grandes cidades, para um sujeito que tem responsabilidades 

familiares e precisa avançar nos estudos formais para obter melhores condições de 

colocação social. 

 

Acho que o que é importante é “atualidade”. Tudo que está passando 

no mundo hoje. Não o que já passou, mas o que está passando hoje, o 

que estamos vivendo hoje, a realidade do “hoje”. O que passou é bom, 

mas é importante você conseguir aprender coisas de agora para poder 

se defender. E muitos professores aqui seguem o livro (participante 

‘C’). 

 

Essa atualidade reclamada pelo aluno a ser aprendida na EJA faz 

parte daquilo que influencia o seu dia a dia: questões tais como as de trabalho e 

emprego, as problemáticas sociais enfrentadas no contexto em que moram, por 

exemplo. Diante do olhar da participante, muito embora saibamos que não é prudente 

que o processo de ensino e de aprendizagem se ampare unicamente nessas questões por 

ela apontadas, entendemos que elas podem estar presentes no currículo como via de 

intersecção junto aos conteúdos escolares que estão mais implicados com nossa história 

humana e em nossa sociedade ocidental que são aceitos e legitimados no campo 

educacional, presentes na vigência curricular atual. E, na compreensão de nosso 

itinerário humano, tradicionalmente estudado, analisamos ser plausível que se atente 

sensivelmente para situações contemporâneas – que complexamente – se refletem nas 

vidas dos alunos e que trançam significações de saberes entre a memória do passado e a 

repercutida no presente. 
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Neste aspecto, buscamos entendimento reflexivo em Arroyo 

(2011), que tece considerações importantes, nos fazendo compreender o sentimento do 

aluno em relação aos conhecimentos presentes no currículo oficial da EJA e o provável 

distanciamento existente entre estes e as concepções de saberes apreendidos pelos 

alunos em seu cotidiano. 

 

Os currículos escolares mantêm conhecimentos superados, fora da 

validade e resistem à incorporação de indagações e conhecimentos 

vivos, que vêm da dinâmica social e da própria dinâmica do 

conhecimento. É dever dos docentes abrir currículos para enriquecê-

los com novos conhecimentos e garantir o seu próprio direito e o dos 

alunos à rica, atualizada e diversa produção de conhecimentos e de 

leituras e significados (ARROYO, 2011, p. 37). 

 

Reafirmamos que os conteúdos do livro-texto são necessários como 

aporte pedagógico, mas não podem ser fonte exclusiva em sala de aula da EJA. Têm seu 

valor e mesmo dão certo amparo ao professor. Mesmo que não estejam superados e 

possam até se renovar, se usados como fonte principal de conhecimento, em sequência, 

contribuem para certo esvaziamento de sentido pertinente para aprendizagem do aluno 

da EJA, em virtude do distanciamento de seu contexto de vida e de trabalho, suas 

vivências no tempo presente; embora tenham potencialidades de serem usados como 

parte epistêmica em meio a outras fontes de conteúdos. Mas, nestas, acreditamos que as 

referências cotidianas e sociais que se encontram no espaço/tempo de vida dos alunos e 

que estão próximas à escola, podem também ser muito relevantes no chão da EJA.  

Os conteúdos prescritos (por si só) podem dar contribuição e retirar 

da sala de aula o exercício criativo e democrático do debate que possam ser discutidos a 

partir de fatos concretos e vívidos para o discente; e, se trabalhados prioritariamente 

pelo professor, cria-se caminhos pedagógicos verticalizantes e enfadonhos, enfatizando-

se ainda mais no processo pedagógico as tendências de práticas que estão mais 

arraigadas na mera exposição/explicação/repetição conteudista. “É chato quando segue 

o livro. Quando está no livro, eu falto hoje, por exemplo: - foi a página 98 ou a página 

99... Todos vão responder. E vão passar para os outros que não vieram. Quem faltou, lê 

se quiser, pega as respostas dos outros” (participante ‘C’).  

Sobre a questão da aplicação de conteúdos dos livros didáticos, a 

participante ‘C’ finaliza fazendo uma analogia: “é muito simples eu pegar uma receita e 

dar para o senhor fazer um bolo, não é? Faça esse bolo, é muito simples. Está aí toda a 
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receita. A resposta toda está aí. Não há interesse” [do aluno]. Esse conteúdo acaba por 

se tornar uma “receita de bolo” desprovida da realidade do aluno da EJA, embora trate 

de assuntos valiosos para a formação escolar discente, escapam ao seu entendimento e 

termina por se tornar simplesmente assimilação decorativa e mera reprodução escrita. 

A ausência de uma discussão entre o que está no campo do saber 

escolar articulada ao saber presente no entorno da escola – de onde o aluno, como 

morador (no caso da EMPAA), faz parte – cria um abismo que fica ocultado pela 

urgência pedagógica requerida na EJA. Apaga, de certo modo, o sentido de 

aprendizagem crítica. Transforma o processo de formação escolar do aluno em um 

modelo para encher cabeças e não para criar condições de trocas de conhecimentos para 

uma cabeça bem feita. Sobre essa questão, encontramos reflexões em Morin (2010), 

quando este autor afirma que é claro o significado de “uma cabeça bem cheia”, onde o 

saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio que lhe dê sentido em 

direção a um conhecimento pertinente. Segundo esse autor, o conhecimento pertinente é 

o que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto 

em que está inscrita. Portanto, o conhecimento somente seria conhecimento enquanto 

organização, ao se relacionar com as situações e inserir-se no contexto destas. 

No bojo das falas dos participantes em relação aos conteúdos 

abordados por meio dos livros-texto – apesar de citações de aprovação a estes livros 

referentes a alguns alunos – de modo geral, são apontadas certas inseguranças que os 

discentes têm no processo de ensino e de aprendizagem na EJA ante aos conteúdos que 

lhes permaneceram ausentes de suas trajetórias, muitas vezes em razão da própria 

ausência deles como estudantes do ensino formal.  

 

O caso da EJA é porque muitos [professores] sabem que a gente já 

vem com uma dificuldade por ter passado muitos anos sem estudar. A 

maioria tem anos que não vem a uma sala de aula. Então, você chega, 

e o professor passa o conteúdo que a gente não conhece. Aí, passa o 

exercício. E tem o livro da EJA. [...] É difícil para quem passou tanto 

tempo sem estudar. Tem que ser uma forma mais fácil (participante 

‘Lu’). 

 

Entendemos que, ao trabalhar em constante coalizão entre os 

conhecimentos selecionados nos livros-texto, outras fontes epistêmicas e os saberes que 

estão aproximados dos alunos na sua trajetória de vida até o tempo presente, o professor 

poderá favorecer a compreensão discente em relação ao seu aprendizado mais 
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consistente e profícuo. Ao poder traçar análises comparativas entre uns e outros 

conteúdos, podendo assim gerar tensões menos drásticas no processo de ensino e de 

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos ao não ser apresentado quase como 

uma imposição implicada e inflexível à sua formação escolar. Como podemos perceber 

na fala a seguir: “você tem de saber aquilo ali porque todo aluno tem de saber daquilo 

ali. O conteúdo [do livro-texto] serve assim: porque o governo quer que a gente saiba 

aquilo ali. Mas, que sirva pra nossa vida? Não” (Participante ‘Le’). 

Ao analisarmos a fala acima percebemos que a participante 

compreende a apresentação dos conteúdos, formatados nos livros-texto, quase como um 

imperativo unicamente legítimo que se apresenta aos professores e aos alunos da escola, 

e que a aceitação se dá de forma tácita, quase incontestada. Essa é uma lógica 

pedagógica muito incorporada ao um modelo tradicional de sistema educacional e, 

compreendemos que, em sendo amplamente adotado esse modelo, nas escolas, torna-se 

complexo de ser questionado e repensado no âmbito curricular. Desse modo, em meio a 

este olhar, podemos nos referenciar em Sacristán (2000, p. 17), quando afirma: 

 

O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos 

apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção 

historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma 

determinada trama cultural, política, social e escolar; está carregado, 

portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifra. [...] De 

alguma forma, o currículo reflete o conflito entre interesses dentro de 

uma sociedade e os valores dominantes que regem os processos 

educativos. [...] O sistema educativo serve a certos interesses 

concretos e eles se refletem no currículo. 

 

Embora a força dominante e impositiva que modela o currículo 

oficial seja difícil de ser quebrada pelos professores, se mostra mais intrincado ainda 

repensá-lo dentro da escola no sentido de se evidenciar o protagonismo do aluno da EJA 

que, historicamente, não é posto como agente incisivo de sua formação (sendo mais 

entendido como ser passivo da própria formação escolar), mas que na Educação de 

Jovens e Adultos deveria ser interpretado de forma diferente.  

Portanto, acreditamos que seja importante que se reavalie (na 

EMPAA) a priorização que deva vigorar na prática do currículo da EJA. E, de outro 

modo, ser possibilitada uma mudança de ação e reflexão no processo de ensino e de 

aprendizagem. Mesmo que seja morosa e delicada essa mudança, ela poderá ser 

interessante para a qualificação da formação discente (tanto o jovem quanto o adulto), 
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principalmente se o aluno tiver papel ativo nesse processo de ação/reflexão que 

reformate e remodele a EJA da citada escola. A receita curricular que usa 

excessivamente os conteúdos de livros didáticos deixa exíguas margens para que se leve 

em consideração os conhecimentos produzidos no entorno da escola e de sua cultura, 

em nossa compreensão. Inferimos que as possibilidades de criação de um currículo 

experienciado a partir de uma premissa mais dialógica nas interconexões articuladas 

entre múltiplas formas de conhecimentos podem contribuir para uma formação mais 

significativa do aluno. 

Acreditamos que, para além dos professores, os alunos da EJA 

devam participar, proativamente, e terem voz respeitada no que tange ao currículo de 

sua formação escolar. Como já citamos, além de estudantes da EJA, estes são também 

moradores de uma comunidade onde se insere a EMPAA. São eles trabalhadores e 

trabalhadoras de vários setores da economia, cidadãos com responsabilidades sociais e 

cívicas, pais e mães de família, produtores e produtoras diárias de seus contextos 

culturais e sociais; jovens com expectativas, anseios e desejos pessoais e sociais. 

Portanto, parece-nos norteador o entendimento acerca dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem na EJA, e diante disso, 

repensarmos o currículo e nele, os conteúdos para além do livro-texto como prática 

geral, dentro do âmago dos fatos cotidianos que rodeiam a EMPAA e sua Educação de 

Jovens e Adultos. Diante disso, achamos conveniente atentarmos que é importante... 

 

Buscar compreender como os sujeitos das práticas tecem seus 

conhecimentos de todos os tipos, buscando discutir, assim, o que 

poderíamos chamar o fazer curricular cotidiano e as lógicas de tecer 

conhecimentos nas redes cotidianas, as das escolas, de seus 

professores/professoras e de seus alunos/alunas, dentre tantas 

(MACEDO; OLIVEIRA; MANHÃS; ALVES, 2011, p. 17) [grifos 

dos autores].  

 

Embora existam muitas dificuldades no trabalho docente na 

educação pública, como desvalorização salarial e falta de uma estrutura pedagógica que 

possibilite um trabalho mais qualificado, na EJA, em especial, é necessário que o 

professor prossiga além da questão do livro-texto como único material didático a ser 

trabalhado em sala de aula, sob o risco de contribuir para com uma formação discente 

desprovida do diálogo e da criticidade necessária para a formação de um sujeito 

engajado com sua própria aprendizagem. Os alunos/moradores também são agentes de 
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redes de conhecimentos cotidianos no entorno da escola e de sua produção, até mesmo 

para além de suas fronteiras comunitárias. Eles são fontes de saberes para os professores 

da EJA. São interlocutores de um saber que perpassa todos os meandros sociais e 

culturais e que também transitam pela escola criando conexões entre as pessoas que 

estão na Educação de Jovens e Adultos. 

 

4.2 Entre docentes e discentes: posturas, interesses e embates na EJA 

 

A EJA do município do Natal/RN é organizada em sua estrutura 

pedagógica e curricular pelo Conselho Municipal de Educação (CME), que também 

delineia as bases e diretrizes locais para essa modalidade do Ensino Fundamental. De 

quando em vez essa estrutura é rediscutida e, em 2009, reordenou o trabalho pedagógico 

na Educação de Jovens e Adultos por meio da Resolução Nº 007/2009 – CME 

(posteriormente alterada pela Resolução Nº 003/2011 – CME)
14

.  

Dentro do modelo curricular da Educação de Jovens e Adultos que 

vigora no município do Natal, com a divisão semestral em blocos de disciplinas, a 

compartimentação do saber se torna mais evidente de acordo com o que entendemos, 

limitando o processo de ensino e de aprendizagem ainda mais segregado entre os 

conteúdos disciplinares. Diante dessa realidade presente na EJA, conforme a matriz 

curricular dessa modalidade do Ensino Fundamental, prescrita pela Resolução 

003/2011-CME, a atividade pedagógica do professor fica isolada, restrita à sua área de 

conhecimento, contribuindo em certo grau para um engessamento sistêmico no que 

tange às práticas desenvolvidas dentro de sala de aula.  

O processo de ensino e de aprendizagem na EJA assegura a 

possibilidade de tornar pertinente aos sujeitos envolvidos o empoderamento apropriado 

                                                 
14

 Art. 7º - Nos Níveis III e IV, correspondentes ao 2º segmento, as disciplinas serão agrupadas em blocos 

e se distribuirão nos dois semestres letivos. Assim, o aluno se matriculará por semestre em um dos blocos 

de disciplinas. No caso de não conseguir concluir alguma disciplina do bloco, poderá cursá-la no semestre 

ou no ano seguinte sem perder as que já concluiu. O aluno só poderá avançar do nível III para o IV, após 

a conclusão de todas as disciplinas do nível III. Art. 8º - A escola organizará as turmas dos Níveis III e IV 

em dois blocos de disciplinas. Um bloco será composto por Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História e 

Geografia e o outro incluirá Matemática, Ciências, Artes, Ensino Religioso e Educação Física. Os blocos 

serão distribuídos em um semestre letivo, que é composto de 2 (dois) períodos de 10 (dez) semanas. Art. 

9º - Em cada semestre, nos Níveis III e IV, o aluno participará de 20 horas aulas presenciais semanais, de 

19 às 22h, de 2ª a 6ª feiras, como também realizará atividades vivenciais. Parágrafo Único: As atividades 

vivenciais devem estar relacionadas aos conteúdos trabalhados nas aulas presenciais e serão registradas 

no diário de classe, colecionadas em portfólio pelo professor e entregues ao coordenador pedagógico 

(RESOLUÇÃO Nº 003/2011 – CME). 
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de um saber humano, de si e do outro, a partir de significados que ele consegue dar e 

das representações cognitivas a partir das mediações estabelecidas entre um indivíduo e 

os demais. “O sujeito se constrói pela apropriação de um patrimônio humano, pela 

mediação do outro [característico, principalmente, do ato educativo emancipador], e a 

história do sujeito é também uma das formas de atividade e dos tipos de objetos 

suscetíveis de satisfazerem o desejo, de produzirem prazer, de fazerem sentido” 

(CHARLOT, 2005, p. 38) [grifo nosso]. Dessa forma, a educação não é só um ato de 

transferência de saber, envolve disposições psíquicas construídas socialmente no 

contexto do indivíduo que aprende, 

 

Para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competências 

cognitivas, é preciso que estude, que se engaje em uma atividade 

intelectual, que se mobilize intelectualmente. Mas, para que se 

mobilize, é preciso que a situação de aprendizagem tenha sentido para 

ele, que possa produzir prazer, responder a um desejo (CHARLOT, 

2005, p. 54). 

 

Nesse processo, a compreensão de como o discente olha para sua 

formação na Educação de Jovens e Adultos se faz necessária no sentido de que seja 

possível a percepção acerca das tensões, das afirmações e das negações que se refletem 

nesse importante ator, de modo a se entender como as práticas curriculares estão postas 

no chão da escola, nessa modalidade do Ensino Fundamental. Pois, nesse sentido, em 

parte, podemos concordar que “o currículo pode ser entendido como sendo o conjunto 

de experiências a serem vividas pelo estudante sob a orientação da escola” (MOREIRA, 

1997, p. 12). Mas, entendemos que ele pode ir além. Como campo de saber escolar, 

permeia os cotidianos da escola e os cotidianos que cercam a escola, articulando-se às 

diversas redes de saberes que são produzidos nos contextos sociais e culturais (tanto 

comunitários, como mais amplos), e, assim, formando o complexo engenho do conteúdo 

curricular (como conjunto de artefatos que orbitam a questão do currículo). Nesse 

sentido, podemos refletir (como aprendemos) a partir do pensamento de Freire (2011), 

que o conteúdo curricular constitui-se em um instrumento de conscientização e 

emancipação do oprimido, precisa corresponder à representação organizada, 

sistematizada e desenvolvida, aos indivíduos, das coisas que eles desejam entender 

melhor em situação existencial e concreta.  
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A configuração atual da EJA em Natal/RN implica um ambiente 

escolar peculiar e heterogêneo com salas de aula repletas de sujeitos com variadas 

faixas etárias, saberes, histórias, crenças, distintos interesses e necessidades. O trabalho 

pedagógico está sempre no limiar das incertezas, pois, diante da heterogeneidade 

discente, os professores (que de igual forma são heterogêneos) precisam estar atentos 

em relação às decisões mais adequadas frente aos alunos que transitam por uma 

estabilidade escolar tênue e uma instabilidade humana variante. As condições de 

desenvolvimento da atividade de ensino e de aprendizagem na escola pública no tocante 

à EJA não é das mais adequadas e, impele ao educador a se utilizar de sensibilidade e 

compreensão para que possa atingir objetivos educacionais positivos junto aos seus 

alunos. Não é fácil ser discente na EJA. As dificuldades presentes no cotidiano de suas 

vidas: trabalho, problemas sociais latentes nas periferias, manutenção da família, por 

exemplo, são demandas pessoais e coletivas exigentes.  

Os discentes jovens migram para essa modalidade por causa de 

abandonos, reprovações e repetições no modelo anual que vai do 5° ao 9° ano (antes, 

modalidade seriada), chegando à EJA desmotivados e, por vezes, desinteressados. O 

aluno adulto que, em sua maioria é trabalhador, precisa melhorar seus conhecimentos 

formais por exigência do mercado de trabalho e, muitas vezes, tem passado anos longe 

dos bancos escolares. É nesse heterogêneo cenário – em meio a tantos aspectos 

inerentes à condição humana – que se desenvolve o processo de ensino e de 

aprendizagem na Escola Municipal Professor Amadeu Araújo. Diante desse quadro, 

tensões são criadas e embates travados no cotidiano da escola entre professores e 

alunos. 

Dentro dessa complexidade que se apresenta na EJA, ao pensarmos 

sobre os nossos objetivos de estudo, entendemos como significantes as recorrências nas 

falas dos participantes quanto ao seu olhar que se volta para a questão docente e 

discente no âmbito do EJA, revelando, sob sua ótica e análise, a forma como percebem 

esse processo de sua formação dentro da escola, na sala de aula. Nesse ínterim de 

ensejos entre o ensinar e o aprender na EJA, compreendemos que – ao se olhar o campo 

da relação professor/aluno – surgem alguns aspectos apontados pelos participantes; e, 

que tendem a nos mostrar os distanciamentos e os aparecimentos de tencionamentos, 

naturais, entre os atores docentes e os atores discentes. Assim, entre posturas e 

concepções docentes e interesses dos alunos, atitudes afirmativas e atitudes negativas 
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em relação à própria formação na EJA, silêncios são quebrados, fragilidades apontadas 

e distâncias entre estes e aqueles são reveladas. 

 

4.2.1 Olhares sobre as posturas docentes 

 

Um aspecto importante é a questão referente ao olhar discente 

acerca das posturas dos professores quando aqueles olham para sua formação escolar na 

Educação de Jovens e Adultos. Esse aspecto se faz importante porque nos aponta 

diretrizes gerais no âmbito de nossos objetivos e revelam um fator pouco lembrado 

dentro do processo de ensino e de aprendizagem: a análise discente acerca de sua 

própria formação a partir de suas observações sobre o trabalho do professor em sala de 

aula; e, nesse sentido, entendemos que essa problematização coaduna-se amplamente 

com nosso objeto de estudo. Assim, entendemos que, para a discussão propositiva 

acerca de um currículo que seja desenvolvido em constante troca de saberes que se 

imbriquem entre os que estão sistematizados historicamente na EJA e os que estão 

presentes no entorno da escola, o olhar discente diante das posturas docentes em sala de 

aula não está aquém de nossas pretensões nesta empreitada. 

Nesse sentido, entendemos ser importante tecermos algumas 

considerações no âmbito dos processos da formação docente, pois estes aspectos devem 

ser considerados em relação aos diferentes modos que os professores concebem a 

prática educativa, e por consequência, o currículo. Nesse ponto, Gómez (1998) nos 

mostra que existem orientações epistemológicas
15

 em relação aos aspectos formativos 

desses profissionais que transitam entre perspectivas acadêmicas, técnicas, prática e a 

de reconstrução social que – de modos difusos e difíceis de enquadramento definíveis – 

norteiam as características que configuram os tipos de docentes capazes de darem 

respostas às exigências pedagógicas no contexto do ensino e de uma forma conceitual 

de currículo. 

                                                 
15

 Para Gómez (1998), a perspectiva acadêmica entende que o docente deva ser concebido como um 

especialista nas diferentes disciplinas que compõem a cultura, e sua formação estará vinculada 

estreitamente ao domínio dessas disciplinas, cujos conteúdos ele transmite. Segundo esse autor, para a 

perspectiva técnica, o docente deve aprender conhecimentos e desenvolver competências e atitudes 

adequadas à sua intervenção prática, apoiando-se no conhecimento que os cientistas básicos e aplicados 

elaboraram, ou seja, dominar as rotinas de intervenção técnica que se derivam do que fora produzido por 

outros. Já a perspectiva prática aponta que o ensino é uma atividade complexa, que se desenvolve em 

cenários singulares, com resultados imprevisíveis e carregados de situações conflituosas. Assim, o 

professor deve ser visto como um artesão criativo que tem de desenvolver sua sabedoria experiencial para 

enfrentar as incertezas e os conflitos que configuram a vida da aula. 
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Entendemos que o professor é um profissional da educação que, 

para além de sua formação inicial, deve estar em continuado estudo e qualificação no 

itinerário de sua carreira docente em virtude da complexa natureza do trabalho que 

exerce, pois, é ator primordial para as conceituações curriculares que pratica em sala de 

aula. Nesse sentido, compreendemos que sua reflexão necessita ancorar-se numa 

perspectiva que possibilite meios de reconstrução social em parceria com seus alunos. 

Dessa forma, o ensino pode ser concebido com matizes diferentes e... 

 

[...] Como uma atividade crítica, uma prática social saturada de caráter 

ético, na qual os valores que presidem sua intencionalidade devem ser 

traduzidos em princípios de procedimentos que dirijam e que se 

realizem ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. O 

professor / a é considerado um profissional autônomo que reflete 

criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as 

características dos processos de ensino-aprendizagem quanto do 

contexto em que o ensino ocorre, de modo que sua atuação reflexiva 

facilite o desenvolvimento autônomo e emancipador dos que 

participam no processo educativo (GÓMEZ, 1998, p. 373). 

 

Assim, ao inclinarmos compreensão sobre os olhares de nossos 

participantes acerca da questão das práticas docentes e suas posturas pedagógicas, 

entendemos como o trabalho do professor é observado pelo participante; e, neste ponto, 

surgem falas recorrentes sobre o cotidiano em sala de aula na EJA da EMPAA. Assim, 

levando-se em consideração que o professor é o primeiro mediador no processo de 

ensino e de aprendizagem, as falas refletem essas tensões do ângulo de percepção 

analítica dos nossos interlocutores. 

 

As aulas são cansativas. O professor já chega cansado. Então, é 

“pápápá”: - escreva ali, responda aí, já está tocando, já está 

terminando a aula, façam que eu quero para a próxima aula, tudo 

respondido, estudem... [simulando o ambiente em sala de aula, as falas 

dos professores]. Não estimulam o aluno. Escreve no quadro, passa o 

conteúdo lá, com explicações mínimas possíveis. Então, o mais 

comum é as aulas ficarem extremamente cansativas. É cansativo, é 

muito cansativo, professor, estar aqui do jeito que é (Participante ‘C’). 

 

 No contexto dessa observação, compreendemos que as práticas 

docentes, que também perpassam as estratégias didáticas usadas nas salas de aula no 

âmbito do estabelecimento de mediações dialógicas em relação à participação ou não do 

aluno no processo, indicam como o currículo é praticado na EJA porque se 
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correlacionam entre si e apontam, de modo geral, para a falta de processos interativos de 

aproximações interpessoais entre os atores que estão presentes dentro da sala de aula, 

até mesmo em função de uma lógica de organização do sistema educativo mais amplo. 

“Os professores não ouvem os alunos porque o problema não está só na escola, está na 

ineficiência do ensino, da educação em si” (Participante ‘I’).  

Entendemos que para existir um trabalho pedagógico para além dos 

conteúdos selecionados pelo currículo existente – em sala de aula, na EJA – com mais 

abertura para trocas de experiência em busca de saberes mais presentes na realidade do 

aluno, a mudança de concepção pedagógica na práxis do professor e (da escola) precisa 

partir de uma nova concepção de currículo, a partir da mobilização docente, da 

coordenação pedagógica e até da gestão, até chegar ao aluno e ao entorno da escola, no 

sentido de se atender às demandas educacionais de forma mais contextualizada junto 

aos alunos na EMPAA. Isso também é perceptível ao aluno/participante, quando diz: 

“faltam conversas em sala de aula, se surgissem assuntos e o professor conversasse 

conosco, com certeza os alunos dariam sugestões... Talvez surgisse um conteúdo que 

interessasse à sala completa ou uma boa parte. Mas, a gente só saberia se isso motivaria 

os alunos a estudarem se existisse, se funcionaria...” (Participante ‘I’). 

Entendemos que a participante se refere à questão do diálogo, 

quando cita o termo “conversas”, pois, aquele, possibilita troca de saberes; enquanto 

estas, podem não atingirem tais trocas. Com as mudanças que ocorrem no mundo e, 

frente às novas demandas cotidianas da sociedade de modo geral, os alunos exigem 

mais dos educadores e da escola – mesmo que não se apercebam disso ou mesmo 

quando, de modo geral, na EJA não se tenha como prática perguntá-los – seja como for, 

estão os professores desafiados a superar as próprias limitações profissionais em relação 

a como estes veem os discentes e suas heterogêneas implicações, dentro de ampla 

padronização do sistema educacional público, que tem suas limitações também.  

Existem muitas configurações humanas que fluem na escola, 

muitas heterogeneidades identitárias e o reconhecimento de que esse novo momento 

(incerto, ambíguo) surge como premente para que seja possível dialogar, propor e criar 

novas formas de mediação dos saberes. Assim, no contato professor/aluno, 

historicamente, existem estratégias didáticas que são mais privilegiadas na sala de aula, 

estratégias essas que Candau (2012) aponta como sendo o ensino frontal. Ela nos 
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descreve, embora de forma caricatural, aquilo que os participantes desta pesquisa 

expõem em suas falas. 

 

O ensino frontal tem sido a perspectiva dominante nas nossas escolas. 

Basta entrar em um estabelecimento de ensino que o reconhecemos 

pela organização espacial das salas de aula. O chamado “quadro-

negro, verde ou branco” em uma das paredes, carteiras enfileiradas 

diante dele, indicando que todos devem olhar para aquele personagem, 

nós, professores/as, que, em alguns instantes entrará para “dar” a sua 

aula (CANDAU, 2012, p. 61). 

 

A forma pouco dialógica de ocorrer o encontro entre o professor e 

o aluno em sala de aula se revela presente na Educação de Jovens e Adultos da 

EMPAA, onde é apontado um modelo de aula (com evidentes e fortes traços do modelo 

citado pela referida autora), onde o conhecimento é transmitido para o aluno de forma 

que o discente é entendido como o sujeito do não saber e precisa ser munido do 

conhecimento sistematizado que a escola possibilita aos estudantes, e o professor, de 

modo geral, pouco considera os saberes que estão presentes na vida do aluno e no lugar 

onde moram.  

Embora apareçam indicativos de práticas pedagógicas 

verticalizantes
16

, mais tradicionais, entendemos que as mesmas estão ancoradas em um 

sistema mais amplo de concepção educacional que se fincam em raízes mais densas da 

educação e em suas práticas mais evidentes no contexto público do Ensino 

Fundamental, que historicamente concebe o ensino como um estado de transmissão 

vertical feita pelo ator do saber válido (o docente) para o sujeito do não saber, isto é, o 

aluno da EJA. Os participantes expõem essa concepção em suas falas, no seu modo de 

olhar para sua formação escolar na EJA. Nesse modelo, o processo de ensino visa à 

repetição e à memorização. Ibiapina (2007) nos ensina que em uma perspectiva 

educacional assim, o professor é responsável pela transmissão de conteúdos e repasse de 

informações, é detentor do saber, é autoridade máxima, é quem dirige e determina o 

                                                 
16

 De modo geral podemos admitir como práticas pedagógicas verticais aquelas que negam oficialmente o 

diálogo realmente democrático com o aluno e a construção conjunta do saber. Desse modo, entendemos 

as citadas práticas de acordo com o que problematizam Flash & Behrens (2008), quando apontam nesse 

sentido que a metodologia aplicada focaliza-se na aula expositiva apenas. O conteúdo é apresentado pelo 

professor como pronto e repetitivo. A ênfase é “escute, leia, decore e repita”. A avaliação é feita por meio 

de verificações de curto prazo (exercícios para casa) e de prazo mais longo (provas escritas), todas de 

forma repetitiva e mecânica. 
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modelo a ser seguido. Ainda sobram fortes e contundentes práticas pedagógicas com 

essa concepção na EJA, segundo as falas dos participantes, conforme já expomos. 

Mas, ao pensarmos a questão do ensino por outro ângulo, Gómez 

(1998) nos informa que o ensino é uma atividade prática que se propõe dirigir as trocas 

educativas para orientar num sentido determinado as influências que se exercem sobre 

novas gerações. A vida em sala de aula, dos indivíduos e grupos que nela se 

desenvolvem, tem muitas formas diferentes de ser e diversos modos de manifestação em 

virtude das trocas e interações que se produzem, tanto na estrutura de tarefas 

acadêmicas como nos modos de relação social que se estabelecem. Esse autor aponta 

para uma postura ética no processo de ensino, na qual a aquisição e elaboração do 

conhecimento é um processo de construção subjetiva, e não uma cópia passiva da 

realidade. “Na prática escolar, como em toda prática social, sempre é necessário 

reconhecer espaços de indeterminação, aqueles que correspondem ao caráter inacabado 

da natureza humana que vai se construindo na medida em que se vive e se experimenta 

individual e socialmente” (GÓMEZ, 1998, p. 84).   

Ainda sob as reflexões deste autor, e, diante das incertezas, das 

indeterminações, o processo de ensino somente será relevante em função da 

aprendizagem e, esta, será relevante se for construída num processo de diálogo com a 

realidade social, natural ou com a realidade imaginada. Esse diálogo deve ser criador, 

um diálogo onde o aluno se engaja, aceitando e questionando, recusando e assumindo e, 

portanto, isso requer uma comunidade democrática de aprendizagem, aberta ao exame e 

à participação real dos membros que a compõem, até mesmo aceitando que se questione 

sua própria razão, as normas que regem as trocas e a própria proposta curricular. 

 

Apenas mediante a participação ativa dos alunos/as numa comunidade 

democrática de aprendizagem, envolvendo-se reflexivamente na 

determinação da vida social e acadêmica da escola e da aula, pode-se 

provocar a recontextualização da aprendizagem. [...] Na comunidade 

democrática de aprendizagem e experiência em que a escola pública 

deve-se transformar, os estudantes deverão estar real e ativamente 

envolvidos na elaboração e no desenvolvimento das decisões mais 

importantes (GÓMEZ, 1998, p. 97).  

 

Nós acreditamos que, para uma mudança de postura conceitual 

docente na EJA que atente sensivelmente no sentido da participação do aluno nas 

decisões em sala de aula e decisões curriculares na escola, é primordial no sentido de se 
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poder alterar, relevantemente, o processo de aprendizagem. Para discutir uma nova 

prática curricular na EJA, é preciso que os professores incorporem outros conceitos 

teóricos de ensino e, consequentemente, de aprendizagem, que norteiem suas decisões 

coletivas na instituição, a partir de uma proposta didático-curricular que caiba à 

realidade da escola. 

Consideramos que, para se inserirem no currículo da EJA da 

EMPAA, os saberes que estão no cotidiano de Nova Natal, é preciso que a escola e – 

principalmente o professor – estabeleçam canais dialógicos com os alunos e 

oportunizem sua voz a partir do olhar que têm sobre a sua formação escolar, começando 

por subverter o modo estagnado de como são concebidas as estratégias de aula 

(ampliando para além de quatro paredes, inclusive), pois os estudantes são moradores 

do entorno da escola e podem se tornar a principal fonte de investigação na descoberta 

de saberes pertinentes para o processo de ensino e de aprendizagem na EJA – dando 

capilaridade significativa ao seu aprendizado a partir de um processo contínuo e 

retroativo que alimente as discussões dentro da Educação de Jovens e Adultos na escola.  

Mas, de acordo com os participantes desta pesquisa, esse diálogo 

não está presente, de modo geral, nas aulas da EJA de forma satisfatória. Há uma 

percepção de um modelo tradicional de ensino baseado em conteúdos planificados onde 

se revela o silêncio do aluno e o pouco interesse docente em bem conhecê-lo, conforme 

percebemos pelas falas seguintes dos participantes: 

 

Nas aulas, os alunos são um pouco calados. Eu acho que ainda é a 

falta de aprendizagem para perguntar, talvez eles não tenham 

aprendizagem; não estão tão bem evoluídos para fazer perguntas 

[participar das aulas]. Têm muitos aqui que ficam calados. É vergonha 

de perguntar, de o outro saber que ele não sabe. Os que não se 

interessam pelas aulas, esses não perguntam mesmo, não estão nem 

vendo a aula, nem olhando (participante ‘B’). 

 

Nenhum dos professores senta para saber da vida dos alunos. De jeito 

nenhum. Passa lá a disciplina, o que verdadeiramente lhe é de direito, 

aplica e vai embora. E por mais sábios que sejamos, sempre 

aprendemos com o outro (Participante ‘G’). 

 
O professor procura saber pouquíssimo sobre o aluno. Assim, porque 

também não dá muito tempo por mais que sejam duas aulas para cada 

professor... Acho que depende do professor, da sua forma de trabalhar. 

Mas, faria grande diferença porque o professor iria descobrir, iria 

conhecer mais o aluno, o bairro, ele iria trabalhar mais diferente em 

sala de aula, de repente, trabalhar outros assuntos. Despertaria o 
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interesse no aluno, porque ia saber que o professor se interessaria por 

uma coisa que o aluno gosta ou que entende (Participante ‘I’). 

 

Quando observamos as falas dos alunos, notamos que os anteparos 

normativos e teóricos acerca das concepções pedagógicas da escola não se revelam 

materializadamente na prática cotidiana do processo de ensino e de aprendizagem em 

sala de aula, dentro do arquétipo curricular da EJA na EMPAA. Percebemos ainda que 

há uma postura muito tradicional na forma de o trabalho pedagógico acontecer junto aos 

alunos, mostrando-nos que sobressai de forma evidente a concepção docente de que ele 

é o detentor do verdadeiro saber e que o aluno é o depositário desse saber escolar (seja 

em razão da formação acadêmica do professor, seja por meio da força com que o 

sistema público de ensino e sua organização curricular chegam à escola).  

Mesmo que existam alguns alunos que se interessem por esse 

modelo apontado pelos participantes, existem os muitos que o negam e se calam diante 

dele. Encontramos apontamentos de que a interação professor/aluno dentro da sala de 

aula na EJA não é completamente seccionada, no sentido de práticas mais horizontais 

direcionadas a privilegiar o diálogo entre os atores. E, compreendemos que, 

sistematicamente, não é reconhecido o saber do aluno que é morador da comunidade 

onde a escola está inserida e (a partir das falas), muito em consequência disso, os 

saberes presentes no entorno da escola pouco ganham relevância.  

Além da ausência de diálogo democrático do professor para com o 

aluno na busca por caminhos pedagógicos que levem a uma troca de saberes presentes 

no cotidiano deste, parece existir certa indiferença daquele em relação ao desinteresse 

discente. “Eu observo que com aluno bagunceiro, o professor vê que ele não quer muita 

coisa com a vida e deixa o aluno à vontade, deixa fazer o que quer, deixa lá no canto 

dele. Alguns professores ignoram o aluno bagunceiro” (Participante ‘E’). Diante disso, 

podemos até inferir que o aluno bagunceiro, indisciplinado, pode ser justamente aquele 

que mais explicita sua negação em relação ao que está formatado no modelo de ensino e 

de aprendizagem na EJA, ao considerarmos o olhar do participante nesse sentido. 

Esse quadro nos diz que, com essa concepção dentro da sala de 

aula, diminuem-se as possibilidades de se pensar a mudança de posturas que possam 

reconhecer na EJA que o aluno tem legitimidade para também ser interlocutor de 

saberes no âmbito das práticas curriculares na EJA e, assim, merecedor de ter voz ativa 

em seu processo de formação escolar, podendo ser partícipe na busca por “outros 
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assuntos” que possam estar presentes no entorno da escola e nas discussões nas salas de 

aula. No caso da EMPAA, repensar o currículo a partir das posturas dos atores 

envolvidos é um começo para que se tenha uma proposta curricular para a EJA em que 

sejam inseridas outras formas de saberes pertinentes à comunidade onde a instituição 

está localizada.  

O professor pode ser um catalisador importante para incentivar a 

participação do aluno com uma nova postura escolar para todos e o comprometimento 

diário do docente para essa mudança se faz necessário; e nesse ponto, o participante 

também expressa a sua interpretação acerca dos fatores que estão presentes nos 

complexos embates que, muitas vezes, ficam subtendidos no contexto da EJA na Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo. 

 

Se o professor atrasa atrapalha o aprendizado do aluno. O aluno já não 

tem muita força de vontade de estudar. Então, tira muito o estímulo da 

pessoa ficar na sala de aula, de você estudar. Os jovens de hoje, 

infelizmente, não têm aquela visão de querer ser alguém na vida, de 

querer ter algo melhor para si: querem brincar e os estudos eles 

deixam sempre para trás. Eu vejo o descaso deles com os professores 

(Participante ‘E’). 

 

Dada a nossa experiência, sabemos que há muita dificuldade no 

trabalho docente diante de um quadro aterrador no qual se encontra a escola pública, 

com investimentos públicos aquém do necessário. No geral, sabemos que o professor 

tem uma carga de trabalho em turnos diferentes e em escolas diferentes, mas que o seu 

comprometimento ainda faz a diferença para o aluno. Assim, este, enxerga no professor 

virtudes que estão presentes no imaginário geral do que seja um profissional competente 

na educação escolar, ao dominar os conteúdos formais de suas respectivas disciplinas. 

 

Os professores dominam os conteúdos. Mas, poucos professores 

procuram saber quem são os alunos, o que sabem. Mesmo os que 

procuram só dão o conteúdo deles. Posso dizer que tem professor aqui 

que criou esse vínculo e que a gente gosta tanto que se fosse possível, 

a gente estudaria de novo. E atenção conta muito (Participante ‘Le’). 

 

Os professores são bons sim, mas se limitam somente à matéria. Você 

sabe que aquilo é o que você tem de estudar porque vai cair na prova 

ou num trabalho. O professor de ‘XX’ é uma exceção, ele trabalha o 

seu modo de vida, como você se alimenta, mas não passa daquilo. De 

qualquer maneira é uma coisa que você vê no cotidiano (Participante 

‘I’). 
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É recorrente o aluno entender que um bom professor é aquele que é 

conteudista, embora eles reconheçam que faltam outros aspectos de ensino que escapam 

aos conteúdos exclusivos da disciplina de cada docente e, nesse sentido, essa falta 

provoca lacunas pedagógicas que podem ser significativas no processo de formação 

discente. Essa ideia presente no discurso do aluno da EJA de que o conteúdo formal é o 

mais importante muito se deve ao fato de o discente ser, tacitamente ou não, conduzido 

por práticas docentes ainda tradicionais, onde o professor escreve, explica e cobra a 

repetição dos conteúdos ensinados. Esse aspecto na formação discente é mais visível 

dentro da sala de aula da EJA, historicamente. O educador acaba por se tornar o sujeito 

que sabe e que aplica o conhecimento para o aluno que “não sabe” e que só o recebe, 

embora a postura docente em sala de aula possa determinar de certa forma maior ou 

menor interesse discente no âmbito das respectivas disciplinas. “Uma boa aula é a que 

tenha conteúdo, explicação e que o aluno entenda o que está sendo passado, que está 

sendo ensinado pra gente aprender alguma coisa. Mas, tem sempre aquela matéria que a 

gente gosta mais, nessa a gente se interessa mais” (Participante ‘Le’). 

 

E o professor de ‘YY’ é exemplar como professor, como aplicador da 

matéria, porque se você tem alguma dúvida ele não se nega a explicar 

de novo. Ele passa outra vez pra você entender. Então, só basta você 

escrever, colocar a resposta certa e depois estudar no dia da prova para 

memorizar no seu cérebro para fazer a prova certa, para não errar... 

(Participante ‘E’). 

 

Essas falas revelam uma concepção cristalizada no entendimento 

discente acerca de um modelo, em sua formação escolar, de ensino e de aprendizagem 

que vigora a partir de uma dinâmica que prioriza transferência/memorização do 

conteúdo trabalhado dentro da sala de aula da EJA. Essa forma de compreensão acerca 

da própria formação escolar está inserida tanto na concepção geral que se tem de escola, 

como em relação à prática docente – por vezes sucumbida dentro de uma realidade 

estafante de trabalho no âmbito cotidiano do professor de escola pública no Brasil – que 

termina por secundarizar amplamente o saber discente, o saber comum que influi em 

sua vida diária, a ponto de não deixar margem para o seu protagonismo na escola, na 

EJA.  
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A partir dessa premissa, na fala do aluno, podemos entender como 

as estratégias pedagógicas são traçadas, de modo geral, e assim, vislumbrar como o 

currículo é organizado: “nós temos duas aulas de um professor e duas de outro; quatro 

por dia. Dá tempo o professor passar o conteúdo. Num horário ele passa o conteúdo, no 

outro faz a explanação daquela matéria; faz o exercício e ainda dá tempo de corrigir” 

(participante ‘I’). 

Essa organização curricular, regulamentada pelo CME, divide a 

opinião dos alunos. Provoca certa confusão na forma como o estudante da EJA encara – 

em termos de proporcionar mais qualidade ou não na sua formação escolar – a 

sistemática da EJA em divisões por blocos de disciplinas, ela gera embates velados, 

afirmativos ou negativos. A questão da divisão também traz a questão da redução do 

tempo em sala de aula que cada professor tem para o contato com as turmas em cada 

ano letivo. Fato que pode causar estranhamento no aluno e reordenação do fazer 

docente, bem como pode redimensionar sua postura ante um calendário mais apertado 

(principalmente quando os conteúdos formais são vistos – quase como uma 

unanimidade – como sendo os únicos que são válidos para a EJA). Ainda na estrutura 

municipal quanto à EJA, as disciplinas são dispostas em cargas horárias diferenciadas, 

apontando uma seleção prévia de quais conhecimentos são selecionados como mais 

importantes e quais são os conhecimentos secundarizados nas escolas. Essa 

diferenciação na divisão da carga horária incute na construção real das dimensões 

pedagógicas, no trabalho docente/discente, a noção de que existem conhecimentos 

prioritários sobre outros. 

 

O que é que vou estudar no primeiro bloco, agora? [IV nível]. Era 

para ter todas as matérias, ou seja, mesmo que fosse 15 dias um 

pouquinho de cada matéria. São seis meses, não é? Vamos dizer que 

nós estudamos quatro meses em seis meses, de verdade, não é? Em 

quatro meses se conseguissem encaixar um pouco das matérias 

principais. As matérias principais são: Matemática, Português, 

História que ajam realmente pró-trabalho... O que é que eu aprendi 

seis meses atrás de Português? Bem pouquinho, não é? E o que é mais 

essencial hoje? Português e Matemática! Sem Português e Matemática 

eu não faço nada, ou faço? Se não estiver bem nessas duas matérias 

você não consegue nada. Sem Português nem seu nome você faz 

(participante ‘C’). 

 

 A escola, historicamente, divide e subdivide pedagogicamente o 

tempo escolar na formação do aluno. Divide em disciplinas, divide em carga horária 
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diária/semanal, divide em quantidade de aulas por disciplinas. Percebemos que todas 

essas divisões (inclusive com o aditivo referente à divisão semestral por blocos 

disciplinares das citadas Resoluções do CME) não colaboram para o alcance dos 

objetivos contidos na Resolução Nº 007/2009 – CME em seu artigo de número quatro, 

principalmente no tocante aos incisos IV e V, respectivamente: propiciar a 

contextualização e a interdisciplinaridade, remetendo a situações cotidianas do mundo 

do trabalho; e, considerar a necessidade de articular os saberes, os fazeres e as atitudes 

de diferentes formas ao longo do processo formativo.  

O aspecto compartimentado do currículo na EJA, divisor, é 

percebido pelo aluno. Revela também que, intrinsicamente, o aluno não participa das 

discussões mais abrangentes sobre a sua formação escolar na EJA (durante os debates 

municipais quando se pensa alterar a configuração e organização da EJA, antes das 

decisões generalizantes do CME); e, este não participar, rebate também nas práticas 

pedagógicas na escola para um trabalho pedagógico em sala de aula de forma 

dominantemente dividida, separada entre as disciplinas, provocando aceitação discente 

quanto ao status quo de sua formação na EJA, mas também dúvidas e inseguranças em 

sua compreensão. Ainda aparenta contradição entre os objetivos citados nos incisos IV e 

V da Resolução do CME de 2009 e a divisão por blocos disciplinares. Essas 

contradições surgem nas falas dos alunos participantes desta investigação como 

reverberações de um processo desde a formatação do sistema até chegar ao processo de 

ensino e de aprendizagem na sala de aula da modalidade do Ensino Fundamental, 

apontando embates, conflitos, posturas excludentes e interesses discentes variados, 

inclusive no contexto de suas observações acerca de como a EJA está organizada em 

seu currículo oficial. 

 

Eu não gosto muito dessa história de bloco. Eu acho que é muito 

pequeno o tempo pra todas as matérias. Isso é verdade. Cada professor 

tem seu conteúdo e não se importa com o conteúdo do outro professor. 

[...] Eu não entendo porque a EJA é um ano quatro matérias; no outro, 

quatro matérias... Eu não entendo isso (Participante ‘C’).  

 

O sistema de bloco não atrapalha a aprendizagem do aluno, só que é 

incompleto. Os conteúdos são bons, só não são suficientes. Porque 

como eu já disse: nós só temos o básico. Não temos aquele negócio de 

você aprender do início e ir até o fim, sabe? O ano todinho estudando 

(participante ‘G’). 
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Eu acho legal ter um grupo de matérias num semestre e outro grupo 

no outro semestre. Não acumula tanta matéria. Eu achei interessante 

porque vê um pouco o lado do aluno, porque já imaginou que sai de 

casa muito cedo, vai para o trabalho e do trabalho vem direto para a 

escola? A cabeça dele não vai estar muito tranquila. Vão ter dias que 

vem por vir, não é? Da segunda aula em diante ele já está pela 

misericórdia divina. E assim, com essa quantidade de matéria, fica 

melhor (participante ‘I’). 

 

Como percebemos, existem divisões e antagonismos quando nos 

deparamos com as falas dos alunos sobre essa questão. Entendemos que para além 

delas, esse modelo de organização curricular pode criar ainda mais inseguranças, 

permitindo abrir caminhos ainda mais verticais para enfatizar um trabalho docente que 

já se mostra pouco dialógico, ensejado a partir de posturas pedagógicas que já são 

tendentes a concepções distantes da horizontalidade
17

 necessária para a existência de 

debates emancipadores na EJA.  

Acreditamos que a sistematização curricular da EJA como está 

regulamentada, no município do Natal, ajuda indiretamente a contribuir ainda mais para 

criar separações entre os saberes e também para um trabalho de interligação de saberes 

também entre os professores nas escolas. O aluno (que, no caso da EJA da EMPAA, 

também é morador do entorno da escola, como já mencionamos) é talhado, 

historicamente, a aceitar de modo geral a educação que lhe é imposta, mesmo quando 

esta gera dúvidas e inseguranças. O aluno da EJA é sujeito de saber e pode ser 

estimulado a colaborar, propositivamente, com sua própria formação escolar. Quando a 

escola aceita tacitamente os modelos curriculares generalizantes impostos pelos órgãos 

responsáveis pela educação de forma geral, coloca-se em condição oprimida, aceitando 

modelos pedagógicos distantes de sua realidade e das peculiaridades sociais e culturais 

de seus atores. 

A forma como a Educação de Jovens e Adultos, no município do 

Natal/RN, está regulamentada contribui para fortalecer o trabalho disciplinar do 

                                                 
17

 Entendemos que as práticas pedagógicas horizontais estão mais comprometidas com a ética e o diálogo 

emancipador. Flach & Behrens (2008), ao se utilizarem dos ideais freireanos, mostram-nos que estas 

citadas práticas podem ocorrer em sala de aula de modo que o professor construa uma mediação do 

processo de ensino e de aprendizagem onde possa aprender junto com os alunos, sem saber de antemão, o 

que resultaria disso, em um imbricamento de conhecimentos durante a aula, junto com os estudantes. 

Assim, o próprio hábito do estudo se desenvolve de modo mais significativo. O material de estudo se 

transforma. A relação entre professor e aluno é recriada. 
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professor que historicamente já era pouco integrador a outros saberes e suas áreas 

diversas, isto é, ainda mais fragmentado, a partir da seleção e organização das áreas do 

conhecimento que foram sistematizadas na Educação Escolar do Ensino Fundamental 

dessa modalidade educativa. E assim, constatamos que o aluno/participante percebe essa 

fragmentação, revelando isso em sua fala, no âmbito do modo como analisa a EJA: “eu 

não vejo os professores comentarem os conteúdos dos outros. Não vejo. Só tinha um 

professor que perguntava” (participante ‘E’).  

A seu modo, o aluno percebe essa divisão e essa fragmentação que 

corrobora para criar desconexões entre as áreas, diferentemente do modo integrado em 

que o aluno adquire outros conhecimentos nos cotidianos em que está inserido, desde 

seu trabalho até as articulações sociais e culturais diárias pelas quais passa. 

Principalmente no entorno da escola, do bairro onde mora. E ele, o aluno, percebe as 

tentativas isoladas de interligação de saberes – entre as disciplinas – por meio de 

posturas de alguns docentes.  

 

Teve um professor que perguntou: - o que vocês fizeram o ano 

passado? Eu pergunto isso e vocês não sabem? Um professor que 

esteve com a gente o ano passado fez essa pergunta. Mas, no dia a dia, 

isso não acontece. O professor não se importa com os conteúdos do 

outro. Lá, uma vez perdida, pode acontecer dele se importar... 

(participante ‘B’). 

 

A questão essencial não é o fato de o professor comentar ou não 

conteúdos trabalhados em sala de aula por outros professores. Mas, a fala do aluno 

reflete a ausência de um trabalho interdisciplinar, pelo menos, que seja sistematizado e 

compartilhado de forma geral entre os docentes da EJA. Entre a regulamentação teórica 

dessa modalidade do Ensino Fundamental, que prega a interdisciplinaridade, sua forma 

compartimentada e dividida de conceber pedagogicamente a EJA e a prática docente na 

escola, há um distanciamento e, fomenta a compartimentalização dos saberes (até 

mesmo os saberes selecionados pelo currículo oficial). Essa ausência de um trabalho 

sistemático, interdisciplinar na escola, coopera para afastar do currículo outras 

possibilidades de inserção de saberes que estão no contexto cotidiano do próprio aluno e 

que lhes são mais pertinentes, isolando cada docente no âmbito de suas próprias 

concepções profissionais e posturas pedagógicas, e, na prática dificulta que a EJA da 

EMPAA tenha um norte conceitual em seu contexto curricular. 
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Nesse sentido, buscamos em Fazenda (2010) reflexões que podem 

sugerir outra formatação para a EJA, quando afirma que, em termos de ensino, os 

currículos organizados pelas disciplinas tradicionais, como vêm sendo desenvolvidos, 

conduzem o aluno a um acúmulo de informações que pouco ou nada valerão na sua vida 

profissional e/ou pessoal. E acrescenta: 

 

Entretanto, o senso comum, quando interpretado pelo conhecimento 

científico, pode ser a origem de uma nova racionalidade, pode 

conduzir a uma ruptura epistemológica em que não é possível pensar-

se numa racionalidade pura, mas em racionalidades em que o 

conhecimento não seria assim privilégio de um, mas de vários 

(FAZENDA, 2010, p. 172). 

 

Ainda sobre a questão do conhecimento compartimentado, como 

geralmente a escola trabalha obedecendo a um currículo disciplinar, concordamos com 

Morin (2000) quando este autor discute tal questão problematizando acerca das mentes 

formadas pelas disciplinas, que perdem suas aptidões naturais para contextualizar os 

saberes, do mesmo modo que para integrá-los em seus conjuntos naturais. Dessa forma, 

o enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da 

responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), 

assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos 

com seus concidadãos). 

Entendemos que a mudança de postura docente, apesar de todas as 

dificuldades do trabalho do professor na educação pública, depende, também, de sua 

disposição para o trabalho em conjunto, ao estudo de novas possibilidades de se praticar 

o fazer pedagógico, sua disponibilidade a novas aprendizagens, dentro de outra 

perspectiva e lógica curricular. Essa mudança passa por um planejamento coletivo 

continuado entre professores, coordenação pedagógica e gestão escolar. É o direito que 

a escola tem para utilizar-se de sua autonomia, assegurada na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1996 (LDB), no sentido de procurar mecanismos pedagógicos e 

curriculares que atendam as demandas de ensino e de aprendizagem de acordo com sua 

realidade. “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa [...]” (LDB, art. 15). 
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Os participantes deste estudo apontam esse modelo 

compartimentado do saber quando dizem: “Eu acho que os professores não planejam. 

Não planejam as aulas em grupo. Têm uns que já está tudo decorado, a matéria está na 

cabeça dele, decorado” (Participante ‘Le’). Constatamos o surgimento de análises que 

sugerem um entendimento de que as fragilidades existem e são apontadas no campo de 

uma postura geral que infere a falta de uma concepção de trabalho docente menos 

compartimentada, no âmbito peculiar da EJA. O olhar do aluno/participante, em sua 

análise dentro da escola, percebe o que acontece no interior dela, na EJA, onde existem 

sujeitos que trazem consigo outras aprendizagens e formas de entender o mundo e 

ambientes dos quais participa.  

 

Quando a gente recebia aula de WW, e o outro professor chegava 

aplicando o assunto de ZZ tinham muitas coisas sobre verbo que um 

passava e que era parecido, relacionado com o que outro passava. E 

eles sempre comentavam, como KK: tinha muita coisa que era 

parecida com WW, os pronomes. Às vezes comentavam e gente 

lembrava. Mas, só alguns professores fazem isso (participante ‘E’). 

 

Inferimos que o aluno analisa (a seu modo) que a ausência de um 

trabalho docente, sistemático que vise à interligação de saberes, interdisciplinar (mesmo 

que o discente não tenha domínio sobre o termo), proporciona maiores dificuldades em 

sua aprendizagem para o entendimento do todo que é processo organizacional da 

educação formal na EJA, mesmo quando se questiona se há ou não esse trabalho em 

conjunto, planejado, para ser possível a superação de práticas docentes isoladas, 

verticais e pouco dialógicas. Ao contrário, nossos participantes entendem que seria de 

mais valia um trabalho pedagógico mais integrado (como sugere a fala acima, em 

parte), porque, segundo esse olhar, “faria a diferença porque de certa forma seria bom 

que todo mundo se envolvesse porque cada um tem uma opinião; cada um tem uma 

forma de ver [o conhecimento] e tem gente que tem mais facilidade de ensinar que 

outros” (Participante ‘Lu’); “inteirava mais o aluno, se um professor soubesse o que 

outro faz” (Participante ‘B’). 

Diante dessas falas, em nossas reflexões concordamos com Santos 

(2009) quando este nos ensina a combater a disciplinarização do saber escolar por meio 

do reconhecimento de que é preciso priorizar a ecologia de saberes para que se supere 
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aquilo que ele chama de pensamento abissal, que legitima certos conhecimentos e 

marginaliza outros. 

As falas revelam práticas docentes muito arraigadas em 

perspectivas pedagógicas disciplinares, que são delineações epistêmicas de um currículo 

fragmentado – regulado em blocos de conhecimentos escolares – e que se apresentam 

ao aluno por meio de transferência de conteúdos por meio das posturas pedagógicas 

docentes, salvo exceções dentro da EJA. Esses aspectos proporcionam mais embates 

(mesmo que silenciados em sala de aula) e criam abismos entre os significados 

simbólicos apreendidos pelo discente em seu contexto de vida e o seu processo de 

formação escolar na Educação de Jovens e Adultos na EMPAA. Em antagonismo à 

realidade geral apontada pelos participantes sobre essa questão, concordamos que 

poderia ser: 

 

[...] processo de aprendizagem conduzido por uma ecologia de 

saberes, é crucial a comparação entre o conhecimento que está a ser 

aprendido e o conhecimento que nesse processo é esquecido e 

desaprendido. A ignorância só é uma forma desqualificada de ser e de 

fazer quando o que se aprende vale mais do que o que se esquece. A 

utopia do interconhecimento é aprender outros conhecimentos sem 

esquecer os próprios. É esta a tecnologia de prudência que subjaz à 

ecologia de saberes. Ela convida a uma reflexão mais profunda sobre a 

diferença entre a ciência como conhecimento monopolista e a ciência 

como parte de uma ecologia de saberes (SANTOS, 2009, p. 47). 

 

Para se pensar na inserção de saberes presentes no entorno da 

escola, imbricados aos conhecimentos sistematicamente constantes ao saber escolar, é 

necessária uma mudança curricular na EJA em que pese nova configuração de inter-

relação de saberes e áreas de conhecimento na escola, favorecendo trabalhos 

pedagógicos e estudos conjuntos e, assim, possibilitando investidas educacionais sob 

outra lógica a partir de um novo repertório pedagógico (embora para se chegar a esta 

nova configuração seja necessário um longo processo de mudança conceitual e 

atitudinal e isso não se dá de modo repentino). As demandas inerentes ao processo de 

formação dos alunos e, também, ambientadas no cotidiano desses sujeitos, membros da 

comunidade escolar e do entorno da instituição, não podem ser levantadas com 

concepções que primam pela hiperespecialização das áreas que ressoam em práticas 

docentes isoladas que separam o todo da educação em partes fragmentadas em 

conhecimentos e atividades. Portanto, para criar um currículo diferente do que vem 
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sendo praticado e concebido para a Educação de Jovens e Adultos atualmente, é 

interessante que o professor, gestão e coordenação pedagógica busquem quebrar o 

esquema da compartimentação de saberes que vigora na EJA da EMPAA.  

Os professores são formados sob a égide do conhecimento 

especializado e particularizado em uma determinada área, e, qualquer trabalho 

pedagógico que envolva outras áreas ou outras fontes de saberes gera insegurança, 

ambiguidade e incertezas, o que não é fácil para o docente que tem uma rotina exaustiva 

de aulas. Além disso, buscar novas concepções educacionais que quebrem com a ideia 

da especialização disciplinar exige esforço, estudo por meio de um processo mediato de 

busca e quebra de concepções pedagógicas e pessoais. A organização curricular da EJA 

que está em vigor – com uma disposição semestral em blocos de disciplinas – não 

favorece um trabalho docente na EJA que possa se pautar de modo a interligar saberes e 

práticas. 

Dentre as teorizações que se inserem nas epistemologias 

educacionais que se insurgem contra a compartimentação dos saberes e o modelo 

disciplinar do currículo, do isolamento que torna o conhecimento mais especializado e 

separado das dinâmicas dos saberes que são vivenciados nas escolas e nos cotidianos de 

alunos e professores, tais como as que tendem a perpassar a lógica segmentada do 

conhecimento, a interdisciplinaridade nos parece interessante no sentido de se pensar 

outra concepção de desvelamento dos conhecimentos historicamente sistematizados na 

escola e os saberes que perpassam e transitam perante a rigidez curricular que ainda 

insiste em operar no fazer pedagógico da EJA.  

 

O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o 

abandono das posições acadêmicas prepotentes, unidirecionais e não 

rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e "tacanhas", 

impeditivas de aberturas novas, camisas-de-força que acabam por 

restringir alguns olhares, tachando-os de menores. Necessitamos, para 

isso, exercitar nossa vontade para um olhar mais comprometido e 

atento às práticas pedagógicas rotineiras menos pretensiosas e 

arrogantes em que a educação se exerce com competência 

(FAZENDA, 2008, p. 13). 

 

Mudar concepções internas, nas quais fomos formados, não é 

simples ou mesmo pode acontecer de maneira imediata. Exige tempo, reflexão e 

vontade. Tampouco a questão da interdisciplinaridade resolve-se em projetos ou ações 

desenvolvidas por duas ou mais áreas do conhecimento escolar ao fazerem de modo 
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simplista as intersecções de conteúdos. Não estamos dizendo que o currículo deve se 

conformar à questão interdisciplinar, mas que, ao repensar outra concepção curricular 

para a EJA, a escola (incluindo-se todos nela) precisa olhar, de forma transigente, para o 

que não se mostra para tentar alcançar o que ainda não consegue a partir de uma nova 

atitude onde as incertezas surgirão; no entanto, e consequentemente, proporcionarão 

oportunidades de investigação e ação sobre o desequilíbrio e as inseguranças, 

impulsionadas pela reflexão teórica, pessoal e profissional, principalmente dos docentes 

em suas práticas, posto que estes sejam sujeitos mais experientes em relação ao 

pensar/fazer pedagógico. 

Sobre a atitude que falamos, concordamos com Josgrilbert (2002) 

que nos diz que a atitude, que se articula com a prática interdisciplinar, exige que o 

professor esteja sempre avaliando seu trabalho, verificando se está adequado à 

realidade, se traz felicidade na relação professor-aluno e se leva à aprendizagem 

significativa. Para mudar de atitude é preciso conhecer melhor a proposta 

interdisciplinar, que transforma a velha prática em nova pela reflexão, que leva a uma 

teoria que se inter-relaciona com a prática, com uma prática que se relaciona com a 

vida, com base na realização e no prazer. Ainda de acordo com essa autora, 

 

A interdisciplinaridade é muito mais do que um conjunto de 

disciplinas, é uma libertação de modelos predeterminados, é saber unir 

a arte com a ciência, é saber usar a utilidade do tempo; é uma relação 

entre pessoas, que começa a partir de um olhar, que pode gerar um 

momento único de interação, um momento de aprendizagem. 

Professores e alunos são sujeitos com histórias de vida e bagagens 

culturais diversas, que vivenciam situações, por vezes, antagônicas. 

Este vínculo, necessário à prática interdisciplinar, demanda um 

intenso e responsável trabalho pedagógico (JOSGRILBERT, 2002, 
p. 86). 

 

No âmbito dessa conceituação interdisciplinar acima citada, 

concordamos que a busca por caminhos pedagógicos que possam unir mais saberes 

pode nos conduzir na EJA a novos caminhos mais significativos no processo de ensino 

e de aprendizagem. Também percebemos que os nossos participantes entendem, no 

geral, que as aulas são cansativas, que a postura docente prioriza um ensino vertical e de 

pouca troca de saberes com os alunos, em meio a um modelo compartimentado nas 

práticas de ensino, problematizando conhecimentos que se isolam em suas caixas 
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epistêmicas e que pouco se mostram articuladas à complexa rede orgânica de 

experiências que está presente na EJA da EMPAA. 

 

4.2.2 Olhares sobre aprendizagem na EJA e os interesses discentes 

 

Dentre as perspectivas de olhares dos participantes em relação ao 

seu processo de formação na Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal 

Professor Amadeu Araújo, além da manifestação de suas análises acerca da questão dos 

professores e suas posturas referentes ao trabalho em sala de aula, apontamentos acerca 

dos discentes da EJA aparecem nas falas, seus interesses em meio ao processo de ensino 

e, mais fundamentalmente sobre a própria aprendizagem desses sujeitos. Nesse 

contexto, é muito recorrente no aluno analisar que a aprendizagem é função exclusiva 

dele. Isto é, o professor passa, explica e cobra o conhecimento trabalhado por meio dos 

conteúdos abordados em sala de aula. Então, cabe ao aluno aprender. “Eu gostei da EJA 

daqui: o ensino, a dedicação dos professores – eles não têm problema em lhe explicar de 

novo quando você não entende. Eu me identifico. Porque se identifica quem começa a 

prestar atenção em tudo o que você está aprendendo” (Participante ‘E’).  

Em meio aos embates, conflitos, afirmações e negações que 

ocorrem naturalmente no chão da escola entre professores e alunos, em certas 

circunstâncias das falas, estes identificam o trabalho daqueles numa perspectiva 

idealizada no sentido se aproximar mais de uma perspectiva romântica de dedicação do 

professor, do que mesmo de reconhecer no educador um sujeito exercendo uma 

profissão séria e que precisa bem exercer o seu papel com qualidade e presteza. Nesse 

mesmo contexto, como demonstrado no subtópico anterior, apontam os indícios de 

práticas docentes que se direcionam para um trabalho fincado em modelos mais 

tradicionais de ensino, em práticas curriculares que se distanciam de saberes mais 

intrínsecos à comunidade onde está inserida a escola.  

Ainda revelam uma concepção de aprendizagem que responsabiliza 

exclusivamente o aluno para alcançá-la (no sentido de quem presta a atenção às aulas 

versus quem não tem atenção, negando-as). Acreditamos que o ideário que, de modo 

geral, permeia as mentes discentes e até mesmo docentes, de que aprende quem quer, 

está embutido dentro do próprio sistema educacional, e de certo modo, nesse sentido, 

justifica a não aprendizagem na EJA de forma que responsabiliza unicamente o aluno. E 
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isso, de modo geral, adentra o imaginário discente, fazendo-o repetir esse discurso e se 

autoavaliar, isentando os outros fatores de ensino e de aprendizagem da EJA, bem como 

as concepções de currículo que se pratica nela. “O aluno/a e o grupo constituído por 

estes se sentem constantemente avaliados na vida da aula, e respondem forçando seu 

comportamento para que se acomode aos padrões de sucesso acadêmico que a própria 

escola estabelece e ensina” (GÓMEZ, 1998, p. 64). 

Podemos compreender o porquê de o discente pensar assim, já que 

ele foi talhado a se ver como aquele que precisa receber informações e absorvê-las no 

seu processo de aprendizagem, em sua formação escolar. E o esforço da aprendizagem é 

de sua inteira autodeterminação de querer aprender aquilo que está sendo exposto pelo 

professor. Essa inculcação tradicionalista de que ele é o sujeito passivo do 

conhecimento freia-o a se expor em sala de aula e a se autodenominar como único 

responsável por sua aprendizagem, embora sinta a ausência de sua participação mais 

propositiva dentro da sala de aula.  

Essa forma de imaginar os papéis entre docentes e discentes – os 

que ensinam e os que se esforçam para aprender o que está sendo ensinado – pode ser 

chancelada no bojo conceitual de um currículo praticado com um viés impositivo e 

tradicional: onde conhecimentos são eleitos e escolhidos para serem transmitidos em 

sala de aula de cima para baixo, condicionando a uma prática pedagógica verticalizada 

do saber escolar que está enraizada e sistematizada historicamente, desconsiderando 

outros saberes que podem estar presentes no chão da escola. “Devido ao longo tempo 

que eu passei sem estudar, então eu não sabia como estavam as salas de aula. Estou há 

dois anos aqui e vejo que aqui tem um bom caminho, basta o aluno se interessar pelos 

conteúdos” (participante ‘B’). Observa-se o mesmo nas falas de ‘I’ e de ‘Lu’: 

 

Eu não acho que o ensino aqui é ineficiente. Desde o ano anterior que 

estudei aqui que eu gosto do ensino. Depende muito do aluno: se você 

vem aprender, você aprende mesmo. Quando o professor se dispõe a 

vir para o colégio para ensinar, cabe ao aluno querer aprender. É o 

papel do aluno na sala de aula. Temos uma biblioteca e boa parte do 

que nós procuramos, encontramos. Tem gente capacitada lá para nos 

mostrar e tirar as dúvidas. Entendeu? (Participante ‘I’). 

 

Quem quiser aprender, aprende na EJA. Você tem de querer. Porque 

têm pessoas que vêm e, às vezes, pegam os conteúdos dos colegas. 

Elas mesmas não fazem nada, não se esforçam. Só fazem a prova e 

arriscam. Falta interesse da maioria, principalmente dos jovens que 
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não estão a fim de estudar e vêm pra escola para passar o tempo 

(Participante ‘Lu’). 

 

Nas falas subentende-se a noção de que o professor, no seu 

trabalho, no ato pedagógico de ensinar, está prestando uma espécie de favor ao aluno, 

em detrimento do entendimento de que aquele sujeito está no exercício de sua profissão 

e, portanto, diante das tarefas laborais que lhes são pertinentes. E demonstra-se aqui 

uma lógica central de aprendizagem que se aproxima, de certo modo, do modelo 

condutista: “o indivíduo é alguém que aprende acumulando as informações transmitidas 

pelos mestres, fato que exige investimento na cópia, na escrita e na memória de curto 

prazo” (POZO, 1998 apud IBIAPINA, 2007, p. 59, 60). No entanto, com isso, não 

estamos isentando os alunos de suas responsabilidades como tais, mas não entendemos 

que diante de tanta complexidade no âmbito da EJA na educação pública, a questão da 

aprendizagem ou da não aprendizagem esteja meramente no interesse ou não do aluno 

da EJA, isto é, simplesmente porque os discentes são desinteressados dos estudos 

formais.  

 

As aprendizagens dependem das características singulares de cada um 

dos aprendizes; correspondem, em grande parte, às experiências que 

cada um viveu desde o nascimento; a forma como se aprende e o 

ritmo da aprendizagem variam segundo as capacidades, motivações e 

interesses de cada um... [...] enfim, a maneira e a forma como se 

produzem as aprendizagens são o resultado de processos que sempre 

são singulares e pessoais (ZABALA, 1998, p. 34). 

 

Acreditamos, dada a nossa experiência na docência da instituição, 

que há razoável interesse na medida em que há grande demanda de matrícula para essa 

modalidade de Ensino Fundamental na EMPAA. Na EJA esse fato parece ser mais 

latente devido aos motivos que levam o aluno até ela; e, para além da visão geral de que 

a aprendizagem dependa exclusiva e exaustivamente do aluno, observamos que existem 

teorias de aprendizagem que, tais quais como em relação às de ensino, assumem 

posições diversas no âmbito educacional, embora existam princípios conjuntivos.  

Nesse aspecto, Gómez (1998) afirma que a aprendizagem em aula 

não é nunca meramente individual, limitando às ações entre o professor e o aluno, e sim, 

uma aprendizagem dentro de um grupo social com vida própria, necessidades, 

exigências e interesses peculiares dentro de uma instituição limitada por funções sociais 

que cumpre. Nesse sentido, “A aprendizagem é processo que caminha do plano social – 
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relações interpessoais – para o plano individual interno – intrapessoal” (IBIAPINA, 

2007, p. 66). 

Portanto, na escola, esse processo se imbrica ao processo de ensino 

e todo complexo humano que está em disputa dentro da instituição, entre interesses ou 

negações discentes a partir da organização com a qual sua formação escolar está 

orientada dentro da escola, pois os fatores do processo de ensino e de aprendizagem 

estão correlacionados a outros que se entrelaçam dentro do campo curricular da escola; 

e, entre professores e alunos (especialmente), ambos estão implicados diretamente.  

 Em relação à aprendizagem de adultos, Infante (2004) assinala que 

é preciso levar em consideração certas características dos sujeitos em relação às 

numerosas experiências vividas, questões sociais, laborais e situações de vida presentes, 

dentre outras. Nessa fase da vida (a partir dos dezoito anos em diante), podemos 

entender critérios definidores deles, como: cronológicos, sociológicos, biológicos, 

cognitivos. Existem fatores relativos ao adulto que aprende que envolvem variáveis 

como as socioafetivas, biológicas e cognitivas; nisto, envolvem-se o adulto que ensina, 

aquele que aprende e o objeto a ser aprendido. Esses fatores estão dentro de um 

contexto institucional e, por conseguinte, inserido em um contexto sociocultural. 

Sobre esses fatores, a referida autora nos mostra que a partir das 

variáveis biológicas é possível haver aprendizagem em todas as idades, mas, com o 

passar do tempo, questões como a perda gradativa de sentidos como visão e audição, 

altera a capacidade rápida no raciocínio. Sobre questões fisiológicas, essa autora afirma 

que existem pesquisas que apontam que, variações na saúde, estresse e ansiedade 

implicam na questão da aprendizagem dos adultos, que aprendem melhor quando estão 

saudáveis e descansados. As variáveis socioafetivas se referem ao conjunto de 

descrições e sentimentos que os alunos têm sobre eles mesmos (a partir de suas 

experiências vividas, é importante o conceito que têm de si mesmos e como – a partir da 

autoestima – valoram-se). Já as variáveis cognitivas referem-se aos níveis de aquisições 

cognitivas e de memória, no conjunto geral do funcionamento mental e criativo em cada 

sujeito. 

A partir dos ensinamentos de Infante (2004), percebemos que a 

aprendizagem não depende somente das características daquele que aprende, também 

está marcada pelo conjunto de variáveis que fazem parte da situação em que se 

desenvolve tal processo. Por situação de aprendizagem se entende o conjunto de 
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elementos externos ao sujeito que aprende, e que determinam o contexto em que ocorre 

a aprendizagem, incluindo as características da pessoa que ensina algo, o grupo em que 

o aprendiz está inserido, as atividades e os recursos utilizados. Assim como o adulto, 

cremos que o jovem, por estar em determinado ciclo da vida, é marcado pelas mesmas 

variáveis do adulto que aprende. 

Ao fazermos um paralelo analógico com a Educação de Jovens e 

Adultos na EMPAA, compreendemos que existem muitas questões na EJA que fazem 

com que o aluno mude o foco da aprendizagem que vão desde os fatores físicos da 

escola até escolhas pedagógicas dentro de um currículo distante de sua realidade social 

e cultural. No processo de ensino e de aprendizagem, entendemos que toda a 

comunidade escolar é copartícipe. Em especial, professores e alunos que devem assumir 

o ensino e a aprendizagem de forma que sejam estes, horizontalmente, seus principais 

responsáveis para que ambos ocorram qualificadamente na EJA, no sentido de se 

observar e incorporar a reflexão freiriana quando pondera que se aprende ao ensinar e 

que se ensina ao aprender.  

Ao mesmo tempo em que os participantes desta pesquisa – alunos 

condicionados em práticas pedagógicas com fortes aspectos tradicionais, dentro de um 

currículo pensado unilateralmente – delegam aos outros discentes a responsabilidade e 

exclusividade da aprendizagem em seu processo de formação, apontam que as aulas na 

EJA são pouco estimulantes a ponto de não chamarem a atenção dos discentes em sua 

formação escolar na EJA da EMPAA. “As aulas não despertam o interesse dos alunos. 

É uma mesma coisa, uma mesmice. Nem todos os professores estimulam a criatividade 

dos alunos, o pensamento [crítico]” (Participante ‘C’). Essa afirmação é corroborada 

com a seguinte fala: “As aulas não chamam a atenção dos alunos. Acho que a escola 

tem de alguma forma procurar uma maneira de chamar a atenção, que prendesse a 

atenção deles em sala de aula. Os adultos têm mais atenção, já vêm com o foco de 

concluir” (Participante ‘Le’). Segue também a fala de ‘E’ nesse mesmo sentido: “Ano 

passado eu gostava mais das aulas dos professores. Nem todos os professores são iguais, 

claro. Mas, a gente não se identifica com todos os professores. Têm aulas que a gente 

gosta mais e outros menos. A gente leva porque tem de fazer o Ensino Fundamental” 

(Participante ‘E’).  

Os participantes ainda apontam aspectos didático-metodológicos 

(mesmo que não tenham clareza deles) na prática docente que indicam como as aulas se 
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tornam expositivas e exigentes na cobrança de repetição conteudista por parte do 

discente, contribuindo para que o aluno da EJA não entenda o conhecimento 

selecionado (via conteúdos distantes e abstratos presentes no currículo praticado) como 

pertinente à sua trajetória escolar e, principalmente, de vida.  

Podemos inferir que, diante dessas falas, a concepção sob a qual a 

EJA da EMPAA está assentada acaba por colaborar até certo ponto com o desinteresse 

de muitos discentes no tecido educativo que é costurado em sala de aula, como podemos 

perceber na próxima fala da participante ‘I’ – ao apontar para o interesse de si mesma 

nas aulas, quase como uma ponderação de exceção e, ao mesmo tempo em que revela 

procedimentos didático-metodológicos que apontam para práticas tradicionais na EJA: 

“Eu gosto muito da forma que a nossa professora de ZZ ensina: ela põe o conteúdo ali 

no quadro, escreve bastante mesmo; ela corrige e depois ela passa outro pra pessoa 

fazer” (Participante ‘I’). Já o participante ‘B’ afirma: “os professores só escrevem no 

quadro. Em dois anos que estou aqui não vi apostilas ou aula na sala de informática. 

Quanto a isso está faltando algumas coisas”. Esse aspecto também é sugerido na fala a 

seguir, indicando (direta ou indiretamente) que a aprendizagem e o interesse do aluno da 

EJA por sua formação escolar (seu despertar), pelos estudos formais, residem também 

em um conjunto mais complexo e mais amplo dentro da instituição escolar: “A forma 

de falar do professor é que desperta o interesse da gente saber mais, de conhecer mais 

aquilo” (Participante ‘Lu’). Assim, entendemos que existem, dentre outros, esses fatores 

aqui problematizados que interferem e determinam na qualidade no processo de ensino 

e de aprendizagem na EJA. 

 

4.2.3 EJA: tempo, evasão, dificuldades discentes... 

 

Durante o processo empírico desta pesquisa, inclinaram-se em 

nossa direção as falas dos participantes diante do histórico problema da evasão escolar 

na Educação de Jovens e Adultos. A problemática da evasão é delicada e complexa. 

Entendemos que essa questão está também correlacionada com o campo do currículo, 

uma vez que em nosso pressuposto inicial apontamos que a partir do aluno a inserção de 

outros saberes nas práticas curriculares poderia contribuir para a diminuição do 

desinteresse discente em relação aos estudos formais na EJA. Assim, admitimos que 

esse desinteresse, já apontado nas falas dos participantes neste capítulo, pode estar no 
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bojo de situações que levam à evasão na EJA da EMPAA. Desse modo, diante da 

recorrência das falas nesse ponto, compreendemos que a questão da evasão está 

imbricada ao cotidiano da EJA, está indiretamente associada ao olhar que o aluno tem 

sobre sua formação escolar nessa modalidade de Ensino Fundamental e, cremos que se 

configura como um dos mais intrincados gargalos a ser superado ou amenizado dentro 

do âmbito curricular na Educação de Jovens e Adultos da EMPAA. 

Outro fator importante que faz articulação com a problemática da 

evasão e o currículo da EJA, e que surge nas falas dos participantes, é a questão do 

tempo. O tempo pedagógico do processo de ensino e de aprendizagem na organização 

curricular da Educação de Jovens e Adultos dentro e fora da escola e que versa 

recorrentemente no âmbito das preocupações dos participantes no sentido de estes 

demonstrarem em suas falas acerca desse ponto quando debruçam seus olhares sobre a 

formação escolar que dispõem. Desse modo, tais fatores estão correlacionados ao tecido 

dessa modalidade do Ensino Fundamental a partir da costura que fazem os atores no 

cotidiano escolar. 

 Nesse sentido, em nossa concepção, percebemos que o fenômeno 

da evasão durante o tempo em que atuamos na docência da EJA na EMPAA, pode ser 

compreendido a partir de quatro modalidades básicas ou formas de ocorrerem (grosso 

modo) na atuação discente nessa modalidade do Ensino Fundamental na Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo: 1) a evasão “antecedente” (prévia) – o indivíduo 

se matricula e sequer chega a participar de uma única aula durante o ano letivo, isto é, 

começam as aulas e o sujeito não cursa a EJA em nenhum momento (notamos esse fato 

quando confrontamos os presentes e as listas de nomes que constam nos diários de 

classe); 2) a evasão permanente – após um período de tempo nas salas de aula, o aluno 

abandona a EJA e não mais volta à escola durante o ano letivo; 3) a evasão temporária – 

o aluno se ausenta da sala de aula por períodos, intercaladamente, durante o ano letivo 

(algumas semanas, um mês – por exemplo), para depois voltar, geralmente em períodos 

de avaliações, e; 4) a evasão presente – quando os alunos evadem diariamente da sala de 

aula, abandonando o processo de ensino e de aprendizagem, preferindo transitar por 

corredores e outros espaços da escola (o indivíduo está presente na instituição 

constantemente no intervalo de horas que compreendem a cronologia temporal da EJA, 

mas nega-se a estar em sala de aula). 
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A evasão (mas, poderiam ser “evasões”) reflete-se intensamente na 

realidade da EJA. Pode haver muitos motivos para que ela seja tão evidente nessa 

modalidade do Ensino Fundamental: o cansaço do discente adulto em razão de sua 

rotina familiar e laboral que o pode enfraquecê-lo psico e fisicamente durante o ano 

letivo, levando-o a desistir da escola; mudança de trabalho ou inclusão no mercado de 

trabalho; desinteresse dos jovens, quando nega o modelo formativo que lhe é oferecido; 

desmotivação com os estudos escolares; o discente não vislumbra na EJA correlação 

entre a realidade cotidiana em que vive e o modelo escolar que temos na EJA com 

práticas engessadas, dentro de um currículo planificador e distante de seu contexto 

social e de seus artefatos culturais apreendidos por meio de suas experiências 

vivenciais; os conhecimentos estudados em sala de aula podem não atender aos 

coletivos de trabalhadores, de pais e de mães de família, de jovens que fluem e 

transitam num mundo complexo onde sua condição (principalmente nas periferias) de 

acesso ao lazer, à cultura, ao protagonismo social, cotidianamente, é de exclusão 

histórica, dentre muitos outros possíveis. Enfim, podem coexistir muitos fatores para 

essa lacuna na EJA acontecer; esse vácuo político-institucional sistêmico, na escola, na 

sociedade, tecido por muitas mãos que provocam a evasão na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Neste aspecto, faremos um pequeno parêntese, somente de modo 

ilustrativo, para que possamos visualizar, por meio de um simples cálculo numérico, a 

evasão na EJA da EMPAA. Colhemos os dados junto à secretaria administrativa da 

escola sobre a questão da evasão nos anos de 2011 e 2012, observando os números de 

matriculados (níveis III e IV da EJA) por semestre e, respectivos evadidos (posto que a 

organização curricular da EJA divide-se em blocos [como já apontamos] e os blocos se 

inserem dentro dos dois semestres do ano letivo, assim existe matrícula no primeiro e 

segundo semestre):  

 

- 2011 – nível III no primeiro semestre: 282 matriculados; 137 evadidos (percentual de 

48,5%); 

- 2011 – nível III no segundo semestre: 142 matriculados; 58 evadidos (percentual de 

40,8%); 

- 2011 – nível IV no primeiro semestre: 174 matriculados; 76 evadidos (percentual de 

43,6%); 
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- 2011 – nível IV no segundo semestre: 98 matriculados; 15 evadidos (percentual de 

15,3%); 

- 2012 – nível III no primeiro semestre: 224 matriculados; 145 evadidos (percentual de 

64%); 

- 2012 – nível III no segundo semestre: 101 matriculados; 46 evadidos (percentual de 

45,5%); 

- 2012 – nível IV no primeiro semestre: 174 matriculados; 85 evadidos (percentual de 

48,8%); 

- 2012 – nível III no segundo semestre: 102 matriculados; 36 evadidos (percentual de 

32,2%). 

 

Desse pequeno demonstrativo quantitativo, excluem-se os 

reprovados e transferidos. Notamos também que o percentual de evasão no nível IV da 

EJA na EMPAA é menor em relação ao nível III e percentualmente menor no segundo 

semestre, de modo geral. Constatamos por esses dados quantitativos simples que o 

percentual de evasão na EJA da EMPAA é alto e que, se somarmos todos os percentuais 

dos níveis III e IV e em todos os semestres dos dois anos citados como exemplo, 

teremos um percentual geral de evasão gravitando em torno de 42%, o que 

consideramos grave, quantitativamente um índice alto e preocupante se pensarmos em 

questões qualitativas em relação à formação educacional de pessoas que abandonam a 

escola. Assim, é sintomático de que, seja por razões distintas, por fatores internos ou 

externos à EJA, a EMPAA não consegue assegurar a permanência estudantil desse 

coletivo de sujeitos durante todo o ano letivo.  

Voltando à questão reflexiva da evasão na EJA, os participantes 

deste trabalho acadêmico deitam olhar sobre essa questão de modo recorrente e fazem 

suas observações sobre a questão da evasão, inclusive aquela que acontece com o aluno 

presente diariamente na escola, mas distante da sala de aula. “Eu percebo a evasão. 

Sempre que passa da metade do ano. Terminam bem pouquinhos. Os jovens. Os adultos 

ficam mesmo, até o fim” (Participante ‘B’). Os jovens estão em um contexto social e 

cultural em periferias de cidades grandes que pouco se estruturam por meio dos poderes 

públicos e que sejam voltadas também para estes cidadãos; um contexto que trança fios 

e realidades ambíguas e que apresenta um mundo complexo de relações afetivas, 

violentas, inclusivas de outras formas de saberes e excludentes de oportunidades dentre 
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da sociedade, onde esses sujeitos cada vez mais imersos num emaranhado de situações 

de existência, pouco favorece a criarem um projeto de vida consistente. Frente ao 

complexo mundo contemporâneo, as incertezas, ao discurso acomodado (como veremos 

a seguir) de que a aprendizagem escolar, na EJA, é exclusiva do indivíduo, 

compreendemos a seguinte ponderação: 

 

A estratégia de escolaridade dos jovens pobres, após a infância, é 

muito mais produto de esforço e mobilização individual do que de um 

efetivo investimento familiar ou de grupo ou, menos ainda, do próprio 

sistema educacional, que impõe uma série de barreiras para esse 

retorno [e permanência], desde 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 infantojuvenil 

(ANDRADE, 2004, p. 51). 

 

A educação escolar parece não ser atraente ou capaz de dar 

oportunidades palpáveis imediatas quando se mostra quase paralisada diante de um 

mundo pós-moderno da realização pessoal, do consumismo, das incertezas, de 

referências midiáticas e efêmeras, em constante mudança.  

Ao pensarmos nesses jovens de classes sociais desprivilegiadas 

economicamente na sociedade, sedentas de direitos essenciais – como saúde, lazer, 

segurança de forma mais qualificada – encontramos uma escola que, apesar dos 

esforços dos profissionais que lá atuam, lhe apresenta um modelo didático-curricular 

quase impositivo, segregador e paralisado, distante de seus anseios. Nesse sentido, 

concordamos com Arroyo (2011), ao refletir sobre as questões do currículo na EJA que 

não alteram as estruturas, os tempos, os rituais; nem reveem os conteúdos, os processos, 

as avaliações, e termina descobrindo como é ingênuo tentar incluir alunos em estruturas 

curriculares que se mostram excludentes, classificatórias. 

Mais uma vez a concepção geral é de que a desistência, o 

abandono, a evasão discente da escola na EJA é de responsabilidade exclusiva do aluno. 

E assim, exime-se tacitamente a escola, bem como professores e o trabalho pedagógico 

de responsabilidade sobre essa questão. É o que se pode constatar na seguinte fala: 

“Ano passado eram muitos pelo corredor; outros que gritam muito; outros que vão e não 

prestam atenção [às aulas]. Eu acho que eles não têm interesse por estudar mesmo. Eu 

acho que eles se interessam somente por brincadeiras, vêm pra escola por afinidade, 

para conversar” (participante ‘B’). Fala esta que é chancelada pela afirmação seguinte: 
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Desde que eu cheguei aqui pra estudar que vejo os alunos evadindo. 

Chega do meio para o fim do ano há muita desistência. Eu acho que o 

professor não tem culpa disso. Eu acho que a culpa está exatamente no 

aluno, de não querer aprender. Geralmente, alguns trabalham e por 

trabalharem deixam o cansaço vencer. Eu, por mais cansada que 

esteja, quero terminar meus estudos, quero me qualificar melhor 

(Participante ‘E’). 

 

Ao fazermos uma reflexão mais apurada nesse sentido, entendemos 

que esse discurso não está só embutido na escola (no aluno, no professor) ou no sistema 

de educação pública em vigor, mas se alonga por outras esferas da sociedade, o que nos 

permite entender a reflexão a seguir: 

 

A sociedade, o Estado, a mídia não se perguntam pelo que têm feito 

com os direitos humanos mais elementares dos setores populares e 

especificamente da infância e adolescência, dos jovens e adultos das 

escolas públicas avaliados com tamanho desprezo e culpados dos 

resultados, desinteresse e indisciplina (ARROYO, 2011, p. 229). 

 

O processo de aprendizagem e de esforço para que ela aconteça a 

contento recai, historicamente, sobre o sujeito discente como parte qualitativa individual 

de sua ação ou, do contrário, pela inércia de sua omissão. Entendemos que essa 

concepção está muito vinculada ao modelo tradicional de ensino.  

 

Muita gente desiste porque no começo do ano a nossa sala era lotada 

de alunos; hoje, você chega e vê um aqui, outro ali, outro acolá... E 

muitas vezes essas pessoas não são pessoas que trabalham, são jovens 

que não querem estudar. Entra um aluno, assiste a primeira aula, da 

segunda em diante ele já põe o caderno debaixo do braço e vai embora 

(Participante ‘I’). 

 

Para além de esse olhar que aponta uma autoavalição de negativas 

ao processo educacional, que assume e incorpora um discurso sistemático que está 

presente no âmbito oficial da educação pública, percebemos que a fala indica um 

aspecto importante no que tange ao fator da evasão da EJA porque sugere que ela 

acontece de forma definitiva e/ou em formatações contínuas e parciais; como por 

exemplo, quando o sujeito discente, diariamente, participa de parte do processo de 

ensino e de aprendizagem e nega outra. Neste capítulo discutimos sobre o olhar do 

aluno acerca de sua formação escolar na EJA, e, em muitos momentos eles apontam o 
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cansaço e indicam o formato pedagógico que verticaliza o processo em sala de aula, 

escolhendo conhecimentos para os alunos, esquecendo outros possíveis e significativos 

no âmbito cotidiano dos sujeitos da EJA.  Entendemos que o abandono diário do aluno 

em relação à parte do ciclo diário de aulas, em certo grau, está relacionado ao abismo 

silencioso entre o conhecimento escolar trabalhado e as formas de apreensão cotidiana 

do mundo do discente, quando de modo geral, deixa-se de criar pontes dialógicas que 

articulem esses polos no processo de ensino e de aprendizagem. 

É certo que a escola proporciona um ambiente de socialização dos 

sujeitos e, na EJA, esse ambiente ainda é catalisado por outros níveis de interesse, como 

os relacionamentos amorosos, amizades que estão muito presentes no cotidiano dela, 

principalmente em relação aos jovens, ajudando a desviar o foco do aluno. Outro fator 

que pode ser levado em consideração é que nas periferias existem poucos espaços de 

socialização e lazer que possam aglutinar muitas pessoas como acontece nas instituições 

escolares. 

Como a EJA tem muitos alunos adultos e também jovens que 

trabalham, muitas vezes, essa realidade do sujeito que tem reponsabilidades familiares e 

que tem responsabilidades laborais acaba afastando-o da sala de aula porque não é 

simples haver a conciliação entre estudos e suas atividades de laboro. Pensar essa 

realidade é necessário ao se pensar sobre questões pedagógicas da Educação de Jovens e 

Adultos e, por conseguinte, a questão curricular.  

 

Existe muita desistência aqui. Muita gente quando chega no meio do 

período desiste. Eu acho que o pessoal que trabalha termina desistindo 

por causa do cansaço. Talvez porque falte estímulo em continuar, em 

querer aprender, em querer ficar firme no propósito... Outra parte é os 

jovens, mesmo porque, como falei antes, não sabem o que estão 

perdendo agora, e só vão descobrir depois (Participante ‘Le’). 

 

Transparece, reiteradamente, que as preocupações com o trabalho 

são muito prementes no cotidiano de vida dos alunos da EJA, em especial os adultos; e 

estas, geram tensões que estão inseridas nas chances educacionais que lhes são 

oferecidas e, consequentemente, repercutem para esses sujeitos a partir da formatação 

curricular existente. Mas também não estão distantes dos jovens, que estão às margens 

de adentrar o mercado produtivo do trabalho formal. Pois que, “à falta de oportunidades 

educacionais, agregam-se as de emprego, lazer, serviços públicos, saúde, atividades 
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culturais” (ANDRADE, 2004, p. 53). Assim, com seus processos mediatos de formação, 

a escola acaba por se tornar muito abstrata diante da urgência da sobrevivência, do 

sustento humano e, com práticas educacionais distantes de um contexto sociocultural 

dinâmico que flui em constante incerteza, abrem-se lacunas na EJA, que passam a 

serem, em certo sentido, ausências complicadoras para a criação e/ou desenvolvimento 

de estímulos discentes no tocante è sua educação escolar.  

Essa disjunção entre necessidades de escolarização e inserção e/ou 

permanência no mercado laboral cria mais empecilhos na EJA para a redução da evasão 

escolar. Existem lados dessa questão que podem apontar para um entendimento discente 

em favor de uma educação que menos teorizasse e mais reverberasse em suas ânsias 

cotidianas em relação às demandas existenciais. Entendemos que a mediação entre 

aspectos teóricos do conhecimento e implicações de saberes na prática social dos alunos 

pode ser implicada no processo de ensino e de aprendizagem na EJA. As concepções 

curriculares e práticas pedagógicas devem agregar outros saberes inerentes aos jovens e 

adultos, onde os saberes/fazeres possam ter espaço para discussões pertinentes no 

sentido de não haver subtração dos potenciais cognitivos desses grupos frente às 

dinâmicas oportunas de seu cotidiano e dos conhecimentos da escola.  

Diante dessa conjuntura, e refletindo em relação à EJA e suas 

questões envolvendo as de emprego que preocupam os alunos jovens e adultos, ainda 

surgem tensões que apontam para a questão de classes sociais na determinação dos 

currículos, percebemos que ela, em parte, mostra-nos que não está totalmente superada; 

principalmente se atentarmos para o fato de que o aluno (jovem e/ou adulto) sente-se 

desvalorizado em relação à sua formação quando a confronta ante o mercado de 

trabalho.  

 

O aluno da EJA não é valorizado. Acho que é pelo tempo de estudo, o 

tempo da EJA, vamos dizer: você cursar seis meses, dois anos em um. 

Até os empresários, quando a gente vai deixar currículo, acham que 

você não aprendeu o suficiente porque foi muito apressado [o 

processo formativo na EJA] (Participante ‘Lu’).  

 

Nesse ponto, como já apontado, Apple (2006), em Ideologia e 

Currículo, entende que o currículo está correlacionado de forma muito aproximada às 

estruturas sociais e econômicas mais amplas, e desse modo, por meio daquilo que ele 

chama de “currículo oculto”, reproduz-se o conhecimento que é considerado verdadeiro. 
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De outra forma, poderíamos entender por esse viés que há no currículo a reprodução do 

favorecimento das classes dominantes, estigmatizando classes operárias, isto é, com 

intencionalidade política hegemônica, como nos ensina Silva (2010, p. 4): 

 

É nesse espaço institucionalizado, também, que a ideologia da classe 

dominante instaura seu poder num esforço permanente de 

convencimento e perpetua sua hegemonia por meio de instrumentos 

tais como, conteúdos, formas de planejamento e avaliação, 

acarretando insatisfações e afastamento dos alunos das classes/salas da 

EJA, por não encontrarem sentido e significado no fazer escolar. Isto, 

quando esse esforço, não se naturaliza como senso comum. Assim, 

seus sonhos, desejos e necessidades na maioria das vezes, não são 

contemplados neste modelo, inibindo e levando-os a crer que são 

incapazes de dar conta de toda a pirâmide de conhecimento 

programada para sua formação. 

 

Nesse cenário, ao pensarmos o desinteresse do aluno pelos estudos, 

as práticas curriculares podem ser redimensionadas no sentido de serem mais sensíveis 

aos significados cotidianos que estão amparados nos saberes que os alunos 

experienciam em seu contexto social; minimizando certa priorização enfática que é dada 

às concepções de ensino e de aprendizagem que estão incorporadas no fazer pedagógico 

que privilegiam a repetição, a cópia, a memorização desproblematizada e destituída 

sistematicamente de reflexões presentes no tempo e espaço da formação discente na 

EJA e que podem estagnar a problematização de fatores pertinentes ao entorno da 

escola e a produção dos saberes nele tecidos. 

 

Alguns alunos querem desistir e sempre dou incentivo para 

continuarem. Um dia desses saiu uma e disse: - eu não consigo fixar a 

matéria de WW. O motivo é que quando era mais jovem não ia à 

escola. Não consegue memorizar. Ela tem muita dificuldade, sente 

muita dor de cabeça, a mente dela não consegue memorizar a matéria. 

Inclusive, não somente ela. Têm algumas pessoas aqui que já estão há 

três anos repetindo a mesma matéria. Sempre a mesma história: a falta 

de memorizar a matéria (Participante ‘E’). 

 

Essa questão da memorização está muito arraigada no olhar 

discente, em sua forma de entender o processo de ensino e de aprendizagem na EJA. 

Mas, também pode ser reflexo de um norteamento curricular dado pelo sistema público 

de educação no tocante à sua organização, e que também está reverberado na escola de 
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modo latente, levando o participante a repetir esse discurso como significativo para a 

questão da permanência do aluno na EJA e, consequentemente, do aprendizado.  

Inferimos que as concepções didático-curriculares não podem estar 

assentadas no imaginário pouco crítico da exposição para memorização de conteúdos. 

Diante desse panorama conceitual presente na EJA, podemos ponderar que várias 

práticas se configuram no entrelaçamento cotidiano entre embates discentes/docentes, 

manifestamente, entre saberes e enfrentamento de poderes, criando pontos de fuga – 

aceitos ou não no âmbito escolar – que apontam negações discentes dentro de 

concepções e/ou práticas pedagógicas mais tradicionais e que precisam ser entendidas e 

superadas para além da questão da simples memorização, que pode ser rebatida por 

novas concepções curriculares no âmbito do processo de ensino e de aprendizagem. “O 

currículo enquanto atividade humana se constitui um campo de tensões, conflitos e 

ideologias e não deve se circunscrever numa única perspectiva, ao contrário, inclui a 

diversidade de saberes culturais produzidos pelos sujeitos envolvidos e pela realidade 

social mais ampla” (SILVA, 2010, p. 3).    

Quando os professores trabalham a partir de conteúdos que sempre 

são selecionados previamente (e não negamos sua importância), mas esvaziados do 

contexto de saber do aluno, e se dá prioridade à repetição, que leva à memorização 

vazia sem reflexão/problematização de conhecimentos; e, quando se tem práticas em 

salas de aula pouco dialógicas baseadas em um currículo que se ampara com 

exclusividade no saber do professor, a evasão pode ser catalisada em função da própria 

escola, a partir da própria prática curricular.  

Pensar esses fatores que remetem a questões pedagógicas e 

escolares pode ser o ponto de partida para uma mudança de atitudes e posturas na escola 

em que todos possam se envolver, refletindo e problematizando as concepções de 

currículo que se tem na EJA da EMPAA para que existam mudanças mediatas, porém, 

significativas.  

Na EJA, o discente também tem seu modo de olhar para a sua 

condição, seu comportamento dentro da escola, os conhecimentos que consigo traz e o 

quanto se envolve nessa modalidade do Ensino Fundamental. Para que seja possível 

refletir sobre como o currículo que se pratica na EJA pode ser reanalisado, para que 

encontremos outras formas de concebê-lo, é importante entender como o aluno olha 

para si mesmo e como analisa seu papel durante sua formação. 



166 

 

Percebemos que é muito constante a ideia (entre os participantes 

desta pesquisa) de que há diferenças entre alunos adultos e alunos jovens
18

. E elas 

existem conforme temos apontando ao longo do texto. Diferenças de interesses na EJA, 

nas aulas, diferenças de motivos para estarem estudando; diferenças de comportamento, 

de necessidades de tempo/espaço e de prioridades dentro de seus respectivos processos 

formativos na Educação de Jovens e Adultos nos níveis III e IV. 

 

Nós, adultos, temos interesse por causa da nossa idade. Já não temos 

tempo de ficar brincando, mas os alunos mais novos não têm interesse 

nenhum. Eles vêm porque os pais obrigam, vêm porque têm de sair de 

casa, têm certa liberdade na escola. Eu sou um jovem, por exemplo, 

chego aqui e não tem um conteúdo legal, não tem algo que me 

estimule a ficar em sala de aula, então eu vou lá pra fora brincar 

(Participante ‘C’). 

 

Essas diferenças existem e tornam a EJA uma modalidade bem 

específica dentro da Educação Fundamental, justamente por essas peculiaridades e 

distanciamentos entre jovens e adultos numa mesma sala de aula. “Os jovens não 

participam muito das aulas, não têm atenção; e se não tiver alguém em casa para dar 

orientação, na escola é que eles não vão ter. Os adultos participam mais” (Participante 

‘Lu’). 

Um dos aspectos que afloram recorrentemente nas falas dos 

participantes desta pesquisa é o tempo. Ao longo de suas falas, o tempo aparece como o 

tempo cronológico e biológico dos alunos, como catalisador da necessidade da 

formação completa no ensino fundamental, do tempo pedagógico da EJA (em aulas, 

duração, divisão semestral dos blocos de conhecimento). Portanto, achamos importante 

fazer algumas ponderações sobre essa significação do tempo, que, para a EJA se torna 

                                                 
18

 Nesse sentido, notamos que nos últimos anos mais jovens ingressam na EJA. A questão das diferenças 

etárias entre adultos e jovens estão também no bojo da complexidade desta modalidade do ensino 

Fundamental. Braga (2011), afirma que a falta de uma educação de qualidade contribui para que situações 

de fracasso e repetência ocorram, fazendo com que os jovens abandonem a escola regular, migrando para 

a EJA. Embora tenha o acesso facilitado ao ensino fundamental, alguns jovens não se identificam com o 

espaço e com o currículo que a escola oferece. “Além das dificuldades de acesso e permanência na escola, 

os jovens enfrentam a realidade de instituições públicas que se orientam predominantemente para a oferta 

de conteúdos curriculares formais e considerados pouco interessantes pelos jovens. Isso implica em dizer 

que as escolas têm se apresentado como instituições pouco abertas para a criação de espaços e situações 

que favoreçam experiências de sociabilidade, solidariedade, debates públicos e atividades culturais e 

formativas de natureza curricular ou extraescolar” (CARRANO, 2007 apud BRAGA, 2011, p. 3). 
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relevante, e nela, a percepção nesse aspecto é interessante no sentido de se compreender 

esse fator em razão dos atores envolvidos no processo.  

Ordenamo-nos em sociedade e na vida particular muito em função 

do tempo cronometrado pelo relógio. Dividimos nossas ações com base em nossa 

convenção temporal: minutos, horas, dias, meses, anos... Esse fato tão comum em nossa 

jornada existencial determina nossas ações e organizações no trabalho, no lazer, 

regulando-nos para que possamos dar conta de nossas responsabilidades perante os 

outros. Mas, o relógio é uma forma de captação física do tempo padronizada em nossa 

convenção sociocultural para decompormos sequências e modelos de regulação de 

nossas atividades (intenções e tarefas específicas); portanto, esse tempo medido, 

cronologicamente, ganha contornos simbólicos e se naturaliza como um artefato da 

invenção humana em nossos cotidianos. Para Elias (1998), a sucessão irreversível dos 

anos representa, à maneira simbólica, a sequência irreversível dos acontecimentos, tanto 

naturais quanto sociais, e serve de meio de orientação dentro da grande continuidade 

móvel, natural e social. Numerados, os meses e dias do calendário passam então a 

representar estruturas recorrentes, no interior de um devir que não se repete. O tempo 

configura-se em simbolismos e organizações humanas que rebate nas significações 

teóricas e práticas na vida social dos humanos entrelaçando as suas relações. Assim, 

 

La dimensión o perspectiva social del tiempo es una forma de separar 

lo que es público de lo privado y también un elemento organizador de 

las actividades públicas, cuando los individuos nos vemos implicados 

em asociaciones con los demás, como ocurre con el trabajo, los 

transportes, el funcionamiento de las instituciones (como la escuela) o 

la vida familiar, así como las inter-relaciones entre unos y otros 

(SACRISTÁN, 2008, p. 44). 

 

No entanto, o tempo também passa de medição física cronometrada 

a partir de convenções regulamentadas socialmente para assumir um aspecto individual 

do homem desde etapas precoces da vida, consolidando nossa consciência pessoal do 

tempo para torná-la estruturalmente inabalável. 

 

Os homens dotados dessa estrutura de personalidade tendem a 

apreender todas as sequências de acontecimentos – físicos, sociais ou 

pessoais –, em função dos símbolos reguladores temporais utilizados 

em sua sociedade, como se isso fosse uma característica de sua própria 

natureza e, em última análise, da natureza humana em geral. Isso nada 

tem de surpreendente, pois quem tem uma consciência do tempo tão 
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profundamente arraigada, tão uniforme e tão onipresente, sente 

dificuldade de imaginar que existam outros seres humanos 

desprovidos dessa necessidade constante de se situarem no tempo. 

Essa individualização da regulação social do tempo apresenta, em 

caráter quase paradigmático, os traços de um processo civilizador 

(ELIAS, 1998, p. 22). 

 

Os alunos adultos (principalmente) têm emergências temporais em 

relação ao seu processo formativo na EJA. Muito disso relaciona-se a questões que 

envolvem emprego formal, pois se exige – no mercado de trabalho – formação mínima 

para os diversos setores produtivos. Nesse contexto, eles fazem muita referência ao 

tempo que passaram fora das salas de aula, apontando a questão do “tempo perdido” 

[como se fosse um acontecimento pedagógico irreversível] e como fator a ser 

recuperado em função da necessidade social de adquirir titulação escolar para que 

possam ter mais chances e melhores oportunidades diante de possibilidades de emprego 

formal. 

 

No meu modo de pensar, acho que os alunos querem mais é terminar 

os estudos, concluir para pelo menos dizer que eles têm o 

Fundamental. A gente chega na aula correndo e eu vejo que a história 

aqui é essa: concluir o Fundamental (Participante ‘E’). 

 

Essa necessidade do aluno adulto de concluir com brevidade o 

Ensino Fundamental não é apontada pelos participantes em relação ao aluno jovem que 

frequenta a Educação de Jovens e Adultos (embora só esteja na EJA por não ter 

acompanhado o rito normal do Ensino Regular, isto é, “perdeu tempo” em sua 

caminhada estudantil). Os adultos veem os jovens secundarizando o processo de 

aprendizagem escolar, com outros interesses, dentro da escola. 

O tempo aqui se distingue diametralmente em função de dois 

hemisférios de um mesmo globo: jovens e adultos. A relação do adulto com o tempo 

toma contornos de autoconscientização de seus acontecimentos de vida que o impeliram 

a “desperdiçar” o tempo escolar no passado e a querer “aproveitar” o que lhe é 

oferecido no presente. Já o tempo do aluno jovem é percebido de forma dilatada em 

função de sua idade biológica e assume um contorno mediato em relação ao seu tempo 

na EJA, delineando-o muito mais em função da socialização do que da autoconsciência 

de necessidade, que é o contrário do aluno adulto. Assim, mesmo dentro de um grupo – 
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em uma mesma sociedade – que desempenha tarefas similares (como no caso, os alunos 

da EJA), o tempo é situado de modo diferente entre adultos e jovens alunos. 

 

Os adultos, quando vêm para a EJA, eles já têm perdido muita coisa e 

querem realmente alguma coisa na vida. Eu vejo que os adultos têm 

certo interesse porque daqui para frente o mercado de trabalho vai 

precisar que a gente seja bem mais qualificado... O jovem não, ele 

vem para a escola porque os pais pegam no pé; vem para passar o 

tempo. Aqui ele fica brincando, vai jogar bola. Não leva os estudos a 

sério. E eu não acho que as aulas daqui influenciam no desinteresse 

dos jovens pelos estudos. Eu acho que esse desinteresse eles já trazem 

com eles, de outros lugares, de fora, da rua, de casa,... (Participante 

‘E’). 

 

O sentido de perda em relação à escolarização não efetivada no 

passado torna-se, no tempo presente, um elemento motivador para o aluno adulto, 

diferentemente dos alunos jovens de acordo com o modo de entender a situação da 

participante ‘E’. Se para o adulto é uma questão que urge a conclusão de seus estudos 

formais em nível fundamental, muito em razão das responsabilidades sociais e 

familiares inerentes à vida adulta, essa questão não fica tão premente para o jovem. Este 

está inserido numa gama de novidades no mundo contemporâneo e a escola – que tem 

uma formatação funcional mais estável enquanto instituição, menos dinâmica em 

relação ao cotidiano vivido por esses sujeitos – parece que não está conseguindo se 

mostrar interessante o suficiente, neste contexto, a ponto de estimular o jovem a 

priorizar sua formação escolar. Como também, pode não ser estranho e tampouco 

divagante se pensar que reiteradas reprovações (além de possíveis desestruturações 

familiares e sociais) repercutam no aluno jovem, de certo modo, de forma a 

comprometer a autoestima do discente da EJA.  

As falas apontam em direção ao sentido de que para os adultos é 

premente que não passem ainda mais anos somente no Ensino Fundamental, pois estes 

precisam (geralmente) comprovar sua escolaridade, ou pra conseguir emprego ou para 

manter o que já têm. “Hoje, nós adultos, buscamos aquilo que perdemos. Os jovens 

estão iniciando, então, eles não sabem o que estão perdendo, vão descobrir mais pra 

frente, vão se arrepender depois.” (Participante ‘Le’). Nesse ponto, os participantes 

analisam o tempo do jovem de forma distinta porque – teoricamente – não é ele o 

sujeito responsável pelo sustento familiar e, ainda, tem poucas atribuições sob sua 

responsabilidade dentro da sociedade. Entendemos que o jovem esteja iniciando sua 



170 

 

vida no que diz respeito às demandas socialmente exigidas quando da transição para a 

fase adulta, no entanto, na EJA, não está iniciando sua vida escolar e sim reiniciando a 

partir da configuração de outra modalidade dentro do Ensino Fundamental. De qualquer 

forma, essa situação teórica leva o aluno adulto a se engajar mais no seu processo 

formativo no âmbito da EJA, como verificamos na próxima fala: 

 

Os adultos participam mais, têm menos timidez. Os adultos aprendem 

mais porque eles prestam atenção e estão buscando um caminho; não 

têm muito tempo mais para ficarem brincando e virem para uma sala 

de aula sem prestar atenção [às aulas]. O jovem tem muito espaço, tem 

tempo. Aí, acha que a vida dá tempo... O adulto está ali na sala de aula 

é porque está querendo mesmo, está precisando... (participante ‘B’). 

 

Mais uma vez a questão da aprendizagem transparece como sendo 

apenas uma questão de vontade do discente, em detrimento de toda uma conjuntura 

pedagógica e curricular presentes em uma instituição pública de ensino formal. Mesmo 

assim, dentro da questão do tempo do adulto, surge a questão do sentimento discente em 

relação ao que fora perdido (anteriormente) em relação à escolaridade, isto é, por um ou 

outro motivo, mas abandonado em seu tempo passado. Mas que atualmente, em um 

momento da vida em que já são pais e mães de família, geralmente, responsáveis pelo 

provimento das necessidades familiares diárias; trabalhadores e trabalhadoras que 

precisam de certificação escolar, a urgência de certificação no Ensino Fundamental 

aparece fortemente mencionada na fala. Assim, o interesse no processo de ensino e de 

aprendizagem também está em função do tempo de vida do sujeito. 

A sensação de perda se dá tanto em relação à escolarização mínima 

ainda pendente como também diante do fato de que, após anos longe da escola, o adulto 

precisa se submeter à rotina escolar novamente, exigindo deste um tempo dentro da 

escola e fora dela para a realização de mais uma tarefa diária; pois, a EJA cobra essa 

disponibilidade temporal do aluno porque se organiza, convencionalmente, a partir de 

um tempo para que forme ou torne esse sujeito escolarizado, com a devida certificação 

institucional. Isto porque,  

 

La educación también tiene un tiempo, necesita de él; es un proceso 

regulado a través de la ordenación del discurrir de aquél. Em la 

organización de las escuelas, como ocurrión em las fábricas, el reloj 

también impone su tiempo. La escolaridade, com sus horarios y 

calendarios, com sus rituales, es um instrumento racionalizador a la 
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vez que há sido, em muy buena parte, fruto de la racionalidade 

moderna. La misma escolarización se há convertido em um importante 

aparato de la racionalidade que regula el tiempo psicológico de los 

sujetos y del tiempo social de las sociedades modernas (SACRISTÁN, 

2008, p. 19, 20). 

 

No âmbito do nosso objeto de estudo, essa questão da evasão, do 

tempo e da organização curricular que também se rege em função destes é interessante 

porque no bojo das nossas problematizações e objetivos, entendemos que nossas 

reflexões não podem se tornar realizações imediatistas para o currículo da EJA, e o 

tempo de estudo e de mediação passa a ser relevante para a criação de outra lógica 

curricular para a Educação de Jovens e Adultos na EMPAA. Nessa modalidade, o 

reflexo das diferenças entre jovens e adultos, seus interesses, bem como as 

problemáticas que se tencionam a partir do tempo pedagógico no processo de ensino e 

de aprendizagem – em certo aspecto – está explicitado resumidamente na fala seguinte: 

 

A maioria dos alunos é desinteressada. Vem como se fosse por vir. 

Uma parte não fica pra todas as aulas, vai embora; outros ficam 

zanzando por aí [dentro da escola]. Eu acho que os que 

verdadeiramente ficam são esses mais velhos. Assim, os que já 

perderam dez anos e que estão querendo recuperar agora. Mas, os 

jovens mesmo, que estão participando da EJA, não têm interesse... 

(Participante ‘Le’). 

 

Esse desinteresse geral, em relação à situação descrita insere-se no 

contexto das práticas curriculares vigentes que estamos problematizando. “Os alunos 

estudam aqui para passar na prova porque eles precisam passar de ano. A pressa é 

grande. Em qualquer matéria o aluno só vai estudar aquilo que cabe a ele, aquele 

assunto que vai ter na avaliação. Pronto é só aquilo. Não estuda pra aprender” 

(Participante ‘I’). Nesse sentido, processo de ensino e de aprendizagem, perante a 

configuração curricular da EJA organizada sob a égide da fragmentação do tempo em 

grades disciplinares de aulas, também convida o aluno a não se preocupar tanto com a 

criação de novas possibilidades de enriquecimento intelectual, mas sim com a 

oportunidade de conclusão de uma etapa escolar em curto prazo. 

Assim, o desejo pelo conhecimento está postado em segundo plano 

em nome de uma urgência de tempo, e pela falta de uma mobilização sistemática na 

EJA por parte dos atores dessa modalidade em articular saberes que sejam mais críticos, 

de modo a se tornarem mais significativos e emancipadores e que possam contribuir, 
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nesse sentido, em direção a uma prática curricular menos estagnada na tradição escolar 

e mais significativa para a vida do sujeito.  

 

Eu acho que seja no Amadeu seja em qualquer outro lugar, se não 

tivermos estímulo, o que vamos fazer? Hoje, os alunos aqui da EJA 

estão esperando um diploma, só um certificado. É um papel que eles 

querem; um certificado. Eles não saem da escola sabendo alguma 

coisa, que na verdade eles não sabem. Eles saem com um certificado 

que é para um emprego. Mas, como é que eu vou para um emprego se 

eu não sei, não entendo nada? (Participante ‘C’). 

 

Como podemos perceber, o aluno tem algumas restrições quanto à 

forma que o processo de ensino e de aprendizagem lhe é apresentado em sua formação 

escolar. Entendemos que a organização curricular da EJA, que pouco privilegia seu 

entorno, a divisão das disciplinas em blocos, que não contribui para interligar saberes, o 

tempo/espaço de estudo compactado e pouco relativizado no processo educacional, 

podem se tornar elementos que enfatizam um processo educativo desprovido de 

pertinência em relação ao cotidiano do aluno, implicando mais desestímulo ao discente 

que, mesmo de forma não intencional, acaba por ser coisificado dentro do sistema 

educacional que o forma. Ele sabe dessas peculiaridades da Educação de Jovens e 

Adultos. “Los alumnos son, antes que nada, cuerpos que sienten, cuerpos sometidos a 

un trabajo, a un desgaste, a un espacio y a un tiempo; el calendario o el horario escolar 

es algo que hay que superar, aunque se llegue sin aliento a la meta” (SACRISTÁN, 

2008, p. 34).  

Como já explanado, até mesmo a configuração em blocos 

semestrais de disciplinas, com distribuição diária das aulas, sob a forma de grade de 

horários, bem definida, dividida e rígida, ocasionada pela atual conjuntura curricular 

pode ser também um vetor limitador, contribuindo de certo modo para a qualificação do 

tempo pedagógico de cada professor com o aluno durante o ano letivo, remete 

pedagogicamente ainda mais à compactação do tempo na formação do aluno, fragmenta 

o processo educacional na redução do tempo pedagógico.  

Conforme as características do aluno da EJA, que trabalha e que 

desenvolve outras atividades durante o dia, que cuida da casa, da família e que vai à 

escola no turno noturno, a questão do tempo é importante ao pensarmos em fatores que 

contribuem para a fragilização qualitativa do trabalho pedagógico na Educação de 

Jovens e Adultos. Três horas de atividade educacional dentro da escola por dia podem 
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não se configurarem como suficientes para que a educação escolar dos sujeitos da EJA 

desenvolva-se da forma esperada. Até mesmo é importante avaliar a questão das 

atividades e estudos dos alunos no período em que não estão na escola e, se faz 

necessário que existam perspectivas dialógicas nesse processo entre professores e 

alunos, em que pese o fator tempo na formação discente nessa modalidade do Ensino 

Fundamental, para que seja possível uma reconfiguração conceitual do currículo de 

acordo com a realidade que envolve o contexto escolar. 

Entendemos que esses fatores que estão trançados na Educação de 

Jovens e Adultos estão fincados em meio a tradições da educação que não são simples 

de serem repensadas porque, para o bem ou para o mal, eles se assentam em uma zona 

de conforto dentro do trabalho pedagógico escolar. Pensando em nosso objeto de 

estudo: os saberes presentes no entorno da escola, inseridos no currículo da Educação de 

Jovens e Adultos a partir do olhar discente sobre sua formação escolar; em função deste, 

compreendemos que há um longo caminho a ser percorrido no sentido de haver uma 

tendência inclinada à reconfiguração do currículo e suas práticas na EJA, e que isso 

passa pela ação/reflexão/ação a partir do envolvimento de todos os atores da Educação 

de Jovens e Adultos. E, como já mencionamos, o aluno é um dos atores fundamentais a 

serem ouvidos. São as possibilidades de se identificar várias vias de comunicação e 

relacionamento entre professor e aluno, por exemplo, na busca por convergências de 

decisões, como nos ensina Krasilchik (2001). 

A concepção curricular que vigora na EJA da EMPAA impele ao 

aluno a uma mecanização burocrática no entendimento de seu processo formativo. A 

ausência de um currículo que subverta a influência tradicional na seleção prescricional 

do currículo, universal, preestabelecida, distante do contexto de vida dos alunos, 

colabora para o distanciamento do processo de ensino e de aprendizagem, relegando as 

negações e os embates cotidianos de outros saberes dentro e fora da escola, ajudando a 

camuflar o sentido de formação do sujeito crítico, consciente de si e do outro no seio de 

uma democracia tão plural e socialmente injusta. O não reconhecimento desse sujeito 

sabedor de outros conhecimentos que permeiam sua própria história esvazia de 

pertinência a formação escolar do discente. E o aluno percebe essa ausência de sentido 

em sua formação na EJA e, esse fato, afasta o sujeito da manutenção de estímulos em 

participar com mais interesse proativo da aquisição dos saberes escolares delineados 

pelo currículo atual, tornando-o passageiro a ser conduzido tacitamente no processo de 
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ensino e de aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos. “Inconscientemente os 

alunos aqui estão numa cadeira elétrica. Eles não sabem nem o que querem [refere-se 

principalmente aos mais em relação aos jovens]. Pergunte a qualquer um desses o que 

eles querem... Os adultos estão aqui pelo certificado, só para apresentarem nas empresas 

que trabalham” (Participante ‘C’). 

A atual maneira como o currículo da EJA na EMPAA é pensado, 

mas, principalmente, posto em prática, faz com que o processo de ensino e de 

aprendizagem fique estagnado em certo parâmetro, o que inviabiliza o surgimento de 

mais possibilidades e inserções de outros saberes e, assim, maior empoderamento por 

parte do aluno quanto ao conhecimento – que é simplesmente transmitido – que é 

trabalhado em sala de aula. Na prática, ocasiona o desinteresse do aluno porque o 

distancia de suas vivências e experiências socioculturais e, em consequência disso, 

paralisa o discente dentro de um modelo pouco crítico em relação às reflexões e 

problematizações que estão no cotidiano deste sujeito.  

A escola, por meio de suas práticas pedagógicas “imperativas”, 

encontra muitos empecilhos para conseguir despertar no aluno a vontade de empreender 

valoração ao que se estuda na EJA da EMPAA. A educação escolar acaba por se tornar 

muito abstrata e generalizante, não reconhecendo o cotidiano do sujeito, desprovida de 

capacidade de despertar interesse ou mobilizar o engajamento discente como ator 

essencial na Educação de Jovens e Adultos. Podemos ponderar que essa concepção é 

também muito arraigada no imaginário discente. “Um professor maravilhoso é aquele 

que dá um conteúdo por inteiro: não só de falar. É passar. Porque o raciocínio de muitas 

pessoas, dos mais velhos, não está tão bom porque o dia a dia é corrido. Então, você tem 

que ter alguma coisa quando tiver tempo de ler” (Participante ‘Lu’). 

Nesse processo verticalizante (não dialógico) e pouco transversal 

que subjuga o saber do aluno e, da mesma forma, o saber que está presente no entorno 

da escola, inicia-se com a organização curricular e como ela é praticada, desdobrando-se 

em todo o processo formativo do aluno: desde as práticas docentes em sala de aula, 

passando por aspectos didático-metodológicos expositivos, até chegar à repetição 

descontextualizada no momento da avaliação, quantificadora de modo geral (como dito 

antes: escrever e repetir respostas certas para passar na prova); o referido processo 

dar-se muito em virtude do sistema educacional como está posto. “Falta diálogo com 

eles na escola e, às vezes, os professores ignoram...” (Participante ‘G’).  
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A participante nos indica de forma indireta que – na ausência de 

diálogo com o sujeito discente – os professores deixam também de levar em 

consideração os saberes que permeiam a escola pelos próprios alunos/moradores de 

Nova Natal, transversalizando-se na EJA sem o devido reconhecimento. “Os 

professores têm interesse de ir e voltar para o colégio. Eles vêm, dão a aula deles e 

‘zupit’, saem rapidinho” (participante ‘B’). Estes são aspectos relacionados à formação 

do aluno que nossos interlocutores apontam para as dificuldades que são identificadas 

nas falas e que corroboram para limitar a incorporação ao currículo possibilidades de se 

tecer, aos conhecimentos tradicionalmente abordados em sala de aula, outros potenciais 

conteúdos de estudos que estão relacionados com o dia a dia do aluno, no entorno da 

escola.  

Em meio ao olhar discente sobre si, de como ele analisa seu 

processo formativo na EJA, um dos aspectos que mais chama a nossa atenção é que ele 

entende a relação com o professor em sala de aula como uma relação muito 

significativa. É no professor que ele crê. E, portanto, entendemos que o professor é o 

sujeito que deve – inicialmente – rever suas práticas e a maneira como trabalha o 

processo educativo em sala de aula. É a partir do professor que o aluno pode ser 

engajado em uma nova configuração curricular, conscientizando-se de sua importância 

como sujeito nesse processo.  

Os participantes debruçam seus olhares sobre o distanciamento 

silencioso entre os atores da sala de aula, o comprometimento docente em relação ao 

discente e suas dificuldades na EJA quando analisam o que poderia motivar o sujeito 

discente a ser mais participativo, a se engajar em seu processo formativo na EJA e ao 

que causa desestímulo. 

 

Poderia ser diferente porque muitas vezes as pessoas chegam aqui, se 

sacrificam, porque na realidade é um sacrifício; não só dos alunos, 

mas também dos professores. Tem gente que tem dificuldade de 

absorver o conteúdo de qualquer disciplina, como uma amiga que está 

desistindo porque tem dificuldade de absorver. Nunca existe diálogo. 

Só vem quem tem muita força de vontade, porque o aluno não é 

estimulado a continuar estudando de jeito nenhum. Então, se os 

professores, se os gestores procurassem se preocupar com o aluno, a 

frequência seria maior e a evasão seria diminuída na EJA (Participante 

‘G’). 

  
O aluno teria mais interesse, mais compromisso nas aulas. Porque 

chamaria mais atenção deles para o que eles querem; porque eles estão 
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aqui em sala de aula, do que eles precisam... Chamaria mais atenção. 

Seria mais interessante. Por exemplo: eu trabalho com artesanato, com 

muitas coisas, mas se eu não falar, se eu não mostrar, ninguém sabe 

quem eu sou. Ninguém sabe nada (participante ‘B’). 

 

O não reconhecimento do sujeito discente desmobiliza-o de seu 

próprio interesse em participar de um processo formativo no qual ele não se sente 

valorado como ser presente dentro do cenário da sua própria educação formal; ser que 

sabe e sabe o que fazer, isto é, que atua no mundo ao seu redor e que tem capacidade 

contributiva a ser estimulada. Na EJA, é preciso que se compreendam esses sujeitos, seu 

entorno, e que se possa repensar as práticas pedagógicas dentro do currículo. Aquilo que 

Alves (2011) nos aponta como o fazer curricular a partir e com os cotidianos dos 

sujeitos (e, nisso, o aluno pode ser protagonista também, aumentando seu estímulo em 

relação à EJA).  

 

O que desmotiva é você chegar e o professor não vir dar aula. Isso é 

ruim porque quem quer, ainda espera; quem não quer, passa dez 

minutos pega o caderno e vai embora ou ficam por aqui, bolando. Nós 

que trabalhamos, vimos cansados, nos chateia chegar aqui e não ter 

todas as aulas. Apesar do cansaço, de querer ir pra casa, mas a gente 

sai satisfeito pra ver aquelas aulas e tem aquelas aulas. Porque, aí, 

valeu a pena o sacrifício de chegar aqui na escola, entendeu? E não de 

chegar nas carreiras, tomar um banho, tomar um café corrido, vir para 

a escola e chegar aqui, ter uma, duas aulas e mandarem você ir 

embora. Dá raiva, chateia, é desestimulante. Esse bloco está mais 

trabalhoso. O bloco anterior foi melhor (Participante ‘Le’). 

 

 

Percebemos que nossos participantes observam que a maioria 

discente na EJA está desinteressada e de certo modo alheia ao seu processo formativo 

nessa modalidade do Ensino Fundamental e que os alunos se sentem desprestigiados 

pelos docentes em sala de aula. Quase não são ouvidos por seus professores e o diálogo 

emancipador é bem frágil. Dividem-se em opiniões quanto aos conteúdos prescritos por 

meio livro-texto, mas deixam emergir em suas falas que há uma importante negação 

discente a estes. Apontam ainda para as posturas docentes no sentido de estes se 

postarem como “aplicadores de conhecimento”, o que nos leva a entendê-los com 

características de forte um viés pedagógico tendente à tradição curricular no contexto 

das práticas docentes em sala de aula. A partir do olhar de nossos interlocutores, 

entendemos que tais aspectos dificultam ainda mais para uma promissora abertura 
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concreta no sentido de que se pense outro conceito de currículo na Educação de Jovens 

e Adultos da EMPAA. 
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Conclusão (?) 

 

Ao chegarmos ao fim desta jornada acadêmica, reconfiguramos 

nossas percepções sobre a Educação de Jovens e Adultos de forma renovada; 

transformada pelas aprendizagens que obtivemos a partir do contato sincero com os 

nossos participantes que foram companheiros nesse processo de construção de outras 

reflexões e problematizações acerca da EJA na Escola Municipal Professor Amadeu 

Araújo. 

Procuramos discutir neste trabalho questões imbricadas ao 

currículo, relacionando-o ao nosso objeto de estudo: os saberes presentes no entorno da 

escola inseridos no currículo da Educação de Jovens e Adultos a partir do olhar discente 

sobre sua formação escolar e, nesse sentido, buscamos alunos de uma turma de IV nível 

da EJA na EMPAA para construir uma problematização reflexiva no contexto de seus 

olhares acerca do objeto citado, investigando se nosso pressuposto encontrava 

convergência ou não com o olhar discente em meio a suas considerações acerca desses 

saberes, observando o campo vigente de sua formação escolar nessa modalidade do 

Ensino Fundamental. Partimos da seguinte questão de estudo: como o aluno da EJA 

analisa a inserção de saberes presentes no entorno da escola no currículo da EJA ao 

olhar sua formação escolar? Para tanto, buscamos empoderamentos teóricos no campo 

curricular e em estudos sociológicos que versam sobre a educação e a ciência das 

humanidades. Nesse sentido, utilizamo-nos da pesquisa qualitativa pelo aporte técnico 

com uso de abordagens empíricas por meio de Grupo Focal e da Entrevista 

Semiestruturada, complementando-se mutuamente. 

Diante do que estamos aludindo, delineamos como objetivos (geral 

e específico, respectivamente) para esta empreitada acadêmica: analisar como os alunos 

pensam a inserção curricular de saberes presentes no entorno da escola a partir de seu 

olhar sobre a sua formação escolar na EJA; entender como os alunos analisam sua 

formação escolar na Educação de Jovens e Adultos; e, propor reflexões 

problematizadoras acerca de outras possibilidades de inserção curricular de saberes 

presentes no entorno da escola a partir do olhar discente. 

Nesse sentido, ao recobrarmos nosso empreendimento até este 

momento, percebemos o quanto foi interessante problematizar um recorte sobre o 
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entorno da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo por meio do olhar do 

participante desta pesquisa. Este que mora nesse entorno e que estuda na Educação de 

Jovens e Adultos da referida escola. Perpassando seu olhar entre o passado e o presente 

de Nova Natal, os participantes nos apontaram a diversidade de possibilidades de 

saberes tecida no dia a dia desse conjunto habitacional e que são reinventados 

cotidianamente nos processos de transformação socioculturais dessa comunidade até os 

dias atuais, em virtude das dinâmicas e das pujantes modificações sociais que se 

materializam nas relações vividas pelos seus moradores no âmbito de um movimento 

transeunte contínuo. Assim, foram revelados os problemas iniciais vividos por essa 

comunidade sob o aspecto da ausência consistente de serviços públicos elementares, 

mas, que de certo modo, se mantêm atualmente em proporções diferentes, mas não 

menos difíceis. 

Observamos que os participantes debruçam olhar saudoso sobre as 

manifestações culturais populares que eram diretamente visíveis à comunidade por sua 

própria vontade espontânea de realização (podemos inferir que esse fato pode se dar em 

razão de suas respectivas idades, experiências e tempo em que moram em Nova Natal, 

conforme já citamos). Muito embora, apresentem também as transformações que se 

reverberam culturalmente no conjunto atualmente, implicando suas influências em todos 

os habitantes de Nova Natal; assim, essas alterações culturais são de igual forma, muito 

interessantes; o que revela uma multiplicidade de saberes, neste aspecto, muito 

diversificados, complexos e importantes para não se levar em consideração. 

Como fator de desenvolvimento e aspecto positivo para o benefício 

da população de Nova Natal, os participantes apontam o desenvolvimento do comércio 

local e da feira livre como acontecimentos mais significativos no contexto interno dessa 

comunidade. Como motivo de preocupações atuais, os nossos interlocutores revelam 

que a questão da insegurança pública dentro de Nova Natal e o expansivo alastramento 

de uso de drogas ilícitas por parte da comunidade, mostram-se claramente como fatores 

que modificam hábitos e posturas sociais e se apresentam como matrizes de um 

problema social grave, que afeta as famílias e os costumes cotidianos dos populares do 

conjunto em questão. 

Entendemos que no transcorrer de suas falas, por meio de suas 

respectivas formas de olhar, é possível a constatação de que os participantes avaliam 

que, inserir saberes que estão presentes no cotidiano de Nova Natal no currículo da EJA 
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da EMPAA poderia fazer muita diferença na formação escolar do aluno na citada 

modalidade do Ensino Fundamental, isto é, uma nova forma de se propor outras 

maneiras de práticas pedagógicas no processo de ensino e de aprendizagem que traria 

mais potencialidades de envolvimento discente no sentido de pertencimento proativo a 

um processo do qual faz parte, encorajando-o a um contexto de aprendizagem mais 

significativo em relação ao seu dia a dia. Que este aspecto traria maior mobilização dos 

alunos no processo de ensino e de aprendizagem no sentido de lhes despertar interesse 

por um debate acerca de saberes que são significativos dentro de seu contexto cotidiano. 

De certo modo eles fizeram essas análises em razão de serem também moradores do 

entorno da escola e entenderem que repensar o currículo da EJA, suas práticas em sala 

de aula, as novas possibilidades dialógicas, pode oportunizar o evidenciamento de seus 

saberes de vidas e, assim, possibilitar-lhes maior protagonismo dentro da sala de aula. 

Embora eles deixem transparecer em suas falas observações que 

intentam para a consciência das especificidades complexas em sua formação e que a 

aprendizagem é o resultado do esforço exclusivo do aluno, essas observações nos levam 

a entender que a problemática que envolve o processo de ensino e de aprendizagem na 

Educação de Jovens e Adultos está ambientada dentro de uma formatação educacional 

que suscita tensões e questionamentos por parte dos alunos, mesmo que sejam a partir 

de seu silêncio discursivo no chão da escola, conforme entendemos. Nesse sentido, 

compreendemos que há negações discentes aos processos educativos formais na 

EMPAA; e estas, se mostram como reativas à negação escolar aos saberes iminentes 

que rodeiam a EJA, mesmo quando perpassam o contexto prático do currículo.  

Nesse sentido, o citado currículo se configura como sendo, 

prioritariamente, expositor de conhecimentos, ancorado em perspectivas pedagógicas 

práticas tradicionais que quase não privilegiam o diálogo franco e democrático em sala 

de aula. Assim, ao pensarem a inserção de outros saberes no currículo da EJA, isto é, os 

que lhes são concretos em seu cotidiano, os alunos acenam de modo objetivo no sentido 

de que a mudança de postura na prática curricular nessa modalidade do Ensino 

Fundamental poderá proporcionar-lhes melhores condições de participação em seu 

processo formativo, numa perspectiva de propiciar a estes sujeitos maiores intersecções 

proativas no processo pedagógico em sala de aula.  

A partir das falas dos participantes deste trabalho, consideramos 

que Nova Natal nos fornece, em seu cotidiano histórico (do passado e do presente), 
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inúmeras possibilidades de construção e reconstrução de articulações entre seus saberes 

e os conhecimentos que estão legitimados no currículo da EJA na EMPAA 

oficialmente. Nesse aspecto, o itinerário histórico; as práticas culturais que se 

reverberam no contexto dessa comunidade em foco; as questões problemáticas que a 

população sempre enfrentou referente a acessos de serviços públicos qualificados e 

essenciais, como: transporte, saúde, segurança pública; o desenvolvimento comercial 

como fator benéfico à comunidade e de melhoria coletiva no contexto de oferta e de 

demanda; as influências socioculturais; e, até as questões mais caras que os remetem à 

vulnerabilidade social em um bairro periférico de grande cidade são aspectos que 

podem apontar para possíveis e profícuos debates nas salas de aula da EJA na referida 

escola, considerando-se a participação discente como fonte de pertinência e de saber em 

relação a esse conjunto habitacional, onde também é morador. Assim, por conseguinte, 

poder-se-ia imbricar intersecções intelectuais que versam sobre conhecimentos 

sistemáticos desenvolvidos historicamente pelo currículo da EJA – no âmbito de saberes 

cotidianos que se correlacionam diretamente com a vida dos alunos nas mais diversas 

magnitudes. 

Os alunos sabem das histórias, vivenciam o cotidiano do entorno da 

escola, seus fatos, participam das experiências sociais, têm convívio e contato com 

outros membros da comunidade que são partes de uma narrativa não escrita desde a 

fundação de Nova Natal e de suas transformações. Todos eles são integrantes de uma 

rede de saberes que é costurada com múltiplos fios de experiências socioculturais e 

transitam pela escola, na EJA, muito embora não sejam reconhecidas – como 

analisamos nas falas – de forma sistemática dentro do currículo praticado na Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, mas que deixam 

suas marcas nas entrelinhas dos espaços/tempos da escola. 

No âmbito de sua formação escolar na EJA, os participantes 

acenam no entendimento de que a EMPAA carece de melhor estrutura física e didático-

pedagógica para que melhor possa atender à enorme pluralidade que há no público 

estudantil na Educação de Jovens e Adultos. Inclusive, entendemos que eles observam 

pouca existência de um trabalho articulado entre a gestão escolar, coordenação 

pedagógica, docentes e discentes de forma conjunta e horizontal, para que se viabilizem 

mais ações planejadas que possam qualificar o processo de ensino e de aprendizagem na 

EJA da escola citada. 
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Em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, os 

alunos/participantes nos indicam que existe certa lacuna que sinaliza a inexistência, de 

modo geral, de diálogo entre professor e aluno, abrindo brecha para um processo 

pedagógico dicotômico que, mesmo tacitamente, polariza dois mundos separados 

ideologicamente. Assim, ao compararmos a teoria prescrita no Projeto Político-

Pedagógico da EMPAA e as falas dos alunos acerca do processo de ensino e de 

aprendizagem na prática, percebemos os abismos existentes entre docentes e discentes 

no que tange ao diálogo mais horizontal que possa democratizar a inserção de outros 

saberes para além daqueles que estão oficializados no currículo e a condição dada ao 

aluno de protagonista desse processo pouco é percebida, salvo raras experiências 

pedagógicas que estão isoladas do conjunto total da EJA. E, de modo geral, essa 

distância contribui para a negação do aluno em relação às informações 

descontextualizadas que ele vivencia na sala de aula, principalmente o jovem. 

Nesse contexto, o modo como a EJA está curricularmente 

organizada tenciona olhares difusos e reflete a complexidade que nela se traduz. Assim, 

por exemplo, o sistema de blocos semestrais de disciplinas ainda é pouco compreendido 

e divide os olhares dos participantes, de modo que estes, ora entendem que não se 

configura numa formatação interessante em seu processo formativo, ora se mostra mais 

aprazível à condição discente dentro da citada modalidade de ensino formal. 

Compreendemos que essa ambiguidade entre olhares é o reflexo de um sistema 

educacional que padroniza e impõe modelos de currículos sem a devida preocupação 

com as peculiaridades que são específicas na EJA de cada escola, não deixando quase 

nenhuma margem para um trabalho pedagógico sistemático e no mínimo 

interdisciplinar, a partir do envolvimento pertinente dos atores escolares. E esse aspecto 

não se apresenta diferente na EJA da EMPAA. 

Dentro desse contexto, a questão da utilização excessiva de 

conteúdos presentes em livros-texto por parte dos professores é apontada de forma 

recorrente nas falas de nossos interlocutores, embora seus olhares se apresentem de 

formas díspares e divergentes. Mas, de modo geral, entendemos que, neste aspecto 

acena-se o olhar discente para uma dicotomia na compreensão desses materiais 

didáticos, que nos faz apontar para uma crítica acerca de uma concepção pedagógica 

escolar muito amparada nos conhecimentos sistematizados historicamente; e, portanto, 

propensa a esvaziar o aluno de significado prudente no processo de ensino e de 
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aprendizagem, impondo conhecimentos verticalmente. Assim, a prioridade docente em 

usar em abundância os conteúdos dos citados livros, pode ser parte colaborativa da 

negação de parte considerável dos alunos em relação aos conhecimentos sistematizados 

na escola; embora sejam importantes, se tornam muito abstratos no âmbito das 

experiências de vida do discente, não replicando a contento em uma aprendizagem 

emancipadora que seja palpável e perceptível pelo ser discente de forma objetiva no 

cotidiano de suas experiências de vida. 

Os embates conceituais e de interesses na EJA ficam evidentes nas 

falas dos alunos/participantes, que perpassam as práticas e posturas docentes, bem como 

os interesses discentes, concretizando a ausência de diálogo democrático em sala de 

aula. Dessa forma, consideramos que os participantes/alunos da EJA na Escola 

Municipal Professor Amadeu Araújo reconhecem a capacidade dos professores porque 

os julgam competentes no domínio de seus conteúdos disciplinares. Mas, ao mesmo 

tempo, mostram-nos como as práticas pedagógicas ainda repetem e refletem princípios 

de uma tradição escolar de ensino que é predominantemente expositora no âmbito de 

um fazer educacional docente; e, muitas vezes, ancorado em abordagens tradicionais e 

fragmentadas que se fazem dentro de um espaço escolar pouco acolhedor e que não 

conseguem (tais abordagens) traduzirem para os discentes o sentido de ser um ambiente 

institucional pertencente a estes, isto é, um ambiente de construção e interligação de 

conhecimentos e saberes. 

Acreditamos que a mudança de postura dos sujeitos que estão 

imbricados na EJA da EMPAA passa pela autorreflexão docente, da gestão e da 

coordenação pedagógica, para que possam redimensionar a educação nessa modalidade 

de ensino a partir de um conceito (e prática) de currículo que esteja de acordo com o 

contexto sociocultural onde a escola está inserida; um currículo que possibilite 

interligações de saberes, que articule no cotidiano da escola protagonismos e 

conhecimentos concretos dentro da realidade do aluno e o conhecimento escolar 

sistematizado ao longo dos tempos, que reconheça as diferenças e as igualdades dos 

sujeitos implicados e que possa desvelar-se numa formação crítica do discente e 

emancipadora no âmbito do tempo pedagógico que a escola dispõe.  

A negação e certa indisciplina de parte dos alunos (principalmente 

dos jovens), o desinteresse deste em relação a sua própria formação, que se materializa 

em abandonos e reprovações, são vértices de vários polígonos entrelaçados no contexto 
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complexo da EJA; e, até mesmo, a partir de certa ambivalência por parte da forma de se 

gerir a escola no âmbito das realidades existentes. A partir das falas, interpretamos que 

esses fatores contribuem para o fomento de conflitos e interesses diversos no chão da 

escola, que acabam por tornar o processo de ensino e de aprendizagem cansativo e 

pouco instigante para o aluno, dentro do tempo pedagógico controverso que se tem para 

o seu desenvolvimento, a partir de práticas curriculares que se distanciam dos 

significados que adquirem no âmbito dos saberes que experienciam cotidianamente. 

Nesse sentido, o tempo na EJA ganha conotações diferentes entre jovens e adultos. O 

tempo passa a ser relativizado. Para estes alunos, há questões mais urgentes na sua 

formação no Ensino Fundamental que muito estão relacionadas a trabalho e à busca por 

certificação de escolaridade que não foi atingida no passado; em relação àqueles 

discentes, o sentido do tempo da EJA está implicado no espaço escolar como meio de 

socialização e menos como oportunidade de crescimento intelectual. 

Inferimos que há distintas motivações entre alunos adultos em 

comparação com os alunos jovens; e, que para aqueles, a relação tempo, 

responsabilidade familiar e social implica maior necessidade de conclusão do Ensino 

Fundamental a qualquer custo. Diferentemente dos alunos jovens, que pouco se 

mobilizam em torno de sua formação escolar na EJA, segundo os participantes desta 

pesquisa. A questão da evasão escolar é também notada pelos alunos e, consideram a 

aprendizagem como fator de única responsabilidade dos discentes (reflexo de uma 

educação tradicional que, historicamente, inculca isso nos sujeitos). 

Temos convicção de que a quebra de paradigmas que estão 

tradicionalmente arraigados às questões do currículo não é simples e não se faz de 

forma imediata. O currículo é um campo de tensões, embates e entendimentos diversos 

dentro da educação formal. Desse modo, não compreendemos que haja fórmulas prontas 

para se conceber o currículo da Educação de Jovens e Adultos, e sim, um longo e 

constante caminho de estudos e debates a serem perseguidos no âmbito complexo da 

educação escolar do Ensino Fundamental. Também estamos cientes de que existem 

problemas intrincados dentro da Educação de Jovens e Adultos – seja nas fragilidades 

que surgem a partir das bases estruturantes que apoiam o currículo dentro da escola, seja 

pelas posturas pedagógicas práticas que se inclinam a modelos tradicionais de educação 

– isto é, problemas que transitam entre o sucateamento da escola pública até o 
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desestímulo discente e também docente dentro do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Compreendemos que repensar o currículo da EJA, envolvendo os 

alunos e a inserção de saberes que estão presentes no cotidiano do entorno da EMPAA, 

demanda estudo, disposição e disponibilidade ao diálogo democrático e ao debate. Isso 

não é simples, mas é possível. O aluno se vê desprestigiado e, de certo modo, alheio ao 

seu processo formativo na EJA da referida escola. Cumpre uma espécie pró-forma 

estudantil em busca de certificação fundamental. Assim, o processo de memorização e 

repetição de conhecimentos que se apresenta muito distante da realidade discente vigora 

em detrimento de um processo de ensino e de aprendizagem que possa se mostrar 

emancipador (como pudemos constatar nos capítulos III e IV deste estudo, 

principalmente). 

Nesse sentido, estamos convictos que é necessário repensar o 

currículo da EJA na EMPAA para construirmos bases emancipadoras para o processo 

de ensino e de aprendizagem. E essa mudança pode se dar ao compartilharmos do olhar 

discente (por meio também de suas memórias sobre a comunidade onde reside o aluno, 

como percebemos no capítulo II deste trabalho) e, consequentemente, dos saberes 

presentes, que estão no entorno da escola, como os apontados por nossos participantes 

neste trabalho em relação à inserção curricular dos mesmos. Reconhecer esses saberes, 

dos alunos/moradores de Nova Natal, bem como daqueles que se produzem no seio da 

comunidade onde está inserida a citada instituição de ensino, pode ser um começo 

interessante em direção a um caminho expressivo e significativo para a formação 

discente, como se revelou nosso entendimento neste estudo. 

Não carregamos a ingenuidade de achar que esse recorte acerca de 

como o discente/participante olha para sua formação na EJA contempla todo o 

emaranhado de olhares tecidos nessa modalidade do Ensino Fundamental, porque estes 

são muito mais amplos e complexos. Sabemos que existem muitas outras prováveis 

possibilidades de discussão sobre a questão do currículo da EJA e de problematizações 

sobre a inserção de saberes que gravitam o entorno da escola, por meio de muitas outras 

memórias individuais e coletivas, seus recortes e diversidades presentes em Nova Natal 

e na EMPAA, através de muitos e diversos alunos. Nesse sentido, novas práticas 

culturais podem emergir por meio de muitos outros olhares e que escaparam a este 

estudo em função de seus limites acadêmicos. Mas, nesta empreitada, tentamos 
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problematizar nosso objeto de estudo a partir deste recorte, do olhar discente que se 

debruçou sobre nós (entendemos que conseguimos isso). 

Sabemos também que essas questões são muito amplas e 

complexas para serem todas as possibilidades discutidas em uma dissertação acadêmica 

porque são inesgotáveis, mas entendemos que cumprimos com o que nos propusemos 

em nossos objetivos e esperamos que este estudo seja apenas o início de uma 

reflexão/problematização bem mais ampla e duradoura, especialmente, entre os atores 

da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo. Pois, 

as pessoas mudam-se, transitam, aprendem e ensinam; tecem redes de novos 

conhecimentos e novos saberes surgem; os processos socioculturais se transformam e se 

criam novas dinâmicas; novos olhares são gerados a partir das experiências vividas e o 

currículo deve ser alvo de constante avaliação e reavaliação para que seja a matriz de 

uma educação que possa contribuir de fato para a emancipação das pessoas. 

A escola pode não ser mais o centro de distribuição do saber, mas é 

de fundamental importância para a mobilização e discussão sistematizadas desses 

saberes no sentido que tenhamos uma formação democrática e pertinente do aluno na 

Educação de Jovens e Adultos. Desse modo, quanto mais fechado e definidor se 

pretender o currículo formal, menos associações ele terá com a dinâmica que se 

estabelece nas salas de aula e no seu entorno. Fácil não é a mudança de concepção 

teórica e da prática curricular, mas impossível também não é de ser feita, de ser criada e 

recriada continuamente em busca de uma educação formal mais qualificada. 
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