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RESUMO EXPANDIDO 

 

O presente artigo pretende levantar uma discussão teórica motivada a partir da prática docente 

na rede municipal de ensino na cidade de Salvador-Bahia/Brasil e o desenvolvimento da tese 

de doutorado em curso, intitulada “Currículo oculto religioso e universidade: Contrapontos na 

formação docente da Universidade Estadual da Bahia – UNEB”, tendo em vista a observação 

feita sobre as orientações pedagógicas voltadas ao trabalho com a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, expedidas pela Secretaria Municipal de Educação – SMED, difundidas e 

defendidas pelas Gerências Regionais de Educação – GRE’S. 

A pretensão de se estabelecer o respeito ao currículo oculto, dando aos descritores de 

aprendizagem da educação formal a equivalência de saberes, enquanto resultados da 

experiência humana, tem produzido incompreensões e resistências no desenvolvimento da 

proposta curricular nas unidades escolares, já que a perspectiva de saber, inclusive naquilo 

que defende a SMED em tese, vai para além dos conhecimentos tradicionalmente 

considerados nos currículos. O saber religioso, por exemplo, motiva muitos adultos a se 

matricularem na EJA para qualificar a participação nos espaços de culto, a partir, sobretudo, 

da aquisição da leitura (OLIVEIRA, 2010). Uma questão está implicada na outra, mas não se 

confundem em seus lugares de importância e significado. 

Tomando a análise de conteúdo (BARDIN, 2009) como parâmetro metodológico, percebeu-se 

que nessas orientações se utiliza o termo “saberes” como categoria para denominar alguns 

descritores como norte na seleção de conhecimentos/saberes escolares a serem trabalhados no 

cotidiano da escola, abandonando o termo competência para essa finalidade. 

Ao se utilizar de um termo, dando a ele significado diverso que ele realmente possui, se 

compromete as práticas a ele relacionadas, como ocorreu nos anos 90 uma confusão a respeito 

do que seria o construtivismo, método ou linha teórica. A elucidação de que se refere a uma 

linha teórica, ainda que para muitos parecesse óbvia, foi extremamente necessária ao ajuste 

das propostas curriculares e das práticas pedagógicas em sua compreensão conceitual. 

A preocupação com o impacto que o uso de um termo pode produzir em dado contexto vai 

para além de descrições meramente gramaticais, tem a ver com a responsabilidade de qual 
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sentido conceitual se está produzindo e sua importância objetiva e subjetiva na vida das 

pessoas. Para Freire (1998) “de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 

leitura da palavra não é precedida apenas pela leitura do mundo, mas por uma certa forma 

de “escreve-lo” ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de transformá-lo em prática consciente. 

Assim, a leitura do mundo a partir das palavras é permeada pelos sentidos que são dados às 

palavras lidas e esses sentidos, apesar de passíveis de mudança, não são impressos a priori por 

quem lê as palavras, mas por quem as apresentam inicialmente ao leitor. 

Portanto, o problema a ser elucidado neste artigo é quais são os limites conceituais de se 

utilizar o termo saberes na direção apontada pela SMED em seus documentos no momento 

em que se constrói a proposta pedagógica para a EJA nas unidades escolares e de que forma 

se pode conformar o currículo oculto dos sujeitos em formação aos saberes escolares. O 

contato com essas reflexões para os futuros docentes pode evitar que as suas práticas sejam 

contaminadas por compreensões distorcidas do que sejam os saberes enquanto resultado das 

experiências humanas, bem como de que formas esses saberes devem ser contemplados 

adequadamente nas propostas pedagógicas. 

Há muito tempo se discute sobre o que se deve ou não ser contemplado no currículo escolar 

da educação básica como um todo e em particular da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

uma vez que no currículo se reflete a cara da sociedade em um dado momento histórico. 

Nesse contexto se pode entender a teoria reprodutivista (BOURDIEU & PASSERON, 2010), 

que aponta para um horizonte sempre marcado pelo determinismo das forças hegemônicas 

nos processos formais de educação, produzindo cidadãos que buscam ser “encaixados” 

(GIDDENS, 1991) num modelo societário quase sempre desvinculado da vida cotidiana dos 

sujeitos em formação, mas habitualmente preparado para a manutenção de um sistema social 

onde os valores e desejos a serem atendidos não são, definitivamente, os daqueles que 

aprendem. 

A partir da crítica ao método científico, movimento que se consolida com as ideias de 

modernidade e pós-modernidade (LYOTARD, 1988; GIDDENS, 1991; HALL, 2001; 

SANTOS, 2010), abre-se a discussão para o que realmente se deve valorizar nas propostas 

curriculares, já que o sujeito passa a ser concebido como alguém que já entra no sistema 

formal com uma bagagem importante de cultura e conhecimentos próprios que dialogam com 

os conhecimentos/saberes escolares, ou seja, com os conteúdos tidos como oficiais. 

Obviamente, essa ampliação da compreensão sobre os processos civilizatórios não elimina a 

dinâmica reprodutivista, o currículo continua sendo um território em disputa (ARROYO, 

2011), contudo permite que se configurem possibilidades antes inconcebíveis, que inclusive 

colocam em risco a lógica hegemônica. 

Seria, então, o saber esse conhecimento/leitura de mundo (FREIRE, 1987, 1996, 1998, 2003) 

a ser valorizado nos processos educativos. Entretanto, ao admitirmos o termo saber como esse 

conhecimento/ leitura de mundo que é feita pelo sujeito, precisamos admitir também algumas 

questões elementares, controversas e legitimamente ligadas a ele nessa perspectiva. 

Os saberes da experiência estão no campo das “práticas educativas não escolares” 

(LIBÂNEO, 1994; de OLIVEIRA, 2015), coletivizados ou individualizados, constituídos nas 

experiências livres da vida, já os saberes escolares estão no campo do saber científico, são 

implicados por experiências controladas e generalizantes. Essa distinção não diz da relação de 

importância entre um e outro conhecimento-saber, mas dos seus alcances e limites na 

compreensão do processo educativo formal e, portanto, intencional. 

Sem dúvidas, os saberes na presente discussão se constituem em conhecimentos basilares para 

os sujeitos e podem emergir em sala de aula ou serem ocultados pelos professores quando se 

negam a abrir espaço para eles. Nesse caso, o problema não estaria nos saberes escolares em 

si, mas na falta de sua relação com o saber-conhecimento trazido pelos alunos, quer seja por 

inabilidade docente, quer seja por sua ausência dentro da proposta pedagógica. 
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O que se reclama na realidade escolar não é necessariamente a construção dos saberes que 

constituem os sujeitos, mas a sua inclusão no processo de construção curricular, pois esses 

saberes não precisam nem podem ser concebidos como um a priori pela escola, são trazidos 

consigo pelos educandos ao adentrar a unidade escolar, prontos e ávidos a serem 

reconhecidos, inclusive no encontro com os saberes escolares e docentes. 

Tentar estabelecer uma forma de estrutura inteligível com base nos rigores da ciência, criando 

descritores padronizáveis para materializar os saberes da experiência humana, oferece sérios 

riscos por estar passeando em um campo onde as compreensões são provisórias e 

indeterminadas. Quando Paulo Freire (1998) definiu os saberes necessários à prática 

educativa, não delineou os conteúdos específicos pelos quais seriam desenvolvidos esses 

saberes, já que não haveria como fazer isso reconhecendo as formas particulares com as quais 

são constituídas as experiências humanas. Os saberes são por si só, conteúdos da experiência 

cotidiana, podem ser relacionados com outros conhecimentos, mas não determinados a partir 

de conteúdos outros determinantes. 

Os saberes advindos do campo do trabalho, por exemplo, como a compreensão das relações 

trabalhistas e suas variáveis socioeconômicas, podem ser contemplados ou ajustados a partir 

da discussão de Matemática sobre o sistema monetário, em História a partir da noção do 

surgimento do Capitalismo, em Geografia considerando os processos da cadeia produtiva, em 

Ciências quando posto em relevo a noção de saúde e vida saudável de forma ampliada ou em 

Língua Portuguesa trazendo análises de gêneros textuais que implicam na discussão sobre 

desigualdades sociais. 

Essa gama de possibilidade aponta também para a impossibilidade de enquadrar 

genericamente certos saberes em um campo específico dos saberes escolares, um campo 

verificável de conhecimento, já que é um imperativo dos saberes a sua subjetividade. Não há 

incompatibilidade na utilização do termo competência (PERRENOUD, 1999; 2000) na 

equivalência de descritores de aprendizagem e a valorização dos saberes da experiência 

humana. Não apenas por não haver conceitualmente conflito nisso, mas também porque não 

se constituiu nenhum termo mais apropriado até o momento. 

Isso não quer dizer que não exista reflexões em torno da utilização do termo competência. Da 

mesma forma que a utilização do termo competências para definir os descritores educacionais 

pode gerar ambiguidades nas suas interpretações, com a queixa de que se poderia estar 

estigmatizando os educandos que não alcançassem bons resultados de “incompetentes” ou 

“inábeis”, o termo saberes pode também estigmatizar os educandos nessa perspectiva de ter 

ou não ter um dado saber. Aqueles avaliados insuficientes nos “saberes” estabelecidos 

previamente, seriam então os que nada sabem, desprovidos das experiências de vida 

significativas? 

Obviamente, qualquer termo que se utilize para a denominação de descritores educacionais 

terá suas ressalvas a partir de sua análise mais aguda. Entretanto, quando se pensa em 

educação formal, a sua construção precisa ser pautada por parâmetros mais tangíveis, não 

deve ser um exercício de puro desejo ou imaginação daqueles que constroem as propostas 

educacionais. 

Os saberes, enquanto resultados das experiências humanas, compõem no currículo os espaços 

de descrição da comunidade, interferem na formulação dos objetivos, na definição das 

estratégias metodológicas e como suporte para fundamentar a escolha das habilidades e 

competências a serem desenvolvidas durante o processo educativo de cada unidade escolar. 

Não se conseguirá respeitar os saberes que compõem o currículo oculto, enquanto não se 

estabelecer a sua justa compreensão nos espaços onde se pensa e se faz a educação da EJA. 

 

Palavras-chave: EJA; Saberes; Currículo. 



 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
4 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

BARCELOS, Valdo; DANTAS, Tânia Regina (orgs). Políticas e práticas na Educação de 

Jovens e Adultos. OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. As políticas de Educação de Jovens e 

Adultos no século XXI: diretrizes dos documentos demarcatórios em curso. 25 – 51. 

Petrópolis: Vozes, 2015. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 

5. ed. Lisboa/PT: Edições 70, 2009. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2001. 

 

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Elementos para uma teoria do 

sistema de ensino. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

DEWEY, John. Vida e educação. 10. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 36. ed. São 

Paulo: Cortez, 1998. 

 

________. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

 

________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 8. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

________. Pedagogia do oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade /Anthony Giddens; tradução de Raul 

Fiker. – São Paulo: Editora UNESP, 1991. 

 

GOHN, M. G. Educação não-formal e cultura política. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

HALL, Stuart. Identidade cultural e pós-modernidade. 7 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

LÜCK, Heloisa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teóricos e metodológicos. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1994. 

 

LYOTARD, Jean François. O Pós-modernidade. 3 ed. Rio de Janeiro: J.O., 1988. 

 

OLIVEIRA, Adauto Leite. Diversidade religiosa, leitura e escrita: uma experiência exitosa 

com turma de jovens e adultos. In: Encontro de leitura e literatura da UNEB. Salvador-

Ba/Brasil, 2010. 

PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 



 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
5 

___________________ Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

 

SANTOS, Andréia de Santana. A política curricular da EJA na rede municipal de ensino de 

Salvador: um estudo compreensivo e propositivo da “Proposta Tempos de Aprendizagem” na 

perspectiva dos atores curriculantes docentes. Salvador-Ba, Brasil. Universidade do Estado da 

Bahia, Programa de Pós - Graduação Stricto Sensu em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA), (Dissertação de Mestrado), 2016. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa.Um discurso sobre as ciências. 7 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

TURNER, Victor Witter; BRUNER, Edward M. The anthropology of experience. Dewey, 

Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of experience. 33 – 44. Illinois: Illini 

Books, 1986. 


