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RESUMO 

 

A presente pesquisa pretende investigar e propor uma política pública educacional que 

represente uma proposta curricular, que atenda às especificidades e os modos de vida da 

juventude na Educação de Jovens e Adultos – EJA, nas escolas públicas municipais de 

Salvador-Ba. Nossas tessituras encontram amparo e referência em autores como Arroyo 

(2005), Freire (2011) Sposito (2005), Brunel (2004); Macedo (2007), Paiva (2005), 

Dayrell (2007) dentre outros. Este estudo integra a pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento no Programa de Mestrado Profissional em Educação de Jovens e 

Adultos- MPEJA, que se configura como um marco na formação de Mestres em EJA, no 

Estado da Bahia, com vistas a preencher as lacunas na formação dos sujeitos envolvidos 

com a militância da EJA. O objetivo geral é investigar os saberes necessários para uma 

proposta curricular que contemple as especificidades e modos de vida da juventude 

atendida pela Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental da Rede Pública 

Municipal de Salvador. Esta é uma pesquisa-formação de abordagem qualitativa, tendo 

como procedimento metodológico a Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial. São atores 

sociais desta pesquisa os alunos, gestores, coordenadores e professores de duas escolas 

municipais que ofertam EJA em Salvador. É notória a ineficiência e incompatibilidade do 

currículo para a Juventude, pois o currículo ofertado não foi pensado contemplando as 

especificidades dos jovens.  Cabe ressaltar que refletir essas questões importa a 

necessidade de um novo prisma para a Educação de Jovens e Adultos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vem crescendo o número de jovens a partir dos 15 anos que por diversas 

causas como a evasão, repetência, problemas de aprendizagem, inserção ao mundo do 

trabalho, não alcançaram êxito no ensino diurno e pelo avanço da idade são matriculados 

na Educação de Jovens e Adultos. Esses jovens se deparam com turmas noturnas, 

currículo e metodologias planejadas para adultos e idosos, desconexas com o mundo 

juvenil, suas singularidades, vivências e interesses que se diferem daqueles adultos e 

idosos, que por muitos anos foram os sujeitos da EJA. Como gestora pública, ocupando 

uma função de coordenação de quarenta e quatro escolas, perceb a crescente migração de 

alunos jovens, acima dos quinze anos, com a escolaridade do ensino fundamental 

incompleta para a EJA. É notória a ineficiência e incompatibilidade do currículo para a 

Juventude, pois o currículo ofertado não foi pensado contemplando as especificidades dos 

jovens.  Cabe ressaltar que refletir essas questões importa a necessidade de um novo 

prisma para a Educação de Jovens e Adultos. Neste caso, discutir uma proposta curricular 

adequada para estes jovens, cada vez mais jovens ingressos na EJA é saber o que ensinar, 

quais conhecimentos são significativos para os sujeitos, qual saber é considerado, ou 

válido, ou essencial para merecer ser considerada parte do currículo. (Silva, 2002). 

Definimos como objetivo geral investigar os saberes necessários para uma proposta 

curricular que contemple as especificidades e modos de vida da juventude atendida pela 

Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental da Rede Pública Municipal de 

Salvador. Os nossos objetivos específicos surgem no sentido de trazer amparo e discussão 

da pesquisa: 1) Analisar os documentos oficiais que normatizam a Educação de Jovens e 

Adultos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Salvador; 2) Traçar o 

perfil dos jovens matriculados na Educação de Jovens e Adultos; 3) Analisar as práticas 

pedagógicas curriculares que estão sendo utilizadas para atender aos jovens presentes no 

mesmo espaço de sala de aula dos adultos e idosos; 4) Identificar as percepções da 

comunidade escolar acerca das práticas pedagógicas e planejamento para os educandos 

jovens da EJA; 5) Propor a construção coletiva de uma proposta curricular para os 

educandos jovens da EJA, da Rede Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da 

valorização da juventude a partir dos resultados advindos da análise das necessidades 

pedagógicas dos jovens acima de 15 anos de idade. Os atores sociais que colaboram com 

a pesquisa são gestores, coordenadores educadores e educandos, de duas escolas de 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa-formação e tem seu caminho metodológico amparados na pesquisa 

qualitativa, devido a sua preocupação com a compreensão de um grupo social, de uma 

organização, possibilitadas por meio do contato direto do pesquisador com o campo de 

investigação, conforme recomendam Minayo (2015) e Ludke e André (1986). A pesquisa 

tem a pretensão de investigar a política publica curricular, na modalidade EJA, instituída 

na Rede Municipal de Salvador, Ba, verificando se a proposta acolhe as necessidades e 

anseios dos sujeitos jovens da EJA.  Como procedimento metodológico, elegemos a 

Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial, fundamentada a partir de Macedo (2010), por 

possibilitar um desvelamento dos sentidos e significados dos atores sociais envolvidos no 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

3 

processo, na apreensão e interpretação da sua realidade social, considerando o contexto, 

as especificidades e as subjetividades destes que são sujeitos da EJA, que buscaram o 

ensino noturno, nesta modalidade, para conclusão do ensino fundamental. Assim, 

destacamos que os atores sociais dessa pesquisa, são gestores, coordenadores, educadores 

e educandos de duas escolas municipais que ofertam a EJA, localizadas na Gerencia 

Regional Centro, da Rede Pública Municipal de Salvador. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Construiremos nossas tessituras a partir dos ensinamentos de teóricos como Arroyo 

(2005); Paiva (2005); Freire (2011); Sposito (2005); Silva (2002) ;  Brunel (2004); 

Macedo (2007); dentre outros.  Esses teóricos contribuíram para uma reflexão acerca da 

EJA, das políticas educacionais, identidade do sujeito da EJA, juventude, Currículo, 

Educação com possibilidades emancipadoras e humanizadas. O Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos se configura como um marco na formação de Mestres em 

EJA, no Estado da Bahia, com vistas a preencher lacunas na formação de sujeitos 

envolvidos na EJA. No caso, deste estudo, a sua contribuição também será a de propor a 

construção coletiva de uma proposta curricular para os educandos jovens da EJA, da Rede 

Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da valorização da juventude a partir dos 

resultados advindos da análise das necessidades pedagógicas dos jovens acima de 15 anos 

de idade. Neste sentido, nossas questões de pesquisa são: Como estabelecer os saberes 

necessários para a juventude recepcionada pela EJA? Como o perfil desses jovens se 

relaciona com o currículo? Como as práticas pedagógicas estabelecidas na escola 

colaboram com esses jovens? Como estabelecer um currículo significativo e valorado 

para a juventude da EJA? Quem são os sujeitos jovens da Educação de Jovens e Adultos? 

Quais são suas características? O que constitui a identidade desses sujeitos? O que é 

específico desse grupo que retorna a escola para dar continuidade a sua escolarização? 

Até que ponto é possível a escola com seus princípios conceituais está entrelaçada nos 

anseios, vida e experiências desses sujeitos jovens? Uma vez firmada, compreendida as 

especificidades para atuar no campo da EJA esta pesquisa desenha a construção de uma 

proposta curricular pautada no trabalho conjunto com os sujeitos curriculantes 

fundamentada nas bases legais da EJA, entrelaçadas com a perspectiva das necessidades 

dos jovens que freqüentam a modalidade.  

 

 

RESSULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A escolha pela abordagem da etnopesquisa parte da premissa que “o ator social não é um 

imbecil intelectual” (GARFINKEL, 1976) e que os sujeitos coletivos implicados são 

capazes de construir teorizações enraizadas sobre sua prática em forma de etnonarrativas 

(MACEDO, 2012) diferenciando bem a produção compreensiva do autor social 

participante da pesquisa e a “composição” compreensiva que é realizada pelo 

pesquisador. Desta forma, a caracterização da pesquisa se justifica por proporcionar 

diálogo entre saber científico e cotidiano como um meio de (re) construir significados, 

ampliar olhares e, sobretudo, refletir sobre posições de sujeito. Nesse contexto, as 

contribuições nutridas pelas interpretações das primeiras impressões a partir da 
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construção do Estado da Arte e das narrativas dos atores/colaboradores pesquisados, 

durante a apresentação desta pesquisa, até o momento, direcionam para o enriquecimento 

do processo formativo. Corroborando para a coerência entre o processo de formação e as 

experiências vividas para a aplicação na vida pessoal/profissional. Assim, como resultado 

desse primeiro momento, pode-se considerar que esses atores sociais, assim como o 

pesquisador, terão a possibilidade de um espaço para reconstrução das experiências, 

compreensão da própria prática, da complexidade sócio-cultural na qual estão inseridos e 

reflexão sobre seus percursos formativos tendo o uso do “diário de campo” como 

dispositivo de formação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

A contemporaneidade nos mostra a necessidade de criarmos movimentos que repensem 

o Currículo da Educação de Jovens e Adultos destinado a esses novos sujeitos que 

adentram nessa modalidade, pois acreditamos no fortalecimento da perspectiva 

emancipatória desses sujeitos jovens da EJA e, esta pesquisa evidencia o papel dos atores 

sociais na construção de uma proposta curricular, visando mobilizar, através da 

metodologia da Etnopesquisa  Crítica e Multirreferencial, proporcionando diálogo entre 

saber científico e cotidiano como um meio de (re) construir significados, ampliar olhares 

e, sobretudo, refletir sobre posições de sujeito. 
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