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EIXO TEMÁTICO 4: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho visa descrever de forma suscita o desenvolvimento e resultados da 

pesquisa intitulada: “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”, apresentada por meio do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos da Universidade do Estado da 

Bahia, no ano 2016, como um dos requisitos para obtenção do título de mestre. Dessa 

forma, descreveremos sua problemática, questão da pesquisa, seus objetivos, referenciais 

e metodologia utilizada e por fim os resultados oriundos da mesma. 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Currículo; Política Curricular; Proposta 

Curricular Tempos de Aprendizagem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O ano letivo de 2014 se caracterizou em um ano desafiador para a Educação de 

Jovens e Adultos na Rede Municipal de Educação de Salvador, pois foi implantada uma 

nova estrutura curricular para esta modalidade a partir da instrução normativa publicada 

em Portaria nº 003/2014, do Diário Oficial do Município, de 11 a 13 de janeiro de 2015 

(SALVADOR, D.O.M, 2015). A partir disso, o interesse pela pesquisa nasceu das 

reflexões quanto à busca da identificação de quais reais mudanças a alteração curricular 

proposta pelo município, trouxe ao contexto escolar e quais sentidos os professores 
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conferiam a este currículo, imprimindo, desta maneira, seus “atos de currículo” 

(MACEDO, 2013, p. 28).  

A problemática da pesquisa se instaurou diante das inquietações sobre como a 

nova política curricular, do município de Salvador, estava sendo refletida, quais 

tensionamentos e quais sentidos poderiam ser evidenciados no contexto escolar. Para 

tanto, o olhar de investigação da nova proposta curricular esteve voltada para a busca do 

aprimoramento dos processos educativos na EJA, no município de Salvador, sejam estes 

no aperfeiçoamento da “Proposta Tempos de Aprendizagem”, através de contribuições 

originadas pelos atores docentes, como também, na possibilidade de oportunizar os 

sujeitos pesquisados à reflexão sobre seus atos de currículos que emergem dos sentidos 

dados à mesma. Diante disto, seguimos o presente estudo norteado pela seguinte questão: 

Quais os sentidos atores curriculantes docentes da Rede Municipal de Educação conferem 

a Proposta Curricular Tempos de Aprendizagem?   

A pesquisa surgiu em um momento de transição, onde a RME implanta um novo 

currículo para EJA, momento esse de direcionar o olhar para o interior da escola, 

buscando pensar, compreender e redimensionar, corroborando com Gadotti (2003), 

quando afirma que o currículo significa um percurso em constante repensar e reorientar. 

 

2. OBJETIVOS, METODOLOGIA E REFERENCIAIS TEÓRICOS DA 

PESQUISA. 

A pesquisa ora aqui apresentada teve por objetivo geral evidenciar e 

compreender os sentidos que os atores curriculantes docentes conferiam a Proposta 

Curricular “Tempos de Aprendizagem”, de forma a propor recomendações que visaram 

contribuir no processo de aperfeiçoamento e integração da proposta. Constituíram-se 

como objetivos específicos: Contextualizar a trajetória histórica da EJA no Brasil e as 

implicações políticas no currículo para esta modalidade; Traçar um percurso das políticas 

curriculares de educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de Salvador; 

Descrever a estrutura e demandas pedagógicas emanadas com a nova proposta curricular, 

e por fim, Identificar compreensivamente os sentidos que são conferidos à “Proposta 

Tempos de Aprendizagem” pelos atores curriculantes docentes. 
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Como referencial teórico fundamentou nossas discussões, dentre outros autores, 

encontra-se os estudos de Freire (1970, 1982, 1997, 2001) que nos auxiliou na  

compreensão da educação em uma perspectiva crítica e humanista direcionando este olhar 

específico na constituição de currículos para EJA. Nas discussões sobre currículo e 

práticas curriculares na EJA temos como principais autores Macedo (2005, 2007, 2013), 

Arroyo (2013), Silva (2014), Sacristán (2000); nos estudos sobre a EJA temos como 

referências Gadotti (2003), Capucho (2012), Paiva (1987), dentre outros. 

  A abordagem metodológica é cunho qualitativo e inspiração etnográfica, pois sua 

base investigativa se constituiu em um exercício de descrição refinada do fenômeno até 

então desconhecido e de orientação na etnopesquisa por considerar que a realidade pode 

ser compreendida e interpretada, a partir de uma bacia semântica, culturalmente mediada 

pelos atores sociais. Utilizamos a análise documental, a entrevista focalizada e o 

questionário autoaplicável como dispositivos metodológicos, cuja interpretação seguiu a 

análise de conteúdos de base hermenêutica. Os sujeitos da pesquisa foram docentes 

efetivos que atuam no segmento da EJA que acompanharam a modificação curricular, 

foco da pesquisa. 

3. RESULTADOS  

 

Na busca de evidenciar a “Proposta Tempos de Aprendizagem” para Educação 

de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Salvador, compreendendo de forma 

propositiva os sentidos que os atores curriculantes docentes conferiam à proposta, 

traçamos uma breve contextualização histórica da EJA no Brasil e suas implicações 

políticas no currículo para esta modalidade , entendemos que a trajetória da educação de 

jovens e adultos no Brasil é marcada por contornos políticos de dominação por ser esta 

voltada à garantia da formação das camadas populares. Neste contexto histórico, o 

currículo educacional brasileiro direcionado a EJA é marcado pelo aligeiramento de 

programas que tinham por finalidade “erradicar” o analfabetismo, pressuposto que 

originou, veementemente, políticas direcionadas à formação de adultos, tendo o marco 

Freirano grande contribuição para quebra desse paradigma, onde olhar para os currículos 

na EJA ganham um direcionamento crítico libertador, ou seja, o papel da educação volta-

se à conscientização dos sujeitos plenos em direitos e conscientes do seu papel no mundo. 

Avançamos contemporaneamente no pensamento curricular para a EJA a partir do marco 
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Freiriano, porém ainda caminhamos para direcionamentos de políticas educacionais 

efetivas e de qualidade para estes sujeitos.  Demarcamos o campo conceitual de currículo 

em um dialogo propositivo, discutindo a relação entre política e prática curricular 

apresentando o conceito dispositivo de atos de currículo, para nós fundante na 

compreensão do instituído e instituinte na cena curricular. 

Ao pensar o percurso das políticas curriculares para a educação de jovens e 

adultos da Rede Municipal de Ensino de Salvador, a partir do estudo de documentos 

oficiais da Secretaria de Educação, chegamos à compreensão de que as políticas 

curriculares, até então implementadas, reveladas através de seus documentos, 

acompanham as Diretrizes Nacionais mais atuais da EJA, bem como as discussões dos 

Fóruns, contudo, ainda sentimos que as propostas implementadas não inovam em novas 

formas de garantia ao acesso dos sujeitos da EJA à escola. 

Por meio da descrição da estrutura e demandas pedagógicas emanadas com a 

Proposta curricular Tempos de Aprendizagem, encontramos divergências entre o quê é 

proposto enquanto concepção de avaliação do que é operacionalizado no instrumento 

criado para acompanhamento e avaliação dos alunos, faltando ainda  diretrizes 

curriculares para EJA I, pautadas na concepção por saberes, pois constatamos na pesquisa, 

que os professores julgam necessária a constituição de diretrizes orientadoras da proposta 

para sua melhor compreensão, sendo que essas diretrizes só existem para a EJA II. 

Sobre a implementação e compreensão da proposta, os sentidos conferidos pelos 

sujeitos da pesquisa apontam que a mudança curricular poderia ser mais amplamente 

discutida antes de sua implementação. Constamos que ainda incide dúvidas, inquietações 

sobre a concepção curricular na perspectiva dos saberes.  

Com relação à integração do planejamento e avaliação, alguns professores 

apontaram que não utilizam o elenco de saberes em seus planejamentos e avaliação, 

presentes na proposta curricular Tempo de Aprendizagem, desta maneira torna-se 

pertinente um estudo mais aprofundado sobre as formas com que estes docentes preparam 

seus planejamentos e conduzem a avaliação de seus alunos a fim de perceber quais são 

pertinentes e podem contribuir no diálogo sobre uma possível reorientação na proposta 

de avaliação implementada pela Secretária Municipal de Educação, pois esta se apresenta 

incoerente com a concepção curricular pautada na Proposta Tempos de Aprendizagem. 
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A visão do currículo apresentada como última categoria analisada na pesquisa 

mostrou-nos a importância da compreensão do conceito de currículo por parte de alguns 

professores, pois este concepção aparece restrita aos conhecimentos preestabelecidos. 

Dessa forma, acreditamos que o diálogo conceitual sobre o campo e objeto do currículo 

é de suma importância para o fortalecimento de atos de currículos reflexivos, sendo que 

os docentes precisam reconhecesse como autores e atores das pautas curriculares, ou seja, 

tais também produzem currículos próprios no contexto escolar. 

Em suma, as compreensões que emergiram das interpretações das informações 

oriundas dos dispositivos utilizados, apontam enquanto resultados, à necessidade de 

constituição de ciclos de diálogos formativos com os docentes da EJA acerca da 

perspectiva curricular por saberes, bem como sugere uma reorientação da proposta de 

avaliação dos alunos a fim de que esta se aproxime da concepção teórica ora projetada na 

“Proposta Tempos de Aprendizagem”.   
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