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O interesse dessa investigação consiste em explorar as articulações entre o 

conhecimento histórico e o currículo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

tendo como foco a problematização dos processos de objetivação e de subjetivação 

inerentes à estrutura narrativa da ciência histórica (Ricoeur,1997). O diálogo se realizará 

com os conceitos de consciência histórica e vulnerabilidades sociais. Para entender 

melhor essas situações, utilizaremos o conceito de vulnerabilidade sociais. Aqui ele é 

entendido a partir de referência de autores da Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe “Parte-se do conceito corrente de debilidades, ou fragilidades, para 

elaborações que fogem do sentido passivo que sugere tal uso. Na elaboração mais 

conceitual, vulnerabilidade pede recorrência a diversas unidades de análise- indivíduos, 

domicílios e comunidades – além de recomendar que se identifiquem cenários e 

contextos (...) Pede-se portanto, diferentemente do conceito de exclusão, olhares para 

múltiplos planos, e, em particular, para estruturas sociais vulnerabilizantes ou 

condicionamentos de vulnerabilidades (Castro e Abramoay,2002). 

A inquietação dessa pesquisa tem como lócus a Escola Municipal Professor Antônio 

Alves Lopes, localizada em um bairro periférico e violentado, na cidade de Feira de 

Santana-BA. Os anos de docência no eixo V (8º e 9º - Ensino Fundamental II) levou-

nos a perceber o elevado índice de alunos jovens na EJA e a análise de suas vozes, 

frequentemente estão associadas a situações de risco e discriminação que caracterizam 

comportamentos e práticas no âmbito escolar. Tomamos como referência o documento 

Plano Municipal de Educação de Feira de Santana, lei nº 3326 de 05 de junho de 2012, 

regulamentada pela resolução nº 004/2002 do Conselho Municipal de Educação. O 

documento faz um diagnóstico da EJA nessa cidade, bem como a organização em cinco 

segmentos que correspondem as séries do Ensino Fundamental I e II. É notório que os 

documentos que pensam a EJA propõem orientações curriculares pautadas na pedagogia 

crítica Freiriana, onde o currículo pensado para essa modalidade deve considerar as 

experiências próprias de jovens e adultos, visando uma consciência crítico-reflexiva e 

autônoma. No entanto, elaborar um currículo com esses objetivos requer um 
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entendimento sobre quem são os sujeitos que a compõem. O reconhecimento destes 

indivíduos pelos documentos é amplo e abrangente, buscando garantir a multiplicidade 

de identidades e experiências, sem atenção as especificidades locais, ao trabalho, ao 

lazer e aos espaços sócios-culturais. Além disso, o currículo da EJA não possui 

orientações especificas à disciplina de História, já que sua organização por eixos 

pressupõe um planejamento a partir de áreas de conhecimento. Como então pensar a 

especificidade do Ensino de História nessa modalidade? Como se pode propiciar o 

lapidar de uma consciência histórica para jovens em situações de vulnerabilidade 

social?  

É na perspectiva de uma proposta curricular, que priorize os educandos e educandas que 

compõem a EJA, não somente enquanto participantes de uma modalidade diferenciada 

de educação, mas que se sensibilize com a territorialização desses sujeitos e com as 

vulnerabilidades impostas e/ou sofridas, que foram possibilitadas a experiência de 

produção de narrativas. E por que a narrativa histórica? 

Porque Essas têm se tornado importantes recursos para se compreender experiências, 

trajetórias e usos do passado. A potencialidade da narrativa em sala de aula tem-se 

mostrado relevantes para a construção do saber histórico escolar e contribuído em 

experiências mais significativas para o Ensino de História na EJA, assim como para o 

avanço das competências que caracterizam a consciência histórica. O maior objetivo 

dessa escolha, consistiu em analisar o potencial da narrativa histórica na construção do 

conhecimento histórico dos alunos e alunas na Educação de Jovens e Adultos que estão 

em situação de vulnerabilidade. 

Ao narrar suas histórias, os estudantes puderam identificar as dimensões temporais, 

alcançando o objetivo de uma compreensão temporal, diferenciando passado, presente e 

projetando o futuro, lapidando assim sua consciência histórica. Mas, e quando se 

observa um presente corrompido, não se tem muitas esperanças de futuro? No que tange 

as vulnerabilidades encontradas nas narrativas, vários autores atribuem uma 

positividade a condição vulnerável. Esse conceito, “seria subsidiário dos debates de 

Bourdieu sobre capital cultural, social e simbólico, ou seja, o que se adquire por 

relações de comunicação, tomando consciência de violências simbólicas, do que aparece 

como arbitrário. É quando as vulnerabilidades vividas trazem a semente positiva de um 

poder simbólico de subversão” (Castro e Abramovay ,2002) 

As narrativas comprovam essa ‘vulnerabilidade positiva’, em um processo dialético de 

enfrentamento de condições negativas, “haveria portanto uma vulnerabilidade positiva, 

quando se aprende pelo vivido, a tecer formas de resistência, formas de lidar com os 

riscos e obstáculos de modo criativo” (Castro e Abramovay ,2002) 

É com esperança, que acreditamos que o refletir das condições negativas no processo de 

execução das narrativas de alunos e alunas do eixo V da Escola Antônio Alves Lopes, 

possa ter colaborado para que sentimentos de desilusão, ansiedade, descrença e 

incapacidade de vislumbrar um futuro melhor, muito constantes em suas ‘falas’ possam 

ser redirecionadas para um engajamento de transição, onde o bairro Viveiros possa ser 

um espaço de conquista de um novo futuro e novas identidades.  



 

Entendemos afinal, que a trajetória de construção de narrativas não fará com que a 

escola sozinha tenha responsabilidade de transformação social, mas continuamos a 

compreender que ela é fundamental no processo de transformação social.  
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