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RESUMO 

 

O presente estudo discute diversos olhares acerca do currículo educacional na EJA 

inicialmente entende- se que não existirá um único modelo de currículo que atenda de 

maneira universal a educação de jovens e adultos. Pensa-se na perspectiva de um 

currículo como artefato cultural que deve valorizar todos os atores curriculantes na cadeia 

das diferenças e na valorização das singularidades. O presente estudo foi idealizado a 

partir do questionamento entorno de: Que concepções técnicas e politicas tem se 

trabalhado no currículo da EJA? Para responder esta indagação foi realizado uma 

pesquisa com doze professores das turmas de EJA, teve como base uma analise 

qualitativa. A pesquisa qualitativa segundo Ludke e André (1986), como os problemas 

são estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação 

intencional do pesquisador. Foi realizado de maneira espontânea uma entrevista 

semiestrutura com doze professores que atuam na EJA com questões abertas acerca do 

currículo escolar. Destacou-se nesse percurso os seguintes objetivos: refletir as 

concepções curriculares trabalhadas na EJA; analisar as contribuições do currículo 

escolar para as classes de educação de jovens e adultos.  Assim a pesquisa investigou 

estas inquietudes com base nos teóricos Sacristan (2000) McLaren (1997) Candau, (2008) 

Lima (2006). Diante disso, compreende-se que o currículo na educação de jovens e 

adultos perpassa por situações complexas, entre os sujeitos que ensinam e os que 

aprendem. Observando que as relações que ocorrem no espaço escolar são abrangentes, 

complexas e em constantes mudanças, atualmente compreendemos que a educação 

precisa ser mais significativa e relacionada à vida real dos estudantes. Quando nos 

propomos realizar esta pesquisa, buscamos obter algumas respostas a indagações que nos 

inquietaram, enquanto educadores sobre a significância do currículo na Educação de 

Jovens e Adultos e sua relação com a práxis pedagógica. Ao observar que o currículo nas 
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classes de EJA, tem apresentado contextos diferenciados no que discerne a cultura 

vivencial do aluno da EJA, com a cultura escolarizada. A partir desta vertente, o currículo 

ao longo da história desenvolveu-se em teorias e práticas, conforme Grundy (1987, apud 

SACRISTÁN,) assegura que: o currículo não é um conceito, mas uma construção 

cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência 

fora e previamente à experiência humana. E antes, um modo de organizar uma série de 

práticas educativas. A partir da afirmação acima, percebe-se que a ação do currículo é 

complexa, envolve questões culturais, formação humana e organização das práticas 

educativas. É sabido que existe uma “cultura” impregnada nas escolas em considerar que 

o currículo é apenas conteúdos, elenco curricular, programas, entre outros. Para 

compreender melhor essa questão, conforme, Sacristán (2000) organiza diversas 

definições, sobre currículo analisado a partir de cinco âmbitos formalmente diferenciados, 

desmitificando a visão errônea de que currículo são conteúdos e grades curriculares, 

assim, essa concepção inovadora permeia pelas seguintes conceituações. Nesse contexto 

foi questionado aos professores da EJA em relação ao trabalho com os conteúdos 

significativos no currículo, estes afirmaram que a maior preocupação com conteúdos no 

currículo é ensinar o que os alunos precisam aprender, não importa quantidade e sim 

qualidade. Percebeu-se durante esta afirmação a ausência nas falas das professoras da 

EJA no que se refere a relação do conteúdo com a cultura. Considera-se um currículo 

“real” mais amplo que qualquer documento no qual se reflitam os objetivos e planos que 

temos: (...) “na prática, é a consequência de se viver uma experiência e um ambiente 

prolongado que propõem, impõem todo um sistema de comportamentos e de valores e 

não apenas de conteúdos e conhecimentos a assimilar” (SACRISTAN, 2000). O currículo 

nesse contexto não deve ser visto apenas como um conjunto de conteúdos, mas como um 

esforço de introdução capaz de promover outro modo de vida. Assim, a rede municipal 

deve ser visto como uma arena política e cultural, no qual as vivências dos sujeitos são 

fatores determinantes do aprendizado. Nessa ótica, o currículo educacional deverá 

permear pelos os seguintes nortes: valorização das diferentes linguagens, respeito às 

diferenças de gênero, etnia e raça, valorização dos aspectos culturais e biológicos. 

Possibilitar a todos o acesso ao ensino e aprendizagem. Acredita-se que, o currículo 

educacional deve contemplar um projeto social que favoreça a cidadania, promovendo 

uma educação democrática a partir de um currículo diverso.  O estudo também permeou 

uma analise entorno do currículo oculto nas turmas de EJA, sendo afirmado por parte dos 

professores pesquisados que não trabalham com o currículo oculto em sala, dão prioridade 

o currículo real. Conforme propõe Williams (1984), o entendimento de currículo 

corresponde às escolhas que se fazem diante de possibilidades diferenciadas, ou seja, 

como uma seleção da cultura, sendo possível concebê-lo também, como conjunto de 

práticas que produzem significados. Dessa forma, o currículo representa um conjunto de 

práticas que propicia a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço 

social, contribuindo assim, para a construção de identidades sociais e culturais.  Nessa 

compreensão não escola não pode negar o direito do aluno da EJA no entendimento de 

diversos saberes que estão explícitos e não explícitos na escola. O currículo educacional, 

numa perspectiva da diversidade significa valorizar as diferenças e a multiplicidade. 

Nesse contexto, a diversidade faz parte do acontecer humano. De acordo com Lima 

(2006) “a diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em suas 

experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas 

formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam, ainda, diversidade biológica 

(...)”. As discussões elencadas acima possibilitam uma reflexão em torno da efetivação 
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de um currículo voltado para o respeito à diversidade cultural, biológica, étnica, política 

e ética. O currículo na EJA não deve ser entendido, como na pedagogia tradicional, que 

fragmenta o processo de conhecimento e o hierarquiza nas matérias escolares, mas sim, 

como uma forma de organização abrangente, na qual os conteúdos culturais relevantes, 

estão articulados à realidade na qual o educando se encontra, viabilizando um processo 

integrador dos diferentes saberes, a partir da contribuição das diferentes áreas/disciplinas 

do conhecimento. A efetivação do currículo e de qualquer proposta de mudança para a 

prática educativa é concretizada a partir de situações reais e se comprova na realidade. 

Nesse sentido, a efetivação do currículo oficial, chamado de prescrito, idealizado por uma 

estrutura organizacional da escola, é considerada o planejamento oficial da instituição 

educacional. Em contrapartida, o currículo em ação, conhecido também como real, que 

são ações materializadas em sala de aula, operacionaliza a partir do planejamento 

organizacional do currículo oficial. Nesse contexto, o currículo prescrito e em ação 

entrelaçam no processo educativo como segmentos essenciais para o desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem. A partir dessa definição sobre currículo, é pertinente 

compreender que temos na escola o currículo oculto, que se faz presente, tanto no oficial, 

quanto no em ação. O currículo oculto não se apresenta de maneira explicita no 

planejamento educacional, no entanto, permeia a ação educativa como processo vital na 

escola. Conforme, Portelli (1993, apud SACRISTÁN, 2000) no currículo oculto é 

possível identificar quatro significados principais nos discursos curriculares: expectativas 

não oficiais; resultadas de aprendizagem não previstas; mensagens implícitas presentes 

na estrutura escolar; intervenção dos alunos. Com este estudo conclui-se que o currículo 

implementado nas turmas de EJA, estão distantes do cotidiano cultural dos sujeitos da 

EJA, é preciso repensar um currículo pautado na valorização da pessoa humana. 

 

Palavras chave: Currículo, educação de jovens e adultos, cultura   
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