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EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

O currículo apresenta-se como um elemento constitutivo do cenário educacional visto que 

o processo pedagógico e epistemológico do saber é determinado pelas ações curriculares 

e pelos atores curriculantes que estão inseridos neste cenário. A partir desta compreensão 

de currículo este estudo apresenta o seguinte questionamento: quais as ações curriculantes 

desenvolvidas nos cursos de licenciatura que corroboram no processo formativo dos 

discentes, futuros professores, para o exercício da docência na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos? Na busca de elementos elucidativos para a questão apresentada 

traçamos como objetivos Investigar e evidenciar as ações propositivas curriculares que 

corroboram com a formação dos discentes dos cursos de licenciatura do Departamento de 

Ciências Humanas - DCH, Campus V da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, para 

o exercício da docência na modalidade da EJA a partir dos componentes de Prática 

Pedagógica e Estágio Supervisionado. Para o desenvolvimento desta investigação, 

optamos por uma pesquisa cuja abordagem é qualitativa e a escolha da pesquisa 

colaborativa pelas reflexões críticas que suscita a partir do diálogo e da interação entre os 

partícipes e pesquisador em prol de um objetivo comum, conduzido por um processo de 

análise, interpretação e ação que venha contribuir com possíveis transformações da 

realidade educativa investigada e, a partir das leituras e das vozes dos atores curriculantes 

docentes e discentes, propor a inserção de elementos curriculares que contemplem uma 

ação mais definida e direcionada à formação para a docência na modalidade de Educação 

de Jovens e adultos. 

Palavras-chave: Currículo; Formação Professores; Estágio Supervisionado; Educação de 

Jovens e Adultos;  

Introdução 

Os docentes têm um papel importante no que tange às mudanças na sociedade, por isso, 

é preciso repensar as exigências em torno dessa profissão, considerando a complexidade 

da educação contemporânea direcionando nosso olhar para os processos formativos do 
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profissional da educação, a construção identitária do docente, as políticas de 

aperfeiçoamento e fortalecimento profissional levando em consideração a 

profissionalização e as características específicas da área educacional. Este estudo é 

motivado pelas experiências docentes vivenciadas como Coordenadora e Professora de 

Prática Pedagógica do Programa de Formação para Professores do Estado da Bahia – 

PROESP, de 2004 a 2008, Professora de Estágio Supervisionado do Programa Especial 

de Formação de Professores da rede Estadual – PROFORMA, entre 2011 e 2013, e como 

professora da área de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras, Língua 

Espanhola e Literaturas, do Departamento de Ciências Humanas- DCH, Campus V, da 

Universidade do Estado da Bahia, desde 2002. A partir da vivência como professora da 

área de Estágio Curricular Supervisionado, há mais de 10 anos, participante de Comissões 

Setoriais de Estágio e encontros de Estágio de áreas diversas, observamos que nos cursos 

de Licenciaturas a inserção de Estagiários em modalidades de ensino como a EJA 

acontece de forma muito tímida. Todo nível de ensino requer do educador a formação 

adequada para o exercício competente e consciente de seu exercício na docência. 

Vivemos em uma era na qual é exigida uma série de competências do profissional da 

educação que ultrapasse os limites dos saberes relacionado à área específica do curso.  

Isso significa dizer que é necessário preparar os futuros professores de maneira que 

possam não apenas ministrar aulas de uma área específica do conhecimento, mas, 

sobretudo, que sejam capazes de se situar e situar seu aluno no contexto social, politico, 

econômico e cultural ao qual fazem parte. Apesar das discussões e avanços no campo da 

formação do educador, percebe-se que os cursos de formação inicial para a docência 

mantém um modelo bastante disciplinar e fragmentado voltado exclusivamente para a 

formação em áreas específicas do conhecimento, preocupados com a forma e o conteúdo, 

sem levar em consideração os processos sociais, históricos, culturais e político dos 

sujeitos e a construção destes como cidadãos críticos, reflexivos.  Concordamos com 

Freire, (1996, p. 15) quando diz que “formar é muito mais do que treinar o educando no 

desempenho de suas destrezas”. Advogar a favor de um ensino construído através da 

proposta de atendimento à sociedade nas suas mais diversas exigências requer uma 

mudança de paradigma que impõe, entre outras medidas, repensar o próprio sentido de 

formação. Segundo Macedo (2010, p.29) o processo de formação deve ser compreendido 

como a transformação de acontecimentos, informações e conhecimentos que envolvem o 

sujeito em experiências significativas e conscientes do ser no mundo e para o mundo. 

Esse modo de compreender a formação está ligado ao perfil das necessidades que 

emergem na sociedade atual, retrata um processo de reflexão, transcendendo a ação de 

treinar ou cultivar ações repetitivas, eleva a condição do sujeito a constructo do seu ser 

potencializador de ações, sempre com vistas à compreensão de cidadania e atuação em 

um contexto social, político e cultural. A Educação de Jovens e Adultos trata-se de um 

programa de reintegração escolar de jovens e adultos que não foram atendidos nas idades 

respectivas a cada nível de ensino. Como tal, é necessário que o profissional de Educação 

conheça e seja preparado também para atuar como docente nesta modalidade. De acordo 

com Leôncio Soares (2008, p.53) as pesquisas têm mostrado que é muito incipiente o que 

as universidades e as escolas normais fazem em torno da formação dos professores e dos 

alfabetizadores de jovens e adultos. Barcelos (2006) e Arroyo (2006) discutem este tema 

e afirmam que ainda não existem no Brasil cursos de nível superior para a formação de 

profissionais para atuar na EJA e são poucos os cursos que contemplam em sua matriz 

curricular discussões que contemplem essa modalidade. Neste sentido é necessário um 

novo olhar sobre as ações curriculares que são criadas e desenvolvidas nos cursos de 

formação de professores relativos à formação do educador para atuação na EJA. O 

currículo é um elemento que constitui-se como fundante neste processo de formação do 
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educador, uma vez que é a partir dos atos de currículo que ele é desenvolvido. 

Concordamos com Macedo (2007, p. 62) quando o autor coloca que o currículo está no 

centro da concepção, da organização e da formação enquanto ato pedagógico e político. 

Essa concepção de currículo nos levou a questionarmos sobre quais as ações curriculantes 

desenvolvidas nos cursos de licenciatura que corroboram no processo formativo dos 

discentes, futuros professores, para o exercício da docência na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos? Esta é a questão propulsora desta pesquisa que encontra-se em fase 

de desenvolvimento e apresenta como objetivo geral Investigar e evidenciar as ações 

propositivas curriculares que corroboram com a formação dos discentes dos cursos de 

licenciatura do Departamento de Ciências Humanas - DCH, Campus V da Universidade 

do Estado da Bahia – UNEB, para o exercício da docência na modalidade da EJA. 

Apresentamos como objetivos específicos: Identificar nos Cursos de Licenciaturas em 

Letras Vernáculas, Inglês, Espanhol, Geografia e História do DCH, Campus V da UNEB, 

o que o currículo destes cursos promove sobre a EJA nos componentes curriculares 

destinados a formação pedagógica e ao Estagio Supervisionado; Analisar as orientações 

estabelecidas pelos atores curriculantes docentes na formação dos licenciandos para o 

desenvolvimento da docência na modalidade de EJA; Acompanhar o desenvolvimento 

das atividades nos componentes de Prática pedagógica e Estágio Curricular 

Supervisionado na EJA como meio de perceber quais as ações propostas como elementos 

para o desenvolvimento da prática docente nesta modalidade de ensino; Propor, a partir 

das leituras e das vozes dos atores curriculantes docentes e discentes, a inserção de 

elementos curriculares que contemplem uma ação mais definida e direcionada à formação 

para a docência na modalidade de Educação de Jovens e adultos. 

Metodologia  

Levando-se em consideração a finalidade da pesquisa científica, os objetivos e a 

problemática apresentados para o desenvolvimento desta investigação, optamos por uma 

pesquisa cuja abordagem é qualitativa. Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste 

contexto, optamos pela pesquisa colaborativa para o desenvolvimento deste trabalho. 

Destacamos a escolha pelas reflexões críticas que a mesma suscita a partir do diálogo e 

da interação entre os partícipes e pesquisador em prol de um objetivo comum, conduzido 

por um processo de análise, interpretação e ação que venha contribuir com possíveis 

transformações da realidade educativa investigada. Conforme Ibiapina (2016, p.42) “a 

pesquisa em educação pode ser classificada como colaborativa quando há interação entre 

pesquisador e docentes, que conjuntamente produzem conhecimentos sobre as práticas 

educativas orientadas pela reflexão crítica”. Considerando que a pesquisa colaborativa é 

oriunda da pesquisa-ação, caracterizando-se, entre outras questões, por uma dimensão 

emancipatória e assentada em uma racionalidade crítica (IBIAPINA, 2008; IBIAPINA; 

FERREIRA, 2005), utilizamos esse termo, ao longo do estudo, por melhor representar o 

sentido atribuído ao processo de pesquisa desenvolvido. Neste percurso, faz-se necessário 

a utilização de técnicas de pesquisa e instrumentos de coleta de dados que subsidiem o 

caminho investigativo e delimitem as etapas da pesquisa. Dessa forma, para o 

desenvolvimento deste trabalho, utilizaremos como instrumentos de coleta de dados a 

análise documental, a observação participativa, a entrevista e o diário de campo. O 

universo desta pesquisa será composto por discentes dos Cursos de Licenciatura em 

Letras Vernáculas, Letras, Língua Espanhola, Letras, Língua Inglesa, Licenciatura em 
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História e Licenciatura em Geografia do Departamento de Ciências Humanas, Campus 

V, da Universidade do Estado da Bahia e pelos docentes que compõe o quadro de 

professores que lecionam os componentes curriculares do eixo de Prática Pedagógica e 

Estágio Curricular Supervisionado. Utilizando-se da hermenêutica como metodologia 

interpretativa na busca de extrair o significado do que está inserido nos dados 

categorizados segue-se então para o processo de reflexão e crítica em um processo  

dialógico com teórico que versam sobre esta temática  (ARROYO, 2006; BARCELOS, 

2006; FREIRE, 1996; MACEDO, 2006, 2007, 2010; SOARES, 2008; e outros) a fim de 

elucidar a problemática, o fenômeno pesquisado e a construção ou reconstrução de uma 

nova realidade. 

Resultados 

 Pretendemos, com este projeto, chamar a atenção das instituições de formação de 

professores, especificamente a UNEB, Campus V, lócus desta pesquisa, e aos docentes 

que trabalham com prática pedagógica e o estágio supervisionado nos cursos de 

licenciaturas, a necessidade de repensar os atos de currículo que constituem estes cursos 

a fim de que possam dar um novo olhar a EJA, esta modalidade de ensino que faz parte 

do contexto escolar e que apresenta como principal demanda, professores preparados para 

assumir turmas compostas por sujeitos marcados pela exclusão social e pela diversidade 

social, cultural, intelectual, de gênero, de idade.  
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