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Este trabalho é fruto da pesquisa realizada durante o Mestrado Profissional em Educação 

de Jovens e Adultos (MPEJA), o qual apresenta o desafio de pensar coletivamente um currículo 

que possibilite o diálogo entre as experiências vividas pelos estudantes da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) do campo, os saberes anteriormente construídos e os conteúdos escolares, para 

que assim os processos de aprendizagem se efetivem. A pesquisa, de natureza interventiva, foi 

realizada em uma escola municipal, situada na comunidade de Tanquinho, no Distrito de 

Humildes em Feira de Santana, BA. O estudo teve como questão central a seguinte proposição: 

Como o currículo da EJA pode contribuir para formação de jovens e adultos do campo? Para 

tal, foi estabelecido como objetivo geral compreender como o currículo da escola pode 

contribuir para a formação de jovens e adultos do campo, e em termos mais específicos, essa 

investigação procurou: (1) discutir o conceito de campo e rural dentro da perspectiva 

educacional; (2) contextualizar o percurso da EJA e da Educação do Campo; (3) analisar o 

trabalho da escola em sua relação com o contexto de vida dos jovens e adultos das comunidades 

rurais em uma perspectiva curricular; e (4) propor a construção de uma Proposta Curricular da 

EJA da escola. 

Neste trabalho, dialogamos com a concepção de diversos autores, que discutem a EJA 

pelo viés crítico e político, a exemplo de Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001). Para esses autores, a 

EJA é um espaço de práticas e reflexões, indo além da escolarização de sentido estrito. Isto por 

acolher processos formativos diversos que incluem a qualificação profissional, o 

desenvolvimento comunitário, a formação política e as questões culturais, providas de outros 

processos formadores que não só o escolar. Para Paiva (2004, p. 31), “[...] essa vertente passa 

a constituir o verdadeiro sentido da EJA, por ressignificar os processos de aprendizagem pelos 

quais os sujeitos se produzem e se humanizam ao longo de toda a vida”.  

A compreensão de Educação do Campo também vai além da educação formal, na 

medida em que possibilita a construção de um projeto educativo que dialoga com a realidade 

mais ampla onde ela está inserida (CALDART, 2004), por isso, a Educação do Campo não é 

limitada a uma modalidade da Educação, por ser concebida como um processo que vai além da 

escolarização. 

Dito isso, entendemos que se torna cada vez mais difícil limitar-se a procedimentos 

didáticos e a conteúdos sem considerar o que acontece nos campos, nas periferias, no meio 

popular. Pensar a Educação Popular é refletir sobre a capacidade de se mobilizar em direção a 

objetivos próprios. Nesse debate, a prática educativa é reconhecida como prática política e, no 
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processo de construção do conhecimento, ela é tão importante no ensino de conteúdo quanto 

no processo de tomada de consciência dos sujeitos em seus contextos de vida. 

Os campos discutidos, Educação do Campo e EJA, constituem um espaço político de 

complexidades, densos, carregando consigo o rico legado da Educação Popular. Fazer tal 

articulação associada ao currículo fortalece o debate, no sentido de superar a visão 

preconceituosa de sujeitos da falta, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e possibilidades, 

os quais devem ser vistos como protagonistas, rompendo com a estigmatização, o preconceito 

e a discriminação historicamente construídos (FARIA, 2013). 

Nesse contexto, de precarização histórica da modalidade em questão, em específico a 

oferecida aos sujeitos do campo, com condições estruturais adversas, baseada em uma 

concepção de formação urbanocêntrica que, entre outras questões, nega a identidade e a cultura 

do homem e da mulher do campo, constituindo-se em desafios para a EJA, em específico a 

desenvolvida no campo, a universalização do acesso, a qualidade e as contribuições do currículo 

no processo de formação desses sujeitos. 

Nessa perspectiva, o currículo é um dos caminhos com vistas a uma educação que 

promova o diálogo, a busca por respostas, reforçando assim a noção de cuidado com o ambiente 

e despertando no indivíduo o sentimento de pertencimento, participação e emancipação. O 

currículo é aqui discutido, considerando que a seleção cultural que o compõe busca 

componentes curriculares que constituam a base cultural que formará o conteúdo da educação 

obrigatória. Esse processo não é fácil e nem desprovido de conflitos, pois existem diferentes 

interesses envolvidos (SACRISTÁN, 2000). Dessa maneira, o autor considera que tamanho 

empoderamento do currículo enquanto definidor dos processos formativos educacionais e suas 

concepções possibilita que a formação dos sujeitos seja determinada a partir de concepções 

presentes nos currículos escolares. 

É a partir dessas reflexões, que analisamos o currículo na EJA do campo, pensando em 

princípios que reconheçam a diversidade do seu coletivo e a sua singularidade enquanto 

modalidade educativa. Esse é um exercício necessário para romper com modelos curriculares 

reproduzidos, que ignoram as especificidades dos seus sujeitos e desvalorizam suas culturas.  

 A pesquisa tem como foco o currículo da escola e a formação de jovens e adultos do 

campo. Nesse caminho, o reconhecimento da experiência, a construção da autonomia, a 

emancipação e a relação com o trabalho são elementos fundantes no debate para construção de 

um currículo para EJA do campo, o qual vai de encontro a uma perspectiva reprodutora da 

cultura de dominação e de desigualdade social. 

Pensar a formação dos jovens e adultos do campo é pensar: quem são esses sujeitos; no 

direito a uma educação que respeite seus saberes e fazeres; e no reconhecimento como 

protagonistas de suas próprias trajetórias de vida. Assim, é importante desenvolver na 

comunidade, e a escola é um dos caminhos, uma educação que promova o diálogo com a 

realidade, a busca por resposta, reforçando a noção de cuidado com o ambiente, contribuindo 

para a participação, a responsabilidade, o pertencimento cultural e a emancipação.  

Para Freire (1999), é a partir do princípio de emancipação que emerge a EJA, com o 

cunho político crítico social, e paradigmas de uma educação para desenvolvimento da cidadania 

política, essencial em uma democracia. O currículo tem destaque neste debate, pois “indica 

caminhos, travessias e chegadas, que são constantemente realimentados e reorientados pela 

ação dos atores/autores da cena curricular” (MACEDO, 2007, p. 27).  

Assim sendo, destacamos que esse processo não é fácil e nem desprovido de conflitos, 

pois existem diferentes interesses envolvidos, que se encontram ou se desencontram em um 

território em disputa (ARROYO, 2011), tamanho o empoderamento do currículo enquanto 

definidor dos processos formativos e educacionais e suas concepções.  
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Neste sentido, a função da escola extrapola os conteúdos intelectuais a serem 

aprendidos, pertencentes ao universo das ciências, das artes, da tecnologia, entre outras, que se 

faça através dela. Nos níveis e principalmente nas modalidades educativas, o currículo vai além 

das intenções que permeiam esse universo “introduzindo nas orientações, nos objetivos, em 

seus conteúdos, nas atividades sugeridas, diretrizes e componentes que colaborem para definir 

um plano educativo que ajude a consecução de um projeto global de educação” (SACRISTÁN, 

2000, p.18).  

Os estudos teóricos realizados indicam que mesmo diante do esquecimento das políticas 

públicas e da invisibilidade na Educação Básica, os jovens e adultos ainda procuram a escola e 

buscam reconstruir no percurso escolar seus sonhos, utopias e ideais de vida.  

Para dialogar com o contexto específico da investigação foi utilizada a abordagem 

qualitativa da pesquisa social, desenvolvida por meio da pesquisa-ação como modalidade 

investigativa. Dessa forma, os caminhos tomados pela investigação foram orientados pela 

pesquisa qualitativa, escolhida por trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, entendido aqui como realidade social, e a 

partir desse conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, compreende e interpreta a 

realidade (MINAYO, 2013). 

A escolha metodológica pelos pressupostos da pesquisa-ação (BARBIER, 2002), 

justificou-se pela implicação da pesquisadora com a EJA da escola, e por já ter sido 

desenvolvido um processo de intervenção, um primeiro ciclo de Pesquisa-ação, que sinalizou 

para a perspectiva de continuidade com novas questões a serem respondidas, o que tornou 

possível desenvolver um trabalho construído com seus sujeitos por meio de ciclos de ação e 

reflexão. O grupo de participantes foi constituído por oito professoras que possuem diferentes 

funções na escola, regência e gestão. Os procedimentos realizados, ao longo da pesquisa, 

incluíram entrevista semiestruturada; observação participante e encontros formativos e de 

socialização. Para sistematizar e analisar dados produzidos foi utilizada técnica da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1979).  

De modo geral, o processo de pesquisa-ação foi permeado por momentos de construção, 

reconstrução, conflitos e aprendizagens durante o percurso investigativo, comum em 

metodologias participativas; além da avaliação das recolhas e produções de informações, sobre 

a coordenação da pesquisadora, tendo em vista garantir o rigor acadêmico, sem perder de vista 

a essência da natureza da presente pesquisa. 

A relevância social da pesquisa está em repensar o currículo, consequentemente 

repensar a formação dos sujeitos que dele fazem parte, os quais integram outros processos 

formativos, que antecedem o escolar e/ou são concomitantes, construindo saberes, valores, 

conhecimentos, culturas, identidades. Lançar um olhar sobre as especificidades do contexto no 

qual a escola está inserida pode possibilitar transformações individuais e coletivas, no sentido 

de fortalecer as comunidades por meio de um currículo que contribua com a formação de um 

sujeito crítico, bem como, para uma participação social efetiva. A relevância acadêmica está 

em contribuir para os estudos sobre a EJA no Brasil, tornando-se, do nosso ponto de vista, ainda 

mais importante ao relacionar EJA e Educação do Campo.  

A pesquisa revelou que é necessário atentar para a complexidade dos sujeitos da EJA 

na diversidade de ser e estar no mundo, da vida cotidiana, das aprendizagens que nela ocorrem 

e, sobretudo, superar as práticas escolares distantes dos perfis socioeconômico-culturais quanto 

às possibilidades e necessidades reais, apresentando a necessidade da formação continuada do 

professor como fundamental nesse processo. 

Os resultados e conclusões indicam um grupo mobilizado para refletir sobre um 

cotidiano escolar que precisa ser compreendido como espaço de produção, de transformação e 
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de mobilização de saberes, considerando a idade e as vivências socioambientais dos jovens e 

adultos do campo. O processo de intervenção resultou no processo de mobilização para 

elaboração da Proposta Curricular da EJA da escola, a qual terá, depois de pronta, o desafio ser 

materializada no dia a dia da escola como prática, superando o formalismo de um mero 

documento. 

Essa investigação teve como pretensão de apresentar a experiência de uma escola do 

campo em busca de uma formação de qualidade para os jovens e adultos, a partir do currículo, 

percebido como instrumento ideológico e espaço de criação e transformação, o que implica no 

desenvolvimento de sujeitos que possam transgredir e se empoderar de condições outras, que 

lhes permitam compreender a realidade em que estão inseridos.  
 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação do Campo. Currículos. Educação 

Popular. 
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