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EIXO 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 

Ao se pensar em uma educação que contemple as especificidades de educandos jovens e 

adultos, que proporcione um espaço de reflexão sobre as escolhas curriculares dos 

professores bem como do entendimento dos inúmeros saberes formativos em que estão 

inseridos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), trouxemos uma discussão sobre 

currículo e formação a fim de entendermos o papel do professor enquanto ator 

curriculante diante das alternativas de formação e informação que lhes são apresentadas 

e que são destinadas aos seus alunos. 

Nesse interim, esta pesquisa teve como norteadora a seguinte questão: A proposta 

construída pela Rede Estadual de Ensino para a Educação de Jovens e Adultos no 

ano de 2009 se efetivou no contexto da escola? Para responder a esse questionamento, 

traçamos um objetivo geral a saber: Investigar o processo de implementação da proposta 

curricular “Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao longo da vida” na Rede 

Estadual de Ensino. Foram três os objetivos específicos: primeiro buscamos compreender 

o que o professor conhece sobre a proposta curricular implementada na rede estadual em 

2009 e se ocorreu a implementação e discussão dessa proposta nas classes de EJA dos 

professores pesquisados, por fim analisamos se os professores se reconhecem como 

produtores de currículo e, portanto, atores curriculantes.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicado um questionário semiestruturado em 8 

escolas em 7 municípios do Recôncavo Baiano, a exatamente 8 professores(as) de 

Matemática. As escolas escolhidas fazem parte da rede estadual de ensino do estado da 

Bahia e os professores são efetivos dessa rede. A escolha desses educadores foi realizada 

em virtude dos mesmos serem professores(as) de Matemática, terem participado de 

programas de formação de Matemática ofertados pela secretaria de educação desse estado 

e pelo fato das pesquisadoras fazerem parte dessa rede de ensino. 

Após o desenvolvimento da pesquisa verificamos que os resultados apontaram que o 

documento de Política de EJA da Rede Estadual da Bahia que contêm a proposta 
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“Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao longo da vida” não se efetivou no “chão 

das escolas” investigadas, apesar de todos os entrevistados terem acesso a essas diretrizes.  

Com o propósito de analisarmos de modo adequado os resultados, traçamos discussões 

sobre o currículo e a formação segundo o olhar de Macêdo (2007, 2010, 2016) e 

discutimos a formação sob a condução de Freire (2014) e Faria (2008) e com o propósito 

de desmistificarmos as dimensões que deveríamos cultivar na formação do Educador 

Matemático de Jovens e Adultos fizemos algumas reflexões a partir de Fonseca (2012).  

Finalizamos trazendo a análise dos resultados que foram coletados através do 

questionário semiestruturado e as considerações finais.  

A pesquisa é de natureza qualitativa já que buscamos explicar a implementação da 

proposta “Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao longo da vida”, na rede 

Estadual de Ensino do estado da Bahia, especificamente na região do recôncavo, com 

professores (as) de Matemática. O estudo foi conduzido com base nos pressupostos 

teóricos metodológicos da pesquisa-ação, permitindo analisar o que os professores 

pesquisados conhecem sobre esse documento norteador, identificando se houve 

implementação em suas unidades escolares e por fim analisamos se os professores se 

reconhecem como produtores de currículo. Essa pesquisa orientada tem base empírica, 

como define Thiollent (2011. p. 15) “pesquisa com base empírica é a pesquisa voltada 

para a descrição de situações concretas e para a intervenção ou ação orientada em função 

da resolução de problemas”, embora nunca deixemos de lado os constructos teóricos, 

como instrumento de coleta de dados o questionário semiestruturado que respondeu as 

inquietações traçadas pelos objetivos geral e específicos. 

Por se tratar da rede na qual estamos inseridas e por conhecermos de perto a realidade de 

cada escola pesquisada optamos pela pesquisa-ação, já que desejávamos investigar um 

problema do qual fazemos parte também, então dialogamos com Thiollent quando ele 

explica: 

A pesquisa-ação promove a participação dos usuários do sistema escolar na 

busca de soluções aos seus problemas. Este processo supõe que os 

pesquisadores adotem uma linguagem apropriada. Os objetivos teóricos da 

pesquisa são constantemente afinados no contato com as situações abertas ao 

diálogo com os interessados, na sua linguagem popular. (2000, pág. 75) 

Compreender a realidade da nossa rede de ensino e entender se esses professores se 

sentem produtores de currículo nos motivou nessa investigação. Em busca dessa 

percepção, começamos pelo entendimento acerca do currículo. Para Macêdo (2016, p. 

104) um bom sistema curricular é aquele que se apresenta flexível, faltante, se auto 

percebe em alguma medida insuficiente. Percebemos que o currículo é passível de se 

reinventar através dos nossos atos de currículo, atos onde os sujeitos se autorizam, se 

protagonizam e produzem o currículo, os tornando, portanto, atores curriculantes.  

A complexidade do conceito de currículo nos remete à formação, quando se faz 

necessário refletirmos sobre não apenas como se faz currículo, mas sim o que o currículo 

da formação está fazendo com seus partícipes, já que lidar com o currículo significa lidar 

com poder. Concordamos com Kemis (1998, p.14 apud MACEDO, 2007, p.24), quando 

ele nos traz a definição de currículo como “um terreno prático, socialmente construído, 

historicamente formado, que não se reduz a problemas de aplicação de saberes 

especializados desenvolvidos por outras disciplinas, mas que possui um corpo disciplinar 

próprio”   

Nesse interim a questão curricular na Educação de Jovens e Adultos se 

torna mais desafiadora, pois como criar um currículo competente na EJA de forma que 
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sejam respeitados os saberes construídos por esses sujeitos em suas relações sociais de 

modo que sejamos éticos, políticos e humanizados nessa negociação de saberes. Então, 

os saberes construídos nos espaços escolares devem valorar o conhecimento que esses 

sujeitos trazem a partir de suas experiências de vida e os conhecimentos construídos pela 

instituição escolar deveria ser negociado continuamente durante a formação desses 

sujeitos, já que somos todos atores curriculantes nesse processo. 
(...) pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente, à escola, o dever 

de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela (...)venho sugerindo, discutir com os alunos, a razão 

de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 

(FREIRE, 2014, p. 31)  

Portanto a transposição de metodologias e materiais curriculares de outras modalidades 

de ensino para a EJA não levam em consideração os conhecimentos socialmente 

construídos por esses sujeitos nos espaços social, cultural, político em que eles foram se 

formando ao longo de sua história. É imprescindível que haja adequação desses saberes 

no que concerne ao conteúdo, linguagem, metodologia e que haja negociações na 

formação para que sejam valorados os saberes desses sujeitos, o educador deve mediar 

esses saberes de modo que sejam suavizadas as lacunas deixadas na formação do 

educando, refletindo sobre as reais necessidades desses discentes e valorizando os saberes 

que esses alunos trazem para a instituição escolar. Dessa forma o pensar certo conduz o 

professor a discutir com seus alunos os conhecimentos disciplinares partindo da realidade 

deles, aproveitar os problemas sociais nos quais eles estão inseridos e ouvi-los para 

entender suas reais necessidades. 

Para Freire o ensino dos conteúdos não pode se dar alheio à formação moral do educando 

(2014, págs. 34 e 35), o que implica ser o professor um mediador que conduz seus alunos 

a pensar sobre a sua realidade, refletir sobre sua condição social e transformá-la.  

Por isso acreditamos que a sensibilidade com a Matemática permite ao Educador 

Matemático perceber os conhecimentos aparentemente ingênuos dos seus alunos e 

associá-los com os saberes escolares institucionalizados, por exemplo, o trabalho com 

medidas não institucionalizadas como a tarefa, unidade de medida bastante utilizada na 

medição de terras por educandos da zona rural deveriam ser melhor explorada pelos 

professores em suas aulas de métrica, a escolha desses saberes deveriam ser elegidos a 

partir do diálogo entre educadores e educandos, propiciando a todos a oportunidade de 

serem produtores do seu próprio currículo. A percepção do professor do conhecimento 

tácito que seus alunos trazem para a sala de aula, bem como a relação desses 

conhecimentos com os saberes institucionalizados socialmente, requer do professor uma 

intimidade com o saber matemático que ultrapassa "a mera associação de termos a 

conceitos ou do que a destreza na execução de algoritmos" (FONSECA, 2012, p. 57).  

Igualmente enfatizamos a importância do papel ético e político do educador da EJA, o 

que implica, segundo Fonseca (p. 57) ter uma intimidade com o conhecimento 

matemático, que o levará a ressignificar esse saber de forma sensível durante sua 

formação seja ela inicial quiçá continuada. A formação tem um papel importante na 

construção do pensamento ético e político do educador, nela os atos de currículo emergem 

a partir das conexões que fazem com o que se almeja da formação, descortinando 

nessa tessitura o formando como aquele que também pratica atos de currículo quando 

esclarece seus anseios diante do que pretende aprender e diante do que ele gostaria que o 

formador “ensinasse”.    

Mediante o exposto fica evidente que o educador matemático é um produtor de currículo 

e essas tessituras vão se constituindo nos atos formativos da vida desse sujeito.  
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Com esse olhar aplicamos o questionário semiestruturado. Esse instrumento era composto 

por cinco questões nas quais desejávamos esclarecer a questão diretriz da pesquisa. 

Ao analisar os dados partimos da questão 5 que sinalizava se o educador acreditava que 

todo professor era um produtor de currículo. Para essa questão 87,5 dos pesquisados não 

reconheciam o professor enquanto produtor de currículo, apenas 12, 5% acreditava ser o 

professor um ator curriculante através dos seus atos de currículo. Então foi possível 

verificar que os pesquisados não viam os professores enquanto produtores de currículo e 

consequentemente não entendiam os atos de currículos imbricados nas suas ações e 

itinerância formativa. Sobre isso Macêdo esclarece: 
Atos de currículo nos possibilitam compreender como os currículos mudam 

pelas realizações dos seus atores, como os atores curriculantes mudam neste 

envolvimento, como mudam seus significantes, ou como conservam de alguma 

maneira, suas concepções e práticas. ( 2016, p. 66) 

 

Isso nos mostra que na relação entre professores e alunos existem atos de currículo 

evidenciados nas escolhas pedagógicas, no fazer do educador, nos sentimentos e ações 

construídas nessa convivência pedagógica, enfim na postura ética, política e pedagógica 

evidenciada nessa relação. Então todos nós somos produtores de currículo, mesmo que 

não tenhamos consciência disso.  

Na primeira questão tomamos consciência que 50% dos entrevistados estão na EJA a dois 

anos e 50% estão atuando nesse segmento a mais de três anos. Durante a análise da 

questão dois confirmamos que 100% dos professores tiveram acesso ao documento, e que 

25% dos entrevistados participaram da discussão na época em que a proposta foi lançada. 

Na quarta questão verificamos que 37,5% das escolas que participaram da pesquisa 

implementaram a proposta, fato esse que evidenciou a linha tênue entre, conhecer, se 

apropriar e implementar. 

Identificamos que o problema da falta de implementação não se deu por conta do acesso 

ao documento,  mas sim em virtude da não participação nas discussões,  já que apenas 

25% dos pesquisados participaram dessa etapa, o que desfavoreceu aos docentes ter um 

entendimento mais conciso sobre essa proposta. Por fim, a falta do material que 

concretizasse as discussões dentro da unidade escolar desfavoreceu continuidade da 

implementação dessas diretrizes, apesar de o documento na época ter sido discutido de 

forma coletiva como verificamos no exposto abaixo: 

A efetivação desta política, assim como se deu o processo da sua construção, 

é um trabalho essencialmente coletivo, pautado no diálogo entre os diversos 

segmentos envolvidos, na tarefa de garantir a construção da “Aprendizagem 

ao longo da vida”, quais sejam: sociedade civil, movimentos sociais, gestão 

pública, educadores e educandos. (BAHIA, 2009, p. 22) 

Esses fatos nos levaram a refletir sobre como tem acontecido a política de formação de 

professores no Brasil, onde deveria ser levado em consideração o que esses sujeitos 

querem ter como formativo, dando-lhes voz e respeitando inclusive suas inquietações 

política e ética, para que dessa forma a formação seja possível. Infelizmente ainda falta 

investimento na formação para professores que atuam na EJA, como nos comunica Faria: 

Na realidade, infelizmente ainda falta investimento na formação específica dos 

educadores que atuam nessa modalidade de ensino, resultando numa 

transposição inadequada de modelo de escola consagrado no ensino 

fundamental de crianças e adolescentes. (2009, p. 152) 
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E o que tem acontecido na prática é justamente   a transposição de saberes direcionados 

ao ensino fundamental II para a Educação de Jovens e Adultos, sem levar em 

consideração as experiências formativas que vivenciaram esses sujeitos. 

Com base nos estudos feitos nesta pesquisa observamos que a proposta construída pela 

Rede Estadual de Ensino para a Educação de Jovens e Adultos no ano de 2009 não se 

efetivou em 100% das escolas investigadas. Por outro lado, a pesquisa evidenciou que 

esse documento chegou às unidades escolares investigadas, apesar de não tê-lo colocado 

em prática, pois não basta ter acesso à informação é preciso ter a oportunidade de discuti-

la, refleti-la, vivenciá-la. O pensamento dialético do pensar sobre a prática nos conduz a 

uma prática docente mais crítica e, portanto, reflexiva, somos todos produtores de 

currículo mesmo que não tenhamos consciência disso, o currículo vai se formando em 

nossos atos e também em nossas escolhas. É preciso que a formação oportunize os 

aprendizes a refletirem sobre o seu processo de formação e que os saberes sejam 

construídos e negociados a partir das inquietações de quem forma e está formando.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Currículo, Formação do Educador 

Matemático. 

REFERÊNCIAS 

 

BAHIA. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Política de EJA da Rede Estadual. 

Disponível em:http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/Proposta_da_EJA.pdf. 

Acesso em 2 de julho de 2017. 

FARIA, Edite Maria da Silva de. O Percurso Formativo Dos 

Professores/Pesquisadores Da Eja Na Contemporaneidade. Artigo elaborado com 

base na dissertação de mestrado realizada sob a orientação do professor Eduardo José 

Fernandes Nunes e defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em setembro de 2008. 

Disponível em: http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/viewFile/247/259. 

Acesso em: 02/07/2017. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2014. (coleção Leitura)  

FONSECA, M. C. F. R. Educação matemática de jovens e adultos: especificidades, 

desafios e contribuições. Belo Horizonte: Autêntica, p. 113. 2012.  

MACEDO. Roberto Sidnei. A teoria etnoconstituitiva de currículo: teoria-ação e 

sistema curricular funcional. Curitiba: CRV, 2016. 164 p. 

______. Compreender/Mediar a Formação o Fundante da Educação. Brasília, DF: 

Líber Livro, 2010. 

______. Currículo, campo, conceito e pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

 

http://www.sec.ba.gov.br/jp2011/documentos/Proposta_da_EJA.pdf
http://formacaodocentefest.forumeiros.com/t3-freire-paulo-pedagogia-da-autonomia-saberes-necessarios-a-pratica-educativa-sao-paulo-paz-e-terra-1996-colecao-leitura#106
http://formacaodocentefest.forumeiros.com/t3-freire-paulo-pedagogia-da-autonomia-saberes-necessarios-a-pratica-educativa-sao-paulo-paz-e-terra-1996-colecao-leitura#106

