
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

1 

 

UM OLHAR SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO SOBRE O CURRÍCULO DA EJA - BAHIA 

Ana Célia Dantas Tanure ¹ 

¹ Mestra em Educação de Jovens e Adultos –MPEJA- UNEB; Coordenadora Pedagógica da Rede 

Estadual de Ensino - BA; Professora da educação básica da Rede Municipal de Educação – Feira de 

Santana – BA; Grupo de pesquisa, Educação Direitos Humanos e Interculturalidade – GREDHI; 

anatanure@gmail.com.  
 

EIXO TEMÁTICO 4: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

A discussão apresentada nesse resumo relata os resultados da pesquisa intitulada Tecendo 

saberes e fazeres no currículo da Educação de Jovens e Adultos: um estudo sobre representações 

sociais de profissionais da educação de uma escola polo da cidade de Feira de Santana – Bahia1 

defendida no Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA em 2016. Essa 

pesquisa surgiu, sobretudo, da atuação enquanto Coordenadora Pedagógica realizando 

processos de formação continuada nas escolas estaduais do Núcleo Territorial de Educação 19 

– NTE 19, com foco em discutir e refletir a Política Curricular de Educação de Jovens e Adultos 

do Estado da Bahia - Aprendizagem ao Longo da Vida, vigente na Rede Estadual de Educação 

da Bahia a partir de 2009. Essa política foi implantada através da Portaria de nº 13.664/08 

publicada em D.O. em 19 de novembro de 2008 organiza o currículo da EJA no trabalho 

pedagógico das escolas da Rede Estadual na Bahia toda. Assim a pesquisa teve por objetivo 

geral analisar as representações sociais dos professores, coordenadores e técnico da EJA sobre 

o currículo da EJA da Política de Educação de Jovens e Adultos da Bahia – Aprendizagem ao 

longo da vida, como política curricular de garantia de escolarização, para identificar as tensões, 

distanciamentos/aproximações entre as representações sociais desses sujeitos sobre o currículo 

e política da EJA. A problemática dessa pesquisa se ancorou nas seguintes questões: A 

problemática dessa pesquisa se ancora nas seguintes questões: Quais as representações sociais, 

saberes e fazeres são construídos pelos professores, coordenadores e técnico sobre o currículo 

da EJA da Política de Educação de Jovens e Adultos da Bahia – Aprendizagem ao longo da 

vida? Quais são as tensões, aproximações/distanciamentos entre as representações sociais 

desses sujeitos sobre o currículo e a política da Educação de Jovens e Adultos da Bahia?. 

Desenvolvemos a argumentação teórica em duas partes: a primeira voltada a compreender o 

processo histórico das políticas curriculares voltadas à EJA, evidenciando as políticas 

curriculares vigentes na Bahia; na segunda parte, fazemos uma breve revisão histórica no campo 

do currículo e destacando as teorias curriculares e tecemos uma interlocução entre as 

representações sociais, a formação de professores e o currículo. Esse estudo compreendeu uma 

pesquisa de campo de natureza qualitativa por meio de um Estudo de Caso, ancorado na Teoria 

das Representações Sociais. Os sujeitos que participaram desse estudo são professores da EJA 

                                                           
1 Pesquisa orientada pela Profª Drª Graça dos Santos Costa, UNEB – BA, então, professora do programa de 

Programa de Pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos- Mestrado Profissional da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), Doutora em educação pela Universidade de Barcelona (UB), Lider do grupo de pesquisa 

Educação, Direitos Humanos e Interculturalidade (GREDHI).E-mail gracacosta@gmail.com. 
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e Coordenador Pedagógico de uma escola polo em Feira de Santana - BA, Coordenadora da 

SEC atuante em 2009 e Técnica do NRE19 responsável pela EJA. Para levantamento de 

informações, utilizamos como dispositivos a Entrevista semiestruturada, Oficinas Formativas-

Investigativas e Análise Documental. Para análise das informações, utilizamos a Análise de 

Conteúdo.  Nossos estudos teóricos explicitaram que na atualidade a compreensão da política 

como ação humana e, portanto, o próprio homem como ser político, é fundamental nessa 

sociedade plural e globalizada que exige de todos, a cada instante uma ação consciente, 

enquanto construtores do processo social em que vivemos, afinal fazemos escolhas, tomamos 

decisões diariamente seja no aspecto social, econômico, cultural. No âmbito governamental as 

políticas públicas determinam e orientam ações sociais, culturais e econômicas do Estado na 

sociedade. Na Bahia o movimento de escolarização de jovens e adultos não se distancia do resto 

do país. Algumas das conquistas políticas que se consubstanciam em programas e currículos 

são demandadas aparentemente pela pressão social de movimentos, mas, sobretudo, são 

definidas pelas determinações dos interesses políticos vigentes. A partir de 2009, o governo da 

Bahia inova ao apresentar uma nova política curricular para a EJA, construída por ampla 

representatividade social e institucional, organizada em tempos formativos e temas geradores 

em aproximação com os estudos de Paulo Freire que evidencia o direito de aprender ao longo 

da vida. Alarcão (2011) contribui nesse debate afirmando que a aprendizagem se tornou um 

bem de todos, logo, a “ aprendizagem ao longo da vida, um direito e uma necessidade”. Isso 

impõe aos professores novas exigências educativas, incorporar princípios e estratégias que 

deem conta de uma formação mais ampla e mais abrangente que vá além do livro didático, mas 

que exige do estudante habilidades comunicativas, de pesquisa e autonomia muito mais intensas 

do que o nosso sistema escolar positivista ainda tem oferecido. E tudo isso perpassa pelo 

currículo que representa sempre um campo de tensões, entre o normativo, no nosso caso a 

Política de Educação de Jovens e Adultos da Bahia enquanto Proposta Curricular organizada 

em Tempos Formativos e o vivido, representado pelos currículos desenvolvidos nas salas de 

aula pelos professores que atuam na EJA, imersos por processos históricos, epistemológicos, 

formativos e de representações sociais. Nesse contexto, o currículo tenciona as relações de 

poder para ser realmente efetivado. Ajudando a refletir sobre esta questão Arroyo (2013) nos 

aponta o currículo como núcleo e espaço central mais estruturante na função da escola, portanto 

mais cercado, normatizado que representa relações de poder. Dessa forma, não se trata apenas 

de implantar um currículo direcionado por agentes governamentais no âmbito da escola, mas 

um currículo voltado ao atendimento de uma demanda historicamente permeada por conflitos, 

ausências e segregações como a EJA. Um currículo permeado por representações sociais que 

decerto, construímos a partir das visões e concepções coletivas validadas no grupo social da 

EJA. Pedra (1997, p.17) estrutura que “currículo e cultura são produzidos e reproduzidos a 

partir das representações que os homens mantem entre si e com seu meio”. Jodelet (2001) ajuda 

a entender que construímos representações nesse processo de interação social no convívio 

diário. Por certo, as representações sociais ganham força entre grupos de mesma 

representatividade, como o grupo docente, que partilha conhecimentos, angústias, vivências, 

ideologias e crenças no cotidiano do espaço escolar através da docência e da implementação de 

currículos oficiais construídos em sua grande parte por instituições ou grupos externos à escola, 

mas que detém poder governamental de implantar políticas públicas que buscam suprir 

demandas educacionais. Certamente um currículo voltado à EJA com conhecimentos eleitos 

como educativos e fundamentais à garantia do processo de escolarização de jovens e adultos, 

como qualquer currículo é permeado por intenções, valores éticos, políticos e culturais. Macedo 

(2008) evidencia a contradição que o currículo vivencia enquanto possibilidade e nesse caso a 

necessidade de se tomar o currículo e cultura como relações de poder dentro de um processo de 
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significação que pressupõe compromisso e ética, que não se resolve no terreno epistemológico-

formativo, mas no terreno político nas lutas por relações de poder. Esse poder, evidencia ainda 

Macedo (2008, p. 28), é um poder que requer do educador uma compreensão epistemológica e 

um compromisso “sociopedagógico” na formação dos educadores e formadores de educadores. 

Como resultados desse estudo, constatamos que apesar dessa política curricular ter sido 

construída coletivamente com apoio dos movimentos populares ligados à EJA e apresentar 

princípios e diretrizes voltados a atender as especificidades dos jovens e adultos, os professores, 

como profissionais construtores de currículo, representam a mesma, como distante do currículo 

realizado e desejado, difícil de ser posta em prática, embora eles coadunem com seus princípios. 

Os resultados apontam que entre as proposições normativas e corporificação dessas políticas 

curriculares no cotidiano da escola existe distinção. As políticas educacionais nem sempre 

representam os anseios de grupos sociais a que se destinam, mesmo se for referenciada pela 

legitimação dos movimentos sociais, no caso da política curricular da Bahia, bem avaliada pelo 

Fórum EJA – BA. O processo de implantação em 2009 para toda a Rede Estadual não conseguiu 

formar a totalidade dos professores que atuam na EJA. Através da Coordenação da EJA de 

2009, levantamos que a ação de formação nos três primeiros anos de vigência do novo currículo 

garantiu formação presencial em Salvador, inicialmente de 30% dos professores. Essa formação 

era aliada a posteriores visitas às escolas em processo de formação continuada. Entretanto, seu 

caráter de formar multiplicadores encontrou desafios pela inconstância da permanência dos 

professores nessa modalidade. Ademais, atrasos em confecção de novos instrumentos de 

registro e ausência de material didático impactaram o processo de implantação. Os esforços 

posteriores, em uma nova gestão, desenvolvidos pela SEC, de formação continuada para os 

professores da EJA, via plataforma virtual, também não atingiram a demanda necessária de 

formação. As representações dos professores sobre a política sinalizam que a mesma é uma 

grande iniciativa para o campo da EJA, mas, ao mesmo tempo, demonstram desconhecimento 

sobre ela.  Percebemos que essa compreensão depende de uma série de fatores, internos e 

externos à escola. Como fatores externos, além de políticas públicas de formação inicial e 

continuada para todas as modalidades e níveis específicos de atuação dos professores, ainda 

percebemos a necessidade da garantia da inserção da EJA, enquanto formação acadêmica, 

pesquisa e extensão em todos os cursos de licenciatura, que formem possíveis professores que 

venham a atuar na modalidade se torna fundamental, para mudar esse panorama de desprestígio 

enquanto modalidade educacional. Alguns fatores internos dizem respeito à gestão, além da 

quase inexistência de formação continuada, a dificuldade de garantia e uso efetivo do espaço 

de AC da EJA, sua inserção nos projetos pedagógicos da escola, enquanto espaço de reflexão e 

estudo sobre as especificidades relativas à atuação docente na EJA. A partir dos resultados dessa 

pesquisa, ainda ficou constatado que por mais composições curriculares avançadas, fruto do 

trabalho colaborativo de diversos segmentos sociais e defesa de princípios emancipadores, 

progressistas, é no meandro da escola que o currículo é corporificado. As políticas curriculares, 

além de pensarem modelos de currículos, precisam pensar em ações que possibilitem formar 

esse professor nos novos currículos. Os professores destacam que as mudanças estruturais do 

currículo da EJA em relação ao currículo do ensino seriado representam um campo de tensões 

teóricas. As concepções progressistas, que aproximam esse currículo da Educação Popular, 

propõem estratégias metodológicas, pautadas na centralidade do estudante, valorizando seus 

saberes e vivências, como eixo estruturador do trabalho docente, através do acompanhamento 

do percurso educativo. Além dos princípios, um outro ponto de tensão sinalizado pelos 

professores é o processo de avaliação orientado pela política curricular. A mudança de notas 

por conceitos representou uma prática divergente do currículo praticado até então, necessitando 

de maior compreensão sobre o processo de avaliação. A investigação demonstra que a 
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implantação de uma política educacional precisa dar conta de planejar recursos e espaços de 

diálogos, antes de implantá-la definitivamente nas escolas. Assim, evidenciamos a necessidade 

de formação em serviço e garantia de espaço de estudo e planejamento na EJA como 

possibilidades de mudança. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Política educacional; Currículo.  
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