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RESUMO 

 

Este estudo tem como objeto as práticas pedagógicas nas salas de aulas de Educação 

de Jovens e Adultos. Para tanto, esta investigação joga com as delimitações de teoria 

de currículo, políticas públicas e concepções subjacentes às práticas de ensino de 

jovens e adultos. A investigação parte de uma avaliação do programa REAJA – 

Repensando a Educação de Jovens e Adultos, do município de Vitoria da Conquista, 

compreendendo o período de 1999 a 2001. O REAJA constitui-se no recorte sobre as 

considerações relativas às políticas públicas de jovens e adultos e às práticas 

pedagógicas. Esse recorte aponta diretrizes e possibilidades para construção de uma 

teoria de currículo específica para Educação de Jovens e Adultos. Sustenta-se 

teoricamente no acervo de Paulo Freire, com interfaces nas contribuições dos 

seguintes autores. BAKHTIN(1986 e 1992), MCLAREN (1997); HADDAD (1991), DI 

PIERRO(2000). Comporta três partes: A primeira aborda as interfaces do currículo 

com políticas públicas. A segunda enfoca a concepção de práticas pedagógicas no 

interior de classes de Educação de Jovens e Adultos –EJA e a terceira recupera 

elementos teóricos e metodológicos das práticas, tipificando as relações entre 

currículo e linguagem, sintetizando uma organização do trabalho escolar. 

Metodologicamente, suporta-se na pesquisa qualitativa de natureza etnográfica, 

investigando dados que foram sistematizados a partir de dois movimentos: 1.o campo 

de natureza objetiva, que envolveu a análise dos documentos regimentais do REAJA, 

os planejamentos didáticos dos docentes e demais documentos elaborados 

anteriormente à escolha desta temática de pesquisa; 2. o campo de pesquisa de 

natureza subjetiva, que envolveu dados produzidos a partir da definição do objeto, a 

posteriori a sua confirmação. Nesse campo utilizam-se de observação indireta das 

salas de aula, entrevistas semi-estruturadas,  relatórios e depoimentos dos 

informantes e, em algumas situações, diários de campo dos professores.  

 

Palavras-chave: Currículo. Educação. Linguagem. 



ABSTRACT 

 

 

This study aims the pedagogical practices in the classrooms of Youth and Adult 

Education programs. Therefore, this investigation deals with the establishment of 

curriculum theory, public policies and theoretical and methodological concepts used 

with the practical teaching to youth and adult groups. The investigation  has as its 

starting point the evaluation program REAJA – Rethinking the Youth and Adult 

Education - in the city of Vitória da Conquista, between 1999 and 2001. This program 

composes itself in a methodological view under youth and adult public policies 

considerations and pedagogical practices, showing ways and possibilities for the 

building up of a curriculum theory specific for the (EJA) Youth and Adult Education. 

According to BAKHTIN(1986&1992), MCLAREN (1997);.HADDAD (1991); DI PIERRO 

(2000).This study holds three sections. The first section addresses the interfaces of the 

curriculum with public policies. The second section approaches the concept of 

pedagogical practices in the classrooms for Youth and Adult Education programs. The 

third section restores theoretical-methodological elements, typifying the relationship 

between curriculum and language, systematizing an organization of the school work. 

Methodologically speaking, this study has its support in the qualitative research, of 

ethnographic disposition, investigating data which were systematized from two 

movements:  1. The field of objective disposition, which involved the analysis of 

regimental documents of the REAJA, didactical  planning of  the faculty members and 

the other documents which were elaborated before choosing the topic of this research; 2. 

The filed of subjective disposition, which involved data built up from the definition of 

the object, after its confirmation. In this field, it was utilized the indirect observation in 

the classrooms, semi structured interviews, reports and attestations from the 

interviewees and, in some cases, internship reports from the teachers. 

Keywords: Curriculum. Education. Language. 
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SÓ ENQUANTO ISSO OU APRESENTAÇÃO 

Claro, enquanto isso 

Há frases, há pétalas, há rios,  

Há a ternura como um vento úmido. 

Só enquanto isso. 

Mario Benedetti 

 

Esta pesquisa, fruto do trabalho para obtenção do grau de doutor em Educação, do 

Programa de Pós Graduação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, investiga a 

Educação de Jovens e Adultos - EJA e suas interfaces com uma teoria curricular a ela 

relacionada.  

Minha pretensão é incursionar pelo campo do currículo, questionando o segmento 

da Educação de Jovens e Adultos, sabendo que ambos, como fenômenos sociais, apenas  

podem ser entendidos nas relações dialéticas que determinam as políticas educacionais. 

Busco não isolar a análise das práticas curriculares, a fim de penetrar na sua 

complexidade. Complexidade esta, que, para o segmento de jovens e adultos, requer, 

como primeiro exercício investigativo, definir qual a sua especificidade teórica e 

metodológica. 

Partindo da análise de uma proposta de intervenção política de educação de jovens 

e adultos, o Programa REAJA – Repensando a Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos, interpretei-o como exemplo de política pública e investiguei qual a teoria de 

currículo a ele subjacente, extraindo das práticas pedagógicas as concepções de 

currículo e a teorização do fazer e do saber didático. 

A trajetória deste estudo compreende um tempo descontínuo. Por um lado, é 

cronologicamente marcado pelo período de estudos do doutorado. É o seu tempo 

chronos. Também, é atravessada por um tempo subjetivo, de recurso da memória e 

acomodação de desejos, o tempo kairós. Transcende a sua conclusão em uma linha 

temática de anos, incursionando-se por outros domínios da vida vivida - meu passado e 

experiência; e pelo domínio da vida vivente – meu  presente e a projeção futura. Marca 

esse duplo movimento temporal as interações que estabeleço com a linguagem, falando 

do passado, escrevendo no presente, projetando o futuro no presente. 

Por tudo isso meu propósito é o de provocar. Originar provocações acerca da 

especificidade da prática da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da teoria curricular a 

ela relacionada, da pertinência ou não de se delimitar uma abordagem curricular para 
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esse segmento da educação. Estou certa que as escolhas teóricas e metodológicas feitas 

produziram um trabalho acadêmico resultado das múltiplas provocações ( as dos que me 

provocaram e as que eu já possuía). Foi a partir dessa rica e ininterrupta dinâmica que, 

por exigência acadêmica, enfatizei o aspecto pragmático e formal deste estudo. 

Entretanto, como nem tudo que é sólido desmancha no ar, encontrei um terreno de 

subversão acadêmica: a linguagem. Por meio de sua compreensão de trabalho histórico 

e social, por meio da metodologia escolhida e do encadeamento do pensamento 

dialógico, evidenciei o caráter inconcluso e dialético deste estudo, deixando silêncios e 

vazios a serem preenchidos. Conclui o estilo deste trabalho não o dicotomizando entre 

aquilo que conheço como teoria da pesquisa e aquilo que compõe a minha/outras 

práticas. Agir assim seria negar as contradições do nosso fazer profissional e das “coisas 

da vida”. 

Entretanto, este estudo tem uma intenção prático-teórica: contribuir para a 

polêmica sobre teoria do currículo, na especificidade do trabalho com a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Se nem todas as questões formuladas puderam ser respondidas, não encaro isso 

como demérito, inclusive, porque advogo que não são todas as perguntas que devem ser 

respondidas. A pergunta instrui mais por já ser carregada de sua essência de 

perguntidade (brinco com o léxico), do que pelas respostas que apresenta. Exemplifico 

para clarificar: Muitas perguntas já têm a resposta dada. Muitas pesquisas tornam-se um 

exercício de repetição científica. A pretendida pergunta investigativa já foi respondida. 

Mesma realidade encontra-se nas salas de aula: o professor pergunta o que já sabe, o 

aluno responde o que já sabe. É o que se entende por pergunta didática: aquela que já 

traz em seu enunciado o pressuposto de já se saber qual a resposta. Pergunta-se o que já 

se sabe. A prática pedagógica docente, em grande forma, é marcada por esse tipo de 

pergunta. O professor de antemão já sabe a resposta do que se pergunta ao seu aluno. 

Talvez a primeira negativa da pergunta didática que se recupera seja a pergunta 

não-verbalizada por Sócrates, que se materializa no seu proposital (?) atraso mediante 

Platão, em O BANQUETE. Em Sócrates, a pergunta é provocativa de novo questionar. 

Extrapola o limite do conhecimento já pronto, provocando novas incursões.  

Pergunto cientificamente o que me provoca. Não busco uma resposta. O que nos 

une e impõe nossas singularidades é o desconhecimento das respostas das perguntas 

sobre a existência humana. No senso comum: Para onde vou? De onde vim? O que é a 

vida? Essas perguntas ancestrais, contidas no filosofar de Sócrates, esperam respostas... 
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Assim, aqui, desse chão no qual me assento, busco pistas para responder:  

Em que consiste a especificidade das práticas de EJA? 

Como é criado/reiventado o currículo para EJA?  

Como é sistematizado e organizado o currículo de EJA, para fins de 

conhecimento e apropriação? 

Enfoco currículo como uma linguagem e não dicotomizo a concepção de currículo 

de uma concepção de linguagem, ambas atreladas e constitutivas de uma concepção de 

educação. Exponho, assim, as tentativas de construção dessa minha tese e argumentos, o 

que espero seja um exercício de convencimento (até para mim mesma).  

Como estou escrevendo essas primeiras páginas da tese após um mergulho de 

quatro anos com e na a temática, sinto-me autorizada a expor a minha autoria e a tecer 

algumas afirmações que, se podem soar contraditórias em princípio, carregam a 

coerência do que me proponho. A contradição não é eliminada, quando se pretende 

provocar e avançar na construção do conhecimento. Então, posto, vamos caminhar, caro 

leitor, pois os nossos passos podem ser outros, podem se encontrar raras vezes ou até 

mesmo não se encontrarem no mesmo tempo e espaço, mas o caminho é o mesmo, o 

horizonte a se descortinar nos une: conhecer uma realidade e fazer no real que temos 

aquilo que queremos. 
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EXPECTATIVAS OU INTRODUÇÃO 

Agora tenho data 

As perguntas e dúvidas convocadas 

São formas de nascer no nascido. 

Mario Benedetti 

 

O ritual acadêmico para obtenção de título de doutor é marcado por ritos e rotinas 

que validam a sua certificação. Dentre essas rotinas, apresentam-se o exame de 

qualificação e, como culminância, a tese e a sua defesa pública. Esse processo é um 

continum de investigação científica, parte de um universo ritualístico, marcado, 

essencialmente, pela exigência da prática argumentativa, da exposição científica da tese 

a ser defendida pelo orientando, a partir da interlocução com os membros da banca 

examinadora. É a soma de inquietações e reunião de esforços, a fim de se explicitar, por 

parte do orientando, as possibilidades de convencimento para fazer juz ao título de 

doutor. 

Nesse contexto, coloco-me em dialogia com a pesquisa, tendo como parceira a 

minha experiência pessoal e profissional e os embates com as teorias. Teorias que foram 

vasculhadas, na tentativa de dar conta de alguns aspectos das provocações oriundas do 

campo da pesquisa. Para tanto, acomodei as leituras em um quadro teórico, 

conformando-as em um modelo de extração dos resíduos e das pertinências científicas 

que o fazer ciência exige. Apropriei-me das leituras realizadas, exercitando e vivenciado 

a feitura de uma tese, originada a partir do projeto de tese denominado: “Fazer e saber 

na sala de aula de jovens e adultos: o trabalho com o currículo e a linguagem.” 

O ritual constitutivo das exigências da academia e os rituais construtivos e 

dialógicos de interação das questões formuladas - que ora apontavam para os vazios do 

projeto e ora assinalavam, ainda que tenuamente, para as suas possibilidades de 

originalidade e interação de conhecimentos - definiu outro titulo para esta tese. Não 

consigo extrair da trajetória da pesquisa uma razão objetiva para esta alteração. Sinto 

que a nova denominação corresponde mais a um desejo de continuar investigando teoria 

do currículo.  

Os desdobramentos relativos à escolha por essa temática brotaram de minhas 

experiências com o cotidiano das classes e com as práticas implementadas nessas salas 

de aula. Desde o início, essa temática esteve atravessada por uma teoria de currículo e 

de linguagem. Esse campo teórico exige uma reflexão contínua sobre o cotidiano 
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escolar e apresenta, a cada instante, a necessidade de (re)elaboração de conceitos 

A oportunidade que tive de realizar este estudo, tese de doutoramento, remete 

anteriormente a uma inspiração de base filosófica, provocada pela leitura da obra de 

Paulo Freire, como também das releituras e diversos olhares que educadores 

(re)elaboram da obra Freiriana. Tentarei depreender deste conjunto de contribuições da 

“teoria” de Paulo Freire e do campo de produção dos dados, o espaço do REAJA, uma 

concepção de currículo para a EJA.  

Destaco, desde o início, a importância das tarefas dos professores, bem como as 

atitudes docentes de teorizar o processo de realização dessas práticas. Assim, coloco um 

primeiro questionamento: Em quais aspectos o processo reflexivo do trabalho com o 

currículo e com a linguagem favorece as práticas escolares em EJA? Esse processo 

reflexivo suporta-se em quais princípios teóricos? Essas práticas revelam qual 

concepção de currículo para EJA? 

Desse modo, destaco as observações que se seguem, as quais sintetizam 

posicionamentos e questionamentos levantados na trajetória da pesquisa, por meus 

interlocutores da academia e pelos professores sujeitos deste estudo.  

a) Estabelecimento de pontos de contato entre a política de Educação de Jovens e 

Adultos e a prática pedagógica. 

b) Explicitação dos níveis de opacidade do discurso pedagógico e seu confronto 

com os níveis de interação no processo pedagógico. 

c)Exposição de uma análise complementar entre o trabalho rotineiro e o trabalho 

ritual na sala de aula. 

Essas observações nos incitam a interpretar o campo das práticas pedagógicas 

aplicadas/inventadas pelos professores e prossegue nosso interesse teórico de continuar 

investigando o currículo escolar e as políticas públicas nele atravessadas. 

Introduzindo o meu discurso teórico sobre o objeto desta tese textualizo a 

Educação de Jovens e Adultos e a ausência do Estado na sua implementação, 

configurando-se a não responsabilidade estatal na implementação de políticas e a 

ocupação de lugar político pelos segmentos não governamentais. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil foi é escrita , também,  por 

movimentos sociais, iniciativas individuais ou de grupos e por organismos não 

governamentais. Historicamente, o papel do Estado é tímido e não-propositivo em 

relação aos desafios de se implementar políticas públicas que dessem conta de envolver 

um enorme contingente que não teve oportunidade de freqüentar a escola regular. Não 
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podemos esconder o olhar de que no Brasil, mesmo diante das contínuas exigências das 

tecnologias; convivemos com os problemas oriundos do analfabetismo. São problemas 

de constituição do Estado Brasileiro, de cunho histórico e ideológico. Não há como 

separar essa ausência de responsabilidade ao longo de décadas do atual cenário de EJA. 

Essa história revela descontinuidades e desafios ainda a serem enfrentados. Os estudos 

confirmam a relação entre pobreza e educação. A educação é hoje um vetor de 

distribuição de renda. EJA é um campo bastante complexo, por envolver aspectos 

sociais, psicológicos, político e cultural e, consequentemente, possibilitar a redução da 

miséria. 

No atual cenário, a Educação de Jovens e Adultos tem (re)surgido com vigorosa 

presença. Críticas e debates acirrados são expostos em círculos de produção de 

conhecimento, bem como em encontros promovidos por organizações não 

governamentais e órgãos governamentais.  

Denúncias são reforçadas. E, apesar delas e dos discursos sobre inclusão e 

garantia de escolaridade, pouco se avançou. O Estado não disponibiliza recursos 

financeiros para esse segmento. Em uma releitura, afirmamos que o slogan “Educação 

para todos” não inclui os jovens e adultos. Uma verdade se coloca: o Estado é omisso 

em elaborar uma política para educação de jovens e adultos que dê conta de contemplar 

a demanda potencial para a escolaridade. Quando muito, resume-se na adoção e 

propagação de programas compensatórios de escolaridade perdida e/ou negada ou 

propostas circunstanciais. Mesmo quando se destacam as desigualdades sociais, quando 

se caracterizam a clientela e os processos de aquisição de habilidades e atitudes de 

alfabetismo, as políticas implementadas não dão sustentação às exigências sociais. 

Soma-se a isso o fato de que a especificidade do fazer pedagógico dos docentes 

das salas de aula de jovens e adultos é pouco discutida. O campo epistemológico da 

tarefa escolar das classes de jovens e adultos é pouco explorado, apesar dos anseios 

desses professores em entender essa realidade. Faltam-lhes conteúdo didático-

metodológico, domínio de conteúdos específicos e exercício de autonomia - esta última, 

mesmo restrita, é peculiar do fazer docente e , talvez, a sua maior marca de 

singularidade. Timidamente, alguns estudos fazem relação entre práticas pedagógicas e 

os processos metodológicos que orientam o trabalho escolar. 

Enfocamos, assim, no prosseguir desta tese, o contexto da Educação de Jovens e 

Adultos, considerando, em linhas gerais, dois aspectos: 

a)o campo do discurso das políticas públicas; 
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b) o campo das práticas pedagógicas e suas relações como o currículo. 

Essa ampliação do campo conceitual investigado nesta tese, insere a necessidade 

de fundamentação teórica sobre currículo e decorre, principalmente, de pesquisa 

concluída ( SOUZA ,1996), quando do curso de mestrado, momento em que 

particularizei as práticas discursivas centrada no cotidiano e cotidianidade de seus 

sujeitos, enfocando as interações da sala de aula, combinando a sua análise com a 

natureza das formas de trabalho com a linguagem
1
. 

A construção desse referencial possibilitou elaborar um arcabouço teórico  que 

concebe-a em dois planos: o plano ritualístico e o plano rotineiro, fundamentando esse 

estudo na sociologia da educação, na teoria crítica do currículo e nas contribuições dos 

estudos de Bakhtin(1986). 

As possibilidades deste estudo envolvem o espaço da aula como um espaço 

ritual. Recuperar ou, talvez, elaborar essa dimensão ritual, dando o devido tempo aos 

seus tempos, é o que se apresenta como desafio e horizonte a ser perseguido nas classes 

de alfabetização de jovens e adultos. Busca-se entender o espaço/tempo das práticas que 

subjazem ao trabalho com alfabetização de jovens e adultos, descrevendo-se e 

analisando-se o cotidiano no qual essas práticas se constituem e se inscrevem. Encara-se 

o trabalho a ser desenvolvido com o compromisso em tirar do desconhecimento essas 

práticas de rupturas, explorando-se o processo de relações entre os sujeitos que as 

constroem e a escola que as abriga. É uma continuidade não linear do referencial teórico 

elaborado quando dos estudos de mestrado, enriquecido com as perspectivas e 

controvérsias das concepções de currículo e práticas da sala de aula, particularizada no 

âmbito das classes de jovens e adultos.  

Se muito já se falou sobre políticas de Educação de Jovens e Adultos, programas 

de alfabetização, produção de material didático e formação docente muito ainda há a se 

pesquisar. Expõe-se a constituição da categoria currículo para Educação de Jovens e 

Adultos, uma vez que o fazer docente desse segmento é tão propalado e muito pouco 

refletido. Mesmo com valiosas contribuições do paradigma da educação popular, as 

peculiaridades e categorias de análise foram pouco delimitadas e analisadas. 

Verticalizam-se mais os estudos para as dificuldades de aprendizagem, processo de 

aquisição da leitura e escrita, concepção emancipadora do processo pedagógico, 

políticas educacionais e aspectos socioeconômicos de caracterização da clientela. Muito 

                                                           
1
 SOUZA. E. M. F. de. Sala de aula: Práticas discursivas no cotidiano. Dissertação de Mestrado. UFBA/FACED, 1996. 
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pouco se enfatiza do caráter didático e do fazer docente de EJA. 

A abordagem apresentada suporta-se na concepção de que a práxis educacional é 

um feixe de relações históricas, socioculturais, políticas, institucionais e 

epistemológicas. Essa macro definição da práxis educacional delineia um objeto de 

estudo a ser interpretado, confirmando-se que não é possível enveredar pelo 

conhecimento de um objeto sem interferir nele e, consequentemente, alterá-lo. 

A abordagem teórica apoia-se na compreensão de que o currículo é um campo 

propício ao debate, sujeito às contradições e resultante da interação dos homens com a 

linguagem, com o saber produzido e com eles mesmos. É também um espaço de 

manifestações mediado pela linguagem, esta na sua acepção de trabalho histórico, os 

quais – linguagem e currículo - atravessam e desvelam as práticas pedagógicas, 

(re)direcionando o olhar sobre a escola. 

Entende-se a escola como uma instituição caracterizada por valores. Sendo uma 

escola crítica, seus valores suportam-se na democracia das relações institucionais e na 

dimensão cidadã do trabalho docente. Portanto, a prática e a teoria curricular a se 

interpretar articulam-se com a cultura que permeia e perpassa o contexto das salas de 

aula. De certa forma, a cultura importa mais como elemento de troca de saberes e de 

transformação do indivíduo, quando se pergunta em qual, ou quais suportes apóiam as 

práticas curriculares na escola, nas classes de alfabetização de jovens e adultos.  

A pesquisa focaliza o currículo de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Essa 

pretensão já define duas vertentes: o anúncio do que se pode realizar nas escolas que 

temos e a denúncia do que se encontra na escola que temos. Esses dois movimentos, 

encaro, são movimentos de construção do currículo negado oficialmente para a EJA e 

de reinvenção marginal desse currículo.  

Para mergulhar nas opacidades dos níveis de constituição do discurso pedagógico 

da Educação de Jovens e Adultos, postula-se pensar o seu currículo a partir de seu real 

vivido, tecido e sistematizado coletivamente no trabalho pedagógico. Com essa 

compreensão, na medida em que enfocamos as redes de interação da prática pedagógica, 

identificamos algumas artimanhas (CERTEAU, 1994) com as quais os professores e 

alunos burlam e reapropriam-se  da ordem da sala de aula e as estruturas espaço-

temporais vigentes, antecipando novas formas de organização do tempo escolar. 

Proponho-me, pois, a considerar as opacidades da prática pedagógica de EJA, 

como elementos constitutivos da própria prática, que poderão ser uma referência para 

sua identidade curricular e, em um processo de reconstrução teórica e de produção de 
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dados, traçar os entrecruzamentos teóricos referentes às práticas discursivas que se 

instituem e são instituídas pelos sujeitos, nos planos rotineiro e ritual da aula. 

O resíduo do fazer pedagógico constitui, por si só, as marcas de singularidade das 

práticas em EJA. Espero avançar, apresentando o residual de EJA que se configura na 

especificidade do trabalho desse segmento, compreendendo, como um desses elementos 

residuais, as marcas de subjetividade constitutivas das práticas discursivas, nas suas 

condições de produção e de recepção de saberes culturais interagidos nas salas de aula. 

Os aspectos ritualísticos remetem a questões exteriores aos conteúdos 

sistematizados nas propostas de EJA. É justamente o movimento de tessitura das redes 

de conceitos, significados e ações produzidas nas inter-relações de sentidos que cada 

sujeito estabelece entre os saberes que já possui e aqueles que se instauram no percurso 

discursivo da aula, que expõe um eixo teórico para a análise do objeto deste estudo: 

Currículo não é construção na acepção de segmentação e edificação de conceitos. É um 

movimento de religamento de conceitos, simbologias e significações, que a partir das 

artes de dizer e de escrever sobre as artes de fazer, inventadas e enredadas no cotidiano 

escolar, como também a partir de múltiplas e diferenciadas  interações constituem o 

currículo vivido, na dimensão ritual da aula. 

Acreditamos como Certeau (1994) na não passividade e não massificação das 

pessoas e nas suas capacidades de, ao mesmo tempo, exercer e burlar a ordem e por que 

não mesmo criá-la? 

Os docentes têm estilos de fazer, de transmitir o conteúdo, de utilizar técnicas e 

métodos, de criar atividades pedagógicas. Estilo enquanto marca da subjetividade que se 

depreende de um construto coletivo, nas trocas dialógicas e discursivas com a cultura 

escolar produzida na dinâmica da vida das salas de aula. 

Considerar a diversidade de ações e interações que constituem o currículo da 

Educação de Jovens e Adultos, como objetos teóricos de análise e como formas de 

realização do currículo vivido, implica em assumir esse currículo como um constante 

devir, que engloba a dimensão ritual e a simbologia do trabalho das salas de aula. 

Práticas solidárias de construção do conhecimento oportunizam a ocorrência de 

uma pedagogia da interação e da negociação, a partir de influências recíprocas, 

firmando-se o processo de construção do sujeito/objeto, na complexidade de ser ao 

mesmo tempo criador e criatura, arte e estilo. 

Ao invés de apenas olhar, faz-se necessário interagir e implicar. E, nessa 

compreensão, a filosofia da linguagem, ao considerar a linguagem como trabalho 
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histórico e como produto e processo de interação, expõe uma possibilidade de currículo 

para EJA, na permanente fluidez do movimento de significações e transformação das 

visões de mundo do educador e dos educandos, que criam suas redes de conhecimento.  

Sou convencida de que a aula é um compartir de significados por parte de alunos e 

professores. Esse percurso de significações não obedece a uma lógica casual e 

hierárquica, cumulativa e compartimentalizada. A partir da ordem instituída, a escola 

não tem muito o que fazer. Acredito que, à medida que se legitima a força do cotidiano, 

elemento motriz do ritual da aula, fundamentamos a identidade curricular de EJA, um 

currículo em que a maneira de dizer e de fazer é tão importante quanto o que é dito e 

feito. 

Como esclarecimento necessário, gostaria de enfocar a postura científica do 

pesquisador com a sua pesquisa. Sei dos riscos de se fragmentar o conhecimento 

científico. Esse é, em síntese, particularmente, o meu grande conflito. Para conviver 

com esse conflito, encontrei apoio recentemente na leitura de Morin (1990), quando ele 

coloca em questão dois axiomas do pensamento científico clássico: o da rigorosa 

separação entre subjetividade e objetividade e o da redução do real da pesquisa em 

partes que o compõe. Nessa trajetória, que assumo como construção teórica científica, 

advogo que, em vez de se abandonar a vertente subjetiva da  pesquisa, esta está 

intimamente intrincada com a vertente objetiva e, em vez de exorcizá-la, penso que 

deva ser reconhecida e elucidada como constitutiva do processo científico. Desta forma, 

acredito, afirmamos nossa condição docente e reafirmamos nossa condição cidadã. As 

marcas subjetivas tornam-se um instrumento a serviço da própria construção do 

conhecimento científico. 

Assim, os fios do pensamento científico muitas vezes não coincide com os fios do 

pensamento imaginário de nossas salas de aula. Temos o desafio de tecer redes  com 

todos os fios, a partir da ordem instituída, para conseguirmos nos alimentar de 

esperança, fortalecendo o nosso papel social, o nosso compromisso político. 

Assumimos, como pressuposto, de que há articulações caóticas em todas as direções e 

sentidos e que, nós mesmos, detemos os processos auto-organizativos de produção e 

reprodução do cotidiano escolar, na medida que ativamos a construção de consistentes 

redes de saberes. 

Exponho o dizer de João Cabral de Melo Neto: escrever é estar no limite de si 

mesmo, analogamente, encaro pesquisar como um estado de limite de mim mesma e, 

assim, pode-se iniciar um outro texto, tecendo a manhã dos limiares do currículo para a 
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educação de jovens e adultos, com aqueles que, como eu, compartilham da 

compreensão de que 

Um galo sozinho não tece a manhã: 

Ele precisará sempre de outros galos. 

... Para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos
2
. 

E, ainda, como ditos populares nossos e de nossos alunos: uma andorinha só não 

faz verão. 

  

                                                           
2
 NETO, J. C. de M. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.1995. 

 



 

 24  

 

I PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

A linguagem da educação, voltada para práxis transformadora, absorvida nesse fazer, 

produz um ritual que manifestamente aponte caminhos de libertação. (Cury, 1987, 

p.120) 
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1.INVENTÁRIOS E PONTES 

Para cruzá-la ou não cruzá-la  

eis a ponte. 

Mario Benedetti 

 

1.1 - Interfaces do currículo com as políticas públicas de educação de jovens e 

adultos 

 

Durante esses 20 anos de educação, trabalhando nos mais diferentes níveis, tive a 

oportunidade de vivenciar situações variadas, ora trabalhando como professora, ora 

como coordenadora e, nos últimos oito anos, como aluna de pós-graduação. A essas 

outras experiências se somaram momentos ricos de troca de pontos de vistas, novos 

conhecimentos e aprendizagens, problematizando-se o desafio de se exercer uma prática 

pedagógica que levasse em consideração as singularidades dos sujeitos da educação, 

pessoas com quem compartilhava a vida cotidiana da escola. Outro desafio se colocava: 

interpretar essa singularidades sem perder de vista a dimensão de totalidade da prática 

educativa. 

Como professora, recordo muito. Recordo o primeiro dia de aula. Recordo mais 

ainda; a primeira reunião com os técnicos da Secretaria de Educação, quando, recém-

concursada, escutei: os professores novatos vão assumir as salas de alfabetização. 

Recordo a chegada à escola e a entrada na sala de aula. Como o cenário do meu 

primeiro dia de aluna, foi também o cenário com os meus alunos: sentados em fileiras, o 

quadro negro, a mesa e a cadeira - no primeiro dia de aula, os alunos não ficam 

dispersos pela sala. A imagem é uma só: todos contritos, sentados, olhares curiosos e 

desejosos, aguardando a entrada triunfal da professora. Recupero minha experiência de 

infância escolar, aluna, aos seis anos de idade. Vi, resignificado nesse novo( e 

conhecido cenário) da escola, o ano de 1986, meu lugar de trabalho, minha sala de aula, 

em uma classe de alfabetização, por ser professora novata, e agora, em pleno século 

XXI, ao penetrar nas salas de EJA, como pesquisadora, encontro marcas daquele 

mesmo cenário, marcas essas que extrapolam o contexto da aula, como as reuniões de 

coordenação e os roteiros elaborados pelos alfabetizadores. 
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Relembro. Somam-se os encontros de planejamento com a coordenadora, quando 

esta orientou que a cada dia deveria ser elaborado um roteiro para ser dado o visto. Por 

“previsão científica” ou, talvez, por sentimentalismo, guardei esse caderno de roteiro. 

Transcrevo alguns, anexando figura de seu original neste estudo 

 

 

 

 

 

FIGURA I Roteiro 03/03/86–Caderno de roteiro diário da alfabetização/1986. 

Arquivo pessoal da autora. 
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FIGURA II Roteiro 03/03/86 a 07/03/86 –Caderno de roteiro diário da 

alfabetização/1986. Arquivo pessoal da autora. 
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FIGURA III – Roteiro Segunda semana. Caderno de roteiro diário da 

alfabetização/1986. Arquivo pessoal da autora. 
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Esses roteiros revelam uma prática. Pergunta-se: o que seria leitura incidental?  

O que significa revisão de coordenação motora, conversas sobre o método de 

ensino? E tanto mais. Revela mais. Mas não é meu propósito elaborar a etnografia da 

minha prática. Com certeza é um campo rico que tem muito a se investigar. Recupero, 

em cursos que ministro, a atividade do dia de terça-feira, da semana de 10 a 14/03/86 – 

desenho livre a partir de figuras geométricas. É provocador que ainda hoje os 

professores relatam ser essa uma atividade prazerosa nas salas de Educação de Jovens e 

Adultos. Não me proponho a criticar esses roteiros. Apenas, eles aqui se inserem como 

elementos para auto-reflexão de uma trajetória pessoal, que se ressignificou e foi 

constituindo-se nas contradições do cotidiano escolar. 

Às vezes me perco. Muitas vezes me procuro nesses depoimentos e nesse 

exercício de recuperar da memória minha prática docente, com as tantas que hoje 

convivo e que sou responsável de mediar a sua reflexão e a sua construção. Meus alunos 

de cursos de licenciaturas, no ano 2002, no ensino superior, são muitos os rostos dos 

meus alunos da alfabetização do ano de 1986: ainda suportam a aprendizagem em 

roteiros, em revisões e em “leituras incidentais” do mundo. 

Como Alice, Em Alice no País das Maravilhas, sentia-me em um impasse: Qual 

caminho seguir? Eis o diálogo entre Alice e o Gato, que se atualiza como diálogo das 

reuniões de planejamento que participei, quando alfabetizadora, que mediei como 

coordenadora e que, ainda hoje, presencio com os professores, enquanto pesquisadora. 

 

_ Podia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? 

_ Isso depende muito do lugar para onde você quer ir ... - Disse o gato 

_ Não me importa muito onde ... - Disse Alice. 

_ Nesse caso não importa por onde você vá - Disse o Gato. 

_ ...contanto que eu chegue em algum lugar! - acrescentou Alice como 

explicação. 

_ É claro que isso acontecerá - disse o gato - desde que você ande por 

algum tempo. 

Concluo assim, essa breve revisão de minha prática de alfabetizadora, com a idéia 

bakhtiniana de inacabamento (BAKHTIN, 1986),
3
 aspecto que retomo nas relações entre 

                                                           
3
 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo:Hucitec, 1986. 

Enfatizo o caráter de incompletude da linguagem, como o espaço ideal para a inserção de outros  

discursos. As implicações da visão bakhtiniana de linguagem carregam uma compreensão de 
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linguagem e currículo, particularmente, entendendo a linguagem como forma de 

interação e o currículo como a confluência de saberes pedagógicos e culturais, 

mediatizado pelas práticas de significação. 

O discurso curricular, historicamente, tem oficializado uma concepção de 

linguagem de caráter utilitarista e instrumental, o que ocasiona a existência de uma 

reunião entre o normatizar e o elitizar de práticas de sucesso escolar, que são registradas 

em documentos oficias, no bojo de modismos educacionais. Essa reunião prescreve 

práticas e modelos de trabalho para a sala de aula, negando a ocorrência de uma 

concepção de linguagem fundada no diálogo. 

A problematização das relações entre currículo e linguagem encontra uma ponte 

de convergência na visão pós-estruturalista da teoria de currículo, que tem em 

Silva(1997) um defensor. A visão pós-estruturalista orienta a centralidade do papel da 

linguagem e do discurso na constituição do sujeito social. Com esse entendimento, 

reconhece-se que os conhecimentos escolares são partes de uma cultura, compõem uma 

cultura, já que esta se produz nas práticas de significação dos homens com o mundo e 

entre si. 

Acresce-se que o currículo, assim compreendido, é uma prática de significação, e, 

por assim se constituir
4
, materializada em textos e redes de significados das práticas 

discursivas. 

As pesquisas realizadas no âmbito da formação de professores para o segmento 

da Educação de Jovens e Adultos têm evidenciado a precarização e a ausência de uma 

política nacional de formação docente, enfatizando-se a necessidade de uma preparação 

específica dos professores que atuam em EJA (MACHADO, 2000). Diversos aspectos são 

relatados no processo de formação, dentre eles, o trabalho desenvolvido por professores 

leigos e voluntários que gera um caráter “amador” e provisório nas ações. 

A complexidade e a especificidade do trabalho com jovens e adultos implica na 

profissionalização dos seus professores, na adoção de medidas de caráter contínuo e 

sistemático para as classes de EJA, uma vez que a prática pedagógica com jovens e 

                                                                                                                                                                          

que a sala de aula é uma comunidade ideologicamente constituída por discursos conflitantes e 

polêmicos, que trazem em suas condições de produção o Vazio a ser complementado 

(preenchido) pelo discurso do outro. 
4
 Como prática de significação, postulo a inclusão das noções de condições de produção e de 

condições de reprodução dos discursos da aula, afirmando que não é o discurso per si que se 

caracteriza como produtivo ou reprodutivo, mas são as condições nas quais este se gesta e se 

sustenta que o define como autoritário ou dialógico.  
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adultos exige uma metodologia que contemple os saberes construídos nas práticas 

sociais, na diversidade cultural e no universo do aluno trabalhador. 

Um novo paradigma de Educação de Jovens e Adultos é pautado a partir do 

referencial teórico de Paulo Freire: a educação libertadora
5
. As novas concepções 

privilegiam a relação do educando com o mundo, reforçando os procedimentos de 

reflexão e ação, bem como a dialógica educando/educador. Os trabalhos por ele 

desenvolvidos vieram a se constituir no embasamento teórico/metodológico do que 

chamamos de educação popular. E esta foi sendo divulgada por intermédio de inúmeros 

agentes: intelectuais, artistas, estudantes, militantes de igreja, militantes políticos e de 

setores da população que se sentiam comprometidos politicamente com as classes 

populares e buscavam uma real transformação social. 

Na reflexão pedagógica sobre EJA faz-se necessário levar em consideração as 

dimensões sociais, éticas e políticas, atualizando-as ante as novas exigências culturais e 

aos paradigmas que regem Educação Popular, tendo em vista o princípio de que ao 

jovem ou adulto analfabeto, na condição de aluno(a), é imputado(a) um saber adquirido 

na “labuta da vida”. 

Despertar no docente e discente a consciência de que a cidadania do outro 

depende da nossa própria cidadania constituiu uma tarefa das mais prementes para o 

trabalho com EJA. Para tanto, a formalidade dos conteúdos deve ser flexibilizada, 

explorando-os em uma perspectiva social e política, por meio de ações pedagógicas 

dialógicas. 

Nesse sentido, na concepção de alfabetização encarna-se uma política cultural, 

que sugere um projeto renovador, pautado em uma teoria emancipadora. A conceituação 

de alfabetização é um construto significativo, que apresenta dois lados de uma moeda: 

(1). É um conjunto de práticas que atuam para conferir poder aos seus sujeitos, e, por 

outro lado,(2) para marginalizar as pessoas. No sentido mais amplo, a alfabetização é 

um conjunto de práticas culturais, vivenciadas pelo uso da linguagem, que podem ser 

analisadas como instrumento de reprodução das formações sociais existentes; ou como 

um conjunto de práticas culturais que promovam atitudes de autonomia.  

Essas atitudes de autonomia conferem ao trabalho na sala de aula a 

(re)aprorpriação de saberes e de troca de valores que, uma vez reelaborados pela 

                                                           
5
 FREIRE,P. Pedagogia do Oprimido.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. Primeira edição de 

1970. No ano de 2002, esta obra já se encontrava na 17
a
 edição. Também em FREIRE, P. 

Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967, vislumbram-se as 

origens do paradigma da educação libertadora. 
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linguagem, constitui o ponto de partida para uma nova aprendizagem, ao se confrontar a 

gramática da escola com a gramática do aluno. 

A alfabetização envolve os processos de leitura e de escrita , os quais devem 

possibilitar uma ampliação da visão de mundo e um exercício mais consistente da 

cidadania por parte dos alfabetizandos. Por assim postular, alguns autores (TFOUNI, 

1988; SOARES, 1999) inscrevem a palavra letramento, para conferir essa prática cidadã 

ao termo alfabetização. 

A ideia de que a alfabetização resume-se à aprendizagem da língua padrão 

permeia grande parte das práticas escolares e manifesta uma lógica perversa de déficit 

cultural e linguístico. Enfocamos que a alfabetização não é um mero conjunto de 

domínio de habilidades que visem a aquisição da língua padrão dominante. Essa 

compreensão refuta a concepção de alfabetização como prática cultural, pois elege e 

elitiza um modo de falar e de escrever como único padrão correto em uma sociedade 

letrada, sobremaneira, diversa e pluricultural. Talvez, por aí, se justifica-se o 

quantitativo de analfabetos funcionais, terminologia denunciadora dos equívocos 

metodológicos e também teóricos dos programas compensatórios de alfabetização 

implementados, particularmente, pelos organismos de Estado. 

A alfabetização tida como acesso ao código escrito, desprovida de uma vestimenta 

ideológica da imersão desse sujeito no mundo da escrita, nessa perspectiva, serve para 

fazer adultos mais produtivos como trabalhadores e cidadãos numa sociedade dita 

letrada. A despeito de seu apelo à mobilidade econômica, a alfabetização funcional 

reduz o conceito de alfabetização, e a pedagogia a que ele se ajusta, aos requisitos 

pragmáticos do capital; consequentemente, as noções de pensamento crítico, cultura e 

poder desaparecem sob os imperativos do processo de trabalho e da necessidade de 

acumulação de capital. 

 

E ainda, Geraldi (2001): 

 

 Desloca-se, nessa perspectiva, a questão do ensino ou não-ensino da 

língua padrão – que para as práticas escolares resume-se à modalidade 

escrita das classes dominantes- para a questão da circulação de 

diferentes composições discursivas e para a utilização de diferentes 

elementos do baú de tradições constituído ao longo da história dos 

homens, porque, se nestes estão as memórias do passado, as 
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composições resultam dos cálculos da enunciação presente com base 

nas memórias do futuro das diferentes classes sociais, 

independentemente da variedade lingüística que domina cada um dos 

narradores desta história (GERALDI, 2001. p.7). 

 

Soares (1999, P. 32) enfoca letramento como “resultado da ação de ensinar e 

aprender as práticas sociais da leitura e escrita; o estado ou condição que adquire um 

grupo social ou indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais”. Afirma ainda que um indivíduo alfabetizado não é um indivíduo 

letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, é 

o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, 

mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 

responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Enfim, letramento 

é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais da 

leitura e da escrita. 

Costumo afirmar que, metaforicamente, Paulo Freire já advogava um plano 

conceitual para o termo letramento, ao afirmar que “ a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra”. Essa máxima de Freire, banalizada no nosso cotidiano escolar, se 

refletida com rigor, possibilita a incorporação de atitudes de letramento, como um 

exercício em constante elaboração, para o trabalho nas classes de EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos, dadas as suas características, requer um perfil 

profissional que a maioria dos seus professores ainda não apresenta, uma vez que os 

cursos de formação de professores não incluem estudos sobre a área. Assim,  é 

importante que se desenhe, no alfabetizador, um perfil que seja contornado com a marca 

do compromisso político, entusiasmo para prover mudanças significativas, competência 

para conduzir o processo de reconstrução da aprendizagem, identificação cultural e ética 

na condução do processo educativo e domínio de competências próprias à aquisição do 

campo de linguagem. 

Em uma sociedade letrada a escrita é um produto cultural por excelência. Assim 

entendendo a escrita, os processos para sua apropriação são resguardados em maneiras 

de se relacionar com o objeto conceitual escrita e com o objeto cultural escrita. Essas 

duas vertentes se imbricam no processo de alfabetização e nunca se revelaram de 

maneira tão provocativa, quando se trata de alfabetização de jovens e adultos. 
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A escrita e a alfabetização nem sempre são enfocadas em conjunto pelos 

estudiosos. Tfouni (1988), ao criticar o conceito de que a alfabetização resume-se, 

meramente, à aquisição da escrita, enquanto aprendizagem de habilidades para as 

chamadas práticas de linguagem e, considerando esse conceito restrito em relação ao 

amplo horizonte da escrita, adota o termo letramento para melhor precisar o campo 

semântico e epistemológico. Postula que o termo letramento é mais amplo e apropriado 

porque, por sua vez,  

 

... focaliza aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre 

outros casos procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades 

quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita pouca 

generalizada; procura saber quais práticas psicossociais substituem as 

“práticas letradas” em sociedades ágrafas. Desta forma o letramento 

tem por objetivo estudar não somente quem é alfabetizado, mas 

também quem não é alfabetizado.(TFOUNI, 1988.p.16) 

 

Tornam-se pertinente para esse estudo as considerações acima citadas porque é 

uma forma de dotar a alfabetização de uma dimensão histórica e cultural -letramento- e 

aponta para a heterogeneidade. É constatado que as classes de alfabetização são 

caracterizadas por níveis distintos de como o alfabetizando se relaciona com a escrita e 

com a leitura. Assim, o letramento, ao apontar o outro lado da alfabetização, os não 

alfabetizados, mas que são letrados, desmitifica a noção de que a cultura apenas 

perpassa o currículo e confere à leitura e à escrita a dimensão cultural de objetos 

produzidos historicamente.  

Ribeiro (1999) explora a natureza do letramento como fenômeno cultural, 

afirmando que em sociedade complexas o alfabetismo é heterogêneo, comportando 

práticas de uso da linguagem escrita com diversificação.  

 

A variedade das práticas de alfabetismo possíveis e suas relações com 

outras peculiaridades culturais de subgrupos são constitutivas da 

pluralidade da cultura e, nessa medida, devem ser compreendidas e 

valorizadas. (RIBEIRO, 1999,p.245) 
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Retomamos Silva (1997), quando aponta que as concepções correntes de currículo 

vêem a cultura como produto acabado e finalizado. Essa outra forma de ver a 

alfabetização e, consequentemente, trabalhar com a cultura da sala de aula é vista como 

trabalho de criação da cultura por esse autor. 

 

Em vez de seu caráter final, concluído, o que fica ressaltado nessa 

outra concepção é a produtividade, sua capacidade de trabalhar com 

materiais  recebidos, numa atividade constante, por um lado, de 

desmontagem e desconstrução e, por outro lado, de remontagem e 

construção.(SILVA, 1997, p. 5) 

 

O não alfabetizado é uma condição imposta a um indivíduo. Um indivíduo não 

alfabetizado, ao contrário do que se pensa, tem um jeito de fazer e de dizer as 

representações sobre a escrita, com uma capacidade a ser revelada de como se resolve 

as contradições que se estabelecem no processo de apropriação da escrita. 

A apropriação da escrita distingue-se da aquisição da escrita. As classes de 

alfabetização de adultos podem pautar o seu trabalho em uma dessas duas direções. Mas 

o que seria a prática docente na vertente da aquisição ou da apropriação? Consideramos 

que a discussão sobre esses dois termos não é apenas briga terminológica. A sua adoção 

revela uma maneira de fazer na sala de aula. E assim, diante de nossa experiência, 

somos instigados a pautar o trabalho de alfabetização de jovens e adultos, na perspectiva 

cultural, no plano da apropriação de saberes. A condição de não-alfabetizado não está 

no fato de ser ou não alfabetizado, mas em ser ou não letrada e grafocêntrica a 

sociedade em que esses indivíduos vivem.  

A escrita inaugurou uma nova etapa na história da humanidade. Com ela mudaram 

as relações entre o indivíduo e a sociedade O sujeito pôde projetar sua visão de mundo, 

sua cultura, seus sentimentos e vivências, no papel. Ao fazer isso, pôde analisar o 

próprio conhecimento das coisas e do mundo. O saber que era condicionado pela 

subjetividade se tornou objeto possível de se distanciar, a experiência pode ser 

compartilhada sem que o autor e o leitor necessariamente presenciem o mesmo 

contexto. 

A sofrida realidade educacional de nosso país se expressa em números alarmantes 

que denunciam a ausência de uma política austera e eficaz de acesso e permanência na 

escola. Contingentes populacionais expressivos estão fora da escola e continuam a ser 
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excluídos. É vergonhoso verificar que a taxa de analfabetismo do Brasil, segundo a 

UNESCO, em 1993, girava na ordem de 47%, colocando o Brasil no ranking dos dez 

países com maiores índices de analfabetismo, mesmo apresentando-se uma posição 

econômica gradativamente superior aos seus pares Esses dados, se nos espantam e 

envergonham, comprovam também que a realidade do analfabetismo no Brasil é sócio-

historicamente construída e dependente da concentração de renda em pequenas parcelas 

da sociedade. Há uma íntima relação entre analfabetismo e pobreza. 

Ao observarmos os percentuais de analfabetismo da população brasileira de 15 

(quinze) anos por gênero, apontados pelo IBGE, no ano 2000, constata-se que a taxa 

média de analfabetismo em 1980 foi de 25,4%, assim distribuída: 23,6% homens e 

27,1% mulheres. Em 1991, há uma queda nessa taxa média pouco expressiva passando 

para 20,1% distribuída:em 19, 8% homens e 20,3% mulheres. Em 1996, observa-se uma 

redução do índice a taxa média geral de 14,7%: 14,5% homens e 14,8 mulheres. Em 

todos os casos, observa-se que as mulheres apresentam um índice de analfabetismo 

superior ao dos homens. 

A estrutura que sustenta o analfabetismo no Brasil é histórica e colonial. O 

conhecimento dos aspectos estruturais e, por sua vez, a análise das implicações 

conjunturais servem como indicativos para se apoiar a análise do fazer docente nas 

classes de alfabetização. Dentre esses aspectos, sabemos que a democratização da 

escola não se tem feito acompanhar da necessária transformação da escola e aí se pontua 

o currículo como espaço crítico para evidenciar os resultados que esperamos alcançar. 

Embora seja difusa a identidade curricular da Educação de Jovens e Adultos, ela 

tem clara a sua clientela. São adolescentes, jovens e adultos que não complementaram a 

escolaridade por motivos que envolvem questões políticas, sociais e econômicas.  

Qualificar a prática pedagógica de Educação de Jovens e Adultos exige investigar 

as relações entre o currículo e a cultura, considerando-se as práticas que se estabelecem 

com a linguagem nos planos rotineiros e rituais.
6
 

Ao se tratar de plano rotineiro e plano ritual da aula enfoca-se, 

necessariamente, os aspectos metodológicos que conformam a aula. Nesse 

particular, Ribeiro et al. (1992) afirmam que os processo metodológicos na 

educação de jovens e adultos, grosso modo, inserem-se em dois paradigmas: 

Educação Freiriana e Educação Popular. 

                                                           
6
 Reelaboro esses dois planos na análise e discussão dos dados deste estudo.  
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O primeiro considera o adulto analfabeto como um objeto a serviço do 

capital, como mão-de-obra a ser explorada pelo mercado de trabalho. 

Essencialmente autoritário, o paradigma da Educação Permanente reduz o papel o 

educando, pois a esse é negado a participação nos processos de intervenção e 

discussão da aula. E complementa: 

 

Processos metodológicos decorrentes deste modo de  educação de 

adultos acabam por incorporar esta forma de ver o educando. Os 

jovens e o adultos desescolarizados estariam sendo submetidos a 

projetos educacionais produzidos fora do seu interesse e sem a sua 

contribuição. Sua participação se daria pela adaptação acrítica ao 

modelo de desenvolvimento e, para tanto, o estado deveria dar ao 

educando os instrumentos necessários a esta adaptação. 

(RIBEIRO;1992. p.13) 

 

O outro paradigma, Educação Popular, centra-se nos ideais de Paulo Freire, 

reforçando a dialogicidade e a dialeticidade do processo de construção do 

conhecimento, imprimindo à educação tanto um caráter pedagógico, como, 

essencialmente, político. Nesse paradigma, a definição de O QUÊ ENSINAR é 

definida pelos questionamentos precedentes de O POR QUÊ e PARA QUEM se 

ensina o que se ensina. Configura-se a crítica à noção ingênua de possibilidade de 

transformação da sociedade, exclusivamente, pela ação escolar, à concepção da  

Escola como redentora da Nação. 

Confrontando-se os dois paradigmas Ribeiro(1992) pontua que 

 

... diferentemente dos objetivos da educação permanente, que tem 

o projeto político construído fora dos objetivos dos grupos 

populares e sem a participação deles,  a educação popular  se 

pretende como uma metodologia ativa, onde os elementos 

participativos são parte intrínseca da forma como a  educação se 

dá.(RIBEIRO, 1992, p. 14). 

 

A escola como a conhecemos, carrega mais monologismos em suas práticas do 

que polifonia. Uma escola monológica é aquela em que a homogeneidade de sentido 
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sobressai. Esse tipo de trabalho com a linguagem exclui a dimensão criadora; a língua 

passa a servir, numa análise mais ampla, até mesmo como instrumento de reprodução 

do sistema. Por sua vez, na perspectiva da polifonia, 

 

Não existe nem a última palavra e não existem fronteiras para um 

contexto dialógico (...) Em qualquer momento do diálogo existem as 

massas enormes e ilimitadas de sentidos esquecidos que serão 

recordados e reviverão em um contexto e num contexto novo. 

(BAKHTIN, 1986, p. 49) 

 

Direcionada à prática docente, configura-a como de caráter auto-reflexivo e 

histórico. Freire(1997), retomando estudos anteriores, atesta que o caráter auto-reflexivo 

do fazer docente é fator determinante para uma práxis educacional autônoma, crítica e 

criativa. Por desdobramento dessa tese, o currículo inscreve-se como elemento central 

das reformas educacionais e como o espaço no qual se concentram e desdobram as lutas 

em torno dos diferentes significados da apropriação do capital cultural do mundo 

letrado. 

Essa abrangência do conceito de currículo retoma os pressupostos da Educação 

Popular, os quais, no decorrer de novos estudos, foram ampliados, resignificando-se 

acepções de trabalho com EJA, como uma prática de resistência aos conceitos pré-

definidos.  

E, assim, perguntamos de que forma as definições curriculares consideram a 

cultura, o trabalho e o conhecimento? Como se ressignifica, o currículo para EJA, a 

partir das práticas discursivas da sala de aula? 

Olhar a ação docente das classes de alfabetização sob esse prisma, permite 

trabalhar o espaço crítico no currículo, conforme considera Silva(1997): 

 

As visões tradicionais sobre as relações entre currículo e cultura estão 

assentadas numa concepção estática e essencializada da cultura. Esta, 

mesmo quando vista como resultado da criação humana, é concebida 

como um produto acabado, finalizado. A cultura aqui é abstraída de seu 

processo de produção e se torna simplesmente uma coisa, se torna 

reificada, petrificada e cristalizada. Esse processo de reificação é 

concomitante ao processo de essencialização: a cultura é, a cultura não 
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é feita, não se transforma.... Nessa perspectiva, o trabalho incerto e 

indeterminado da linguagem e da cultura, o processo aberto e 

vulnerável da ação simbólica, tende a ser fixado, imobilizado, 

paralisado. A prática humana de significação fica reduzida ao registro e 

a transmissão de significados fixos, imóveis, transcendentais. A cultura 

fica definida através e uma semiótica contida, cerrada, congelada. A 

prática disseminante e produtiva de significação, da cultura, excede, 

revolta-se, espalha-se incontrolavelmente. Há aqui uma primeira 

indicação para trabalhar o espaço crítico do currículo (SILVA, 1997, p. 

12) 

 

Apresentam-se questionamentos frente ao exposto: Os professores tem percepção 

dessa indicação proposta por Silva(1997), acima transcrita.? E, se assim o for, como 

eles articulam selecionam e organizam os conteúdos que se traduzem em objetivos da 

aprendizagem nas classes de alfabetização? E ainda, de quais conteúdos e objetivos 

tratam o ensino nessas classes? 

Encontram-se, na literatura sobre educação, depoimentos de educadores que 

afirmam que a escola pública comporta uma prática transgressora. Há, na escola 

pública, uma prática extremamente inovadora, pouco investigada e debatida. A aula, em 

si, é uma acontecimento singular, carregado de significações e exposições de modos de 

fazer. Todo processo de essencialização acabe sendo um processo de reificação. 

Particularizo certos elementos conceituais, delimitando-os com as interpretações 

relativas que emprego neste estudo. Respaldam-se em constatações definidas pela 

sociologia da educação, por sua vez, pertinentes ao propósito deste estudo, a saber: 

- O currículo define os papéis de professores e alunos em relações assimétricas na 

sala de aula.
7
 

- A escola é uma instituição que se estrutura socialmente em relações de poder.  

- A práxis educacional não se enquadra em taxionomias de objetivos ou técnicas 

pedagógicas. É um conjunto de determinações subjetivas e de determinantes 

históricos. 

                                                           
7
 A assimetria de papéis é de autoria de Bakhtin(1986). Enfoca as relações discursivas, 

afirmando-se a identidade dos sujeitos envolvidos, no plano horizontal do percurso da aula. 

Relações de A e B e não de A para B. 
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- O currículo é um fenômeno ideológico e cultural que se expressa em práticas 

pedagógicas. 

 

A partir dessas constatações, apresento sinteticamente, um percurso histórico das 

acepções do currículo, assentado em uma divisão em estudos tradicionais e estudos 

críticos. 

Na vertente conservadora, o currículo de natureza tecnicista tem permanecido em 

evidência até nossos dias. A lógica da necessidade da eficiência, da eficácia e da 

produtividade marcou o discurso curricular sedimentado nessa vertente. As questões da 

ideologia, do conhecimento como processo e do poder são ignoradas, cedendo lugar ao 

metodológico e profissional. 

A outra vertente trata das relações da teoria com a prática, sob a perspectiva do 

processo histórico e social. Reconceptualizam-se as noções de sociedade, da experiência 

e a dialética do conhecimento, inserindo a noção de subjetivação como resistência social 

e afirmação de singularidades. 

Pode-se, grosso modo, dividir esse campo. O campo tradicional abarca um vasto 

grupo de teorias derivadas de estudos de reprodução social, admitindo a dependência 

da educação em relação à sociedade, concluindo que a educação e a escola carregam 

uma função reprodutiva. Abarca, também, o grupo de teorias de reprodução cultural, 

ampliando a sua aplicação para o campo da consciência coletiva de sujeito e de cultura. 

Giroux (1986, p. 71) faz uma crítica positiva sobre as teorias da reprodução 

cultural, afirmando: “as teorias de reprodução cultural fizeram um relevante esforço 

para desenvolver uma sociologia do currículo que unisse cultura, classe e dominação 

com a lógica e os imperativos da escolarização”.  

A trajetória histórica de constituição do campo epistemológico do currículo 

aponta para a inclusão da análise das estruturas de poder e da potencialidade da  

intervenção radical da ação humana como elementos provocadores de uma outra 

concepção de currículo. Os teóricos adeptos dessa compreensão inserem o referencial 

gramsciano em suas teses, admitindo a superação da teoria da reprodução, propondo 

uma visão radical da educação. 

Enfatizando-se as noções de poder e subjetividade, alguns teóricos partem de 

estudos foucaltianos para intervir no campo de currículo. Encontram-se, por exemplo, 

os trabalhos de Silva (1987) e Corazza (2001). 
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A construção teórica do currículo como ciência é recente. Os autores do currículo 

que se detiveram na denúncia da ideologia e do poder abriram caminho para a 

construção de um currículo crítico na sala de aula e, simultaneamente, apontaram para a 

necessidade de se enveredar pela complexidade da interação cotidiana nas escolas. As 

conclusões gerais de trabalhos e pesquisas desenvolvidos na abordagem crítica da teoria 

curricular tendem a focalizar a mediação cultural e simbólica que interfere nas relações 

entre currículo/sociedade/ciência. 

Em educação busca-se a homogeneidade educativa como forma para ensinar e 

aprender. É o único oficio que trabalha com heterogeneidades, com singularidades 

únicas, mas que tem como parâmetro um modelo homogêneo de negação da 

individualidade. 

Tanto os estudiosos da história do currículo, como os pesquisadores de outros 

campos educacionais têm analisado o conteúdo ideológico da educação. Identificam-se 

nos currículos oficiais os apelos morais, estereótipos de classe social, gênero e etnia, 

indicam-se alternativas pedagógicas que contribuam para a conquista da cidadania. 

As experiências dos movimentos sociais têm sido apresentadas como subsídios 

para a elaboração de propostas de educação de adultos que, sugerindo-se a integração da 

escola e da comunidade, na revitalização do currículo, propõe-se atividades curriculares 

em que a educação assente-se na pedagogia dialógica e problematizadora de Paulo 

Freire. 

Discute-se o caráter reprodutivista da escola e dos currículos escolares,  

observando-se a tendência à “higienização” de questões pedagógicas. Estudando-se as 

vivências de professores, alunos e comunidade encontram-se indícios de resistência aos 

valores hegemônicos em educação. Documentam-se revoluções cotidianas que 

contribuem para a reinvenção do currículo. 

Apple (1998) identifica, na vida escolar, os conceitos de currículo oculto como 

uma estrutura construída historicamente. Desse modo, formou-se na escola um conjunto 

ideológico de regras do senso comum que passaram a integrar o currículo, determinando 

a seleção dos seus conteúdos. 

GIroux(1986) contesta o papel reprodutivo da escola e relativiza o papel da 

cultura e da ideologia como elementos constitutivos de um currículo. Afirma que os 

estudantes, independente das classes e grupos sociais as quais se vinculam, carregam a 

lógica da dominação e do controle em graus diferentes. E provoca: Pessoas podem 

escolher entre ser sujeitos da dominação ou sujeitos da história. 
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Burnham (1993) insere as noções de complexidade, multirreferencialidade e 

subjetividade como referências para a compreensão do currículo escolar. Dialoga com o 

aporte conceitual de autoria de Ardoino (1992); Barbier(1992); e Castoriadis (1982, 

1987 e 1992), respectivamente às noções citadas, para incursionar sobre a relevância 

desses conceitos no âmbito de uma teoria do currículo. 

A obra de Paulo Freire é destaque para as pontes de uma teoria de currículo para 

EJA. Não há, na sua obra, uma intenção de se propor um composição de currículo. Sua 

exposição é especulativa e provoca interfaces para a construção de uma teoria do 

currículo no segmento da Educação de Jovens e Adultos. 

As reflexões de Paulo Freire sobre currículo encontram-se de forma dispersa. Ao 

aproximar seus pressupostos e recolhê-las, depreende-se que as questões de currículo 

imbricam-se com as questões da cultura e do conhecimento. 

A obra freiriana trabalha a questão epistemológica no currículo, considerando 

o ato de recriar como produção coletiva de conhecimento. Neli Silva ( 1990)Afirma que 

o ciclo de conhecimento envolve dois momentos: 

 

O primeiro é o da produção de um conhecimento novo, de algo novo. 

O outro momento é aquele em que o conhecimento produzido é 

conhecido ou percebido...O que acontece, geralmente, é que 

dicotomizamos esses dois momentos, isolamos um do outro. 

Consequentemente, reduzimos o ato de conhecer o conhecimento 

existente a uma mera transferência do conhecimento existente. E o 

professor se torna exatamente o especialista em transferir 

conhecimento. Então, ele perde algumas  das qualidades necessárias, 

indispensáveis, requeridas na produção do conhecimento, assim como 

no conhecer o conhecimento existente. Algumas dessas qualidades 

são, por exemplo, a ação, a reflexão crítica, a curiosidade exigente, a 

inquietação, a incerteza – todas estas virtudes são indispensáveis ao 

sujeito cognoscente. (FREIRE, apud NELI SILVA, 1990, p. 15) 

 

No campo do currículo, identificam-se fatores que interagem com o fazer 

pedagógico dos docentes, influenciando as suas ações como sujeitos da transformação 

curricular. Alguns são fatores pessoais, tais como histórias de vida, formação 

profissional, interesses, compromissos e desejos subjetivos. Outros são de ordem 
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institucional, tais como condições de trabalho escolar, organização curricular, história, 

cultura e atmosfera política da escola; há, também, fatores de natureza social, 

relacionados ao contexto econômico, político e cultural.  

As delimitações teóricas sobre currículo que se constituem como instrumentos 

para  interpretar realidade tão complexa englobam concepção de currículo como 

construção social, resultado de convergências, conflitos, contestação, mediações, 

envolvendo múltiplos interesses, sujeitos e ações (ALVES, 1998
 
a e 1998 b; APPLE, 1995; 

SILVA, 1995, 1997 e 1998). A isso articula-se a idéia de que o professor possa constituir-

se como intelectual transformador, atuando como sujeito na elaboração de uma contra-

hegemonia, na superação das relações vigentes de poder e na reinvenção curricular 

(GIROUX E MCLAREN, 1986). 

Bem como Burnham(1992), quando enfatiza que o currículo escolar deve ter 

como  

 

.propósitos de resistir ao autoritarismo, de burlar rotinas 

massacrantes, de mudar padrões estereotipados. Essas últimas 

práticas -- de resistência- constituem-se em base de construção 

de um conhecimento não-acadêmico que contribui para a 

crítica, a barganha, o enfrentamento, o escamoteamento de 

modos de relações sociais, inclusive o mundo “fora da escola”. 

Esse conhecimento é considerado fundamental para posições e 

para a própria integridade daqueles sujeitos, tanto no interior da 

escola como fora dela. (BURNHAM,1992, p 94) 

 

Entretanto, ao se observar os professores em frente à constante exigência de 

reinvenção do currículo e da ação docente, reconhece-se a necessidade de articulação, 

refinamento e integração de conceitos teóricos. A idéia do professor como intelectual 

transformador é articulada a outras imagens que afloram hoje da realidade escolar: a dos 

professores como trabalhadores, militantes, atores criativos, autores de histórias, 

construtores de História, educadores, enfim. Dessa forma, o conceito de revoluções 

cotidianas (CERTEAU, 1994), no sentido de elucidar as manifestações de resistência dos 

professores a imposições curriculares, revela as autorias de currículo e se constitui 

como referencial para entender-se o professor como sujeito da transformação curricular.  
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Orlandi (1988) resgata o princípio da autoria da abordagem foucaultiana, a qual 

empregamos em relação a autorias de currículo: 

 

Segundo Foucault, o princípio da autoria não vale, entretanto, 

para tudo nem de forma constante. Há discursos que circulam 

sem derivar seu sentido e eficácia de um autor ao qual se pode 

atribuí-los: conversas, decretos e contratos necessitam de quem 

os assine mas não de autores, receitas técnica que se transmitem 

no anonimato etc. No sentido em que estamos tomando a noção 

de autoria, e que é uma extensão ao de Foucault, a própria 

unidade do texto é efeito discursivo que deriva do princípio de 

autoria. Desse modo, atribuímos  um alcance maior e que 

especifica o princípio da autoria como necessário para qualquer 

discurso, colocando-o na origem da textualidade. E aí 

retomamos Foucault: o princípio do autor limita o acaso do 

discurso “pelo jogo de uma identidade que tem a forma da 

individualidade e do eu.”...De certo modo, explicitar o princípio 

da autoria  é desvelar o que produz o pagamento do sujeito. 

(ORLANDI,1988, p. 61)  

 

Em síntese, entende-se o currículo em sua potencialidade emancipatória, como 

espaço de construção, contestação, reinvenção, revolução e transformação, a partir do 

confronto dialético entre a subjetividade humana (a exemplo da ação, intervenção e 

mediação docente) e as circunstâncias históricas objetivas (cenário educacional, político 

e cultural). 

Duas são as imagens que se depreendem das falas docentes sobre os processos 

de produção de conhecimento. Uma primeira que se refere à imagem de uma árvore e 

originou uma série de estudos psicológicos e sociológicos para compreensão do fazer 

didático e uma outra, a imagem da rede de conhecimento. 

 

Neste ponto, não se pode perder de vista que a metáfora de rede 

contrapõe-se diretamente à idéia de cadeia, de encadeamento 

lógico, de ordenação necessária, de linearidade na construção do 

conhecimento, com as correspondentes determinações 
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pedagógicas relacionadas com os pré-requisitos, as seriações, os 

planejamentos e avaliações. (MACHADO; 1995, p.140) 

 

A metáfora da rede indica que o conhecimento é tecido em contextos escolar e 

não escolares. São conhecimentos que perpassam os cotidianos da escola, indicando que 

o conhecimento do senso comum impregna os modos de ser e de fazer nas salas de aula. 

No cenário internacional, Giroux e McLaren (1987), Goodson (1995), Sacristán 

(1998), Zeichner (1993) e Nóvoa (1995) expõem considerações sobre as políticas 

oficiais de currículo. De acordo com Giroux e McLaren (1987), as políticas curriculares 

oficiais dificultam o desenvolvimento de uma educação crítica, criando obstáculos para 

que os professores se constituam como criadores de currículo; desrespeitam um 

princípio democrático básico, que é o de entender-se a cultura como esfera pública, em 

que a diferença e o diálogo devam ser valorizados. 

Usando argumentos similares, Goodson (1995) refere-se ao enfraquecimento 

político dos professores, no contexto das políticas educacionais emergentes na Grã-

Bretanha. Demonstra que os professores são rotulados como incompetentes e 

apresentados à opinião pública como incapazes de promover índices elevados de 

rendimento escolar. 

Estudando a experiência das reformas educacionais e do currículo na Espanha, 

Sacristán (1998) destaca a racionalidade subjacente a esse tipo de reforma, mostrando a 

desigualdade de posições entre os que orientam a reforma e aqueles que a recebem e 

irão aplicá-la. Nesse sentido, afirma que a retórica da mudança convive com práticas 

conservadoras, pouco democráticas, de se planejar, realizar e avaliar o currículo.  

Outros teóricos críticos da educação, como Zeichner (1993) e Nóvoa (1995), 

afirmam que, em vez de se requerer que os professores ponham em prática o que é 

prescrito em nível central, seria importante oferecer-lhes oportunidades para uma 

prática reflexiva, desenvolvimento profissional permanente e ativa participação como 

autores do currículo.  

Discutindo a implementação de um currículo nacional, juntamente com um 

sistema nacional de avaliação nos Estados Unidos, Apple (1995, 1997) afirma que tais 

políticas públicas se engendram nas relações de poder na sociedade. Entende que tais 

políticas educacionais, desconsiderando a diversidade e as  realidades locais, são 

tentativas de manter os grupos menos privilegiados fora da corrente hegemônica na 

sociedade. 



 

 46  

Apple & Oliver (1995) relacionam as tentativas recentes de reforma curricular ao 

movimento neoconservador nos Estados Unidos. Eles citam a crescente influência de 

ativistas conservadores na educação pública, lembrando “ataques virulentos” desses 

grupos a escolas onde se debate sobre AIDS, sexualidade e relações de poder entre 

gêneros. 

Lembramos que o discurso sobre a modernização das escolas e do currículo 

coexiste com sérios problemas no contexto educacional e social mais amplo, tais como 

precárias condições de trabalho docente, pobreza, marginalização, desemprego 

estrutural e subemprego. Propõe que princípios alternativos aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) sejam estabelecidos, com base em experiências já desenvolvidas e 

que estimulam a construção de currículos pelas escolas.  

Foi a partir de meados da década de 80 que as pesquisas na área de Educação de 

Jovens e Adultos já produzidas e sistematizadas no âmbito de política públicas 

confirmaram-se como referência e densidade no âmbito científico. Alguns 

pesquisadores, com destaque para Torres (2001), concentrou sua atenção nas relações 

entre Estado, Políticas Públicas e Educação de Adultos. Seu propósito, segundo afirma, 

foi definir  

 

A análise da política pública de educação de adultos como 

política pública, tratando de estudar a racionalidade na tomada 

de decisões m educação de adultos e tratando de entender se a 

política pública dos estados latino-americanos era afetada pela  

educação popular, que era outro paradigma ou marco teórico 

conhecido (TORRES, apud GADOTTI, 2001, p.19) 

 

De certa forma, concordamos que não há como enfocar prática docente de 

educação de adultos, sem considerar as matrizes políticas que disciplinam essa “dita” 

formação. A ausência ou a pouca presença do Estado em traçar diretrizes curriculares 

para esse segmento traz conseqüências para se identificar as peculiaridades do fazer 

didático dos professores, quem sabe, até, explicando o porquê da pouca existência de 

estudos sobre a especificidade dessa prática e como esse vazio epistemológico
8
 tem 

                                                           
8
 BURNHAM. T. F. Vazio de significado político-epistemológico na escola pública. Campinas: 

São Paulo. Escola Básica. Coletânea CBE. 1992. 
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contribuído para que as políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos sejam meras 

reproduções do ensino regular. Enfatizamos, anteriormente, que a pesquisa enfoca o 

currículo de EJA, na acepção de que existe um vazio, historicamente determinado de 

constituição de um currículo para esse segmento da educação. Por outro lado, um 

movimento marginal se instaura no fazer cotidiano das classes de jovens e adultos, que 

força, tacitamente, uma tomada de posição , denunciando a negação e silenciamento dos 

organismos públicos na formação docente e na implementação de programas de garantia 

de escolaridade para esse contingente da população. 

Esse vazio epistemológico marca a caminhada investigativa na esfera teórico-

prática da educação de jovens e adultos, com a existência de uma pobreza teórica, já 

apontada e denunciada por educadores e pesquisadores do Brasil e da América Latina 

(RIBEIRO, 1992; TORRES, 1994). Somente em 1997, quando da realização da V 

CONFITEA/UNESCO, chegou-se a um consenso conceitual sobre educação de jovens e 

adultos: 

 

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de 

aprendizagens, formais ou não-formais, graças aos quais as 

pessoas cuja entorno social considera adultos desenvolvem suas 

capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas 

competências técnicas ou profissionais ou as reorientam a fim de 

atender suas próprias necessidades e as da sociedade. A 

educação de adultos compreende a educação formal e 

permanente, a educação nâo-formal e toda a gama de 

oportunidades de educação informal e ocasional existentes em 

uma sociedade educativa e multicultural, na qual se reconhecem 

os enfoques teórico e baseados na prática. ( Art 3
0
 da Declaração 

de Hamburgo sobre educação de adultos, 1997.) 

 

A concepção de educação de adultos transformou-se ao longo dos tempos. A 

Primeira Conferência Internacional sobre educação de adultos foi realizada na 

Dinamarca em 1948 e a concebia como educação moral. A Segunda Conferência 

Internacional foi realizada em Montreal, em 1963, e enfocava a educação de adultos 

como educação formal, continuada na escola, e a educação de base comunitária. Em 

1972, realizou-se a Terceira Conferência, em Tóquio. A educação de adultos recuperou 
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a dimensão de educação formal, tendo como objetivo reinserir jovens e adultos 

analfabetos no sistema de ensino formal . A Quarta Conferência ocorreu na França, na 

cidade de Paris, em 1985 e foi marcada pela pluralidade conceitual sobre o tema. 

Discutiu-se alfabetização e pós-alfabetização, inseriu-se a questão da educação rural, 

educação de gênero etc. Foi a partir desta que o “boom”  conceitual foi sentido e 

propagado mundo afora. 

A partir de 1990, com a realização da Conferência Mundial de Educação para 

todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, documentou-se o entendimento de que a 

educação de adultos seria uma primeira etapa da educação básica e a indissocialbilidade 

da alfabetização com a pós-alfabetização. Em 1997, realizou-se a Quinta Conferência 

Internacional e definiu-se o entendimento de educação de adultos, conforme citado 

anteriormente. 

É recente a definição conceitual de EJA. Muitas vezes inicia-se a definição de um 

conceito pela sua negação. Afirmando-se aquilo que ele não é. A leitura dos relatórios 

das conferências realizadas exemplifica essa afirmação. Inicialmente, afirmava-se o que 

não era a educação de adultos, como tentativa para a sua delimitação. Foi partir de 1990, 

com a realização da Conferência Mundial de Educação para todos, realizada em 

Jomtien, na Tailândia e em 1997, com a realização a Quinta Conferência Internacional 

que se iniciou a afirmação conceitual para EJA. 

Esse procedimento é bem revelado quando se buscar um conceito para educação 

de jovens e adultos/educação de adultos/educação de pessoas jovens e 

adultas/alfabetização de adultos etc. Expressões como educação não-formal, educação 

assitemática são utilizadas para conceituá-lo. São termos muitas vezes usados como 

sinônimos, que contextualizados distinguem-se .Isso revela a marginalidade conceitual 

do termo e, por outro lado, a busca de conferir rigor e identidade científica a esse campo 

teórico. 

Busco inversão desse procedimento, afirmando na discussão dos dados o que a 

educação de adultos é. Faz-se necessário inserir um campo curricular para EJA, 

orientando a sua investigação para a construção de uma base científica que dê conta de 

explicar a natureza da relação dos processos de conhecimento, a função sociocultural do 

trabalho docente, a formação teórico-prática dos educadores e os processos cognitivos 

de aquisição e apropriação das competências lingüisticas. 

Alguns pesquisadores ampliam o campo semântico da Educação de Jovens e 

Adultos com formulações que a entende como instrumento de conquista da cidadania, 
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de luta e de transformação social. Outros se limitam à compreensão de aquisição do 

código alfabético, tendo como único objetivo instrumentalizar a população analfabeta. 

Surge, nesse embate, a noção de letramento, enfocada neste trabalho, como uma 

possibilidade de integração desses dois aspectos, a nosso ver, complementar e não 

excludentes. 

Esse comportamento investigativo fragmentário enfraquece a delimitação teórica 

de Educação de Jovens e Adultos, a sua natureza epistemológica, sua concepção e 

especificidade. Ademais, do ponto de vista teórico, a obra de Paulo Freire continua 

sendo o referencial elaborado de forma sistematizada. Essa afirmação não exclui a 

compreensão de que o referencial freiriano particularizou uma experiência pessoal de 

Paulo Freire com a Educação Popular, enfocando o seu engajamento com questões 

políticas e sociais da época. Busca-se garimpar das suas idéias, os implícitos de um 

currículo para EJA. 

Moura (1999) afirma: 

 

Freire, partindo do contexto histórico que vivia e de sua 

experiência prática com classes populares, elaborou e 

desenvolveu um conjunto de procedimentos pedagógicos que, 

naquele momento, atendia a uma necessidade dos 

alfabetizandos-trabalhadores em desenvolver suas formas de 

comunicação: linguagem oral e escrita e atender suas 

necessidades de organização. O método, portanto, é histórico, 

tem profundas marcas históricas muito configuradas. (MOURA, 

1999, p.13) 

 

A obra de Paulo Freire foi atualizada por ele mesmo e continua sendo por 

pesquisadores que elaboram uma releitura de seu referencial. O próprio Freire advogou 

que não foi sua pretensão elaborar métodos ou teoria de alfabetização. Convidou os seus 

leitores a reinventar e recriar a prática.  

 

Os que põem em prática a minha prática, que se esforcem por 

recriá-la, repensando também meu pensamento. E ao fazê-lo que 

tenha em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas 

num contexto concreto, histórico, social cultural, econômico, 



 

 50  

político, não necessariamente idêntico a outro contexto. 

(FREIRE; 1976, P.17) 

 

Essa "despretensiosidade científica" compõe uma forte característica do modo de 

ser e de fazer educação de jovens e adultos apoiados no paradigma freiriano. 

Encontramos essa marca, quer nos estudos teóricos, quer nas ações cotidianas dos 

professores alfabetizadores. 

Ainda Moura (1999) acrescenta: 

 

Freire acompanha essa nova produção acadêmica, mas não se 

detém em proposições metodológicas para a alfabetização. A 

partir de sua volta ao Brasil, no final de 70, seu objeto de estudo 

se amplia, ele passa a se dedicar as reflexões de categorias mais 

amplas no campo das concepções e das políticas educacionais e 

a desenvolver ações nessa mesma direção. Reconhece e 

recomenda a necessidade de atualização do seu método e, para 

isso, oferece suporte teórico para aqueles que se dedicam à 

alfabetização (MOURA,1999, p.13). 

 

O levantamento bibliográfico para esta investigação buscou compreender a 

produção acadêmica na temática de currículo e educação de jovens e adultos. As leituras 

realizadas apontaram poucos entrecruzamentos entre essas duas temáticas, quando 

tratadas em conjunto. O campo teórico único inexiste. No documento o Estado de Arte 

das pesquisas em EJA, coordenado por Haddad ( 2000) afirma-se: 

 

Os aspectos acima enfatizados poderiam ser aprofundados em 

estudos sobre currículo na educação de jovens e adultos. No 

entanto, essas discussão esteve praticamente ausente nos estudos 

aqui cotejados. (HADDAD; 2000, p. 83) 

 

Com esta constatação, buscou-se relacionar os dois campos e para tanto, escolheu-

se como pano de fundo para sustentar essa relação a análise da prática pedagógica de 

EJA. Assim, a partir das tentativas de interpretação de práticas pedagógicas, extrai-se as 

possibilidades e dimensões possíveis de uma teoria de currículo. 
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O problema do currículo para a Educação de Jovens e Adultos remete a uma 

especificidade cultural. É necessário historicizar esse objeto de reflexão pois, ao 

contrário, pode-se incorrer na fragmentação e abstração de uma realidade. Essa 

historicização da realidade exige que se insira em um currículo para esse segmento as 

seguintes compreensões: 

a) O tema de Educação de Jovens e Adultos não se refere, apenas, a 

uma questão de distorção etária. Ser um adulto é ter uma memória, é 

viver um período histórico, em suma, é ocupar um lugar e pertencer a 

uma origem de gênero, etnia, classe e idade. Portanto, pertencer a um 

segmento etário, significa dominar um conjunto de hábitos, costumes, 

crenças que regula e expões as interações. 

b) Como adulto (jovem, adolescente, idoso) são trabalhadores que 

estudam e não estudantes que trabalham. 

c) Como adultos, trazem o “estigma” da exclusão social, da pouca ou 

total falta de escolaridade. Não assinar o nome, não ler e escrever 

identificam o sujeito adulto como adulto analfabeto, pois este 

defronta-se com situações reguladoras de letramento na sociedade, 

como, por exemplo: a assinatura em documentos, a leitura de placas, o 

desejo de escrever cartas, etc. Possuir esse estado de regulação social é 

pertencer a esse conjunto de exclusão social, a um grupo de homens e 

mulheres que não domina as habilidades necessárias ao domínio dos 

usos da escrita e da leitura. 

d) Seu lugar social implica no entendimento de que são “não-

crianças”. Daí a necessidade de uma pedagogia específica que detém 

instrumentos e estratégias de aprendizagem que apontem para a 

sinalização de códigos de pertencimento social e de domínio dos 

contextos prescritivos de ensino-aprendizagem  

e) A linguagem escolar - metalinguagem da escola- marca as tarefas 

escolares, exigindo uma diferenciação na aplicação entre alunos que já 

passaram pela escola, daqueles que a ela  nunca tiveram acesso. 

 

O movimento de elaboração de um currículo para EJA apresenta, 

metaforicamente, a imagem de um tufão. A imagem é geometricamente um cone 

invertido: a prática pedagógica é a sua base e dela origina-se a depreensão de elementos 



 

 52  

indicadores para uma teoria de currículo, isto é, uma concepção de educação que 

reconhece o educando como trabalhador, remete à relação do conhecimento com o 

mundo do trabalho e enfoca a linguagem como processo dialógico, constitutiva de 

sujeitos e da história. 
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FIGURA IV - MOVIMENTO DE ELABORAÇÃO 

CURRICULAR
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No caso de uma proposta de sistematização de currículo para EJA, faz-se 

necessário que se delimite seu objeto de conhecimento e o que a distingue de outras 

áreas de educação, isto é, a sua especificidade. É preciso demarcar seu  campo de 

estudo, clarificar seus contatos com outras áreas, marcar a sua totalidade e pragmática, o 

que em uma metáfora marxista seria “definir o seu capital”. A presente incursão sobre 

os domínios do currículo para EJA elege a prática pedagógica, a linguagem e o 

cotidiano escolar como limites de investigação do campo epistemológico, acima 

referido. Esse limite é atravessado por uma concepção de educação de cunho político, 

isto é, em referência ao aluno adulto, cujo processo de aprendizagem se destina a 

corrigir ou resolver uma situação de exclusão social e, em referência ao professor-

alfabetizador, como sujeito autônomo de seu fazer e saber nas salas de aula. 

Joia et al. (1999), ao investigar estudos de educação supletiva, expõem sobre a 

necessidade se conferir identidade à Educação de Jovens e Adultos. Como ponto de 

partida, elencam a necessidade de se reconhecer o status social e político desses jovens 

e adultos, como pessoas de classes populares, excluídas não só do sistema de ensino ( 

escola), mas excluídas, também, de outras instâncias sociais Colocam a relevância de se 

considerar os contextos cotidianos em relação às aprendizagens a serem dominadas 

pelos alunos, particularizando o mundo do trabalho e, enfatizam, ainda, a especificidade 

dos modos de aprender do adulto, como pessoas que já dispõem de um sistema de 

valores e crenças (concepções) e de conhecimentos práticos em detrimento do domínio 

de conhecimentos escolares. 

Em se tratando da relação entre a educação e a linguagem, não se pode postular 

uma dicotonia. Essa relação ocorre em concomitância. Não existe linguagem sem 

educação. Esta é materializada pela linguagem. Nesse ponto, afirmamos como 

Rezende(1992) e Osakabe (1991) 

 

Essa ausência de ordem intrínseca ocorre justamente porque 

existe um elemento comum que faz a passagem de um conteúdo 

para outro. Processos teóricos e metodológicos, entendidos 

como esquemas formais e operacionais, que permitem a 

configuração de um conteúdo ou matéria de um determinado 

modo.( Rezende,1992, p.153) 
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Pensar a educação enquanto linguagem é pensar, portanto, a 

educação enquanto processo constitutivo (de) e constituído 

(por) sujeitos. E, como tal, como um processo que tem a 

densidade, a precariedade e a singularidade do acontecimento. 

Daí que não se pode pensar num processo educacional 

consistente sem admiti-lo como tenso, instaurado sobre a 

singularidade dos sujeitos em contínua constituição e sobre a 

precariedade da própria temporalidade que o específico do 

momento implica.(OSAKABE; 1991, P.8 ) 

 

É verdade que nos iludimos com certas convicções pedagógicas. Vigora-se a 

crença de que a educação requer conhecer a vida dos alunos e seus desejos 

individualmente. Quem são nossos alunos? Na tentativa de conhecê-los, professores 

aplicam sondagens como depuração de realidades. É inegável que as tentativas de 

decifrar “ esfinges” constitui-se em uma atitude de mascaramento da realidade para 

conhecer os alunos. Talvez, primeiro relativizar convicções. O que para Nietzsche, são 

inimigas da verdade mais perigosas do que as mentiras. Durante metade do século 

passado não se fez outra coisa em pedagogia a não ser modelar. Modelou-se a criança 

pelo padrão do adulto. “A criança é o adulto de amanhã”. O país é o país do futuro. A 

criança é o nosso amanhã... Parece-me que hoje, vivemos o mito
9
 do adultismo às 

avessas: as práticas pedagógicas de EJA modelam-se pelos parâmetros da educação 

infantil. E vamos nos equivocando metodologicamente ao  responder ao como sem se 

debruçar sobre o por quê, para quê e o quê. Esses questionamentos metodológicos 

sempre vêm acompanhados do verbo trabalhar. Como trabalhar esse ou aquele 

conteúdo? Talvez seja porque o implícito da prática pedagógica acompanhe o campo 

semântico do trabalho, como categoria epistemológica, ou, talvez, o que é grave, pela 

internalização da busca de modelos pedagógicos, comumente denominados de receitas 

didáticas. 

A educação requer o exercício da incompletude humana, o reconhecimento de que 

somos seres incompletos para instigar o percurso de trajetória e da busca. Incompletude 

não é falha, nem espaço vazio. É vazio permissível ao alcançável. Não há mistério nessa 

afirmação. Assim como a linguagem é a expressão maior de nossa incompletude 

                                                           
9
 Discuto mitos referentes à elaboração de currículo para a educação de jovens e adultos, no item 

1.2 desta pesquisa. 



 

 56  

humana, pois para nos completarmos, lançamo-nos no mundo sígnico. Envolver-se com 

educação exige, sobremaneira, o reconhecimento e a apropriação de um “pensamento de 

errância”, o que podemos metaforizar como aquilo que não está a caminho de término 

(fim), e, sim, em estar a chegar. Educação, assim, seria tudo aquilo que fica depois que 

se esquece tudo o que aprendeu. 
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1.2 Mitos de constituição do currículo para Educação de Jovens e Adultos. 

 

No trabalho com jovens e adultos, defrontam-se com algumas compreensões 

ideológicas, que denominados de mitos de constituição de um currículo para EJA. São 

eles: 

 

Mito da concepção compensatória em EJA 

Há desigualdades educativas que precisam ser enfrentadas, sem contudo entender 

essas políticas como compensação de escolaridade negada. A sociologia da educação 

identifica o efeito desnivelado que essa concepção: cada vez que se amplia a 

escolaridade mínima obrigatória, um novo contingente de jovens e adultos fica com 

uma escolaridade inferior aquela a que todo cidadão tem direito. 

 

Mito da idade adequada 

Engloba a afirmação de que a idade adequada para aprender é a infância e a 

adolescência e que a função prioritária ou exclusiva da educação de pessoas jovens e 

adultas é a reposição da escolaridade perdida na idade adequada. A andragogia tem 

ensinado que a realidade do adulto é diferente da criança, mas ainda não se incorporou 

esse princípio nas metodologias para EJA. 

 

Mito do modelo da educação infantil 

A reprodução de modelos de práticas pedagógicas e currículos que deram bons 

resultados são transpostos para as práticas de EJA, reproduzindo-se as formas de 

organização do trabalho escolar, currículos, métodos. A experiência internacional 

recomenda flexibilizar os currículos, meios de formas de atendimento, integrando as 

dimensões da educação geral e profissional, reconhecendo processos de aprendizagens 

formais e informais, combinando meios de ensino presenciais e à distância, de modo a 

que todos os indivíduos possam conter novas aprendizagens e a certificação 

correspondente.  

 

Mito do voluntaridado social 

Reforça a compreensão de que a educação de grupos adultos deve ser ligada à 

ação filantrópica, otimizando-se parcerias. Essa tendência resulta no assistencialismo, 

limitando-se as condições de se elaborar e ofertar um programa de formação de adultos 
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de caráter contínuo. Algumas políticas de Estado trazem em seu bojo esse mito, 

dissimulando-o em projetos de prestação de serviços para a comunidade carente. 

 

Mito da pobreza consentida 

Quaisquer que sejam as condições sócio-econômicas do aluno adulto, o horizonte 

que se descortina é o de que esse aluno é um aluno-trabalhador e que a aprendizagem 

sempre se efetua dependendo muito mais dos modos de articulação do trabalho 

pedagógico com essa realidade social. Não se pode condicionar a aprendizagem à 

condição de pobreza. Há sempre aprendizagens em ritmos variados, independentemente 

da condição sócio-econômica do aprendiz. Envolvendo também a dimensão política, 

insere-se a compreensão de que o analfabetismo é uma das expressões da pobreza 

social, conseqüência de uma estrutura social injusta. É um fato social, historicamente 

determinado. 

Em relação ao mito do adultismo, transcrevemos Oliveira (1999), que confirma, 

em relação aos currículos e programas para adultos: 

 

Currículos, programas, métodos de ensino foram originalmente 

concebidos para crianças e adolescentes que percorriam o caminho da 

escolaridade formal regular. Assim a organização da escola como 

instituição supõe que o desconhecimento determinados conteúdos 

esteja atrelado a uma determinada etapa de desenvolvimento ( por 

exemplo, desconhecer a diferença entre aves e mamíferos e ter sete 

anos de idade seriam fatores correlacionados); supõe que certos 

hábitos, valores e práticas culturais estejam ainda plenamente 

enraizados nos aprendizes, supõe que certos modas de transmissão de 

conhecimentos  e habilidades seriam os mais apropriados, supõe que 

certos aspectos do jargão escolar estriam dominados pelos alunos em 

cada momento de percurso escolar. Essas e outras suposições em que 

se baseia o trabalho escolar podem colocar os jovens e adultos em 

situações bastante inadequadas para o desenvolvimento de processos 

de real aprendizagem. De certa forma, é como se a situação de 

exclusão regular fosse, em si mesma, potencial geradora de fracasso 

na situação de escolarização tardia. (OLIVEIRA; 1999, p. 14) 
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1.3  Políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos e prática docente. 

 

No estudo o Estado da arte das pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, 

coordenado  por Haddad (2000), informa-se que nas produções em EJA predomina, em 

grande maioria, as dissertações de mestrado (91%), enquanto as teses de doutoramento 

representam apenas 9%, conforme quadro copiado do referido estudo: 

 

QUADRO I - Distribuição da produção acadêmica / Série histórica 1986-1995 

( BRASIL) 

ANO Dissertação % série Tese % série Total % série 

1986 8 4,54 2 7,69 10 4,95 

1987 20 11,36 3 11,54 23 11,39 

1988 16 9,10 0 0,00 16 7,92 

1989 18 10,23 2 7,69 20 9,90 

1990 26 14,77 1 3,85 27 13,37 

1991 19 10,79 5 19,23 24 11,88 

1992 20 11,36 3 11,54 23 11,39 

1993 11 6,25 1 3,85 12 5,94 

1994 22 12,5 3 11,54 25 12,38 

1995 16 9,10 6 23,07 22 10,88 

Subtotal !Erro de 

sintaxe, ) 

87,13 !Erro de 

sintaxe, ) 

12,87 !Erro de 

sintaxe, ) 

!Erro de 

sintaxe, 

),00 

1996 7 - 0 - 7 - 

1997 1 - 0 - 1 - 

1998 22    22  

TOTAL 206 - 26 - 232 - 

Fonte: Haddad, 2000. 

 

A distribuição dessa produção representa uma média anual de pouco mais de 20 

teses ou dissertações. A produção acadêmica é mais numerosa, em 1990, (13,37% do 

total) e, menos numerosa, em 1986 (4,95%) e 1993 (5,94%). Os anos de 1991 e 1995 
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foram os mais fecundos para o doutoramento, anos em que foram computados, 

respectivamente, 19,23% e 23,07% das teses defendidas na década. 

Na delimitação desse estudo,segundo Haddad (2000), a temática práticas 

pedagógicas como originária para uma teoria do currículo em EJA, expõe um número 

de estudos ainda mais reduzido, conforme fonte citada. Destacamos, temas e subtemas 

que mais se aproximam dos nossos propósitos. 

 

Quadro II – TEMAS E SUBTEMAS 

TEMA 

/SUBTEMA 

TITULO DISSER TESES TOTAL 

TEMA I PROFESSOR 28 4 32 

Subtema I.1 Relações professor/aluno e 

visões sobre EJA 

11 1 12 

Subtema I.2 Professor: sua prática e sua 

formação 

17 3 20 

TEMA II ALUNO 45 3 48 

Subtema II.1 Perfil dos alunos 17 3 20 

Subtema II.2 Visão do aluno 28  28 

TEMA III CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 32 7 39 

Subtema III.1 Fundamentos Teóricos 6  6 

Subtema III.2 Propostas e práticas pedagógicas 7 3 10 

Subtema III.3 Leitura e Escrita 11 1 12 

 Matemática 4 3 7 

 Outras áreas 4  4 

TEMA IV POLITICAS PÚBLICAS DE 

EJA 

39 5 44 

Subtema IV.1 História da EJA 7 1 8 

Subtema IV.2 Políticas Públicas Recentes 4 4 8 

Subtema IV.3 Alfabetização 5  5 

Subtema IV.4 Centros de Estudos Supletivos 8  8 

Subtema IV.5 Ensino Regular Noturno 6  6 

Subtema IV.6 Políticas Municipais e Educação 

Popular 

9  9 
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TEMA V EDUCAÇÃO POPULAR 23 1 24 

Subtema V.1 Participação dos movimentos 

sociais em EJA 

9  9 

Subtema V.2 Educação para cidadania 11 1 12 

Subtema V.3 Educação Popular na 1
a
. 

República 

3  3 

TOTAL  167 20 187 

Fonte: Haddad, 2000 

 

Constatam-se nas conclusões do documento Estado da arte das pesquisas em 

Educação de Jovens e Adultos: 

...verificamos que a produção acadêmica de corte filosófico ou 

epistemológico é muito reduzida. Isso pode ser interpretado 

como sintoma de um campo de conhecimento ainda em 

constituição, mas reflete também o baixo grau de interlocução 

com a produção de conhecimento latino-americana e 

internacional, que são fecundas no campo teórico e conceitual. 

As abordagens teóricas dominantes nos estudos situam-se nos 

campos da Sociologia, Política e Filosofia da Educação, 

disciplinas que, juntas, oferecem os fundamentos para mais da 

metade das teses e dissertações apuradas. Uma quarta parte dos 

estudos desenvolvem-se nos terrenos teórico-práticos da 

Pedagogia (aí incluída a Didática) e da Psicologia da Educação.  

 

No que se refere à concepção teórica e práticas pedagógicas, o levantamento 

coordenado por Haddad (2000), totaliza 39 estudos, sendo 35 dissertações de mestrados 

e 4 de doutorado. 

Di Pierro (2000) afirma que, há pelo menos vinte anos, as políticas públicas em 

educação de jovens e adultos vêm se constituindo em objeto de interesse acadêmico.  

A temática desse referencial científico engloba desde pesquisas históricas, 

predominantemente no início da década de 70, tratando de concepções de analfabetismo 

e alfabetização, aos programas (campanhas e ações governamentais) implementados. Os 

primeiros estudos consistentes sobre o tema, datam do início da década de 70 e têm 

como expoente os trabalhos de Paiva (1973) e (1974). Mesmo marcante em pesquisa 
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histórica, essas duas obras incursionam pelo terreno da sociologia da educação, 

analisando contextos culturais em que emergiam as ações de políticas públicas e 

Educação de Jovens e Adultos. 

A década de oitenta foi marcada por estudos analíticos desenvolvidos pelos 

governos nacionais, destacando-se a importância de lei 5.692/71, pertinente aos estudos 

supletivos, a experiência do MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização e a 

Fundação EDUCAR. Os estudos buscavam interpretar as ações governamentais, 

relacionado-as ao modelo de desenvolvimento político-econômico adotado pelo Estado. 

Os debates afloram e os pesquisadores engajados começam a concordar que as 

propostas governamentais e os programas em andamento constituem uma pseudo-

democratização do ensino, uma legitimação ao  governo militar, servindo para 

dissimular a real necessidade de uma intervenção estatal que dê conta da inclusão da 

população analfabeta nas redes de ensino. 

Ainda nessa década iniciam-se os estudos de natureza “ estudos diagnósticos” , 

confirmando que a expansão do sistema de ensino, na modalidade supletivo, respaldada 

pela lei 5.692/71, apresenta oferta insuficiente, é de baixa qualidade e tende a fortalecer 

os mecanismos de exclusão e não permanência na escola. No final da década de 80, 

conclui-se o perfil de implantação do ensino supletivo, revelando-se a marginalidade 

das políticas educacionais. 

Os aspectos diagnosticados por esses estudos instigam uma nova reorientação 

investigativa. Dentre eles, destacam-se: reduzido investimento público, privatização de 

alguns segmentos, escassez de recursos humanos e materiais, elevada evasão e abaixo 

rendimento escolar, primazia do credenciamento sobre a aprendizagem, despreparo dos 

educadores e incipiente pesquisa educacional aplicada. 

No início da década de 90, os pesquisadores incursionam-se por delimitações 

teóricas que abordam as contradições políticas dos programas vigentes na época da 

ditadura militar e ampliam essa compreensão, enfocando as práticas pedagógicas e as 

condições de alfabetismo, surgindo novas terminologias e conceitos. Como, por 

exemplo, o termo letramento.  

Fortalecem-se as pesquisas sobre financiamento educacional, constatando-se a 

omissão de políticas para este segmento. Também, emerge os estudos sobre educação 

popular, configurando-se o modelo teórico educação/conscientização. Vale destacar que 

esse período de transição democrática inaugura um intenso debate sobre concepções e 

práticas de alfabetização, resgata as experiências de alfabetização realizadas pelos 
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movimentos populares, igrejas e associações, ou seja, experiências alternativas ao papel 

do Estado. Esse movimento reintroduz no terreno das políticas públicas as questões da 

educação popular no poder local e a controvérsia sobre parcerias entre organismos não 

governamentais e organismos governamentais. 

Na década de 90, 

 

Descentraliza-se o campo de estudo das políticas públicas de 

educação de jovens e adultos. Esse deslocamento de interesse 

dos estudos do âmbito federal em direção às instâncias estaduais 

e municipais de governo, reflete, por um lado, a 

institucionalização da educação básica de jovens e adultos nos 

sistemas de ensino resultante  da implantação do Ensino 

Supletivo e, por outro lado,  o processo de descentralização da 

gestão e do financiamento das políticas públicas, desencadeada 

pela aprovação da Constituição federal de 1988, pela extinção 

da Fundação Educar em 1990
o
 e pela progressiva marginalizarão 

de educação de jovens e adultos das prioridades das políticas 

federais.(DI PIERRO,2000, p. 21) 

 

Essa constatação de pode ser exemplificada com o PROGRAMA REAJA, objeto 

deste estudo, implementado pelo Governo Participativo de Vitória da Conquista, a partir 

de 1997. Se a EJA não é tida como projeto de Estado, o que se verifica é que esta tem se 

constituído em projeto de Governo, ou seja: constitui-se em uma proposta assentada em 

determinada conjuntura política, carregando as marcas dos interesses políticos e sociais 

do aparelho de poder (público ou privado) que a gere. No caso do REAJA, recebe a 

marca de um grupo político, eleito democraticamente, em uma instância de poder 

municipal. 

Uma retrospectiva acerca das políticas educacionais relativas a educação de adultos 

marca o caráter de descontinuidade em sua implementação. Foi a partir do início da 

década de 40 que esta se constituiu como tema de política educacional. É, assim, 

importante se conhecer a história de EJA no Brasil para se entender as políticas que a 

orientavam. Dois campos de análise se instauram. Um, relativo ao papel do Estado e às 

políticas de educação de adultos e o outro relativo aos movimentos sociais e a educação 



 

 64  

de adultos, que ganhou maior destaque quando da exclusão do papel do Estado no 

financiamento público para esse segmento. 

Listamos as principais iniciativas implementadas pelo Estado Brasileiro, a partir da 

década de 1940. 

 

1942  Criação do Fundo Nacional do Ensino Primário. 

1947   Criação do Serviço de Educação de Adultos. 

Campanha de Educação de Adultos. 

 1952  Campanha de Educação Rural. 

1958 Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. 

Segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos. 

1964  Programa  Nacional de Educação de Adultos. 

1969  MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

1970   Massificação do Mobral. 

1971  Lei 5.692 – Institui a educação supletiva. 

ANOS 80 Programas de suplência I – Lei 5692/71. 

1985 Início do processo de deslegitimização da educação de jovens e 

adultos no conjunto das políticas educacionais. 

1990 Extinção da Fundação EDUCAR. 

Plano Nacional de Educação e Cidadania – PNAC. 

Criação da Comissão Nacional de Alfabetização. 

1996 Emenda constitucional suprime a obrigatoriedade do ensino 

fundamental para jovens e adultos, em defasagem idade /série. 

1997 Institui se o Conselho de Comunidade Solidária. 

 

Dessa trajetória extraíram-se três períodos da história de educação de adultos no 

Brasil: 

 

a) Primeiro período de 1942 a 1958 - predominou a iniciativa oficial do Estado, 

realizando-se grandes campanhas de erradicação do analfabetismo. Cunhou-se 

nesse período expressões como: zonas negras do analfabetismo, entendendo  

este como uma chaga. 

b) O segundo período vai de 1958 até o golpe militar de 1964, sendo que em 

1958 foi realizado o Segundo Congresso Nacional de Alfabetização de Jovens 



 

 65  

e Adultos. Um marco desse congresso foi a participação de Paulo Freire, 

quando este iniciou a exposição de seu “ método” e propagou os seus ideais. 

Essa iniciativa desencadeou-se na elaboração do Plano Nacional de 

Alfabetização Adultos, que teve sobrevida de apenas um ano, dirigido por 

Paulo Freire e, posteriormente, extinto após golpe de Estado de 1964. 

c) O terceiro período, pós-64 até 1885, com o advento da Nova República. É a 

afirmação da desobrigatoriedade do Estado com a educação de  adultos. 

Extingue-se a Fundação Educar em 1990 e inicia-se o processo de parceria 

com a sociedade civil para camuflar a destinação de recursos públicos para 

EJA e a ampliação de vagas para o ensino fundamental. 

Essa breve expansão dos programas de educação de adultos no Brasil, pretendidos 

como ações de massa eram planejadas como estratégia de legitimação da omissão do 

Estado. Paulatinamente, o Estado esvaía-se e fragmentava as suas responsabilidades, em 

função de compromissos financeiros de ordem internacional, com organismos do Fundo 

Monetário Internacional (FMI).Como conseqüência, crescimento da dívida externa e 

não-financiamneto de projetos sociais. 

A Constituição de 1988 contemplou o direito e o dever do Estado com a oferta do 

ensino fundamental para todos. No plano formal, a educação de jovens e adultos vem se 

traduzindo em legislação específica. Portanto, não é por falta de dispositivos legislativos 

que ela não se insere como espaço de política pública. Ao que tudo indica, apesar do 

crescente reconhecimento social da importância de EJA, como mecanismo de 

mobilidade social e melhoria de condições de vida, esta vem perdendo importância 

como uma política universal.  

O controle da educação de adultos pelo Estado foi marcado por uma ideologia 

populista e militar, com maior destaque durante o período da ditadura militar. A partir 

desse período, muda-se o cenário, com a implantação do Mobral. Entretanto este 

programa carrega a identidade de uma política compensatória e não-qualificada, que 

imprime drásticas conseqüências para reconstituição do processo histórico de EJA nos 

anos subseqüentes. 

A partir da década de 90, algumas experiências municipais ganham destaque, 

como as do município de São Paulo e Porto Alegre e, em particular, a experiência do 

MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nessa última, o Estado 

intervém, com o programa Pronera – Programa Nacional de Educação em Reforma 
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Agrária. Ainda nessa década, as políticas de EJA são tratadas como campanhas, 

caracterizando-se pela inconsistência e não permanência dos programas 

As marcas históricas de EJA, ao longo da história da educação do Brasil, e quando 

se fala em EJA esse passado é recente, registra um continuum de adoção de projetos 

compensatórios de educação. A marca central de prosseguimento de estudos e 

sistematização de propostas curricular sempre esteve à margem do discurso oficial. 

É nesse contexto que a educação de adultos começa a se instaurar como uma 

forma de resistência aos mecanismos de ajuste estrutural do Estado e às políticas sociais 

implementadas. Nesse processo de diminuição do Estado, não há um projeto 

homogêneo, mas projetos homogêneos e dispersos vinculados aos movimentos sociais e 

frentes progressistas de governo, já no âmbito municipal e também outros vinculados 

aos organismos estatais. 

Cobrando do Estado a sua promessa de que a educação é prioridade social, e 

entendendo que esta é um mecanismo de mobilidade social que oferece grandes 

possibilidades de abandono da pobreza, os movimentos sociais começaram a reivindicar 

parcerias com o Estado, firmadas organicamente, a partir de convênios e créditos 

especiais. O caráter de expecionalidade de sustentação orçamentárias dos programas de 

EJA é criticado, reclamando-se a implementação de novos programas de extensão 

nacional e qualidade didático-pedagógica, especifica para esse segmento.  

O ideal educativo de Paulo Freire inscreve-se como paradigma. Alia resistência 

política, engajamento social e formação humana, mediante processos dialógicos 

Homem/Mundo. A sua Pedagogia do Oprimido é um manifesto para garantir direito 

universal da educação para todos. Freire representava, simbolicamente, esse amálgama 

de desejos de transformação social e construção de um novo projeto de educação 

nacional. O pensamento pedagógico de Paulo Freire é, sem dúvida, a principal 

referência para a análise dos fundamentos teóricos em EJA. A sua defesa do princípio 

dialógico como inerente aos processos educativos, contribui para distinguir e especificar 

a Educação de Jovens e Adultos. Beisiegel (1999) observa: 

 

Se as realizações do homem, da democracia na vida social e do 

autêntico desenvolvimento nacional dependiam da generalização 

da consciência crítica entre os brasileiros, isto é, se, em outras 

palavras a realização daqueles ideais impunha a afirmação dos 

homens a partir da prática do diálogo( ...) era preciso que se 
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criassem procedimentos que obrigassem à prática do diálogo no 

processo educativo, que obrigassem ao desenvolvimento da 

autoridade interna, que levassem o educando à prática do 

autogoverno, e à busca de participação e ingerência na 

construção da vida coletiva, e ao aprofundamento da capacidade 

de reflexão sobre os desafios da vida individual e da vida social 

na comunidade. Por isso o professor procurava fundamentar a 

sua atividade educativa no trabalho em grupo, na prática da 

discussão dos problemas individuais e coletivos, na conversa 

dos educandos entre si e com o educador. (BEISIEGEL 1999, 

p.76) 

 

Ausência de vontade política aliada ao “vazio epistemológico” da área nas ultimas 

duas décadas, configuraram um quadro de “currículo negado” no plano oficial e, 

intencionalmente, não construído e implementado, como afirma Haddad; 1999: 

 

O analfabetismo no Brasil não é, pois, apenas um problema 

residual herdado do passado, (suscetível de tratamento de 

emergência ou passível de superação mediante a simples sucessão 

geracional) é sim uma questão complexa e presente, que  exige 

políticas públicas consistentes, duradoras e articuladas e outras 

estratégias de desenvolvimento econômico, social e 

cultural(Haddad, 1999, p. 130 

 

SOARES (1998) denuncia que as políticas públicas na área resultam na mera 

reprodução do ensino regular para esse segmentos. HADDAD (1991), em sua tese de 

doutorado, analisando o período de 1964 a 1985, revela que a ideologia do capital 

humano foi uma forte presença nas políticas educacionais. SOARES(1995), também em 

seu doutoramento, particulariza seu estudo na área educação de jovens e adultos para o 

Estado de Minas Gerais, apresentando um percurso histórico das diretrizes legais que 

disciplina(va) a educação nesse segmento. Afirma, de igual maneira, que o tecnicismo, 

com seus princípios de eficácia, racionalidade e produtividade, orientavam essas 

políticas. Prossegue, enfocando, agora o período de 1991 a 1996, afirmando que  
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Existe uma diversidade de ações no campo da educação de 

jovens e adultos que difere quantitativa e qualitativamente do 

que existem nas décadas de 70 e 80. Essa diversidade passa por 

iniciativas no âmbito municipal, estadual e federal, bem como 

pelas organizações do mundo do trabalho e da sociedade civil. 

(SOARES, 1988, p. 8) 

 

Os estudos citados até então verticalizam-se para políticas públicas. O primeiro 

demonstrando exaustivamente o papel do Estado e sua equivocada visão de política de 

educação de jovens e adultos, de oferecer educação de massa a custos baixos com a 

perspectiva de democratizar oportunidades educacionais, elevando o nível cultural da 

população, nível este que vinha perdendo qualidade pelo crescimento do número de 

pessoas. 

Os dois estudos de Soares (1995 e 1998) enfocam a relação entre demanda, 

demanda reprimida, oferecimento de escolaridade e atendimento pelo Estado, 

apresentando subsídios para análise do atual quadro das políticas educacionais 

implementadas pelo poder público do estado de Minas Gerais, na área de educação de 

jovens . 

As proposições da esfera pública padecem das limitações de campanhas de 

alfabetização e adotam um conceito de Educação de Jovens e Adultos estreito, não 

assegurando a continuidade de estudos e a oportunidade de consolidação de 

aprendizagens já incorporadas pelo adulto. Também, tal proposição recorre ao papel do 

professor leigo para implementar o programa, geralmente no âmbito nacional, com uma 

mesma orientação teórico e metodológica. 

Controverso é que, mesmo sendo gratuita a oferta de Ensino Fundamental, o 

caráter de obrigatoriedade da esfera pública não se expõe no texto legal, conforme 

disciplinado na emenda constitucional número 14, promulgada em 12 setembro de 1996 

e transformada em Lei Federal n
0
 9424/96. Segundo Fávero (1999), esse dispositivo 

legal dispensa o Estado de destinar e aplicar verbas para a Educação de Jovens e 

Adultos e impede a sociedade de fazer valer seu direito subjetivo e público. 

A constatação não poderia ser outra: embora a Constituição Fedral de 1988 

assegure o direito universal à educação e a sua gratuidade para o Ensino Fundamental, 

EJA não é legitimamente formalizada como parte desse ensino, não sendo, portanto, 

contemplada com verbas para a sua implementação. As políticas públicas em curso 
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deslocam a Educação de Jovens e Adultos para o terreno de campanhas de 

alfabetização, com pretensos objetivos de minimizar os efeitos da exclusão social. 

Nesse quadro todo, uma constância se confirma: a descontinuidade da não-permanência 

dos programas governamentais e interferência do Estado nos movimentos articulados 

pela sociedade civil. 

Afirmamos que a vertente de políticas públicas deste estudo não constitui o 

específico da pesquisa. Ao assim nos posicionarmos, estamos particularizando o 

entendimento de políticas públicas como mecanismos de adoção de medidas de 

financiamento e obrigatoriedade do Estado em instituir a gratuidade e obrigatoriedade 

do ensino regular. Assim, as Políticas Públicas, como braço recente da ciência 

política,são entendidas como “ciência do Estado em ação”, caracterizam-se como um 

campo de estudos interdisciplinar, ou seja, um conjunto de ações relacionais entre um 

Estado e a sua sociedade original, estabelecidas em um determinado espaço-tempo 

territorial/social, configurado por uma ambiência onde ocorrerão iniciativas estatais, de 

mercado, e do terceiro setor, balizadas pela diversidade de atores sociais,  mediante 

mecanismos de controle social. Critica-se o conceito estreito de políticas públicas 

apresentado no discurso oficial sobre EJA, o qual reduz o seu entendimento aos planos 

técnico e administrativo, deixando de considerar o componente pedagógico. 

Concordamos com Haddad (1999) quando, mais uma vez, afirma, que não se pode 

adotar um política de Educação de Jovens e Adultos, sem antes tipificar o currículo que 

se quer depreender dos fazeres e saberes pedagógicos dos sujeitos que a realizam, 

considerando-se que esses sujeitos, em sua grande maioria, são professores leigos e, no 

atual contexto neoliberal do Governo Federal, bolsistas de programas compensatórios. 

Nas demais esferas do Governo, o quadro se mantém, visto que a EJA é excluída do 

atual Fundo de Manutenção do Magistério e do Ensino Fundamental (FUNDEF), 

atendendo a preceito do Banco Mundial que afirma ser o financiamento para educação 

exclusivamente para os “niños”. 

Além disso, é igualmente necessário compreender que, vão surgindo de forma 

muito comum e mais eficaz, mecanismos de regulação sociais com certa autonomia em 

relação ao Estado. Na medida em que nossas sociedades se tornam mais complexas, é 

preciso mais ação reguladora. Com a crise do Estado, a regulação deve se valer de 

novas regulamentações e de uma crescente contratualização entre atores sociais. Neste 

sentido, arranjos institucionais vão brotando a partir de iniciativas de entes públicos e do 

terceiro setor, de forma articulada com o envolvimento de setores empresariais ou 
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mesmo estatais, para fazer frente aos altos níveis de exclusão social. Estas iniciativas, 

além de aparecerem como “compensações” às mazelas de um mercado frio, 

discriminatório, vão se avolumando como componentes resultantes da “ausência” de um 

Estado público na sua essência e que, cada vez mais, “privatizado” vai deixando de 

existir no estrito cumprimento do seu papel. 

Assim, as políticas públicas precisam deixar de serem ações de um Estado restrito 

a um mundo “oficial”, para voltar a sua atenção a situações de risco vividas pela grande 

maioria das pessoas que pertencem a um mundo real. Essa condição passa a ser 

imprescindível para que as políticas públicas venham a ser eficazes no seu intento, com 

destaque para os países periféricos como o Brasil, e especialmente nas regiões 

periféricas como a nossa. 

Como vertente inovadora, a ação pública deixa de ser apenas iniciativa do Estado 

ou dos governantes, para ser resultante das demandas construídas pela sociedade, que 

são negociadas com as diversas estruturas do Estado e do Mercado. Assim, a 

democracia participativa daí resultante, deixa de ser um produto acabado de um Estado 

“provedor”, em meio a sua crise, para ser produto dos desejos emanados dos diferentes 

segmentos sociais em movimentos legitimamente constituídos.  

De certa forma, afirmo que não há como enfocar prática docente em educação de 

adultos, sem considerar as nuanças políticas que disciplinam essa formação. Se, de fato, 

o equívoco da adoção de políticas públicas em EJA são meras reproduções do ensino 

regular (SOARES;1998), o processo de construção de uma identidade curricular para a 

área instaura-se como um diferencial epistemológico e político que tende a uma 

compreensão qualitativa do fenômeno EJA, tanto na composição de sua identidade 

curricular, denotando a importância de se conhecer historicamente a realidade de EJA, 

para se entender os mecanismos de implementação de suas políticas de manutenção e 

financiamento. 

Ao se tipificar a prática de EJA sob um procedimento de análise, impõe-se uma 

compreensão: esta tipificação é um construto teórico, inserido na constatação de que a 

prática pedagógica é um determinante para se analisar as políticas EJA. 

Com esse entrecruzamento e diretriz metodológica, focaliza-se o que se faz nas 

nossas escolas, no quadro geral de intervenção estatal, orientando-se a pesquisa para a 

ênfase de que o componente pedagógico é um diferencial a se considerar, quando se 

defende uma concepção de EJA dotada de um caráter de continuidade e de permanência 

do aluno nas salas de aula. E, a partir das práticas sociais diversas que singularizam o 
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trabalho pedagógico nas classes de educação de adultos, identificar a sua composição 

curricular. 

Considerando-se a dimensão do cotidiano escolar e a cotidianidade dos sujeitos 

do processo pedagógico, o fazer do currículo da Educação de Jovens e Adultos tece 

redes de conhecimento. Para mergulhar nas opacidades dos níveis de constituição da 

prática, postula-se pensar o currículo em EJA a partir de seu real vivido, tecido e 

sistematizado coletivamente no trabalho pedagógico. Com essa compreensão, na 

medida em que enfocamos as redes de interação na sala de aula, identificamos algumas 

artimanhas (CERTEAU,  1994) com as quais os professores e alunos burlam e 

reapropriam a ordem da sala de aula e das estruturas espaço-temporais vigentes, 

antecipando novas formas de organização do tempo escolar. No cotidiano existem essas 

maneiras de fazer, as práticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas de produção sócio cultural. 

O resíduo do fazer pedagógico constitui, por si só, as suas marcas de singularidade 

e, espero, avançar nessa pesquisa, apresentando o residual de EJA que configura a 

especificidade do trabalho desse segmento, compreendendo como elementos residuais, 

as marcas de subjetividade constitutivas das práticas discursivas, nas suas condições de 

produção e de recepção de saberes culturais interagidos nas salas de aula. Portanto, 

currículo não é construção na acepção de segmentação e edificação de conceitos. É um 

movimento de religamento de conceitos e de significações que constituem o currículo 

vivido. 

No cotidiano escolar, os alunos e professores reelaboram, por meio de suas 

práticas, os usos dos bens culturais, reformulando-os. Considerar as opacidades da 

prática pedagógica de EJA, como elementos constitutivos da própria prática, traçando 

os entrecruzamentos com as práticas discursivas que se instituem e são instituídas pelos 

sujeitos, nos planos rotineiro e ritual da aula, é o percurso que se apresenta na 

continuidade desta pesquisa. 
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1.2.RESGATES 

Estive doze anos sem virar esta página 

esperando sua letra sua estampa imaginado coisas que não diz 

mas que eram igualmente certas 

e no entanto é verdade 

sem virar esta página 

ninguém pode ser alguém 

Mario Benedetti 

 

1.2.1 - Dimensões das práticas pedagógicas em Educação de Jovens e Adultos e o 

trabalho com a linguagem  

 

A sala de aula, instância instituída da educação, apresenta uma ordem de 

acontecimentos que caracteriza uma tradição do ato pedagógico. Esse ato pedagógico é 

marcado por uma “liturgia” condicionadora dos processos institucionais e culturais da 

aula, como espaço de conhecimento. O desenvolvimento das atividades escolares está 

baseado em símbolos e regras que ultrapassam a compreensão do senso comum.  

Uma possibilidade de compreensão da sala de aula é traçada ao se buscar a 

articulação com o contexto ritual de práticas que são instituídas por alunos e 

professores. Essas práticas permitem, em sua trivialidade rotineira, (des)velar a práxis 

pedagógica. No contexto conflituoso da aula, brotam-se as práticas educativas, que são 

tantas quanto for o número de sujeitos que as praticam.  

Encontramos na aula uma tensão entre instituído (rotineiro) e instituinte (ritual). O 

instituído da escola e o instituinte das práticas dos sujeitos que fazem o cotidiano da 

escola. Corrobora, a fala transcrita: 

 

Assim, estamos diante de uma tensão instituinte-instituido e 

inovação-tradição, que constitui o cerne da vida e seu fundante 

essencial. Essa tensão deve ser compreendida em dois planos: 

no plano das possibilidades, a virtualidade, e no plano das 

coisas, a realidade. No plano da virtualidade, a tensão se 

expressa na questão: o que precipitar da vida vivente, dentre 

múltiplas possibilidades, para a vida vivida? No plano da 

realidade, a tensão se manifesta na seguinte questão: em que a 
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vida vivida formata a vida vivente? É nessa configuração teórica 

que a liturgia da sala de aula inibe a vida vivente, os jogos onde 

as regras se fazem ao jogar e, em última instância, empobrecem 

a realidade. (SERPA:2002, s/p) 

 

A prática de sala de aula contribui para enumerar uma série de atividades que 

definem e contornam o contexto de ensino. Essas atividades são previsíveis em um nível 

de articulação baixo, composto pelas atividades de rotinas da sala de aula. Também, 

outro nível de articulação, diferente e alicerçado no rotineiro, surge e possibilita as 

interações nas atividades da aula, apresentando uma aula como prática discursiva, o 

plano ritual. 

A sala de aula aloja as contradições dos contextos extra-escolares que, com as 

variadas experiências, seus sujeitos acumulam, marcando-a com as concepções e 

exposições de pontos de vista, manifestando-se os discursos de seus participantes. A 

fala da sala de aula é material: passível de averiguação, constatação e refutação. Além 

disso, revela e desvela nas situações criadas pelos seus protagonistas. É uma fala 

representada pelas situações de ensino que o professor lança mão para contextualizar o 

saber. De uma certa maneira, a sala de aula é um contexto favorecedor de interação, 

cercado por atividades de linguagem que não são exclusivamente lingüísticas, apoiadas 

em estratégias pedagógicas como: o diálogo, o debate, a discussão, a entrevista, a 

pergunta. Essas  estratégias vestem a sala de aula, enquanto contexto interacional.  

Podemos continuar nossa incursão, apropriando-nos da tese de GaleffI (2002) que 

pontua a necessidade de uma “atitude aprendente” a ser incorporada na prática 

pedagógica, relacionando a educação, como uma tensão entre o aprender a aprender a 

ser. Pode-se questionar, se a tese de Galeffi (2002) não é intrusa (uma intromissão) na 

nossa tentativa de afirmar que a aula suporta planos rotineiros e rituais. Essa dúvida, 

diga-se um questionar epistêmico, é, para mim, um espaço para interpretação subjetiva. 

A possibilidade de se perguntar sobre o que não se sabe a resposta é, já, um primeiro 

exercício de uma atitude aprendente, instigante e desafiadora.  

Por assim concordar, continuo com Galeffi (2002): 

 

o importante não é ter acumulado muitos conhecimentos, mas 

aprender a distanciar-se de todo e qualquer conhecimento dado, 

como modo de desenvolver-se em cada um a capacidade 
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empirico-analítica de construção epistêmica do conhecimento 

crítico. Decidimos levar a sério a atitude de radicalidade 

aprendente (grifo do autor) que a fenomenologa procura 

descrever. Não compreendemos mais os fenômenos como 

dados, e sim como campos de força conflitantes e interativos, 

em relação aos quais não se pode nunca explicar, mas 

simplesmente dizer o que nunca se deixa paralisar na fixação de 

uma só face, de um só sentido, realizando-se, assim, um retorno 

radical sobre nós mesmos. Esta atitude aprendente não se deixa 

levar pelo argumento fácil do que se impõe como lei 

estabelecida excludente.(GALEFFI;200
 
0 , p. 6) 

 

Dessa transcrição, minha atitude de leitor extraí a tese do estranhamento com o já 

dado, exemplificada com o conhecimento histórico produzido e armazenado pela 

humanidade. Afirmo, pois, que os rituais exigem uma atitude de confiança, 

estranhamento, para emergirem na sala de aula, na aula, como acontecimento. Temos 

que nos apropriar de uma atitude de estranhamento, desconfiando da concepção de 

ritual como prática reiterativa.  

A existência de um saber produzido historicamente não se constitui condição 

exclusiva para a existência de um ritual na sala de aula. Para materializarem-se 

enquanto ritual, as práticas de sala de aula devem ocorrer no clima participativo entre 

professor, alunos e conteúdo. Caso o trabalho pedagógico se restrinja a esse aspecto, o 

de transmitir o conhecimento já produzido, este se encontra voltado para o paradigma 

tradicional de ensino, em que o professor ensina (inculca) ao aluno algo em um lugar 

social.  

Pode-se, é claro, saber toda a historia da filosofia, sem se apropriar de uma atitude 

filosófica aprendente. Do mesmo modo, pode-se saber toda história da ciência, da 

filosofia da ciência, sem apropriar-se de um espírito científico. O conhecimento que nos 

é autorizado a conhecer não constitui, por si só, um saber filosofante/filosófico. Daí a 

radicalidade necessária a todo ato pedagógico. Radicalidade esta que traz consigo uma 

constância de acontecimentos, que se repetem, mas, ao mesmo tempo, é uma repetição 

articuladora e possibilitadora para a insurgência do novo. Voltamos, assim, a 

transcrever Galeffi (2002) que além de ilustrativo, é também provocador: 
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o que temos é a possibilidade de fazer valer uma atitude de 

radicalidade aprendente, que se realize, desde do começo, o 

retorno radical sobre si mesmo, independente de todo e 

qualquer estatuto ou regra externa ao próprio contexto 

aprendente efetivo. Isto significa deixar para trás a idéia de um 

sistema filosófico  completo, que permitiria, também, tratar de 

temas como a educação de uma forma sistematicamente 

filosófica. (GALEFFI; 2002, P.8) 

 

Também afirmei que os rituais são polissêmicos. É na prática ritual que se 

(des)+(re)velam, de forma consciente e reflexiva, as práticas transformadoras da aula. 

O termo ritual, para melhor precisão, deve ser atravessado pelo entendimento de que 

a linguagem é um fenômeno profundamente social e histórico. A ocorrência de rituiais 

dá-se no plano dos discursos, ou seja, de enunciados produzidos em contextos sociais 

reais e concretos de interação, com os participantes de uma dinâmica comunicativa 

inserida na aula. 

Assim, a multiplicidade da linguagem é uma inesgotável fonte de possibilidades 

de interação, permitindo atribuir novas significações a contextos considerados banais da 

aula. 

Segundo Bakhtin (1986), a tarefa de compreensão não se limita a um mero 

reconhecimento. A compreensão vai além, pois envolve um contexto específico, 

tratando de entender o seu significado em termos dos enunciados que são produzidos, 

ou seja, trata-se de entender o elemento discursivo em sua ocorrência de novidade, 

insurgência do momento, e não apenas de reconhecer sua mesmice. 

Não há como separar ritual de produções discursivas. Essas são processadas de 

forma que se tornem, em parte, palavras do sujeito que produz e palavras do outro. Todo 

discurso se constitui na fronteira entre aquilo que é seu e aquilo que é do outro. A 

linguagem não é algo neutro. Na dimensão ritual é carregada de intencionalidades e do 

princípio de dialogismo. Esse principio postula a compreensão de que cada interação é 

dirigida a uma resposta, escapa da intenção e da influência do enunciado que ela 

antecipa como nova interação. 
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As práticas cotidianas da aula modificam as suas condições. Os elementos 

subjetivos que compõem a aula
10

 incitam professores e alunos a atitudes diferenciadas 

nas formas de ensinar e aprender e constroem este espaço ritual. As muanças subjetivas 

e objetivas da aula tecem o espaço ritual, em que os sujeitos exercitam as suas críticas, 

sua solidariedade e autonomia 

A sala de aula pode ser vista como um fenômeno social ideologicamente 

construído – ou seja, um cenário de conflito de vozes e valores mutáveis, sujeitos a 

negociações. As implicações da visão bakhtiniana para a investigação do trabalho 

pedagógico das salas de aula enveredam para a metodologia etnográfica e interpretativa 

– o que retomamos na II Parte deste estudo. 

Na literatura sobre ciências sociais, o objeto sala de aula ficou esquecido, 

voltando, apenas nas últimas décadas, a suscitar questionamentos e reflexões. Na visão 

bakhtiniana, a sala de aula é tida como uma comunidade ideologicamente constituída 

por discursos conflitantes cruzados por vieses hegemônicos incontáveis.  

FAZENDA (1994) afirma que: 

 

A tendência em olhar a sala de aula sob uma única e 

determinada perspectiva acarreta sérias limitações, quer no 

referente às análises, quer nas síntese enunciadas. A limitação 

disciplinar a que essas teorias se filiam impede uma visão 

multiperspectival dessa polifacetada realidade denominada sala 

de aula e, por conseguinte, fragiliza a evolução da ciência 

escolar atual. (FAZENDA; 1994, p. 62) 

 

Sirota (1994), já expressava sua perplexidade sobre o estudo da sala de aula, da 

seguinte forma:   

 

Eu me sentava nas salas de aula durante dias perguntando o que 

havia a observar. Os professores ensinavam, reprimiam, 

recompensavam enquanto que os alunos, sentados em suas 

carteiras, remexiam, conversavam, escreviam e bancavam os 

                                                           
10

 Pontuo: a busca de coerência entre o proposto e o vivido, os recortes entre o apresentado e o 

conquistado, a subjetividade na escolha entre o mais importante, o menos interessante, entre o 

irônico e o lúdico; e os elementos objetivos que também compõem a aula, como: a sua 

hierarquia, a burocracia escolar,-a cronologia dos horários e a ordem estabelecida. 
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espertos, como em minha própria experiência de aluno, como 

em minha prática de professor. O que poderia escrever em 

minha caderneta vazia? (SIROTA, 1994, p.15.) 

 

Relembramos: a sala de aula não é um lugar restrito à exposição de conteúdos. As 

falas da sala de aula são falas marcadas: produções ideológicas situadas em tempo e 

espaço experiencidos. A sala de aula é um espaço de situação social
11

 em que os agentes 

sociais (professor e aluno) expõem valores e objetam escolhas, impregnando às suas 

falas a negociação dos sentidos. 

MCLAREN (1991) argumenta que  

 

a cultura da sala de aula não se manifesta como uma unidade 

pura ou desencarnada, uma entidade homogênea, mas é, ao 

invés disso, descontínua, turva e provocadora de competição e 

conflito; em uma coletividade cheia de competições entre 

ideologias e  disjunções entre condições de classe, cultura e 

símbolos. É, além disso, uma arena simbólica onde estudantes e 

professores lutam a respeito das interpretações de metáforas, 

ícones e estruturas de significados, e onde os símbolos têm força 

tanto centrípeta quanto centrífuga(MCLAREN; 1991, p 38) 

  

Esses atos de exposição, escolhas e refutações que são expressos e construídos 

pela linguagem não se realizam de forma linear. O explícito da sala de aula é revelado e 

desvelado pelas situações em que nela estabelecem seus protagonistas. O implícito é 

apreensão das situações. Para que serve uma sala de aula se a sua aula, suas falas e seus 

discursos não nos possibilitarem sair de suas paredes? A definição de sala de aula para 

este estudo apoia-se em Cunha (1992, p. 34):  

 

o lugar privilegiado onde  se realiza o ato pedagógico escolar. 

Para ela afluem as contradições do contexto social, as questões 

                                                           
11

Sirota (1994) define situação social como um meio de  possibilidades de apreensão mútua, em 

que cada vez uma pessoa encontra-se exposta à percepção direta de todos os membros, e em 

que, do mesmo modo, eles são oferecidos a sua própria percepção. 
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da ciência, as concepções valorativas daqueles que compõem o 

ato pedagógico: o professor e os alunos. (CUNHA;1992, p.34) 

 

A sala de aula é o lugar em que as concepções de linguagem se materializam. 

Essas concepções permitem construir uma nova metodologia e, principalmente, uma 

opção política e um novo conteúdo de ensino (GERALDI; 1984). 

Desta forma, a sala de aula não será tratada como espaço físico no qual a prática 

pedagógica ocorre. Este aspecto físico é limitado para avançarmos no nosso eixo 

teórico. Apresentarei a sala de aula, sobretudo, na acepção dos acontecimentos que nela 

ocorrem, a partir das interações dos seus atores durante a aula, ações que seguem uma 

ordem não linear e descontínua; que se expõem e resistem à cristalização do rotineiro da 

aula pelo mesmo mecanismo que as elaboram: o agir dos sujeitos, ou seja, as interações 

da aula. 

O trabalho da sala de aula é permeado pelas concepções que o educador tem sobre 

o ensino e o objeto desse ensino. Passarei a enfatizar que as práticas no cotidiano da sala 

de aula relacionam-se com uma ou com outra concepção de linguagem, em sintonia com 

uma concepção de educação e que essas práticas se mantêm e se refazem no cotidiano 

da sala de aula. 

A concepção de linguagem na qual me apoiarei para a análise dos dados 

produzidos está configurada na tese de Bakhtin (1986). 

Bakhtin (1986) apresenta uma retrospectiva de duas grandes correntes lingüisticas 

do início do século XX, denominadas pelo autor de Subjetivismo Idealista e 

Objetivismo Abstrato. Argumenta a favor de uma concepção marxista de linguagem, 

que fica registrada no discurso corrente sobre educação com a denominação de 

concepção sócio-interacionista. 
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QUADRO III - Concepções de Linguagem 

CONCEPÇÃO OBJETIVISTA DA 

LINGUAGEM  

CONCEPÇÃO MARXISTA DA 

LINGUAGEM 

Caráter individual da fala. A fala é a unidade 

de produção do discurso, isolada de 

determinações sociais. Aporte téorico do 

Estruturalismo Lingüístico. 

Não separação da fala e do sistema lingüistico 

como fenômeno social. Recusa de separação 

entre o individual e o social. 

A Linguagem é um sistema estável e imutável 

de elementos lingüísticos. 

A linguagem é um fenômeno profundamente 

ideológico 

O método enfatiza o fragmento em detrimento 

da totalidade, ignora a complexidade da 

linguagem. 

O método busca a totalidade, apresenta uma 

relação direta na constituição do sujeito 

Princípio do Monologismo. Princípio do dialogismo 

Conteúdos e metodologias imutáveis, fixos e 

estáveis. 

Heteroglossia da aula. 

 

Enquanto produção, a linguagem assume status de trabalho não só lingüístico, 

como também histórico e propicia aos homens, sujeitos históricos, a interação, a troca 

de experiências. Neste enfoque, a linguagem perpassa o momento presente e infiltra-se 

na sociedade, expressando a cultura, a história, a subjetividade e as tentativas de 

objetivação do mundo pelo homem. Então, justifica-se a nossa preocupação em 

compreender a sala de aula como um dos universos da linguagem, enfocando os 

discursos que nela se produzem no seu cotidiano como uma construção histórica. Opta-

se em considerar a linguagem como uma forma de interação.  

Segundo Geraldi (1984), 

 

a linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar 

a transmissão de informação de um emissor a um receptor, a 

linguagem é vista como um lugar de interação humana: através 

dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria praticar 

a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 
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constituindo compromisso e vínculos que não preexistiam antes 

da fala.(Geraldi, 1984, p. 43) 

 

É o caráter coletivo da linguagem, como produção material, que nos permite 

remeter à educação a tarefa de subjetivar e constituir educadores e educandos  em 

constante devir. ROSSI-LANDI (1985), ao encarar a linguagem como trabalho atenta para 

a distinção entre os termos trabalho e atividade, resgatando o trabalho lingüístico para o 

mesmo plano do trabalho manipulativo, pois é  uma ação humana produtora de um 

objeto físico: a linguagem. A sua abordagem  supera a concepção genética da relação 

linguagem-trabalho, explorando a dialeticidade da linguagem. Sua tese resume-se no 

entendimento de que o homem é um ser que se faz (se fez) e faz a si próprio, realizando 

trabalho e produzindo linguagem simultaneamente. 

Postular a linguagem como trabalho significa atribuir-lhe um valor e considerá-la 

não apenas como produto de trabalho humano, mas, sobremaneira, como processo de 

constituição do homem na sociedade. As linguagens são “traduzíveis” pelos homens nas 

suas interações. A interação é um trabalho dinâmico e, por ele, a linguagem se 

presentifica e se constitui com as marcas da história. Configura-se em uma ação sobre, 

caracteristicamente, uma ação dialética que remete-nos a diferentes pontos da história, 

às diferentes sociedades, visto que é uma realização de sujeitos
12

 históricos e 

socialmente engajados. 

Bakhtin (1986) em sua argumentação sobre a linguagem, esclarece que a 

linguagem penetra na vida por meio dos enunciados que a realizam, e é também, por 

meio dos enunciados concretos que a vida penetra na língua. Esses enunciados são 

revelados pelas práticas pedagógicas, a partir de atividades orais, escritas, gestuais 

desenvolvidas pelos participantes em seus conjuntos de ações sociais. Assim, a síntese 

dessa compreensão remete ao entendimento de que o processo de alfabetização é 

trabalho, trabalho realizado, produzido e produtivo de/por pessoas enquanto sujeitos 

sociais. Com essa pano de fundo sobre a linguagem, em suas realização mediante 

enunciados e práticas discursivas, apreendem-se os matizes que compõem um currículo, 

uma vez que os usos da linguagem na vida cotidiana, na vida das escolas apresentam 

uma uniformidade de realizações. Entretanto, por ser dinâmica e constitutiva, a própria 

                                                           
12Estamos imprimindo ênfase ao termo sujeito em oposição à acepção de indivíduo. Sujeito, 

como aponta a literatura sociológica, é uma condição do indivíduo na cultura em que se 

encontra. 
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realização dos processos interativos, carrega em si, a diversidade que torna a língua 

viva(=linguagem), refletindo concepções da sociedade.  

Bakhtin (1986) afirma que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam. O lugar que os 

interlocutores do discurso ocupam no percurso da enunciação é determinado como um 

dos elementos que contribuem para constituir a significação das condições de produção 

do trabalho com a linguagem na sala de aula.  

A linguagem, enquanto categoria histórica e social,  contribui para que um 

trabalho interativo se inscreva, na exigência de se questionar as condições de 

produção de suas atividades e na necessidade de se criar as possibilidades para a 

manifestação dos implícitos das ações dos protagonistas da sala de aula. 

Ao referir-se à historicidade da linguagem, GERALDI (1991): 

 

A historicidade da linguagem afasta ao mesmo tempo, dois mitos: 

aquele da univocidade absoluta, identificável como sonho da 

transparência, e aquele da indeterminação absoluta em que não seria 

possível atribuir qualquer significação a uma expressão fora do seu 

contexto. Entre os dois extremos está o trabalho dos sujeitos como 

atividade constitutiva. (GERALDI, 1991, p.15) 

 

Enquanto provida de subjetividade, na linguagem incidem determinações 

ideológicas e nela as representações ideológicas se materializam, criando outras 

linguagens no plano social , ou seja, novas produções  de trabalho interativo. 

Acho pertinente esboçar algumas conclusões sobre formação ideológica e 

formação discursiva no trabalho com a linguagem. Esses dois conceitos são tratados em 

toda análise do funcionamento dos discursos na sociedade. Certamente, das 

considerações já traçadas, posso registrar, com base nos autores estudados, que a 

ideologia sustenta o discurso. Segundo ORLANDI ( 1987): 

 

Cada formação ideológica, (...) constitui um conjunto complexo 

de atitudes e representações que não são nem individuais, nem 

universais, mas se reportam, mais ou menos diretamente, às 

posições de classe em conflito umas com as outras. Dessas 

formações ideológicas fazem parte, enquanto componentes, 
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uma ou mais formações discursivas interligadas. (ORALNDI, 

1987, p.27) 

 

Sintetizando, temos que as condições de produção do discurso consideram os 

interlocutores, o lugar em que estes se encontram, o contexto histórico-social no qual a 

linguagem se institui e, ainda, a questão ideológica que infiltra todo discurso. Na sala de 

aula, o trabalho com a linguagem assume as mais diversas formas: pode se materializar 

na memorização ou na criticidade do conteúdo.  

Portanto, optar pela problematização das condições de produção, contribui para 

inscrever o trabalho na sala de aula com base na dialogicidade. Neste último caso, as 

atividades de sala de aula, com a linguagem, se materializam na ocorrência de práticas 

discursivas que articulam o modo como os sujeitos extraem o sentido já atribuído ao 

objeto de estudo pela história desse objeto e, de outra forma, atribuem um novo sentido 

ao objeto especulado no processo de interação. A linguagem, enquanto categoria 

histórica e social, contribui para que um trabalho interativo se inscreva na exigência de 

se questionar as condições de produção de suas atividades e na necessidade de se criar 

as possibilidades para a manifestação dos implícitos das ações dos protagonistas da sala 

de aula. Enquanto provida de subjetividade, na linguagem incidem determinações 

ideológicas e nela as representações ideológicas se materializam, criando outras 

linguagens no plano social, ou seja, novas produções  de trabalho interativo. Não se 

educa de forma unilateral. Freire (1981) já denunciava a Concepção Bancária da 

Educação e propunha uma crítica à reprodução dos discursos hegemônicos na sala de 

aula. O que medeia o fazer educativo na perspectiva dialógica é a linguagem em sua 

matriz histórica. Por ela, a linguagem, o processo educativo se constitui. Por ele, o 

processo histórico, a linguagem se presentifica.  

O homem estabelece com a linguagem uma relação de cumplicidade, de síntese 

histórica. A linguagem significa, pois tem um sentido que visa o outro. 

Conseqüentemente, a linguagem pressupõe um jogo de trocas entre quem fala e quem 

ouve, nos papéis de interlocutores. É na exigência da presença do EU e do OUTRO que 

a linguagem se apresenta como forma de interação. A essencialidade da linguagem é a 

subjetividade que os homens imprimem como marcas de heterogeneidade entre o EU e 

o OUTRO. 
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Ninguém sabe mais do que qualquer outro, pelo menos sempre 

e sobre tudo; isso acontece somente algumas vezes e sobre 

certos pontos. Quem sabe tem o dever de partilhar a sua ciência 

e de trocá-la com quem a ignora, contra a que ele ignora. Diga-

me como amassar o pão e te mostrarei a física nuclear; nos 

tornamos de repente, professor e aluno, educador e educando, 

semelhantemente: aprendemos uns dos outros, com os outros, 

iguais em direito. Assim, da mesma forma, a troca supõe que, 

tanto como os homens, todos os saberes, práticos ou teóricos, se 

valem, inclusive os que a arrogância não quer reconhecer, por 

causa de sua condição humilde e marginal. ( SERRES: 1996: 

p.180) 

 

Ou ainda a própria fala de FREIRE(1993) quando relata
13

 o seu encontro com 

camponeses chilenos, quando, lucidamente, “trocou “ conhecimentos. 

Paulo Freire pergunta se os camponeses gostariam de conversar com ele. Silêncio. 

Até que um dos camponeses diz: Desculpe, senhor, que estivéssemos falando, O senhor 

é quem deveria falar, porque o senhor é o que sabe. Nós não. Paulo rememora que essa 

enunciação ele também, escutou no sertão de Pernambuco/Brasil inúmeras vezes e 

retoma o diálogo, propondo um jogo que para funcionar bem exige de nós absoluta 

lealdade. Vou dividir o quadro  em dois pedaços, em que irei registando, do meu lado e 

do lado de vocês, os gols  que faremos. Se o perguntado não sabe responder , é gol do 

perguntador (...) Começarei o jogo: 

Primeira pergunta 

- Que significa maiêutica socrática? (...) 

- Que é curva de nível?(...) 

- Qual a importância de Hegel do pensamento de Marx?(...) 

- Que é adubação verde(...) 

                                                           
13

 Descrição total do encontro, nas páginas 46, 47, 48, 49, do livro de FREIRE,P.Pedagogia da 

esperança: Um reencontro com a pedagogia o oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
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O discurso da sala de aula, sob o prisma da linguagem como ato constitutivo (de) 

e constituído (por) sujeitos, permite o desvelamento das opacidades do processo 

pedagógico. Desta forma, encarar o fazer pedagógico como uma produção histórica 

significa adotar um ponto de vista que define o objeto  e não o seu contrário: o objeto 

definindo o ponto de vista. Significa, também, assumir que se pode transformar esse 

objeto e a sua realidade e, conseqüentemente, construir uma utopia: construir, a partir 

da escola que temos, a escola que queremos, a educação de homens que cultivam a 

subjetividade no convívio com outros homens. 

A concepção de linguagem como processo interativo enfoca a sala de aula como 

um contexto de enunciação. A linguagem não se resume à expressão do pensamento e 

nem se minimiza a um instrumento de comunicação. Antes disso, adquire um caráter 

histórico e constitutivo. Reduzi-la a este prisma é negá-la como processo eivado da 

história e de histórias, como construção social. 

A produção do conhecimento na escola se dá pelo trabalho com a linguagem na 

sua forma de prática discursiva. Essa articulação resulta na produção do discurso 

pedagógico na sala de aula que é regulado por normas, ritos, regras e princípios que a 

ação docente seleciona, organiza e transmite aos alunos. Desta forma, para que o 

discurso pedagógico não se caracterize como um discurso autoritário, deve suportar-se 

em uma pedagogia dialógica que compreende a linguagem, o cotidiano e a sala de aula 

como contextos sociais que se fazem e se significam pelas formas de ação e 

interferência dos sujeitos nessa realidade. 

Na verdade, o discurso pedagógico nas suas rotinas tem por função de ensino a 

inculcação (ORLANDI,1987). O diálogo pedagógico, quando instaurado, tem como meta 

o incutimento, um meio de incutir verdades e valores semelhantes e comuns 

(ENLICH,1986). Ao mesmo tempo, as relações que se travam entre os  participantes em 

uma perspectiva dialógica expõe o discurso pedagógico às críticas e contradições nas 

condições em que se produz.  

ORLANDI (1987), na crítica que faz ao discurso pedagógico, coloca-o no tipo de 

discurso de formação autoritária, reconhecendo o discurso pedagógico como um 

discurso institucional que reflete as relações institucionais das quais faz parte; se essas 

relações são autoritárias, ele será autoritário. O seu mal de raiz é, pois, refletir a ordem 

social na qual existe. (ORLANDI, 1987, p. 37) 

A pergunta é uma atividade da sala de aula e, muitas vezes, uma obrigação para 

o professor e para o aluno. É uma estratégia de ensino que, de tão banalizada, já se 
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cristalizou como o que deve ser perguntado, mesmo quando nada se tem a perguntar. 

ENLICH (1986) caracteriza a pergunta no contexto da sala de aula como um tipo de 

pergunta didática. 

 

Que tipo de ação lingüistica é a pergunta didática? Obviamente 

esse tipo de questão não coloca simplesmente que um “falante” 

que expressa uma pergunta e assim inicia uma seqüência 

pergunta-resposta tem intenções didáticas ou é um professor. 

Ao contrário esse é um  subtipo de pergunta didática porque 

ocorre tipicamente no discurso de cada sala de aula. Recebe 

essa designação por estar envolvido com uma constatação de 

características que poderiam ser chamadas didáticas. A  

pergunta didática não é usada pelo professor quando ele mesmo, 

o que fez a pergunta, não sabe a resposta. Isso violaria uma 

condição essencial para a pergunta uma vez que é uma forma 

lingüística que serve para transmitir conhecimento 

(ENLICH,1986,P 154) 

 

As teses de ENLICH (1986) e ORLANDI (1987) orientaram várias descrições do 

processo discursivo que se instaura na sala de aula. Esses estudos denunciavam a 

circularidade do discurso da sala de aula - o “é porque é” - e uma concepção de 

educação e linguagem de cunho estruturalista, as quais norteavam a prática com a 

linguagem, mas pouco propunham alternativas para sair do lugar comum. Reconheço 

que, contrariamente ao quadro vigente, o discurso pedagógico deve pautar-se em 

uma pedagogia dialógica (PEY, 1991, FREIRE, 1978), que o configure como efeitos de 

sentidos entre os interlocutores e o objeto a ser discutido, (re)definindo o processo de 

construção de conhecimento da aula. Ciente de que a realidade de nossas escolas, no 

plano da generalização, é caracterizada pelo incitamento e pela inculcação, a 

possibilidade de se instaurar, na sala de aula, uma prática enunciativa e uma 

pedagogia dialógica não pode deixar de acontecer. Esta prática se caracteriza pelo 

papel do professor e do aluno como interlocutores que se deparam com situações de 

caráter autoritário, mas que apreendem essas situações como espaços que traduzem o 

sentimento de que algo está errado e, por isso, o diálogo não pode ser negado e 

enfatiza que, sob o prisma de uma postura diálogica, o clima na sala de aula expõe o 
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polêmico. As ações de sala de aula que representam essa prática são criadas em suas 

próprias condições de existência, nas situações discursivas.  

A linguagem, como trabalho, é tida como uma categoria mediadora das 

condições de produção das práticas discursivas. A existência de um saber produzido 

historicamente não se constitui condição exclusiva para a existência de um ritual na 

sala de aula.  

Para se materializar enquanto ritual, as práticas de sala de aula devem ocorrer em 

um clima participativo entre professor, alunos e conteúdo. No âmbito dos rituais da sala 

de aula, encontra-se uma mudança qualitativa no trabalho com o conteúdo. Essa 

mudança ocorre no momento que se contextualiza o conteúdo e indexicaliza a 

linguagem deste conteúdo, pelo resgate das suas determinações históricas para o 

contexto em que se está trabalhando. A concepção de linguagem de cunho 

interacionista desmitifica as relações de ensino. A existência de um comportamento 

interativo na sala de aula pressupõe trabalhar com elementos a serem apropriados no 

percurso do movimento das interações da sala de aula. Por outro lado, caso se apresente 

uma outra concepção de linguagem que não inscreva o social em sua existência, 

defronta-se com a ocorrência de práticas assimilatórias e condutivistas de transmissão 

de conhecimento, no sentido de que essa transmissão se dá de forma a-crítica, passiva, 

sintetizando-se o conteúdo de ensino como a verdade histórica a ser apreendida, pela 

fala do professor que transmite essa verdade, aos alunos que estão lá como indivíduos 

que não sabem. 

Em estudo anterior (SOUZA, 1996), tomando como referencial teórico a 

sociologia da educação pós estruturalista, confere à sala de aula a compreensão de que 

esta é o lugar, por excelência, em que ocorrem as contradições do dito com a cultura 

dominante. Assentada, nesse estudo, avança para a compreensão de que a aula sustenta-

se em dois planos: O plano rotineiro e o plano ritual. 

No plano rotineiro da aula, traça pontes com Forquin (1992), quando este salienta 

que, 

 

É evidente, por exemplo, que os saberes escolares são 

fortemente marcados pelo modo propriamente escolar de 

escanção de tempo, organização dos estudos por anos e a 

repartição das atividades no interior do ano, a duração dada às 
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seqüências do curso, o ritmo de exercícios escolares, 

etc.(FORQUIN, 1992, p. 49) 

 

Nas conclusões do estudo já referido, apresenta-se que uma distinção entre rotinas 

e rituais de sala de aula não se pauta em critérios rígidos. Ambos são determinantes para 

um fazer pedagógico. Articulam o dado (já experienciado e apropriado) com o novo, 

apontando para a necessidade de refletir sobre prática docente. 

Assim, pretende-se construir as relações do saber e do fazer docente das classes de 

alfabetização de jovens e adultos, pontuando essas relações com a linguagem, quando 

essa se codifica em práticas rotineiras e práticas rituais (SOUZA,1996), desvelando a 

cultura e desmistificando a prática do professor alfabetizador como um que fazer 

meramente instrumental.  

Os rituais, como encenações coletivas, exprimem, o enfrentamento com o destino. 

 

Com efeito, os quadros que podemos elaborar, permitem revelar 

em cores nítidas as diversas facetas da vida em seu 

desenvolvimento... Para levarmos a bom termo tal tarefa, as 

modulações ou as derivações das instituições, dos fatos culturais 

ou rituais cotidianos,(grifo meu) ainda que surpreendidos em sua 

precariedade, devem aqui e agora, receber os critérios de uma 

inegável eficácia. (MAFFESOLI I, 1988, p. 109 

 

A partir da leitura da obra de Maffesoli (1988), uma outra possibilidade de 

compreender a sala de aula é traçada: a sala de aula é um contexto ritual de práticas que 

são instituídas por alunos e professores. Essas práticas permitem, em sua trivialidade 

ritual, (des)velar a práxis pedagógica de uma sala de aula, ao conflitarmos 

educação/linguagem/cotidiano da sala de aula, na sala de aula. No conflito com a 

linguagem e com a realidade brotam-se as práticas educativas, que são tantas quanto for 

o número de sujeitos que as praticam. 

Os rituais da sala de aula acontecem e se reproduzem a partir das experiências 

entre seus participantes, mediando o trabalho com a linguagem como bem cultural. São 

espaço-tempo ordenados, abertos ao inesperado, a uma relativa desordem e 

desconstrução das experiências e dos conhecimentos. 
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A depender do objetivo pedagógico que a aula expressa, esta tende a transmitir o 

conhecimento na relação do professor para o aluno, isto é: o professor ensina o que já se 

convencionou como conteúdo a ser transmitido para que o aluno obtenha um 

conhecimento previamente detalhado para a série na qual se encontra e, desta forma, 

assimile os elementos que o capacite como aluno da série x ou y. De outra forma, caso o 

trabalho da aula tenha como fim a produção coletiva do conhecimento, o objetivo que 

esta expressa transparece nas relações entre professor e aluno; e não apenas de professor 

para aluno. 

Segundo McLaren (1991), linguagem e ritual encarnam-se, mesclando-se como se 

fossem um só elemento, exigindo-se, para a tarefa de definir esses conceitos, que se 

extraiam as denotações do processo que os constitui. Esse processo é ao mesmo tempo 

singular e coletivo. Este autor, ainda apresenta as seguintes considerações: A linguagem 

codificada em texto pode possuir uma autoridade ritual sobre o leitor. 

 

Os rituais comunicam, classificando informações em diferentes 

contextos. Os rituais negociam e articulam através de ritmos 

distintos. A linguagem ritual possui uma força de representação 

que é capaz de trazer à tona efeitos convencionais. Os rituais 

podem inverter as normas e valores da ordem social dominante. 

Os rituais possibilitam os participantes a refletir sobre seus Os 

rituais tem um aspecto político e podem encarnar e transmitir 

certas ideologias ou visões de mundo( MCLAREN, 1991, p.84-86) 

 

Uma intrigante constatação se apresenta ao se estabelecer pontes entre rituais 

escolares e linguagem como forma de interação. 

Em quais dimensões da linguagem o alfabetizando se apropria do caráter ritual da 

aula, considerando-se que o seu domínio dos códigos lingüísticos é restrito e, por outro 

lado, compartilha de experiências extra lingüísticas com os sujeitos da aula?  

Contribui, sobremaneira, a abordagem de Cury (1986). Este autor enfoca a 

categoria ritual nos planos antropológicos e dialéticos. 

 

Se o ritual pedagógico predominantemente reproduz, também 

carrega elementos de transformação ao mesmo tempo que de 

reprodução. O ritual disciplina, coage e organiza. Enfim, oferece 
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um modelo de disciplina que vai superando e ordenando o real, 

cujo caráter contraditório não desaparece apenas porque debaixo 

da hegemonia burguesa. O ritual, ao criar automatismo, pode 

abrir espaços para maiores possibilidades de pensar. A função 

política  explícita, que preside a educação, que fala para a 

transformação do real e não para a sua conservação, associa a 

linguagem à produção das coisas. A linguagem e o ritual são 

reenviados aos objetos na sua concretude, e não na sua 

dissimulação. A linguagem da educação, voltada para a práxis 

transformadora, absorvida nesse fazer, produzirá um ritual que 

manifestamente aponte caminhos de libertação. (CURY, 1986. 

p.120) 

  

Confirmando: as condições de produção constituídas e constitutivas dos sujeitos 

tendem a negar a relação mecânica que se estabelece na sala de aula, se a ação de seus 

agentes se pautarem em uma pedagogia que trabalhe com uma metodologia menos 

diretiva e dominadora na sala de aula. Uma pedagogia, neste prisma apresenta-se como 

“saída” para reverter o quadro vigente de incutimento/inculcação que se estabelece nas 

relações professor/aluno. O desejo de entender essa realidade passa pela necessidade de 

conhecê-la. 

A noção de condições de produção, anteriormente citada, abrange os aspectos 

de emissão e recepção de significados, a troca e negociação de pontos de vista, uma 

vez que o seu processo inscreve-se em uma formação discursiva que, por sua vez, é 

uma formação ideológica. ORLANDI (1987& 1988) analisa a circularidade do discurso 

pedagógico e apresenta uma proposta  para a quebra dessa circularidade, 

esclarecendo: 

 

Do ponto de vista do autor ( professor) uma maneira de se 

colocar de forma polêmica é constituir seu texto, seu discurso 

de maneira a expor-se o efeito de sentidos possíveis, é deixar 

um espaço para a existência do ouvinte como sujeito. Isto é, é 

deixar vago um espaço para o outro ( o ouvinte ) dentro do 

discurso e construir a própria possibilidade de ele mesmo ( 
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locutor ) se colocar como ouvinte. É saber ser ouvinte do 

próprio texto e do outro. 

Da parte do aluno, uma maneira de instaurar o polêmico é exercer sua 

capacidade de discordância, isto é, não aceitar  aquilo que o texto propõe e 

o garante em seu valor social: é a capacidade do aluno de se constituir 

ouvinte e se constituir como autor na dinâmica da interlocução, recusando 

tanto a fixidez do dito como a fixação do seu lugar como ouvinte. 

(ORLANDI, 1987, p.32-33) 

 

O polêmico postulado por Orlandi (1987) incita uma questão: Como polemizar 

sem autoritarismo? Como disciplinar sem submeter ou direcionar? 

Freire apud Morais (1987) magistralmente nos diz: “A disciplina não se impõe, se 

parteja, e se parteja na relação dialética, contraditória, entre autoridade e liberdade. “ 

(FREIRE apud MORAIS,1989, P.70 ). Expõe-se que a apreensão da natureza das rotinas e 

dos rituais da sala de aula confundem-se com práticas reiterativas e atividades banais, a 

saber: chamada, aplicação de tarefas, exposições de conteúdos, etc. A ocorrência dessas 

“atividades” na sala de aula constitui-se um ponto a ser interpretado, visto que são 

atividades com a linguagem que se repetem no espaço físico caracterizado como aula. 

Até que ponto essas atividades se constituem em práticas discursivas? O que as relegam 

ou as (re)definem como práticas discursivas? 

A sala de aula é constituída por rituais: é um espaço ritual: as carteiras ora se 

encontram em fileiras, ora em círculos; os alunos encontram-se em seus lugares, alguns 

já marcados, o quadro e a mesa. O tempo, também, obedece a uma rotina ritual: os 

roteiros e planos de ensino explicitam essa realidade e a comprovam. 

Forquin (1992) salienta: 

 

A cultura escolar apresenta-se assim como uma “cultura 

segunda” com relação à cultura de criação ou de invenção, uma 

cultura derivada e  transposta, subordinada inteiramente a uma 

função de mediação didática e determinada pelos imperativos 

que decorrem desta função, como se vê através destes produtos e 

destes instrumentos característicos constituídos pelos programas 

e instruções oficiais, manuais e materiais didáticos, temas de 

deveres e de exercícios, controles, notas classificações e outras 
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formas propriamente escolares de recompensas e 

sanções.(FORQUIN, 1992, p.32-33) 

 

No nosso diálogo com McLaren (1991) imprimimos um novo sentido às 

rotinas da sala de aula e  considera que, no processo de ritualização, a “cultura 

segunda”, explicitada por FORQUIN (1992), se fragmenta, possibilitando a ocorrência da 

“cultura da invenção e da criação” pois, 
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A ritualização é um processo que envolve a encarnação de 

símbolos, conglomerados de símbolos, metáforas e paradigmas 

básicos ... Enquanto formas de significação representada, os 

rituais capacitam os atores sociais a demarcar, negociar e 

articular sua existência fenomenológica como seres sociais, 

culturais e morais. (MCLAREN, 1991,p.88). 

 

Partir da trivialidade ritual para o incômodo de uma metodologia dialógica, 

considerando a prática reiterativa das ações de professores e alunos e as rupturas dessa 

reiteração, leva-me a enfocar os rituais que se compõem no plano das rotinas do dia-a-

dia da sala de aula e na ocorrência de elementos espontâneos, que se manifestam 

indexicalizados e que permitem relembrar o seu conhecimento pelas explorações que se 

sucedem a partir dessas manifestações não-rotineiras da aula. 

Avançando na compreensão dos rituais Forquin (1992 ) traça uma abordagem 

sociológica da transmissão de conteúdos escolares e sugere que as relações de poder e 

interações sociais nas escolas devam se tornar objeto de investigação. Para tanto, 

organiza os seus argumentos em quatro temas: os conteúdos de ensino, a cultura nas 

escolas, os fatores de organização disciplinar dos saberes escolares e a estratificação 

dos conteúdos de ensino. Na sua abordagem sobre os imperativos didáticos e a cultura 

escolar, expõe um referencial acerca de ritual inserindo a questão cultural na 

perspectiva de marcar a tarefa escolar com as práticas culturais. A citação remete ao 

exposto: 

Mas é preciso ir mais longe e reconhecer que estes conceitos de 

transposição didática ou de rotinização acadêmica da cultura não 

permitem dar conta de certos aspectos mais específicos dos saberes 

escolares enquanto objetos de ensino ( grifo meu). Pode-se perguntar 

se de fato todos os saberes ensinados nas escolas não são 

verdadeiramente senão o resultado de uma seleção e de uma 

transposição efetuadas a partir de um corpo cultural pré-existente, e se 

não se pode considerar a escola como sendo também verdadeiramente 

produtora ou criadora de configurações cognitivas e de habitus 

originais que constituem de qualquer forma elemento nuclear de uma 

cultura escolar sui generis.(FORQUIN, 1992;p.33, 34.) 
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Até este momento, ainda não apareceu, explicitamente a palavra ritual na fala de 

FORQUIN (1992). Alguns vocábulos podem nos remeter a um sentido de ritual como 

equivalente a rotinas, como: “rotinização acadêmica”, “corpo cultural pré-existente”, 

etc. Mas, mais adiante, encontra-se referência explícita aos rituais e rotinas quando da 

necessidade de recusar a imagem de uma escola “receptáculo de subprodutos culturais 

da sociedade.”(p.35). Nessa recusa, uma concepção de prática pedagógica passa a ser 

priorizada. 

 

Fazemos, de resto, a não ser na escola, ditados e exercícios de 

gramática, explicações de textos e dissertações, versões e temas? e 

não há também uma forte especificidade  escolar de certos 

problemas de aritmética ou de geometria? Perrenoud, analisando os 

componentes e os critérios da excelência escolar na escola primária, 

é levado a sublinhar assim a importância dos savoir-faires internos à 

sala de aula, as competência operatórias de curto alcance e de 

função puramente adaptativa, os rituais, as rotinas e as receitas, na 

realização prática cotidiana do ‘oficio de escolar’. 

Entretanto, se a escola pode muito bem aparecer como o lugar e a 

matiz de saberes típicos e de formas típicas de atividades 

intelectuais, é preciso reconhecer que  estes elementos originais não 

permanecem sempre  encerrados nos limites do mundo escolar, mas 

são capazes também, por seu poder de modelagem de habitus, de 

influenciar um conjunto das práticas culturais e os modos de 

pensamento que têm curso num país num momento dado (FORQUIN, 

1992, 35). 
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A linguagem, enquanto trabalho histórico e coletivo, persentifica-se nos rituais 

cotidianos da aula e será tratada como uma categoria com as mesmas especificidades da 

categoria ritual. É na, e, também, pela linguagem que as interações no contexto didático 

ocorrem. É pela linguagem que nos expressamos em nossas interações com os outros. 

Em conseqüência desse processo interativo, os interlocutores da sala de aula processam 

linguagens, subjetivando-se. Os rituais e as rotinas são elementos a se considerar no 

processo de produção de conhecimento. Uma distinção entre rotinas e rituais não se 

pauta em critérios rígidos. Ambos são determinantes para um fazer. Articulam o dado 

(experienciado e apropriado) com o novo.  

Os professores refletem sobre sua própria ação, sobre a objetividade do conteúdo 

a ser tratado e sobre os sentidos que se expõem no percurso de discussão e negociação. 

Por outro lado, do mesmo modo em que as rotinas da sala de aula permitem esse 

refletir, também podem levar à fragmentação do pensamento docente e de suas ações, 

pois o risco da adoção de modelos e receitas pedagógicas é uma possibilidade que não 

se deve deixar de considerar - a literatura sobre educação sempre registrou esse 

problema. Todo objeto de conhecimento é multifacetado. Essa peculiaridade permite 

desvelá-lo, analisá-lo criticamente em um movimento de aceitação e negação de suas 

características, apreendendo a sua realidade, sedimentando-se essa apreensão em um 

conhecimento novo.  

Por esse caminho, as práticas discursivas  se resignificam em um ritual. Criam-se 

condições para que alunos entendam as relações sujeito-objeto, ou seja, as suas relações 

com o tempo e espaço da aula como relações construídas historicamente, permitidas 

pela linguagem como trabalho, na sua dimensão interativa. Paradoxalmente, as rotinas 

incitam-nos à não-acomodação. Elas, enquanto reiteração do velho, incomodam um 

fazer docente crítico. É um determinante para a reflexão. Impossibilitar a cristalização 

das rotinas, olhando cada aula como uma aula, isto é, como um novo conhecimento a 

ser trabalhado, é uma postura resistente à tentação de repetir sempre o mesmo.  

Afirmamos, ainda com base na intuição, que as rotinas referem-se a um trabalho 

com a linguagem que escamoteia o social da linguagem, convergindo para as 

concepções do paradigma positivista, tratadas no referencial teórico. Já os rituais da 

sala de aula, como estamos configurando, referem-se a um trabalho de caráter 

interativo, interlocutivo e incompleto; permitindo o jogo, a negociação e a troca de 

experiências entre alunos e professores, material de ensino etc. 
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A forma como rotinas e rituais se manifestam são distintas. Entretanto a 

percepção sobre as rotinas exige menos elaboração, pois essas se inserem na sucessão e 

repetição da cotidianidade dos protagonistas  da sala de aula. Já os rituais exigem uma 

certa determinação do que é rotineiro para se apresentarem e, em alguns momentos, 

uma transgressão a esse rotineiro, jogando com os atravessamentos que os sujeitos da 

sala de aula fazem na busca da superação do típico. 

Apropriando-me da fala de Mclaren (1991) estabeleço uma distinção entre rotinas 

e rituais 

... os rituais podem ser considerados “ruins” se eles restringem 

as subjetividades dos estudantes, colocando limites no discurso 

de oposição, no diálogo reflexivo e na crítica. E os rituais 

podem ser considerados ‘bons’ se criam uma alternativa à 

hegemonia (contra-hegemonia) que possibilitará aos 

participantes refletir criticamente sobre o modo pelo qual a 

realidade é percebida e compreendida. (MCLAREN, 1991, p. 130) 

 

Desta maneira, ouso remeter rituais considerados ‘ruins’ às rotinas; e rituais 

considerados “bons”, aos rituais, na perspectiva que estou traçando de se  estabelecer 

um limite conceitual entre rotinas e rituais de sala de aula  

Os rituais possuem um significado que extrapola o que ocorre no momento. e por 

isso, dotam o dia-a-dia da aula de um situação discursiva mais ampla. As rotinas 

expõem. Por sua vez os rituais articulam as relações expostas pelas rotinas. 

Não há ritual sem falhas e frestas, isto é, com a possibilidade de instauração do 

discurso do outro, da autoria. As brechas ritualisticas obstaculizam a repetição de 

sentidos, transformando-os com a intervenção da história e singularidades de cada um. 

Um ritual, quando se repete, repete-se encarnado, desestabilizando-se o processo de sua 

ocorrência, fazendo com que os sujeitos que o realiza, reinterprete-o em outra direção. 

MCLAREN (1991) comenta que alguns estudiosos tratam rotinas e hábitos como 

subespécies de ritual. No âmbito da literatura nacional sobre educação, não encontrei 

tal distinção. Esse autor, todavia, adverte: 
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embora as rotinas ou ações habituais realmente caiam sob o 

rótulo morfológico de ritual, elas devem ser necessariamente 

consideradas como  formas mais fracas, menos autênticas, mais 

fantasmagóricas de ritualização. (MCLAREN, 199, p. 77) 

 

No processo de construção de conhecimento, as palavras assumem conotações 

diversas. Palavras que são sinônimas exigem uma conceituação de como as estamos 

usando em uma pesquisa. As rotinas e os rituais são trabalho na sala de aula que se 

apresentam de modo diferenciados. Ilustro essa compreensão, a seguir, expondo as 

dimensões do instituído e instituinte do processo pedagógico. Classifico o plano 

rotineiro e o plano ritualistico, respectivamente. 

 

QUADRO IV - TRABALHO ROTINEIRO E TRABALHO RITUAL 

TRABALHO ROTINEIRO TRABALHO RITUAL 

Linguagem pré-estabelecida. Linguagem dialógica. 

Prática reiterativa. Prática de ruptura. 

Absolutização do cotidiano. Reflexão do cotidiano. 

Escamoteação o social da linguagem. Instituição do social da linguagem. 

Transmissão da história já produzida. Resgate a história já produzida. 

Imposição atividades. Negociação de atividades. 

Condições de produção cristalizadas. Condições de produção fluidas. 

Fonte: Souza(2003) 

As rotinas colaboram para que os rituais se apresentem, pois, como estes, são 

também contextuais, simbólicas. A descoberta de uma organização de RITUAL 

inscreve outra abordagem sobre o fazer pedagógico e a concepção de currículo. A 

concepção de ritual como prática reiterativa deve ser questionada, quando do confronto 

com a natureza das interlocuções da sala de aula e da compreensão de como professor e 

alunos organizavam a sua participação nos atos, nas atividades, nas situações e quais os 

significados dessas ações.  
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Os rituais revestem-se de uma natureza contraditória, ao mesmo tempo que 

perpetuam determinadas práticas sociais, assentam-se em rotinas já conhecidas e 

experienciadas pelo coletivo do grupo social trazem, em seu bojo, uma atmosfera de 

resistência e ruptura, levando os seus autores a inventar e recriar novas e outras 

práticas. 

A pedagogia ritual é composta pela heterogeneidade das práticas cotidianas e esta 

pedagogia é tão diversa e diferenciada que a única saída para uma rotina de aula assumir 

o status de ritual de aula é aquela ganhar significância no processo de produção  

Os rituais carregam elementos extremamente ricos de significações, resgatam e 

atualizam determinados costumes, ritos e crenças da sociedade. Assim perguntamos se 

não seria essa a essência dos rituais no trabalho pedagógico? Poderíamos delimitar 

rituais pedagógicos que se gestam na dinâmicas da ordem social com a cultura na qual a 

escola está inserida? Visto que os rituais, conforme afirmei, comportam saberes, visões 

de mundo que se transformam, por meio de práticas sociais, em ações na sala de aula, 

penso, então, ser possível essa delimitação. 

Na leitura sobre sociologia da educação encontram-se distinções entre o nível de 

ocorrências da banalidade das ações da sala de aula, enquanto um trabalho rotineiro e o 

nível da produção do conhecimento. Parti, portanto, em busca de literatura sobre os 

rituais. Encontrei estudos que descrevem as práticas da sala de aula e as articulam com 

uma concepção de linguagem. Ocasionalmente, estes estudos nos remetem a inferir uma 

certa concepção de educação. Entretanto, procurando outras delimitações deparei com 

considerações de Maffesoli (1988). Timidamente, este autor apresenta a categoria ritual 

acoplada à banalidade aparente da vida cotidiana, considerando, nesse cotidiano 

banalizado, as situações de enfrentamento que os homens constróem para superar a 

própria banalidade ritual, lançando mão, contraditoriamente desses rituais. Os rituais e 

regulamentos que se fazem e refazem na sala de aula estabelecem práticas com a 

linguagem, mostrando, nos seus implícitos, uma concepção de educação. Revela-se 

como se propõe um tema ou se silencia sobre uma questão. Revela-se, muito, nas falas e 

silêncios. A política do dito ou do silêncio sobre o que poderia ser dito imprime sentidos 

diversos nas interlocuções da sala de aula. Ao fazermos ou silenciarmos sobre algo 

anulamos sentidos que queiramos ou não explicitar. O controle do professor é exercido 

pelo silêncio como forma de garantia do conhecimento e da ordem. Este controle pode 

propiciar que outras formas de trabalho surjam na sala de aula, mas também, o seu 

reverso. O professor e o aluno assumem uma espécie de ritual social da linguagem nas 
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enunciações, que pode se corporificar explicitamente ou exigir um olhar mais apurado 

para se compreender e identificar a sua forma.  

As práticas cotidianas da aula modificam a suas condições. Os elementos 

subjetivos que compõem a aula, como a busca de coerência entre o proposto e o vivido, 

os recortes entre o apresentado e o conquistado, a subjetividade na escolha entre o mais 

importante, o menos interessante, entre o irônico e o lúdico e os elementos objetivos que 

também a compõem como a sua hierarquia, a burocracia escolar, a cronologia dos 

horários, e sobremaneira, o ordem estabelecida forçam professores e alunos a atitudes 

diferenciadas nas formas de ensinar e aprender . 

Aqui, a nossa intenção não foi a de estabelecer uma mera distinção entre rotinas e 

rituais. Provocada pela carga semântica dos conceitos de rituais e pela complexidade do 

tênue limite de compreensão de cada um desses, tentamos estabelecer nos interditos e 

nas entrelinhas dos campos semânticos, a emergência de nos apropriarmos de uma outra 

metodologia ( nova concepção metodológica?) de concebê-la como um espaço ritual. 

A forma do discurso curricular orienta o conteúdo nele inserido. Voltamos assim a 

uma outra ponte com a prática pedagógica de natureza emancipadora, quando 

anteriormente afirmamos que as atividades escolares não devem colocar como centro 

uma única forma de linguagem de determinado segmento social, mas focalizar as 

enunciações. 

Para Bakhtin (1986) a enunciação só se realiza no curso dos processos interativos, 

pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram pelos pontos de 

contato de uma determinada enunciação com o meio extra-verbal. O pano de fundo do 

abordagem marxista confere a uma teoria de currículo um pensamento de ver o mundo 

como uma totalidade concreta. Nesse sentido, é uma oposição ao idealismo e à 

metafísica que particulariza o real, fragmentando-o. Também essa compreensão 

atravessa a nossa abordagem metodológica e define a escolha do método de pesquisa, o 

que trataremos adiante. 
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Conferir à alfabetização, e no plano mais geral, à Educação de Jovens e Adultos a 

compreensão de que essa se constitui em um processo discursivo (com os homens entre 

si e destes com o mundo) potencializa a função transformadora da própria educação, 

como também da linguagem. Nesse processo discursivo e nesse contexto dialógico, vão 

emergindo, no espaço da escola, no micro-espaço da aula, a dimensão da prática 

docente e de uma teoria de currículo que sejam espaços de negociação dos diferentes 

modos de ver/perceber/sentir/fazer o mundo e de dizer o mundo. 
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II PARTE 

 

 

 

 

Basta falar de um objeto para nos acreditarmos objetivos. Mas, por nossa 

primeira escolha, o objeto nos designa mais do que o designamos, e o que 

julgamos nossos pensamentos fundamentais são amiúde confidências sobre a 

juventude de nosso espírito. Às vezes nos maravilhamos diante de um objeto 

eleito; acumulamos as hipóteses e os devaneios; formamos assim convicções que 

têm a  aparência de um saber. Mas a fonte inicial é impura: a evidência primeira 

não é uma verdade fundamental. De fato, a objetividade científica só é possível se 

inicialmente rompemos com o objeto imediato, se recusamos a sedução da 

primeira escolha, se detemos e refutamos os pensamentos que nascem da primeira 

observação. Toda objetividade, devidamente verificada, desmenrte o primeiro 

contato com o objeto. Ela deve em primeiro lugar  criticar tudo: a sensação, o 

senso comum, inclusive a prática mais comstante, e finalmente a etimologia, pois 

o verbo, feito para cantar e seduzir, raramente coincide com o pensamento. Longe 

de maravilhar-se, o pensamento objetivo deve ironizar. Sem essa vigilância 

malévola, não assumiremos jamais uma atitude verdadeiramente objetiva. 

(BACHELARD,1994, p. 2) 
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2. A VIDA -  ESSE PARÊNTESE -  OU METODOLOGIA 

 

Quando o não-ser fica em suspense 

Abre-se  a vida esse parêntese 

Com um gemido universal de fome´ 

Mario Benedetti 

 

Para a definição do referencial teórico-metodológico que orienta uma investigação 

científica, observa-se as relações entre história do pesquisador, história do objeto. 

Naturalmente, a escolha por uma metodologia de pesquisa, bem como do referencial 

teórico que a orienta, inscreve-se em uma forma de pensar a educação e a postura de 

seus agentes. Essas relações tornam-se exigências no campo das ciências humanas, 

principalmente na área de educação, pois muito do que se pesquisa intimamente se 

relaciona com as matizes das histórias experimentadas e construídas pelos protagonistas 

do trabalho educativo. De tal sorte, o que se pretende desenvolver terá essa preocupação 

e se justifica por considerarmos que uma opção metodológica envolve uma postura ética 

de compreensão e interferência na realidade. 

Na fundamentação teórica, escolhemos Bakhtin(1996) e o acervo Freire para 

estabelecer as analogias deste estudo. Essas escolhas pré-definem o método de pesquisa 

para a etnografia interpretativa, pois valorizam a subjetividade social do pesquisador e 

dos pesquisandos, abnegando a neutralidade do ato de pesquisar/conhecer. 

No plano objetivo da investigação a ser construída, considerando a sua 

complexidade, André( 1995) esclarece: 

 

Para que se possa apreender o dinamismo próprio da vida 

escolar, é preciso estudá-la com base em pelo menos três 

dimensões: a institucional ou organizacional, a instrucional ou 

pedagógica e a sócio-política/cultural. Essas três dimensões não 

podem ser consideradas isoladamente, mas como uma unidade 

de múltiplas inter-relações, através das quais se procura 

compreender a dinâmica social expressa no cotidiano escolar. 

(ANDRÉ,1995, p. 241) 
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Assim, o objeto de nosso estudo, na dimensão institucional ou organizacional, 

aponta para se considerar a prática docente relacionada com os mecanismos que a 

sustentam, no organismo social escola. O plano instrucional ou pedagógico apóia-se na 

macroanálise da natureza do processo ensino-aprendizagem, no que se define, para este 

estudo, como processo de aquisição e processo de apropriação da escrita; e no pano de 

fundo da dimensão sócio-política e cultural, os ditos dos professores expostos nas suas 

crenças, valores, frustrações, projetos, desejos, etc propiciam um recorte mais subjetivo 

do objeto apresentando as implicações das relações entre sociedade e educação, a partir 

do fazer docente. 

Considera-se que a escola é, por excelência, o lugar de apropriação de 

conhecimentos sistematizados, pois trabalha com conceitos historicamente definidos e 

veiculados pela sociedade. Tendo o currículo como objeto teórico e permeando esse 

objeto com as marcas históricas, sociais e culturais e com as expressões das histórias de 

vida dos sujeitos envolvidos, depara-se corporificada uma complexidade para a 

investigação científica, e, para dar conta dessas complexas e múltiplas relações, 

necessário se faz recortar essa realidade, buscando não fragmentá-la, a fim de elencar a 

natureza das práticas que compõem o currículo das classes de jovens e adultos; práticas 

que se mantém e que rompem com o paradigma dominante de se conceber currículo. 

Desta forma, o conceito de tática, expresso por Certeau(1994), inscreve-se como um 

referencial metodológico: 

 

A tática tem constantemente que jogar com os acontecimentos 

para transformar em ocasiões. Sem cessar, o fraco deve tirar 

partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em 

momentos oportunos onde combina elementos  heterogêneos, 

mas a sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, 

mas a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a 

‘ocasião’.(CERTEAU, 1986, p. 63.) 

 

Desta forma, considerando a natureza dialógica e dialética do objeto a ser 

construído, empregam-se técnicas que procurem dar conta do registro das 

práticas/táticas das aulas das classes de alfabetização de jovens e adultos, a fim de 

encontrar as performances operacionais que caracterizam o seu fazer. Opta-se por 

técnicas, considerando o exposto por ChizzottiI(1995), no que se refere às técnicas: 
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A pesquisa qualitativa pressupõe que a utilização dessas 

técnicas não deve construir um modelo único, exclusivo e 

estandardizado. A pesquisa é uma criação que mobiliza a 

acuidade inventiva do pesquisador, sua habilidade artesanal e 

sua perspicácia para elaborar a metodologia adequada ao campo 

de pesquisa, aos problemas que enfrenta com as pessoas que 

participam da investigação. O pesquisador deverá, porém, expor 

e validar os meios e técnicas adotadas, demonstrando a 

cientificidade dos dados colhidos e dos conhecimentos 

produzidos. (CHIZZOTTI, 1995, p. 45) 

 

E à postura do pesquisador: 

 

Ele deve, preliminarmente, despojar-se de preconceitos, 

predisposições para assumir uma atitude aberta a todas as 

manifestações  que observa, sem adiantar explicações nem 

conduzir-se pelas aparências imediatas, a fim de alcançar uma 

compreensão global dos fenômenos. Essa compreensão será 

alcançada com uma conduta participante que partilhe da cultura, 

das práticas, das percepções e experiências dos sujeitos da 

pesquisa, procurando compreender a significação social por eles 

atribuída ao mundo que os circunda e aos que realizam....O 

pesquisador deve manter uma conduta participante: a partilha 

substantiva na vida e nos problemas  das pessoas.(CHIZZOTTI, 

1995, p. 67) 

 

Compreende-se o processo de coleta de dados como um processo de produção de 

dados (COULON,1995). A coleta de dados é um processo de trocas, negociações de 

pontos de vista e resolução de conflitos. 

Quanto aos instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados Triviños 

(1993);Ludke André (1986); Coulon (1995a); Chizzotti (1995) apresentam enfoques 

direcionados à pesquisa de caráter etnográfico, relevantes e adequados o propósito 

deste estudo. 
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Especificamente André (1978) diz que: 

 

As técnicas utilizadas pelo pesquisador etnográfico são muito 

similares às empregadas por outros tipos de pesquisadores, 

como por exemplo, a observação sistemática e a entrevista. 

Entretanto há grande diferença entre eles quanto aos momentos 

à situação em que estas técnicas são usadas. O pesquisador 

etnográfico pode fazer observações e entrevistas em situações 

as mais varaidas. (andré, 1978, p. 10). 

 

Outra questão que se apresenta, a subjetividade dos dados, merece registro. Coulon 

(1995); Chizzotti (1995) consideram a importância da intuição e da subjetividade do 

pesquisador no tratamento do objeto a ser pesquisado. Ludke e Andrë (1986), ao 

tratarem da subjetividade do pesquisador no processo de pesquisa, enumeram duas 

tendências : 

a) uma mais tradicional, que rejeita os julgamentos do pesquisador; 

b) outra, mais equilibrada, que reconhece a indissociabilidade entre valores 

pessoais e processo de pesquisa. 

Outro referencial teórico para sustentar a metodologia do estudo direciona-se para 

a Análise do Discurso, pois a Análise do Discurso, como ciência, esclarece que: 

a)  o discurso é uma manifestação ideológica. Não é transmissão de sentidos,   mas 

efeitos de sentidos. 

b) O sujeito é pensado na engrenagem de funcionamento dos enunciados,   em 

uma perspectiva situacional. 

Por fim, para cercar o objeto de estudo, entendo que a metodologia de pesquisa 

não deve fechá-lo, mas envolvê-lo para possibilitar seu desfecho, contribuindo, quiçá, 

para a ampliação do seu campo de aplicação. Sendo esta pesquisa uma investigação de 

cunho social, a teoria que sustenta a metodologia  representa um conjunto de 

pressupostos teóricos que encontra-se atrelado à escolha do método de abordagem a ser 

utilizado, a fim de dar conta do objeto da pesquisa. Assim sendo, este estudo encaixa-se 

na pesquisa qualitativa de natureza etnográfica. Esta abordagem orientará a coleta e 

análise os métodos que “olham e perguntam” sobre o objeto a ser pesquisado.  

Nesta pesquisa, a opção é o método qualitativo. Compartilho da compreensão de 

que esse método permite incorporar questões do significado e da intencionalidade como 
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inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Essas questões são, 

favoravelmente, depreendidas ao nível dos discursos que os documentos e depoimentos 

apresentam. Desse modo, a Análise do Discurso é uma das estratégias da metodologia 

qualitativa, que utilizo para depreender subjetividades, intencionalidades e significados 

do objeto. Assim, particularizei um corpus de análise, sustentado teorico-

metodologicamente nas contribuições da Análise do Discurso quando, enquanto teoria, 

considera que: 

 

A concepção pragmática se opõe radicalmente à idéia de que a 

língua seja apenas um instrumento para transmitir informações; 

ela coloca em primeiro plano o caráter interativo da atividade de 

linguagem, recompondo o conjunto da situação de enunciação, 

etc, aspectos estes que vão inteiramente ao encontro das opções 

da A.D. (MAINGUENEAU,1989, p. 32) 

 

A Análise do Discurso, como referencial teórico para uma abordagem de 

pesquisa, nos esclarece: 

 

 O sujeito é pensado na engrenagem de funcionamento dos 

enunciados. 

 Discurso é uma manifestação ideológica. Não é apenas transmissão 

de sentidos, mas efeitos de sentidos entre seus participantes. 

 O sujeito se constitui ao inserir-se em lugar social determinado 

  

A Análise do Discurso considera os sujeitos em uma perspectiva situacional,  expõe 

pontos que propiciam compreender o objeto de estudo, uma vez que esta se apoia em 

manifestar o dito e o silêncio dos discursos e, também, dispõe de uma compreensão de 

discurso como uma produção ideológica. Igualmente, a Análise do Discurso trata a 

linguagem em uma abordagem pragmática, isto é, como uma forma de ação entre os 

sujeitos, em um certo contexto. Essa premissa converge para os postulados que 

elencamos no início deste estudo, orientando-o e imprimindo-o com novas 

configurações. 
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Desta forma,  aponta para a preocupação de enfocar professores e alunos como 

sujeitos na educação, no papel que estes ocupam nas situações escolar. Professor e 

aluno não são apenas sujeitos da educação. Eles estão na educação, impregnando 

suas marcas. Assumir a Análise do Discurso como elemento para o método de 

análise de dados apóia-se em sua premissa de não atribuir sentido literal à linguagem, 

não creditando sentido a priori. 

 

2.1 O espaço da pesquisa 

 

Define-se como espaço desta pesquisa a Rede municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista, particularizando-se para o universo da Educação de Jovens e Adultos. 

Desde 1997, a Secretaria Municipal de Educação do município citado vem 

implementado classes de alfabetização de jovens e adultos, orientando-se por uma 

concepção teórica que representa um marco na história das políticas de educação. 

Segundo depoimentos de técnicos da Secretaria Educação, a educação de jovens e 

adultos têm sido implementada centrada na reflexão sobre sua cidadania, estimulando 

vivência e participação democrática na escola. 

O projeto pedagógico respalda-se no paradigma da Educação Popular, com ênfase 

na concepção freiriana de ensinar e aprender com adultos. Os professores são 

estimulados a trabalhar com a abordagem do tema gerador 

A Secretaria Municipal de Educação tem demonstrando vontade política para 

implementar políticas de inclusão e permanência na escola, disponibilizando, além de 

recursos materiais, o aprimoramento das prática pedagógica com alfabetizadores dos 

municípios. Para tanto, implementa, desde 1997, o Programa REAJA, respaldado pela 

Resolução número 014/97 de 10 de dezembro de 1997, do Conselho Municipal de 

Educação. 

A meta da política educacional referente ao REAJA é a garantia de escolaridade 

da população analfabeta das zonas urbana e rural do município, daqueles que não 

tiveram acesso ao ensino ou não concluiriam em tempo hábil o período escolar. 

O REAJA abrange da alfabetização até a conclusão do ensino fundamental I e visa 

assegurar o acesso e a permanência de alunos que nunca freqüentaram a escola ou que 

já foram excluídos do sistema escolar pelas condições de vida . 

O REAJA se divide em classes de alfabetização e classes moduladas. As classes 

moduladas foram criadas, a fim de possibilitar os ritmos de aprendizagem dos alunos, 
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possibilitando a conclusão de estudos e a conseqüente certificação, em apenas um ano 

letivo. 

O REAJA orienta-se pelos seguintes princípios: 

 

1. processo educativo alicerçado em práticas sociais, voltadas para o 

trabalho, a cultura, o confronto com os problemas coletivos e a construção 

da cidadania. 

2. acesso aos meios de produção cultural, ao trabalho, a arte, ao lazer, à 

comunicação e ao esporte; 

3. valorização das expressões culturais, reconhecimento de valores que 

fortalecem a confiança e a auto-estima dos alunos, tornando-os agentes 

ativos na construção da sociedade e transformação do mundo. 

 

A opção metodológica organiza-se pelo tema gerador, entendido como estratégia 

fundamental para tornar significativo o processo educacional. Opta-se pela produção 

textual, conforme apresentado em suas diretrizes, pois a produção textual é o ponto de 

partida para que os alunos expressem suas vivências, seus conhecimentos , seus valores, 

sua cultura e sua realidade. 

O tema gerador representa a expressão da realidade, pois ele está presente nas 

relações Homem-Mundo, caracterizada pelos anseios, necessidades, idéias e cultura de 

grupo. Na verdade, constitui-se uma unidade espaço-temporal a ser explorada em uma 

concepção dialética, por meio de um movimento de reflexão/ação, tendo em vista as 

transformações desejadas. 

A proposta de trabalho via tema gerador, se concretiza, não apenas no aspecto 

metodológico, pois revela uma concepção de educação, que na obra de Paulo Freire, 

enfatiza a ação cultural e embasa o conteúdo programático na vida e na linguagem dos 

aluno. 

Os questionamentos que orientaram a elaboração do currículo para o REAJA são 

expressões do entendimento de que a educação de adultos é um ação política e se 

associa a uma definição programática do que deve ser trabalhado nas escolas. 

São eles: 

1. Qual deve ser o conteúdo programático na educação popular? 

2. Onde buscar esse conteúdo? 
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3. Como garantir de fato que esse conteúdo seja alicerçado na vida concreta dos 

alunos? 

4. Como responder as expectativas de aprendizagem dos alunos? 

A escolha da organização do trabalho por tema gerador é explicada pelos seguintes 

motivos: 

 

1. vínculo significativo entre conhecimento e realidade; 

2. superação do conhecimento pré-estabelecido; 

3. envolvimento do educador e do educando na prática de fazer e pensar o currículo; 

4. relacionamento da realidade local com um contexto mais amplo; 

5. a compreensão de que o conhecimento não está pronto e a escola é também local de 

produção de conhecimento; 

6. estabelecimento de relação entre os conhecimentos do senso comum e os já 

sistematizados; 

7. trabalho em uma perspectiva interdisciplinar. 

 

O REAJA reunia condições favoráveis para o seu desenvolvimento. A primeira 

delas refere-se à vontade política da administração municipal que definiu como meta a 

inclusão e garantia de escolaridade de alunos da rede. Além desse fator, investiu-se na 

reorganização administrativa do aparelho municipal e na qualificação docente, bem 

como na reestruturação dos espaços escolares. Outro aspecto que contribuiu diz respeito 

à captação de recursos externos, via concorrência de edital para projetos de educação de 

adultos (ano 1998), o que possibilitava o financiamento e a realização de jornadas 

pedagógicas, assessorias e cursos de capacitação. Soma-se a esses dois aspectos, o 

envolvimento da sociedade, paróquias, associações de moradores, apoiando a iniciativa 

e divulgando os seus propósitos. 

O REAJA se auto-define como um ponto de partida na LUTA pela erradicação do 

analfabetismo no município, incorporando-se à LUTA pela escola pública. A expressão 

LUTA é presente em todos os documentos do REAJA. Os elaboradores do programa 

defendiam que este deveria possibilitar a permanência e continuidade dos estudos, o que 

exigiu atos administrativos por parte do poder público local, como por exemplo, a 

criação dos módulos da educação de adultos, mediante leis e dispositivos aprovados 

pelo Conselho Municipal de Educação. 
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Outra preocupação dos elaboradores do Programa era definir os traços 

metodológicos do trabalho escolar. Assentado no trabalho do tema gerador e no 

referencial de Paulo Freire, orienta iniciar o trabalho com textos coletivos, respeitando-

se as variedades lingüisticas apresentadas pelos alunos. Busca-se, dessa maneira, 

elaborar uma metodologia de trabalho concatenada como os princípios teóricos  e 

políticos que definia as ações do REAJA. 

Como compreensão teórico-metodológica, depreendem-se dos documentos do 

REAJA:. 

1. Os temas geradores são os conteúdos a serem trabalhados, partindo-se dos 

conhecimentos( lingüisticos e políticos) que os educandos já têm sobre eles. 

2. O novo conteúdo é gerado a partir do conhecimento já experienciado, desenvolvido 

pelos professores e incorporado pelos alunos, tanto nos espaços escolares como fora 

deles. Busca-se a articulação do dado com o novo, já exposta no tratamento que 

dispensamos com a linguagem. 

3. Os conteúdos são tratados a partir do contexto experiencial dos educandos. 

4. Os conteúdos , além de partir do contexto experienciados pelos educandos, são 

tratados na perspectiva de ampliação do universo lingüistico e vocabular e de 

transformação de concepções de mundo e de sociedade. 

A Resolução número 16/97do Conselho Municipal de Educação, publicada em 29 

de dezembro de 1998, fixa as normas para os cursos de Educação para Adolescentes, 

Jovens e Adultos correspondentes às séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Depreende-se que o currículo do REJA alicerça-se na sua articulação com o 

projeto de Governo Municipal. É uma política pública que foi abraçada pelo Governo 

desde 1997 e implementa, na prática, políticas de educação de jovens e adultos, 

entendendo que a educação fundamental é direito de todos e que sua universalização é 

urgente e necessária, devendo ser assegurados o acesso e a permanência na escola. 

Nesta perspetiva, a idéia de campanha é substituída por movimento e a de erradicação 

por direito, em vista da efetivação da plena cidadania.  
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2.2 As classes do REAJA 

 

As classes são mistas No dizer dos professores, várias séries em uma só classe. 

Essa realidade, acreditamos, será mais um elemento enriquecedor para este estudo, uma 

vez que condicionada à competência didática dos professores, o processo de troca e 

assimetria de conhecimentos entre os alunos permite visualizar a dinâmica das 

interações. Por outro lado, compreendemos a dupla tarefa que o professor desempenha 

nessas classes. Com o prosseguimento e expansão dos programas as classes foram se 

constituindo de maneira mais uniforme e homogênea, organizando-se em três 

modalidades; 

A) Ensino seriado – Primeira a Quarta série do ensino fundamental, organizando-

se em classes seriadas e multisseriadas 

B) Ensino Modulado – Organizado em quatro módulos correspondentes as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, sendo os módulos I e II, 

desenvolvidos em um ano letivo, abarcando a primeira e segunda séries e os 

módulos III e IV, também desenvolvido em um ano letivo, abarcando as 

terceira e quarta séries. 

C) Ensino por Cursos Específicos – Organizam-se por experiências educativas 

com a finalidade de atualizar e/ou capacitar alunos que estejam fora da escola, 

de acordo com as necessidades profissionais e/ou aptidões específicas, 

classificando-os, quando for o caso, na série/módulo adequado ao estágio de 

conhecimento em que se encontram.  

Em sondagem preliminar, percebemos ser bastante significativo o número de 

professores que expressa “adorar trabalhar com classes mistas” e relatavam que 

estudaram o “primário” em classes mistas. 

Quando os professores se referem às classes mistas explicam que são mistas em 

seriação – que eles classificam aleatoriamente pelo parâmetro de: saber ler com 

silabação, sem silabação, escrever o nome e palavras e saber fazer conta. A 

diversificação de “séries” não constitui a maior preocupação dos professores.  

Quais indicadores os professores utilizam para classificar os alunos em 

alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série e quarta série? 

Como se promove esse aluno? 

É o método o eixo central da questão? 

Que metodologia se depreende do fazer desses professores? 
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Quais práticas educativas podem transformar as condições dos alunos, 

permitindo-se práticas de alfabetismo de leitura e escrita? 

 

2.3 critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Para compor os sujeitos deste estudo selecionei professores alfabetizadores que já se 

encontrem em processo de aperfeiçoamento da prática docente, mesmo que 

alfabetizadores leigos.  

Foram sujeitos deste estudo, inicialmente, os técnicos coordenadores do Programa 

REAJA. Entretanto, esses sujeitos multifacetaram-se, quando da sua participação na 

Jornada Pedagógica, ampliando o universo deste estudo para os 126 professores de 

Educação de Jovens e Adultos, pertencentes ao quadro do REAJA. 

A formação dos professores do REAJA restringe-se ao segundo grau, o que, no 

atual quadro de ensino rural, representa uma grande conquista para o município. 

Nesse universo com quem e quantos trabalharemos? 

Inicialmente estabelecemos os seguintes parâmetros para seleção dos sujeitos 

a) Ser professor efetivo da rede de ensino 

b) Estar na rede de ensino há mais de três anos 

c) Possuir experiência com educação de jovens e adultos  por no mínimo cinco 

anos 

d) Ter participado dos treinamentos promovidos pela secretaria de  educação nos 

últimos  dois anos 

e) Ensinar em classes da zona urbana do município 

 

2.4 Dimensões do percurso de análise  

 

Buscando encontrar os implícitos de discursos que confirmam uma teoria de 

currículo para EJA, o processo de análise dos dados, ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, a sua postura na condução das entrevistas e orientação dos 

depoimentos, favorece a informalidade, também com os informantes, pois esses ,com os 

modos espontâneos e a liberdade de opiniões, enriquecem a investigação. 

Complementando esse apoio metodológico, os trabalhos de Ezpeleta e Rockwell 

(1986) forneceram subsídios para a o estudo exploratório, sugerindo as seguintes 

dimensões para a sua apreensão: 
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Dimensão 1. A estrutura da experiência escolar – a seletividade e agrupamento 

escolares, as temporalidades da escola, as formas de participação, os efeitos sociais da 

escolarização. 

Dimensão 2 – A definição escolar do trabalho docente – a formação histórica as 

experiências dos professores, as concepções escolares do trabalho docente, as formas de 

ensino. 

Dimensão 3 – A apresentação do conhecimento escolar – a organização dos 

conteúdos, o livro texto, a apresentação formal dos conteúdos. 

Dimensão 4 – A definição escolar de aprendizagem - os rituais e seus usos, o uso 

da linguagem, a aprendizagem autônoma. 

Dimensão 5 –A transmissão das concepções de mundo – a transmissão de 

valores, a iniciação às regras do jogo de conivência no contexto escolar. 

Essas dimensões apresentaram-se nos depoimentos, o que será tratado no capítulo 

sobre discussão dos dados produzidos. Os depoimentos e entrevistas compõem o campo 

de pesquisa de natureza subjetiva, o que estou considerando como dados produzidos, a 

partir da definição do objeto, a posteriori à sua confirmação como escolha da pesquisa. 

Nesse campo, utilizo de observação indireta das salas de aula, entrevistas semi-

estruturadas, relatórios e depoimentos dos informantes e, em algumas situações, diários 

de campo dos professores. 

As observações possibilitaram deduzir estilos pessoais do trabalho pedagógico, os 

valores e concepções de educação nas quais assentavam as práticas de ensino das salas 

de aula. As entrevistas, por sua vez, facilitavam o descobrimento dos significados que 

os professores imprimiam as suas ações, sendo realizadas focalizando-se aspectos 

recorrentes das aulas. 

Os depoimentos recolhidos, as entrevistas realizadas e as observações 

objetivavam: 

a)extrair dos contextos do trabalho do professores a fundamentação 

epistemológica de suas práticas,  

b)analisar as estratégias metodológicas utilizadas durante a realização da 

aula e/ou atividade de ensino,  

c)identificar as escolhas dos professores no tratamento de temas da aula, 

relativas a recursos didáticos, opção de trabalho em grupo e/ou individual, 
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d) e, na totalidade dos dados apresentados e analisados, configurar  a 

fundamentação de currículo que se emergia para educação de jovens e 

adultos. 

O campo de natureza objetiva desta pesquisa envolveu os documentos regimentais 

do REAJA, os planejamentos didáticos dos docentes e demais documentos elaborados 

anteriormente à escolha desta temática de pesquisa. 

É um divisão apenas metodológica, visto que em todos os momentos esses dois 

campos compõem e tecem as relações do que pesquisamos. Esse entrecruzamento 

permitiu estabelecer as âncoras, o que por sua vez, expunham os traços teóricos , 

conceitos e concepções presentes na prática de EJA. 

O campo subjetivo dos dados foi tratado abordando a depreensão da idéia central 

de cada discurso dos informantes, as afirmações que traduzem as concepções dos 

sujeitos sobre o nosso objeto. Buscou-se, concomitantemente a esse movimento, 

transversalizando os depoimentos e relatórios uns com os outros, a extração das 

palavras chave que apresentavam maior freqüência nesses discursos, resgatando-se 

comparações das informações e individualidades de cada discurso. Nas pesquisas 

qualitativas, a discursividade das concepções dos indivíduos é respeitada, tanto no plano 

individual, quando da exposição particular a cada questionamento, quanto no plano 

coletivo, quando os discursos individuais são transversalizados e sintetizados, 

apresentando-se uma síntese dos discursos pertinente ao objeto estudado. 

Ao estudar o material reunido, busquei identificar a diversidade de temas 

presentes que se relacionava aos aspectos de currículo, elencados nos depoimentos e nas 

práticas relatadas. Assim, pude perceber a ocorrência de determinadas práticas que se 

enquadravam em uma concepção de currículo atenta para as especificidades das práticas 

de EJA e de  outras que recapitulavam o modelos clássicos. 

Os documentos do REAJA e os roteiros de planejamento dos professores são os 

principais componentes do corpus empirico desta pesquisa. Acrescentam-se a esse 

material, relatos escritos dos participantes da Jornada Pedagógica, realizada em 

fevereiro de 2002, adiante discutida 

O processo metodológico da pesquisa foi sendo construído a partir da constante 

revisão desses textos e das pontes que esses apresentavam com as análises sobre 

currículo e linguagem. Esse movimento apresentava uma constância de aproximação do 

campo teórico com o campo da pesquisa, confirmando-se o processo de produção da 

dados. Compreender e interpretar as relações que emergiam e que afloravam e, às vezes, 



 

 114  

sucumbiam-se ao olhar despercebido do pesquisador. Exigia-me, constantemente o 

distanciamento necessário, sem, contudo, negar o meu envolvimento com a pesquisa. 

Assim, como pesquisadora, assumi a posição de leitora de minha prática e interlocutora 

dos meus sujeitos, na relação horizontal da linguagem de A e B, na melhor acepção 

bakhtiniana desses termos. 

A pesquisa não obedeceu a uma divisão entre pesquisa de campo, pesquisa 

bibliográfica e produção de dados. Essas etapas ora ocorriam em espaços da Secretaria 

de Educação, ora na salas de aulas com as professoras e, por fim, na Jornada 

Pedagógica. 
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3. O NARIZ CONTRA O VIDRO OU DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Inicio a discussão dos dados compondo um diálogo da teoria da pesquisa com as 

falas dos professores, vasculhando o interdito sobre o currículo. Para tanto, aplico o que 

denominei de campo subjetivo dos dados, extraindo das falas a idéia central de cada 

discurso dos informantes sobre currículo de EJA. 

O procedimento metodológico adotado para sistematizar os dados produzidos é 

uma tentativa de valorização dos discursos dos professores do REAJA, conferindo-lhes 

o status de produção teórica, e encontrando, na revisão bibliográfica dessa tese, 

interlocutores que confirmam e polemizam as afirmações dos docentes. É, assim, uma 

confirmação de que a teoria da pesquisa gesta-se a partir dos dados coletados, 

produzidos discursivamente nas interações entre pesquisador/pesquisado/objeto da 

pesquisa.  

 

Depoimento 1 

 

Estou tentando, com muito esforço, trabalhar o enfoque inovador, revendo, também, 

minha prática e buscar junto aos meus alunos, ou melhor construirmos juntos o SABER  

. 

 

Depoimento 2 

 

Na minha prática pedagógica, eu me enquadro no enfoque tradicional e no enfoque da 

reconstrução social 

 

Nesses depoimentos, aflora-se o conceito de inovação e este como processual à 

necessidade de revisão da prática. Expõe-se a dimensão auto-refelxiva da prática 

docente, tão bem colocada por Dias da Silva (1994): “ O professor bem-sucedido é o 

que reflete sobre sua ação, (Re)pensa seus fundamentos, seus sucessos e fracassos e 

toma isso como base para alterar seu ensino.” (DIAS-DA-SILVA, 1994, p.40). 

Esse discurso do professor remete, sobremaneira, a uma “ máxima” de Paulo 

Freire(1996), que muitos pesquisadores da educação tem de cor:  “ A prática de pensar 

a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo. O pensamento que ilumina a 
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prática é por ela iluminado tal como a prática que ilumina o pensamento é por ele 

iluminada.” (FREIRE; 1986, P.61) 

 

Depoimento 3 

 

Ensinar não é transmitir conhecimento porque só quem não transmite as coisas é o 

homem. O homem pode transferir, mas não transmitir. A planta transmite tudo para a 

muda. O leão transmite tudo para o leãozinho, ele faz tudo igual. O homem não 

consegue transferir nada igual. Então se ensinar é coisa de gente, ensinar não é 

transmitir nada.  

 

No percurso da educação e no seu convívio, encontram-se professores 

alfabetizadores que fazem rupturas. Concordamos que esses espaços de rupturas são 

espaços propícios para a construção do currículo crítico, de uma pedagogia crítica, 

afirmando, por exemplo, que ensinar não é transferir conhecimento
14

. Essa mesma 

afirmação é encontrada em Freire(1997) e expõe o processo de produção de 

conhecimento como apropriação. Interdiz-se o conceito de letramento e a renúncia ao 

conceito de aquisição. Confirma-se a tese da relação entre domínio de conhecimentos e 

seus processos de construção. 

 

Depoimento 4 

 

E sei que sou professor quando meu aluno aprende. Aí eu quero saber como ele 

aprendeu e o que ele aprendeu. Eu vejo que ele me diz: no ma do meu nome tem ma de 

maçã, mas depois ele diz, eu nunca vi maçã. 

 

Outro depoimento de professores explicita a construção de como o professor 

compreende o seu  trabalho com os alunos. Bem como a sua identificação com o papel 

do professor. O que é ser professor? Quando se é professor? É quando o aluno aprende. 

Expõe-se a preocupação com os processos cognitivos implícitos no ensinar/aprender, 

bem como a constatação de que o aluno aprendeu, ao identificar unidades lingüisticas na 

palavra, por comparações e segmentações. O componente político do currículo se 

                                                           
14

 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia, 1997 
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avoluma em apenas uma pequena enunciação: “ no ma do meu nome tem maçã, mas 

depois ele diz, eu nunca vi maçã. 

 

 Depoimento 5 

 

Conheço a proposta do REAJA e eu particularmente tenho consciência do 

trabalho que desenvolvo na sala de aula. Misturo o tradicional com o renovador 

porque eu entendo que o meu aluno precisa de conteúdos básicos e também, obter uma 

visão crítica construtiva da sociedade em que está inserido. Eu procuro valorizar a 

realidade de meu aluno. Muitas vezes eles dizem o que querem aprender... 

 

Depoimento 6 

 

O meu trabalho na sala de aula é predominantemente voltado para a construção de 

pessoas críticas, sem deixar de possibilitar o desenvolvimento cognitivo em relação aos 

conteúdos... 

 

Os depoimentos de número 5 e de número 6 expõem o entendimento de que 

currículo de EJA deve abarcar a preocupação com a experiência do aluno, entendida 

esta como construção cultural, histórica e socialmente determinada. O conteúdo, antes 

diluído, é tratado com destaque, com a preocupação de se estabelecer a necessária 

correspondência entre os conteúdos específicos trabalhados e a realidade dos alunos  

 

Depoimento 7 

 

Procuro trabalhar observando as diferentes necessidades dos alunos, através de 

discussões e debates construímos um posicionamento crítico diante da questão 

problemas apresentada. Daí em diante apresentamos os conteúdos pertinentes aos 

módulos. 

 

Também neste depoimento aponta-se para uma ruptura do conceito de transferência e 

para a emergência do conceito de apropriação, compondo-se um currículo crítico que 

parte da experiência vivida e do senso comum. O que eu extraio como mais 



 

 118  

significativo nessa fala é a compreensão de totalidade e globalidade do conhecimento, 

exigindo-se um tratamento didático verticalizado e horizontal dos temas de trabalho. 

 

Depoimento 8 

 

Tenho tentado trabalhar o enfoque inovador, até porque eu sempre estou partindo do 

pressuposto de que tipo de indivíduo eu estou contribuindo para que se inclua na 

sociedade. Ou seja, qual é esse indivíduo que irá agir como cidadão que saiba 

responder e criticar os anseios da sociedade e escrever e ler corretamente. Entendo que 

é uma tarefa que exige responsabilidade e coragem. 

 

O processo teórico é um teorizar a partir da prática sobre a prática. É um retorno a 

prática com referencias teóricos mais elaborados e modos competentes de fazer, isto é, 

modos que apresentam domínios de conteúdos específicos. 

Os depoimentos revelam também que a construção de um currículo para EJA deve 

levar em consideração: 

1. a incorporação de que alfabetização é um processo, o que exige sedimentação de 

conceitos e atitudes de aprendizagem; 

2. a  construção de postura reflexiva por parte dos professores, na sua prática 

pedagógica, no trabalho com os conteúdos específicos e os práticos; 

3. a promoção do diálogo como garantia de uma práxis comunicativa, inquiridora e 

reflexiva; 

4. a compreensão, por parte dos educadores, de que as diferenças e as similaridades 

encontram-se em constante interação; 

Afirmamos, também, que a investigação do objeto desta pesquisa compreende três 

planos. Institucional ou organizacional, instrucional ou pedagógico, sócio-política e 

cultural, que detalhamos no quadro V. 
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QUADRO V – DIMENSÕES DO OBJETO DE ESTUDO 

DIMENSÕES DO OBJETO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO TRABALHO COM O CURRÍCULO DO REAJA 

INSTITUCIONAL OU 

ORGANIZACIONAL  - a prática docente 

relacionada com os mecanismos que a 

sustentam,  

Acompanhamento didático-pedagógico das classes pelos coordenadores; visitas às classes no 

horário de funcionamento das aulas, reuniões mensais com os professores, elaboração e seleção 

de material didático-pedagógico; orientação da metodologia de avaliação 

INSTRUCIONAL OU PEDAGÓGICO - 

macro-análise da natureza do processo 

ensino-aprendizagem, como processo de 

aquisição e processo de apropriação da escrita 

Trabalho por módulos multisseriados, experiências educativas. Discussão com os alunos, 

comunidade escolar e equipe de coordenação para definição e escolha dos conteúdos. 

Elaboração do processo de ensino-aprendizagem com base na perspectiva interdisciplinar, tendo 

como ponto de partida a realidade e a experiência de vida dos alunos. Articulação de eixos 

temáticos que refletem a experiência de vida, as expectativas e o protagonismo juvenil (social) 

dos alunos 

SÓCIO-POLÍTICA E CULTURAL os 

ditos expostos nas suas crenças, valores, 

frustrações, projetos, desejos 

Relação Homem/Mundo, a partir de práticas de trabalho com a afetividade, com a socialização 

de culturas e a participação. Consideração da identidade, da cultura, dos modos de vida dos 

alunos. Destaque para as questões de gênero, aos direitos humanos e sociais, ao exercício da 

democracia, à cidadania e toda forma de exclusão. 
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Passaremos, agora, a discutir o programa REAJA com as dimensões expostas na metodologia deste estudo. Para tanto, extraíram-se as 

informações que se seguem, dos depoimentos dos seus coordenadores, das entrevistas como os elaboradores e das publicações 

apresentadas. 

 

QUADRO-VI - DIMENSÕES DE ANÁLISE DO PROGRAMA REAJA 

DIMENSÕES METODOLÓGICAS 

 

REAJA - Extratos de documentos e depoimentos . 

Dimensão 1. A estrutura da experiência escolar – a seletividade e 

agrupamento escolares, as temporalidades da escola, as formas de 

participação, os efeitos sociais da escolarização 

 

“ As pessoas que tem freqüentado  grupos de EJA.... são de 15 anos em 

diante...Muitos deles com experiências de frustração, resultando seqüelas de 

uma exclusão que deixa marcas psicológicas na auto-estima, na auto-

imagem e no imaginário de escola”  

Dimensão 2 – a definição escolar do trabalho docente – a formação 

histórica as experiências dos professores, as concepções escolares 

do trabalho docente, as formas de ensino 

 

“ sabemos que o trabalho com a educação de Jovens e adultos exige uma 

formação específica dos educadores, tanto do ponto de vista do 

conhecimento sobre alfabetização, como da história da educação 

popular...de modo que os professores possam estabelecer o diálogo com a 

cultura dos alunos, com seus saberes, entendendo sua estrutura de 

pensamento e sua forma de construção do conhecimento. Assim, os 

educadores podem se conscietizar do seu papel como mediadores entre o 

conhecimento historicamente acumulado pelo aluno e o conhecimento 

sistematizado, levando-o a uma mudança de mentalidade e visão de mundo” 

Dimensão 3 – a apresentação do conhecimento escolar – a “Para viabilizar esse trabalho... fez-se uma opção política-pedagógica...O 
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organização dos conteúdos, o livro texto, a apresentação formal dos 

conteúdos. 

 

Tema Gerador. Uma proposta metodológica, que acreditamos, ser mais 

adequada ao trabalho com o grupo de educação de jovens e adultos” 

Dimensão 4 – A definição escolar de aprendizagem - ,os rituais e 

usos, o uso da linguagem, a aprendizagem autônoma 

 

“Além da referência filosófica da educação popular, consideramos a análise 

da constituição da subjetividade, a partir de diferentes posições dos sujeitos 

envolvidos no processo ensino/aprendizagem...ao analisarmos o cotidiano 

da escola...realizamos uma discussão relacionada às múltiplas posições dos 

sujeitos que compõem o processo”. 

Dimensão 5 –a transmissão das concepções de mundo – a 

transmissão de valores, a iniciação às regras do jogo de covivência 

no contexto escolar. 

 

“ No tema gerador, de acordo com a perspectiva freirana, o diálogo é a 

interlocução com o mundo, propiciando a visão de totalidade da processo 

educativo...nesse caminho, a avaliação é concebida como um ato de fazer e 

compreender” 
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3.1 GARIMPANDO A JORNADA PEDAGÓGICA 

 

A realização da Jornada pedagógica, no ano de 2002, foi um espaço facilitador 

para se depreender a teoria de currículo apresentada nas concepções pedagógicas dos 

professores. Todo início de ano letivo, desde 1990, a Secretaria Municipal organiza 

eventos de aperfeiçoamento da prática pedagógica, possibilitando reflexão sobre a 

prática. No ano de 2002, fui convidada a participar de um desses eventos e sugeri à 

coordenação do programa a realização de uma Jornada de 40 horas, coordenando-a com 

mais três colegas, contando com a participação de licenciandos do Curso de Letras da 

UESB. O convite foi aceito e, por gozar de certa credibilidade com os coordenadores 

pedagógicos da Secretaria, não me foi imbuída nenhuma restrição. 

Os licenciandos foram informados que essa ação desdobrava-se na investigação 

desta pesquisa, constituindo-se em um momento de produção de dados para análises. 

Contribuíram com as discussões teóricas e registraram depoimentos dos professores, 

bem como suas impressões sobre a referida jornada. Não foi oferecido nenhum tipo de 

roteiro para registro, eles, apenas foram orientados para a intervenção didática, visando 

ampliar a exposição dos professores sobre o ensino, a escola, o trabalho, enfim, o 

currículo. 

A Jornada foi uma ação intencional para se encontrar pistas para as concepção de 

currículo subjacente as práticas de EJA. Foi uma ação planejada em duas aulas da 

disciplina Seminário Temático, sob responsabilidade da professora Célia Tanajura 

Machado, ministrada no II período letivo 2002, e posteriormente discutida com os 

coordenadores do REAJA, contando com a minha interferência na formatação dos 

temas a serem discutidos. Além de coordenar esta atividade, assumi, com as professoras 

da área de Metodologia e Prática de Ensino do DELL/UESB a sua realização. 

Transcrevo a programação da Jornada, como apresentada para os licenciandos. 

Para os cursistas, professores do REAJA, excluiíram-se as orientações didáticas e o 

referencial bibliográfico. Após o registro da programação, teço comentários sobre o seu 

desenvolvimento. 
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3.2 PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 

 

JORNADA PEDAGÓGICA DA SMED – FEV/2002 

 

Dia 05/02 (Terça-feira) 

14:00 – Espaço teórico 

Tema: Linguagem e memória em Educação de Jovens 

 Profa. Ms. Ester Maria de Figueiredo Souza - DELL 

 Profa. Ms. Geísa Flores Mendes – DG 

16:00 – Construção de relatos pessoais da experiência dos professores no 

REAJA/SMED-VC 

 Textos básicos para a atividade 

 Morro da Cruz tem memória 

 Ser educador 

Papel dos alunos – Orientar a leitura nos grupos e provocar o registro de pequenos 

relatos de experiências 

Dia 06/02 (Quarta-feira) 

8:00 – Espaço teórico 

Tema: Educação de Jovens e Adultos como direito de cidadania 

Profa. Ms. Célia Tanajura Machado - DELL 

Profa. Esp. Mírian Cléa Coelho Almeida – DG 

10:00/12:00 – Debate 

14:00/15:00 – Oficina 

Primeiro momento 

Tema: O processo alfabetizador 

 Formação de grupos 

 Discussão das perguntas para serem respondidas nos grupos  

(Guia Prático do Alfabetizador – Cap. 04) 

15:00/17:00 – Oficina  

Segundo momento  

Da transcrição fonética ao sistema alfabético (Guia Teórico do Alfabetizador/ 

Alfabetização e Lingüística) 

 Exposição participada 

 Apresentação de sugestões de atividades 
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17:00/18:00 – Oficina  

Terceiro momento  

Planejamento de atividades em grupo 

 

Papel dos alunos – acompanhar a discussão intervindo com contribuições teóricas, 

sistematizando os debates. 

07/02 (Quinta-feira) 

8:00/10:00 - Oficina: O processo alfabetizador 

 Leitura e discussão do texto “ Caseiro do Presidente”  - Carlos Castelo Branco 

 Diferenças formais e funcionais entre língua oral e língua escrita e suas implicações 

para o processo alfabetizador 

 Reformulação do texto 

10:00/12:00  

 Atividade de enriquecimento do processo alfabetizador (transferência de 

conhecimentos do sistema fonético ao fonológico) 

Sugestões e realização de atividades  do GEEMPA (Fuck) e do Guia Prático do 

Alfabetizador Carvalho) 

Papel dos alunos – acompanhar a discussão intervindo com contribuições teóricas, 

sistematizando os debates. 

14:00/16:00 - Oficina: O processo alfabetizador 

 Atividades de enriquecimento do processo alfabetizador (transferência de 

conhecimentos do sistema fonético ao fonológico) 

Sugestões e realização de atividades com provérbios, causos, advinhas, crenças 

populares 

Papel dos alunos – acompanhar a discussão intervindo com contribuições teóricas, 

sistematizando os debates. 

16:00/18:00 – Filme- Encontrando Forrester. 

Papel dos alunos – organizar o comentário do filme, para ser feito coletivamente 

 

Dia 08/02 (Sexta-feira) 

 

8:00/ 10:00 – Oficina 

Sistematização de roteiros para a ação em sala de aula 
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Papel dos alunos: Ao final da jornada os alunos elaborarão um relato sobre a sua 

participação, desatacando os aspectos significativos, com relação à prática pedagógica, 

depoimentos dos alfabetizadores e momentos relevantes que caracterizem a relação 

teoria/prática, da perspectiva dos alunos e dos alfabetizadores. 
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No espaço teórico Linguagem e Memória na Educação de Jovens e Adultos foi 

explanado o conceito de memória social e a importância de se considerar a relação entre 

memória social e educação de jovens e adultos, apresentando-se uma definição de como 

aquela se manifesta e/ou pode ser percebida nessa educação e como o trabalho com 

memória contribui para apropriação de práticas pedagógicas mais inovadoras para o 

ensino. Assim foram debatidos:  

 

a) A construção social da memória. 

b) O uso da linguagem para reconstrução social e política  

c) A linguagem como processo de interação. 

d) A memória e representação. 

e) O significado de ser analfabeto. 

f) O sentido de ser sujeito analfabeto e a memória social. 

g)As resistências à alfabetização. 

 

O segundo momento - Construção de relatos pessoais da experiência dos 

professores - tinha como objetivo  a verificação das realidades educacionais e das 

políticas de educação de jovens e adultos no projeto REAJA. Nesse espaço prático o 

grupo foi dividido, mediante uma técnica proposta pelos orientadores, em grupos de 

mais ou menos 10 participantes, contando com a monitoria de um aluno do curso de 

Letras da UESB, que levantava questões e debatia a prática pedagógica dos professores 

do REAJA, orientando-os na construção de textos que apontavam para aspectos do 

trabalho na sala de aula de EJA. 

Há por, exemplo, o caso de um sujeito,  professor do colégio Gildásio Pereira de 

Castro  que conta as suas experiências em sala de aula, mostrando como tentou trabalhar 

a realidade de seus alunos, ajudando a superar as suas dificuldades. Como exemplo, 

relatou a história de D. Creuza, que não sabia como ela própria dizia escrever “o” com 

o fundo do copo, mas que, em quatro meses, já conhecia todo o alfabeto e sabia soletrar 

algumas palavras. Outro exemplo, foi o caso de D. Dinaélia que começou no módulo 

III,  no inicio do ano de 2001, e no final do mesmo ano já tinha sido aprovada para a 

quinta série. Muitos outros exemplos foram apresentados, permitindo depurar resíduos 

de concepção de currículo e práticas pedagógicas de EJA 

No segundo momento teórico foi abordada uma retrospectiva histórica de EJA, 

apresentando abordagens utilizadas nas práticas de sala de aula desse segmento, 
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Discutiu-se, incialmente, a prática politico-pedagógica tradicional, na qual impera a 

visão da escola como espaço de treinamento e adestramento, o modelo de estado tutelar, 

a visão assistencialista e o autoritarismo na educação de jovens e adultos. Num segundo 

momento, debateu-se sobre a prática político-pedagógica comprometida com a 

construção da cidadania emancipatória: a alfabetização como espaço de participação, o 

exercício da cidadania, a superação do homem particular, a visão da educação como 

direito e princípios de letramento 

Esses dois espaços teóricos foram complementados com as oficinas sobre o 

PROCESSO ALFABETIZADOR, momentos em que emergiam as concepções de 

currículo subjacentes às praticas de EJA dos professores do REAJA. 

Essas oficinas foram desenvolvidas explorando-se os aspectos de: 

 

1. LÍNGUA ORAL. 

2. LÍNGUA ESCRITA 

3. CONTEÚDO LINGUÍSTICO. 

4. ELABORAÇÃO DO MATERIAL LINGUÍSTICO  

 

A exploração didática desses aspectos “modelou” um esquema de planejamento, 

que foi depreendido a partir dos relatos dos professores, apresentados no primeiro dia na 

Jornada e da discussão dos textos teóricos, momento no qual os professores diziam os 

seus jeitos de fazer, de modo assitemático e reivindicavam orientações de como 

trabalhar a leitura e a escrita, ou seja, nesse contexto, os professores angustiavam-se 

sobre a necessidade de os alunos dominarem o código escrito. Assim esboçamos o 

suporte para orientação nesses quatro momentos complementares. 

Os professores relatavam o início da aula a partir do trabalho com a oralidade, o 

que definia um certo padrão de interação e,  ao mesmo tempo,  um respeito Às 

enunciações dos alunos. 

Nos momentos de trabalho com a língua oral ocorreram atividades de leitura de 

textos por parte do professor, relatos de casos pelos alunos, interpretação de gravuras, 

depoimentos de notícias de rádio, televisão. A partir da exploração desse momento 

inseriu-se a escolha a palavra geradora e iniciou-se a sua exploração lingüistica, 

questionando: Quantas letras tem a palavra? Quem tem o nome que começa com a 

primeira letra? Qual a primeira letra? E a última? Qual o som final da palavra ( o 

professor repete a palavra cantando-a)? Quem tem o nome que termina com esse som? 
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Quantas sílabas/pedaços tem a palavra? Tem pedaços que se repetem? Ampliou-se esse 

momento com incursões sobre o campo semântico da palavra e sua exploração 

conceitual, política e social. 

A partir desse momento extraiu-se o que denomino de conteúdo lingüistico, que, a 

depender do nível de aprendizagem do aluno, relacionou-se à escrita da letra/escrita da 

palavra/criação de novas palavras, a partir de sílabas/identificação de diferentes grafias 

da palavra etc. 

Como último momento, alfabetizadores expuseram as suas produções, 

confeccionando cartazes, livros, quebra-cabeças etc. O que marcou esse momento foi a 

ampliação da atividade realizada. Na maioria das vezes, esse trabalho foi realizado em 

grupo. Aplicando os conhecimentos didáticos, os professores elaboraram roteiros de 

atividade, como exemplificado: 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADE 

LINGUAGEM ORAL 

 Formar círculo para apresentação do nome. 

 Distribuir crachás para conhecer e identificar as letras do nome 

 Exemplificar palavras começadas com as letras do nome 

LINGUAGEM ESCRITA 

Escrever palavras começadas com a letra inicial do nome de cada aluno no quadro 

de giz – professor e aluno 

LINGUAGEM ORAL 

Pedir para o aluno identificar, no quadro, as palavras começadas pela letra inicial 

do seu nome 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL LINGÜÍSTICO 

(ATIVIDADES) Pedir para os alunos recortarem em revistas ou jornais palavras 

começadas com a letra de seu nome e colar no papel metro 
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4 QUATRO ODES PROVISÓRIAS  

Penso 

Logo insisto. 

 

4.1 MODOS DE ORGANIZAÇÃO DAS PRATICAS DE ENSINO EM EJA 

 

Além das informações da Jornada Pedagógica, as visitas às classes do REAJA 

expuseram modos diferenciados de organização do trabalho e do currículo. Alguns 

professores recuperavam o esquema de trabalho lingüístico exposto anteriormente, 

ampliando-o com os temas geradores. Outros, seguiam os roteiros fornecidos pela 

Secretaria de Educação. 

Os professores registravam a organização do trabalho escolar de quatro modos: o 

primeiro, por roteiros de ensino diários e semanais, o segundo, por definição de 

temáticas, o terceiro, por domínio de habilidades e definição de objetivos e, o quarto, 

por planejamentos semanais. 

 

PRIMEIRO MODO - ROTEIRO DE ENSINO 

 

Roteiro I 

Primeiro passo 

Apresentação de cartazes com figuras e com famílias de palavras. 

Segundo passo 

Fazer com que cada um participe indo ao quadro fazer comentários sobre as figuras e 

formarem o próprio nome com as famílias. 

Terceiro passo 

Colocar o cartaz no quadro para que todos possam ver e identificar as figuras. 

Pegar as famílias e ir juntando ate formar seu nome, o nome do colegas. 

EX: MA-RI-A-NA   MARIANA 

JO-SÉ     JOSÉ 

Roteiro II 

 

Primeiro passo 

Trabalhar com anunciados folhetos cartazes acompanhando os conhecimentos da 

sociedade por meio de pesquisas e demais fontes de conhecimento. 
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Segundo passo 

Trabalhar com dicionários par tirar dúvidas de palavras e modos de falar. 

Colocar palavras no quadro. 

Letras do Alfabeto. 

Terceiro passo 

Usar as poesias para os  alunos identificar palavras certas para falar e escrever. 

 

Roteiro III 

Primeiro passo 

Conhecer as letras do alfabeto. 

Fazer crachás, com o próprio nome. 

Fazer cartazes com rótulos para identificação das letras do alfabeto. 

Segundo passo  

Juntar sílabas para formação de palavras. 

Música. 

Leitura de um texto. 

Terceiro passo 

Separação de sílabas. 

Solicitar para que os alunos identifiquem seus nomes. 
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SEGUNDO MODO – TEMA GERADOR 

Esse segundo modo assentava-se na orientação geral da Secretaria de Educação, 

apresentado aos professores nas reuniões de planejamento com a equipe pedagógica do 

REAJA, onde era exposto os quadros de organização de trabalho com o tema gerador, 

conforme ilustrado. 

 

QUADRO VII -PLANEJAMENTO ELABORADO PELAS PROFESSORAS. 

TEMA GERADOR SUBTEMAS   ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DO EU COM O 

OUTRO 

FAMÍLIA – 

 importância, 

 perfil,  

costumes,  

valores  

rendas, conflitos 

Compreender as 

transformações sofridas pela 

família no decorrer da 

historia; 

Discutir costumes hábitos e 

valores familiares; 

Discutir a renda familiar 

como fator de equilíbrio 

financeiro; 

Compreender a relação, 

qualificação  trabalho e 

renda 

ESCOLA 

Relações professor aluno 

Eu/colegas 

Participação nos eventos 

Comportamento –

amistoso, solidário e 

competitivo 

Desenvolver o hábito de um 

bom relacionamento com a 

comunidade 
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FIGURA V –Sugestão de planejamento. 
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FIGURA VI- Sugestão de rede temática 1 . 
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FIGURA VII Sugestão de de rede temática 2 . 
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C . MODO III - POR PLANOS DE DOMÍNIO DE HABILIDADES  

 

PRIMEIRO PLANO 

 

Objetivo – Conhecer o nome dos alunos, sua origem e alguns aspectos de sua história 

de vida e diagnosticar em que nível de leitura e escrita o aluno se encontra. 

Língua oral – História dos nomes, através da técnica teia de aranha. 

Língua escrita – Escrita e ilustração dos nomes. 

Conteúdo Lingüístico – Exploração dos nomes – sílabas, letras iguais, quantidade de 

letras, mesmo som etc. 

Elaboração de material Lingüistico – cartaz com a letra do nome – cordão, papel 

ofício, hidrocor. 

 

SEGUNDO PLANO 

 

Objetivo – Identificar o nome. 

Língua Oral – Formar círculo na sala de aula para apresentação do nome. 

Distribuir crachás para conhecer e identificar a letras dos nomes. 

Exemplificar palavras começadas com as letras dos nomes. 

Língua Escrita - Escrever palavras começadas com a letra inicial do nome. 

Conteúdo Lingüístico - Letras e silabas. 

Elaboração de material lingüístico – Pedir aos alunos que recortem em revistas e 

jornais palavras começadas com a letra do nome e colarem no papel metro. 
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D - MODO IV - PLANEJAMENTO SEMANAL 

I PLANO SEMANAL 

SEGUNDA – FEIRA 

Apresentação do professor e do aluno. 

Confecção de crachás pelos alunos. 

Leitura de um texto. 

TERÇA-FEIRA 

Técnica da expectativa. 

Confecção de flores pelos alunos. 

Dobraduras. 

Escrita do nome no centro da flor. 

Escrita das expectativas na folhas e nas pétalas da flor. 

Pintura. 

Relato oral do trabalho desenvolvido. 

Montagem de um mural. 

QUARTA-FEIRA 

História do nome próprio – significado, quem escolheu etc. 

Nossos nomes, nossas rimas – Painel. 

QUINTA-FEIRA 

Linha de tempo. 

Desenho e escrita do nome. 

Organização da linha por idade e ordem alfabética. 

SEXTA FEIRA  

Direitos e deveres o cidadão – Organização da classe em dois grupos. 

 

4.2 Dimensão ritual das práticas em EJA 

 

Em um primeiro movimento, a análise dessas propostas de planejamentos, 

apresenta o trabalho pedagógico alicerçado em uma concepção de linguagem de base 

instrumental. Por sua vez, as observações realizadas apontaram para momentos 

extremamente ricos de processos dialógicos e discursivos, apresentando-se os planos 

rotineiro e ritual da aula. 

E importante salientar que esses momentos vestiam-se de uma roupagem 

dialógica, quando os professores preocupavam-se em explorar as condições de produção 
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do trabalho escolar, com questionamentos e ênfases nos aspectos cotidianos e na 

experiência dos alunos, criando, assim, condições de produção fluidas para a ocorrência 

da linguagem como processo interação e a revelação da dimensão ritual da aula. 

Exemplificamos, com a análise do episódio, transcrito de uma das aulas observadas.  

 

EPISÓDIO DA AULA 

A professora escreve no quadro a palavra SABIA em letras maiúsculas e propõe o 

desafio para a turma. 

1. Eu posso ler essa palavra de três formas diferentes. Quem sabe? Não vou ler 

todos... Hoje não vou dar moleza. Quero ver quem vai se safar dessa. Mas vai ser 

fácil e só lembrar do texto que lemos ontem, na aula de leitura 

Os alunos conversam com o colega mais próximo, viram-se das carteiras. 

2. É a marca. 

3. Não...É o tracinho. 

A professora, observando a intensidade e volume das conversas na sala, propõe. 

4. Gente. Atenção. Pequem as carteiras e formem grupos pelas letras iniciais do nome 

de vocês. 

Os alunos arrastam as carteiras e se arrumam sem obedecer a orientação da 

professora. 

5. Vamos lá...Quantas letras tem essa palavra? 

6. CINCO - respondem vários alunos ao mesmo tempo. 

7. Qual a letra inicial? 

8. S (si) 

9. Si não bocó. É Esse. E – S – S –E. 

10. Si ou Esse tanto faz Os dois estão certos. A gente já não viu que cada um fala 

diferente e que temos que escrever igual para escrever certo? 

11. Vamos lá...Quem sabe o que está escrito aí? 

12. EU sei...Sabiá 

13. Sabiá?? 

14. É o passarinho do quebra-cabeça da semana passada 

15. Do texto que a senhora leu.. 

16. Vamos lá. Eu escrevi assim – mostra para o quadro a palavra escrita- e não assim 

– escreve a palavra sabiá e coloca o sinal de acentuação com bastante força no 

quadro. Reparem sabia ou sabiá. O que tem de diferente? 
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17. O tracinho...a marquinha...a letra maior...(os alunos respondem várias 

possibilidades... 

18. São palavras iguais? 

19. Sim...não...São iguais  

20. Não. Escreve igual,  mas diz coisas diferentes. 

21. Vamos formar frases 

22. Como professora? 

23. Formar frases com as palavras – a professora passeia pela sala e diz...Letra B e U 

juntos. Mandei arrumar por letra igual. 

24. Ah! professora  ... .deixa assim... 

25. Vamos lá...corram...Quero muitas frases. 

26. Tem que ter a palavra do quadro, pró? 

27. Claro...Lembrem do texto que li. Os alunos escrevem, copiando palavras do 

quadro . ( O sabia é amarelo) ( O sabia sabiá) ( eu num sabia) etc 

28. Vamos ler o que vocês escreveram. Alguns alunos lêem Uma aluna lê a seguinte 

frase:. O sabiá da estória sabia qui ia moré di tiro du homi...A professora intervém 

e diz: 

29. Muito bom. Junto as duas palavras em uma frases só...Juscilene é muito inteligente, 

muito sábia. S-Á B-I-A . E agora, descobriram o quebra cabeça, o desafio que eu 

dei? 

Conversa entre os alunos.... 

30. Vamos lá...O que eu perguntei no início ( do início da atividade até essa pergunta já 

havia se passado 53 minutos) Lembram? 

31. Qual a letra inicial? Quantas letras tem? Quantas letras tem a palavra? 

32. Não! Não ... lembram eu falei que se escrevia de três formas diferentes.. vou 

escrever então. 

33. Não, não professora eu sei Juscilene é sabida. 

34. Mais ou menos isso Juscilene é ...é...Vamos lá, gente! Tá quase saindo. 

35.  É sábia.  Diz poucos alunos. 

36. Isso. Vou escrever para ver a diferença. Escreve ao lado de sabia e sabiá a palavra 

sábia. Viu qual a diferença? 

37. SIMMMMM – Os alunos respondem em grupo. 

38. Agora vamos continuar escrevendo e conversando para ver os sentidos de cada 

uma dessas palavras...Vejam o tracinho...Vocês devem observar tudo. 
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39. ( Entre alunos)...Às vezes a gente pensa que vê e não vê. É igual passarinho que 

tem que correr de estinlingue para não morrer de cego. 

40. ...Com asa abatida. 

41. Gente, gente vamos escrever mais, quem quiser desenhar desenha e cola. Pode, 

também, procurar palavras na caixa e rasgar...Tem que rasgar porque as tesouras 

todas sumiram, viu...vamos prestar atenção... 

Os mantém o mesmo ritmo de trabalho e a professora desloca-se para sua mesa de 

trabalho. 

 

Desse episódio, permite-se afirmar que o discurso da professora é, ao mesmo tempo, 

unívoco e dialógico. Unívoco na definição do objetivo da aula – conteúdo lingüístico – 

e dilalógico nos processos de exploração contextual. Não foi objeto dessa aula a 

temática com o tema gerador. Essa atividade é desdobrável do tema meio-ambiente já 

explorado em outros contextos da aula. É um dos episódios que apresenta a dimensão 

ritual mais “ escondida” nas interações das aulas dessa professora. É sobre o que 

disserto: 

O problema proposto para a turma (exploração das palavras sabia, sabiá e sábia) 

mobiliza a participação dos alunos e a internalização de normas e convenções da escrita. 

Amplia o campo semântico, relacionando os diversos significados à convenção 

ortográfica. Exige dos alunos compreensão do universo convencional da escrita e o uso 

do sinal de acentuação. Amplia a exigência de os alunos aplicarem as palavras na tarefa 

descrição de frases para possibilitar a compreensão semântica. No decorrer do episódio, 

a professora trabalha as hipóteses que os alunos têm acerca da ortografia da língua 

portuguesa e exige dos alunos compreensão entre a oralidade e a escrita. A professora 

propõe três níveis de complexidade nesse episódio:  

a) A identificação de semelhanças / diferenças entre as palavras. 

b) A contextualização das palavras. 

c) A aplicação dos conhecimentos na atividade síntese – recorte/pesquisa da palavra 

na caixa. 

Na primeira fala da professora já se expõe a preocupação de rememorar o que a 

turma já tinha trabalhado. Mas vai ser fácil é só lembrar do texto que lemos ontem, na 

aula de leitura (turno 1). Desse fragmento, podemos afirmar que a dimensão ritual da 

aula começa a encontrar espaço propício para ocorrer. Como afirmamos, o ritual deve 
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articular o passado/presente; dado/novo a ser conhecido. Esse ínicio promissor é 

enfraquecido no turno 20 quando a professora propõe Vamos formar frases?  

Consideramos que essa necessidade de incluir uma tarefa didática na aula, impediu a 

continuidade das interações no coletivo da aula, levando um aluno a perguntar 

espantado: -Como professora (turno 21).  

Mas a professora era refém de seu tempo da aula. Repetidas vezes ela convoca os 

alunos (Vamos gente...vamos lá). A professora detém consciência dessa formatação da 

escola – o cotidiano e a sua rotina - e expõe o desenvolvimento de sua prática docente 

na seqüência regular de uma aula: apresentação do problema; a exploração do problema; 

exposição didática; aplicação de tarefas para os alunos  e síntese da atividade. 

Depreende-se, também, uma recorrência das perguntas didáticas – aquela que o 

professor já sabe as respostas – quando da identificação das unidades da palavra. Um 

momento que se provém ritual na prática da professora é quando essa negocia com os 

alunos afirmando que o S (esse)pode ser lido si ou esse( turno 10). Percebe-se que o 

discurso da professora não possui um tom impeditivo, pois reforça com os alunos o 

conhecimento já acumulado com eles(a gente já não viu que cada um fala diferente e 

que temos que escrever igual para escrever certo? 

Descortina-se uma possibilidade de dialogia na sua prática pedagógica, pois a fala 

confirma o respeito à variação lingüística, modos de falar dos alunos e necessidade de 

“escrever certo”. Aqui, também, percebe-se o objetivo da professora: ensinar os alunos 

a escrever, dominando a norma padrão. O desafio proposto é pretexto para que os 

alunos internalizem a complexidade da escrita, suas nuanças. Essa complexidade é 

assim exposta por dois alunos (turnos 38 e 39) É mesmo, né professora...Às vezes a 

gente pensa que vê E não vê. É igual passarinho que tem que correr de estilingue para 

não morrer de cego. Com asa abatida. 

Em alguns momentos pode-se desvelar a prática ritual da professora. 

quando esta tem como objetivo compartilhar significados com os alunos. 

quando esta tem a preocupação de recuperar elementos já trabalhados com os 

alunos. 

quando esta compartilha regras já acordadas com os alunos. 

quando esta diversifica as tarefas de síntese. 

quando esta impregna na sua prática consciência do tempo escolar, das etapas da 

aula; ou seja, o rotineiro da aula. 
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quando esta nega a resposta didática, desenvolvendo a argumentação centrada na 

curiosidade, não respondendo de antemão o desfio proposto. 

quando esta apresenta indícios da internalização do tempo escolar e da 

responsabilidade com o conteúdo a ser trabalhado. 

Depreendo tentativas da professora em estruturar a tarefa proposta, no sentido de 

orientar a arrumação da sala em grupos, a partir de uma regra/orientação já conhecida 

pelos alunos -Gente. Atenção. Peguem as carteiras e formem grupos pelas letras iniciais 

dos nomes de vocês.).Ocorre que os alunos “burlam” essa regra, organizando-se 

casualmente, o que faz a professora retomar a seguinte observação no turno 22 (- 

Formar frases com as palavras – Os alunos escrevem em grupo...a professora passeia 

pela sala e diz...Letra B e U juntos. Mandei arrumar por letra igual). Ao que parece, a 

professora não polemiza e aceita a “transgressão” à sua ordem, concordando com ao 

aluno (turno 23: Ah professora..deixa assim) e logo convoca os alunos a prosseguirem 

com a atividade (turno 24: -Vamos lá...corram...Quero muitas frases) 

Quebra-se o padrão discursivo de sempre o professor iniciar a discussão, o que 

permite a ocupação pelos alunos de silêncios e interditos da aula, turnos 38 e 39 ( Entre 

alunos... - Às vezes a gente pensa que vê e não vê. É igual passarinho que tem que 

correr de estinlingue para não morrer de cego  - ...Com asa abatida.) Esse dialógo entre 

os alunos expõe a apreensão de sentidos/significados não previstos pelo planejamento 

da aula, pelo professora, confirmando-se que a aula expõe muito mais do que se propõe. 

Entretanto, a professora, preocupada com a dimensão do tempo escolar( = 

horário), “ assimetriza” as suas relações com os alunos, assumindo, por um lado um 

discurso de autoridade (Gente, gente vamos escrever mais...) o que significa ignorar a 

contribuição do diálogo entre os alunos, mas, por outro lado, ao diversificar as 

atividades, possibilita escolhas e, num nível, ainda baixo de práticas discursivas, uma 

certa autonomia se revela (quem quiser desenhar desenha e cola...Pode,  também, 

procurar palavras na caixa e rasgar...) 

A análise desse episódio teve como principal objetivo compreender as 

possibilidade de aparecimento do plano ritual da aula, que ocorre na dinâmica 

discursiva das práticas pedagógicas. É importante destacar que os rituais são guiados 

pela necessidade de se explicitar o real propósito da aula, isto é, a negociação não só dos 

significados e apropriação do conteúdo, mas também de regras e das relações que criam 

um espaço intersubjetivo na própria aula . 
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Constata-se que o processo de conhecimento formal se dá no contexto de 

determinadas relações de ensino, sendo constituído e transformado por elas (condições 

de produção e condições de reprodução da aula). 

Podemos inferir que as condições existentes para a produção do conhecimento, 

nesta aula analisada, favorecem a internalização da língua escrita, mesmo condicionada 

ao tempo institucional da aula. O que gera um conflito na professora: trabalhar com o 

planejamento curricular e os diferentes processos de aprendizagem e dar voz aos alunos. 

Percebe-se que a professora busca um certo equilíbrio no seu trabalho com a língua 

escrita e a língua oral. Faculta-se aos alunos a pesquisa, a criação de frases, o trabalho 

em grupo concomitantemente com a exploração oral das palavras que constituem o 

desafio. Parece evidente que os alunos internalizam não só o conteúdo linguístico, como 

também.  incluem nova significação a suas aprendizagens, materializando, além de 

regras da escrita, condutas e valores culturais. 

O discurso pedagógico da professora é, apenas, em sua aparência, autoritário e 

homogêneo. Por trás de sua preocupação com o horário da aula, expõe-se uma 

“convocação” à participação do grupo, sem deixar de exercer o controle de sua 

autoridade que, por mais contraditório que possa parecer, marca a prática pedagógica, 

visto que o lugar social que a professora ocupa e o contexto institucional no qual a aula 

ocorre autorizam o agir dessa forma. O que importa é a constante reflexão desse cenário 

para não se formatar a prática pedagógica em autoritarismo e verticalidade de 

conhecimento. 

Por fim, a análise desse episódio, confirma as implicações já levantadas nessa 

pesquisa. Uma primeira implicação está relacionada à necessidade de repensar uma 

concepção de currículo para a educação de jovens e adultos que tem norteado as 

práticas, o que significa dar conta de um currículo que extrapola elementos 

metodológicos e conteúdos conceituais. Outra implicação requer aprofundarmos a 

compreensão de condições de  produção, condições de recepção, discursividade e 

dialogia das práticas pedagógicas como elementos constitutivos  dos processos de 

apropriação do conhecimento, a fim de SITUAR, com maior propriedade, o plano ritual 

da aula. Nesse sentido, uma teoria de currículo deverá se constituir em um espaço 

gerador de respostas a dilemas decorrentes da fragmentação da prática rotineira e da 

prática ritual, ambas, elementos da aula. Por outras palavras, preconizo que uma teoria 

de currículo para EJA se assuma, do ponto de vista epistemológico, como uma teoria em 

construção permanente, nunca acabada... 
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III PARTE 

 

 

 

 

 

É importante começar com parágrafo. Parágrafo marca o início da exposição da 

idéia. Que início dar, Jomar, por exemplo, a isso tudo. Os fios estão e não estão 

na minha mão, vêm e vão, fogem, refulgem, retornam e refogem. E eu não sei 

bem manejar agulhas. As tapeçarias, os bordados disso necessitam, não? Mas só 

sei mesmo é de coisas vividas, observadas, pressentidas, possíveis e sensíveis. Se 

constato tanto, advinho mais. Terrível, portanto, o início: já encerra em si o fim e 

caminhar de um ponto a outro é destecer o tapete ou o casaco e, da massa de fios 

tecidos, da estória contada nos pontos em cuidados contados, encontrar o motivo 

primeiro - o nó. (LACERDA,1986, P.9) 
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5 PRÓXIMO PRÓXIMO 

A história é muito simples 

...você nasce, você sofre, você ama, você aprende, 

então você morre 

Mario Benedetti. 

 

5.1  PONTOS PARA TEORIA DO CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS 

 

Registro alguns aspectos de uma teoria de currículo para EJA, definindo um 

quadro teórico de referência originário das explorações dos dados desta pesquisa. 

De imediato quero “profanar“ a palavra teoria, desacralizando-a dos espaços de 

rigidez científica e do pressuposto de que sua construção perpassa por uma investigação 

sobre a teoria da ciência. Não é a prática que deve se conformar à teoria, mas é a teoria 

que deve se conformar à prática e desvelá-la.A teoria só tem legitimidade no interior de 

uma prática concreta 

A palavra teoria será valorizada como meio de descrição e explicação da prática 

pedagógica. É pela prática que se testa, aplica-se, busca-se o novo e se compreende 

inconcluso. É pela prática que se processam sínteses, na interação dialética e dialógica 

entre o velho e o novo  

Meu exercício é simples. O que me proponho é apresentar a exposição de uma 

teoria de currículo que já se encontrava subjacente às pistas apresentadas pela 

investigação que empreendi, assentada nas práticas pedagógicas de EJA. Teoria é tida 

como uma compreensão de que está por se fazer, por se constituir, uma especulação do 

conhecimento sobre um campo teórico, o currículo, que já tem o seu status científico 

confirmado e reconhecido pela comunidade acadêmica.  

No discurso acumulado em torno da Educação de Jovens e Adultos, a palavra 

currículo é praticamente ausente. Soma-se a isso que não há um consenso em relação ao 

que se deve entender por currículo. O cenário, entretanto, é promissor para a instauração 

desse discurso, contanto que se abdique do formalismo tecnicista e integre-se 

dialeticamente a formação de educadores para EJA e a produção de metodologias 

inovadoras, tendo como ponto crucial o respeito à cultura. Também, no domínio da 
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ciências humanas, o paradigma da interdisciplinaridade tem possibilitado a 

convergência de diversos saberes e disciplinas para um campo comum, associando 

princípios de transversalidade, multirreferencialidade e subjetividade no currículo 

(BURNHAM, 1993). Soma-se a contribuição de diversas áreas, como a psicologia cultural 

e a sociologia da cultura, que já demandam diversas idéias que podem se transformar 

em projetos e ações. 

Toda teoria de currículo exige uma concepção metodológica atrelada a definição 

de uma determinada teoria do conhecimento. Dito isso, qual é o movimento que define 

o conhecimento no corpus analisado? Esse questionamento encontra resposta no 

movimento síncrese-análise-síntese . Esse referencial já defendido pela psicologia 

genética emerge da análise do corpus. Exemplificamos com a produção dos textos 

coletivos, em que a ocorrência de procedimentos de síntese (recuperação da memória, 

trabalho com a linguagem pregressa e a futura) possibilitavam a elaboração de um novo 

texto, o avanço do conhecimento, agora, exigindo o domínio de novas habilidades de 

leitura e escrita. O conhecimento novo é produzido e apropriado pelos alunos em 

unidade e luta com o conhecimento anterior. 

A gênese da concepção metodológica de um currículo para EJA é a prática 

concreta. Para o segmento de jovens e adultos analfabetos são as exigências práticas e 

cotidianas que a sociedade letrada lhes impõe que motivam as suas busca de 

conhecimentos teóricos: saber ler, escrever, contar. 

O que exige um currículo para EJA é o entendimento de que os alunos devem 

dominar a habilidade de aprender a teorizar, colocando-se em uma atitude de constante 

diálogo e questionamento frente às situações de aprendizagem. Exige a recriação do 

objeto (domínio da língua), integrando-o em um todo orgânico (o mundo prático de suas 

vivências).  

O processo teórico é um teorizar a partir da prática sobre a prática. É um retorno à 

prática com referências teóricas mais elaboradas e modos competentes de fazer, isto é, 

modos que apresentam domínios de conteúdos específicos. 

Ao colocar em prática a teoria, os alunos vivenciam um processo inconcluso, 

exigente de novos conhecimentos e novas incursões no mundo letrado. É sempre um 

processo gerativo de novas perguntas que requer nova teorização. O paradigma desse 

processo inconcluso de currículo para EJA desenha-se : PRÁTICA-TEORIA-

PRÁTICA. Os referenciais teóricos não são fins em si mesmo. São elementos para se 
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compreender a prática, esta entendida, também, como o fazer dos alunos nas salas de 

aula; expressos na cópia, na elaboração do texto coletivo, nas contas, nas leituras etc. 

Uma mesma metodologia de trabalho, quando trabalhada por diferentes 

professores em diferentes contextos, opera resultados variados. Os modos de fazer, os 

contextos micros da sala de aula convidam ao exercício da autonomia didática. Por isso, 

afirmamos que são tantas as práticas pedagógicas quanto for o número daqueles que as 

praticam. Se, por um lado, isso se apresenta como obstáculo, ao nos apropriamos de que 

o campo do currículo é um campo de linguagem, estaremos reinventando as práticas, 

recriando modos de agir. Essa apropriação de postura didática deve ser objeto a se 

explorar nos processos de formação docente para EJA. A construção da especificidade 

da formação para EJA perpassa essa compreensão que em outras palavras freirianas 

seria uma pedagogia da autonomia. A intervenção é histórica, é cultural, é política. A 

metodologia deve recuperar a concepção de linguagem como ação intersubjetiva e 

desmitificar os processos de construção de conhecimento. 

O horizonte didático para o professor é um exercício de superação de sua prática. 

Essa atitude docente é propícia à identificação por parte dos educandos. Permite que 

busquem a superação nos conflitos da aprendizagem, nos domínios dos conteúdos, 

garantindo o acesso aos conhecimentos mais elaborados e à aquisição de gramáticas da 

linguagem, da língua materna, da matemática e da escola. 

Portanto, a ação docente não é consensual. É conflituosa entre  a problematização 

da realidade vivenciada pelos educandos e pelas exigências das competências cognitivas 

de interpretação e transformação dessa realidade. 

A elaboração de um currículo para EJA deve levar em conta a compreensão de 

que a sala de aula é um espaço de conflito, uma “arena simbólica” em duas dimensões. 

A primeira compreende a problematização de situações vivenciadas do mundo social, 

evitando-se a transmissão bancária e a doutrinação ideológica; e a segunda recupera a 

emergência do conflito cognitivo, do erro como fonte de conhecimento, das hipóteses de 

construção da escrita como objeto conceitual e cultural. 

Embora os estudos de Ferreiro (1985) não versem diretamente sobre educação, de 

seu foco é a pesquisa relativa à psicogênese dos processos de leitura e escrita, pode-se 

extrair alguns princípios cognitivos da psicogenética com relação ao processo de 

alfabetização das crianças que contribuem para uma especulação acerca de uma 

cognição adulta, apontando suas peculiaridades e interfaces. É curioso observar, que, 

grosso modo, as hipóteses ortográficas da escrita infantil, correspondem às do adulto. 
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Mesmo reconhecendo o mérito desse embasamento teórico e das suas contribuições é 

questionável, ainda, quais são realmente as características da competência lingüistica e 

da competência cognitiva dos alunos adultos não-alfabetizados: O que é realmente o 

pensamento alfabetizado ou letrado? Essa pergunta requer investigações no campo de 

currículo e busca respostas. Uma das respostas já registradas é que é um pensamento 

moldado por padrões e conteúdos de instrução. Acredito que outros aspectos devam ser 

investigados, a fim de se ampliar esse conceito – pensamento letrado – a meu ver, 

extremamente profícuo para a construção de um currículo para EJA. 

Citei uma distinção entre os termos aquisição e apropriação. Proponho uma 

diferenciação entre transmissão e construção do conhecimento. Também, postulo, que o 

paradoxo entre esses termos deva se constituir em temas para formação docente de EJA, 

pois, carrega, em si, distinções de conceitos de cultura, sociedade, homem e 

conhecimento. 

A teoria deve assim definir os seus conceitos. E onde fica o domínio dos 

conteúdos específicos? 

A oralidade, a escrita e a leitura são os pilares do conteúdo específico de EJA. 

Cotidianamente presente nas salas de aula, identificando salas e práticas, quer na 

forma de textos escritos e orais em códigos socialmente reconhecidos, quer em formas 

de códigos dominados pelos alunos, esses pilares oferecem o contexto vivo, 

indispensável ao trabalho com a linguagem. Não há como não resgatar a tradição da 

cultura da alfabetização. São as tarefas escolares de reestruturação de textos, 

reconhecimento de unidade de palavras, reunião e organização de novas palavras que 

marcam a construção do conhecimento. 

Este insere-se no espaço pertinente ao processo de aquisição e apropriação do 

código linguístico. Esse processo deve ser orientado, levando-se em consideração que o 

aluno já domina uma língua que não é norma padrão da sociedade letrada. Assim, o 

professor deve possibilitar o domínio de códigos letrados, reconhecendo como legítimos 

os códigos de domínios dos alunos. 

A perspectiva de origem de constituição de um currículo para EJA é 

essencialmente de um currículo em formação, voltado para a consciência crítica, para a 

emancipação e humanização dos homens. Reconhece a existência do conflito e trabalha 

com ele. Sugere a visão do currículo mediatizada por símbolos e significados, 

problematizada pelas práticas com a linguagem. 
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Nessa abordagem não se justifica dicotomizar as dimensões do mundo do 

processo de conhecer o mundo. Não se postula separar o senso comum do conhecimento 

filosófico, da atitude aprendente de questionar e significar o mundo. 

Também, faz-se necessário identificar quais concepções de mundo e de homem 

são ou devem ser privilegiadas em um currículo para EJA, propondo-se conteúdos e 

formas metodológicas que permitam ao aluno agir criticamente em relação aos seus 

direitos e participar ativamente da vida política, reivindicando o usufruto dos benefícios 

gerados pela produção social, resgatando-se dimensão HOMEM/MUNDO como uma 

relação aberta para o outro e para o mundo. 

Dialogando com Paulo Freire, não é sem razão que ele fundamentou sua 

pedagogia do oprimido (e por que não todo o seu acervo teórico?) no entendimento de 

que o homem se relaciona com o mundo, este entendido como uma realidade,  na qual 

homem e mundo, ambos inacabados, interagem em permanente relação. 

Os jovens e adultos analfabetos vivem (ou sobrevivem) em estado de superação. 

Lutam para superar suas condições precárias de vida, que estão na raiz do problemas do 

analfabetismo. Um currículo para educação de jovens e adultos deve precisar 

conceituação teórica e vincular-se a um projeto político de transformação social.  

Sistematizei nesta pesquisa que o currículo em EJA se define como linguagem. A 

prática discursiva e a práxis são fundantes para o currículo. Esse entrelaçamento é 

princípio para a criação de dobras curriculares no trabalho com a linguagem, é regido 

pelo funcionamento da linguagem. A sua sistematização, por práticas pedagógicas, 

encontra-se na linguagem em seu contexto de realização por práticas discursivas. Com 

isso, estamos afirmando que é o modo de construção do discurso que confere o seu 

campo epistemológico e seu campo metodológico, ambos, perpassados pelas práticas 

discursivas. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

Os produtos do trabalho científico têm que ser vistos com desconfiança crítica. 

As disputas na definição do objeto, do que lhe é próprio e do que lhe é exterior, 

produzem resíduos, recuperáveis a partir de outros postos de observação. 

(GERALDI, 1991: 75) 
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PEDRINHAS NA JANELA OU CONCLUSÃO 

De vez em quando  a alegria 

Atira pedrinhas em minha janela. 

Mario Benedetti 

 

Concluir um trabalho científico, qualquer que seja a sua natureza é sempre uma 

tarefa gratificante. Ainda mais quando se entende que a sua conclusão não significa um 

término, um acabamento, mas a síntese possível da tese defendida. Fica, assim, aberto 

ao diálogo, às provocações, por ser, segundo o princípio de incompletude da linguagem, 

incompleto em seu término. É uma pedra que se joga na janela (olhos) do futuro leitor: 

os olhos são a janela da alma. Assim, espero nessas últimas intervenções equacionar 

algumas dívidas e dúvidas do ponto de vista que defendo.  

A feitura desta tese corresponde ao meu ritmo de pesquisadora. O que Bachelard 

(1994) confirma, em uma transcendência do diálogo da minha atitude de leitor com a 

sua obra: 

 

Um trabalho que responde ao ritmo do trabalhador, que lhe 

proporciona belas e  múltiplas ressonâncias: abraço que esfrega( a 

palavra esfregando-se em outra palavra), as madeiras que gemem ( o 

choque e conflito das teorias e dos desejos), a voz que canta ( o 

proposto do pesquisador), tudo se une na mesma harmonia, na mesma 

dinamogia ritimica, tudo converge para nós mesmos, esperança para 

um objetivo cujo valor  = obra) se conhece. (BACHELARD,1994, p.44) 

 

Primeiro, quero inscrever que a perspectiva de currículo que adotei para este 

trabalho o compreende como um conjunto de elementos ditos e não ditos da cultura 

escolar que condicionam as relações de ensino na sala de aula, o que pode possibilitar a 

incorporação da cultura e do desenvolvimento do sujeito como partes constitutivas dos 

processos de tessitura dos conhecimentos. Volto à metáfora da rede. 

Segundo, em se tratando de uma teoria por se fazer, o currículo é simultaneamente 

um projeto em construção e uma prática. Projeto na melhor acepção de Castoriadis 

(1982). Aquela ação que exige ser fundada sobre uma teoria completa e, por 
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conseguinte, assimilar a política e a técnica, como objetos de um saber acabado e 

exaustivo. Projeto revolucionário.  

 

Não é porque as pessoas “aprenderão melhor” se encontrarem 

sozinhas a solução do problema sem tentarmos impor-lhes alguma 

coisa. É porque elas podem inventar, criar uma solução do problema 

que ninguém pode hoje receitar. É o que significa também reconhecer 

a criatividade da história. (CASTORIADIS, 1982.  P 58). 

 

Portanto, com essas duas macro-compreensões( currículo e projeto), confirmo, 

mais uma vez, com maior ênfase, que a definição de um currículo para EJA e a 

correspondente teoria que o sustenta atrela-se e emaranha-se no contexto de políticas 

públicas, as que possibilitam as concretizações de intenções em ações e projetos 

políticos pedagógicos. Esse é o exemplo do REAJA: um programa gestado e executado 

com uma clara intervenção política e pautado no paradigma de educação popular. Por 

isso, a compreensão de que o currículo é um projeto cultural que a escola concretiza sob 

determinadas condições,  tal projeto, ao ser elaborado, delimita os limites de uma teoria 

de currículo. 

Da releitura deste trabalho, entrevejo três perspectivas possíveis para se “tecer” 

uma teoria de currículo para EJA: 

a) A teoria a ser construída é um mecanismo emancipatório da prática docente 

porque enraíza-se nas experiências do professor, como também permite –lhe 

assumir-se como ator da relação teoria-prática. Retoma-se, mais uma vez, a 

compreensão de práxis pedagógica, na medida em que a ação curricular deve 

ser pensada e praticada a partir da reflexão e indagação. Uma vez que a práxis 

tem existência em um mundo real, o processo de construção do currículo não 

deve se separar do processo de realização nas condições concretas dentro das 

quais ele se desenvolve. 

b) A teoria a ser construída deve aceitar as interpretações dos professores 

implicados com o projeto pedagógico e político da escola. Essa articulação da 

prática e da teoria, como práxis, assume a teoria como um processo de 

construção de significados. Como construção social de uma realidade, não 

desprovida de conflitos e interações. Nessa perspectiva, deve-se atentar para a 
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dimensão do poder, pois os significados são construtos teóricos que carregam 

as imposições de quem tem mais poder para controlar/propor o currículo. 

c) A teoria a ser construída não se resume em uma descrição de processos, quer 

de natureza de ensino e aprendizagem, quer de natureza político-social 

(formativa), mas deve considerar a relação desses processos em uma realidade 

concreta. Desse modo, a delimitação do campo de um teoria de currículo não é 

nem linear, nem simples. 

 

 Nos interditos deste estudo, quando da análise dos dados, sugeri uma 

orientação metodológica para o planejamento de um currículo para EJA que prioriza o 

por quê ensinar tal conteúdo em detrimento de o quê ensinar. Nesse enfoque, recupero 

dos dados deste estudo, uma inversão dos questionamentos didáticos elaborados pelos 

professores, quando do processo de planejamento pedagógico 

Por que ensinar? 

A quem ensinar? 

Quando e como ensinar? 

Quando e como avaliar? 

No enfoque dos planos rotineiros e rituais da aula, componentes que insiro na 

construção para uma teoria do currículo, sugiro sua reelaboração curricular, mediatizada 

por duas redes de interação do trabalho pedagógico na sala de aula: uma que valoriza a 

interação e a outra que a nega, conforme figura VIII. 
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FIGURA VIII -REDES DE INTERAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
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Nos planos das inter-relações entre linguagem e educação, exponho, como 

ilustração, as áreas de contatos possibilitadoras do trabalho ritual.(Figura XIX). 

  

DISCURSO PRODUZIDO 
CONFIRMA O 
PRETENDIDO PELA 
ESCOLA 

DISCURSO PRODUZIDO  
NÃO CONFIRMA O 
PRETENDIDO PELA 
ESCOLA 

DISCURSO E 
COMPORTAMENTO 

DO PROFESSOR 
NEGA A 
INTERAÇÃO 
 

VALORIZA A 
INTERAÇÃO 

NO ALUNO QUE PRODUZ 
O DISCURSO 

NO ALUNO QUE SE 
NEGA A PRODUZIR O 
DISCURSO 



 

 155  

 

FUGURA XIX -INTERFACES DE CENÁRIOS CONSTITUTIVOS PARA UMA 

TEORIA DO CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise e interpretação das práticas pedagógicas carregam uma importante 

contribuição para se traçar campos curriculares. No caso do específico de uma teoria de 

currículo para EJA, é imperioso considerar que a prática pedagógica é uma atividade 

reflexiva, genuína fonte de teorias e de saberes, o que nos relembra, em palavras 

freirianas, “prática que ilumina a prática é por ela iluminada”. 

Apropriação. Dialogicidade. Complexidade e Conscientização. Quatro campos 

semânticos para a construção de uma teoria de curriculo para EJA. Da análise do 

programa REAJA, depreendem-se esses campos como complementares. Os dois 

primeiros mais restritos aos processos de aprendizagem/apropriação de conteúdos e os 

dois últimos relativos à natureza das práticas pedagógicas de EJA. 

As práticas cotidianas da aula modificam as suas condições. Os elementos 

subjetivos que compõem a aula, como:  

- a busca de coerência entre o proposto e o vivido,  

- os recortes entre o apresentado e o conquistado,  

- a subjetividade na escolha entre o mais importante, o menos interessante, 

entre o irônico e o lúdico e os elementos objetivos que também compõem a aula, como:  

- a sua hierarquia 
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CURRÍCULO 

 ROTINAS  

RITUAIS 

AULA 

LINGUAGEM 



 

 156  

- a burocracia escolar, 

- a cronologia dos horários, 

- e, sobremaneira, o ordem estabelecida que força professores e alunos a 

atitudes diferenciadas de ensinar e aprender e constróem este espaço ritual. As matizes 

subjetivas e objetivas da aula tecem o espaço ritual, em que os sujeitos exercitam as 

suas críticas, sua solidariedade e autonomia. 

Este trabalho reelaborou:  

a) uma distinção entre rotinas e rituais da sala de aula; 

b)  uma reflexão sobre prática docente, 

c)  uma concepção de ensino para a aula, com uma compreensão estratégica de 

currículo que enfatiza os modos de enunciação e autorias na produção do conhecimento. 

Acrescento a essas incursões uma síntese da abordagem ritual para a elaboração 

de um currículo para EJA: 

a)  Os saberes rituais da aula gestam-se nas regularidades das ações discursivas 

presentes na aula. 

b)  O ritual tem como destino o conjunto de saberes, as vivências da aula que, 

mesmo não atendendo ao plano intelectual da aula, não dispensa critérios racionais. 

c)  É a prática ritual da sala de aula que revela, de forma consciente, a prática 

transformadora da aula. 

d)  O ritual refere-se a uma interpretação do real cultural da aula. Ritual e prática 

discursiva mutuamente se apresentam e partem do mesmo ponto: os saberes culturais da 

sala de aula. Uma rotina não é uma prática discursiva, como exemplo temos a chamada 

dos alunos. 

A aula ritual, apoiada em uma concepção de educação e de linguagem de caráter 

histórico, será, sobremaneira, a análise: 

a) de como uma prática rotineira fornece indícios para uma prática ritual, 

b) de como se articulam os elementos da aula para produzir a sistematização do 

conhecimento. 

Se até agora, do que escrevi, pode-se extrair algumas verdades, se dos 

questionamentos que levantei, alguns me instigaram a procurar respostas, concluo que 

esse estudo remete sempre a um centro polêmico que se formula com uma pergunta: 

qual é realmente o significado de uma teoria curricular para a sociedade?  
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O que é importante ainda registrar é a aceitação das heterogeneidades das práticas 

pedagógicas que compõem o currículo, a compreensão de que a auto-reflexão dessa 

mesma prática amplia o seu horizonte de referências. 

Para transformar, exige-se conhecer. Para conhecer, exige-se implicar/engajar. 

Essa “máxima” aplica-se para uma teoria de currículo para EJA, pois a idéia de 

compromisso medeia os processos de conscientização e formação cidadã do currículo 

de EJA. 

Outro aspecto é o reconhecimento de uma “tênue opacidade” que o currículo traz 

em seu bojo. No caso de EJA, essa opacidade se desvela ao relacionar o currículo com 

um projeto de Governo ( política pública). Afirmo isso no plano macro, porque nos 

planos micros da instância da aula o trabalho com EJA é um constante desvelamento de 

interditos pedagógicos e conceituais. Nessa compreensão, joga-se com o instituído da 

escola e/ou poder local e com o instuinte dos saberes e fazeres dos professores e alunos. 

Todo esse trabalho foi entrecortado com fragmentos de poéticos de Mario 

Benedetti (1988), poeta uruguaio. Um de seus poemas afirma que somente quando se 

transgride alguma ordem o futuro se torna respirável, outro questiona onde ficam as 

próximas pegadas e quais atalhos acharemos para segui-las. Acho que registro isso: 

algumas pegadas sobre teoria do currículo e alguns atalhos para se penetrar no universo 

da educação de jovens e adultos. 
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