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RESUMO

Esta pesquisa parte da seguinte inquietação: quais as especificidades das juventudes estão
sendo contempladas no currículo através das práticas pedagógicas aplicadas na EJA Juvenil?
Assim sendo, tem como objetivo central, identificar quais as especificidades das juventudes
são contempladas no currículo e nas práticas pedagógicas da escola nas turmas de EJA
Juvenil sendo desenvolvido a partir dos seguintes objetivos específicos: analisar as
normatizações e a organização da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal
de Ensino de Salvador; investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas com a juventude na
EJA, a partir do perfil dos jovens, percepções e demandas da comunidade escolar e
planejamento de ensino dos professores; construir tópicos de uma minuta para uma proposta
curricular que contemple e valorize os sujeitos jovens da EJA, acima de 15 anos, da Rede
Pública Municipal de Ensino de Salvador, a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa. Para
tanto, nos amparamos na pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, inspirada na
etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (Macedo, 2016). O universo investigativo teve o
total de 18 sujeitos colaboradores inseridos em uma escola pública situada no município de
Salvador - Bahia. Para a produção de informações os instrumentos utilizados foram a roda de
conversa, o diário de campo, questionários e entrevista semiestruturada. A investigação teve
como principais concepções teóricas os seguintes autores: Arroyo (2009; 2011; 2013),
Macedo (2006; 2012; 2015; 2016), Silva (2010), Gadotti (1989), Abrantes (2003), Dayrell
(2007), Brunel (2008), Pais (2003; 2009), Amori (2012), Freire (1971; 1981; 1996; 2011;
2014), Di Pierro (2001), Haddad (2000), Paiva (1987) e Sposito (2009). Os resultados
demonstraram que existe uma carência de práticas docentes, projetos, sequências didáticas
e/ou atividades que problematizassem temáticas importantes e significativas para o universo
das culturas juvenis. Nas Rodas de conversa percebemos a real urgência em transversalizar
temáticas referentes a gênero, questões étnico-raciais, direitos sexuais e fundamentais, saúde,
violência, com conteúdos programáticos dos anos em questão, além da necessidade em
utilizar as linguagens artísticas como a música, a dança, o teatro, as artes plásticas, a
tecnologia como instrumento de aproximação das culturas juvenis.
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ABSTRACT

This research is based on the following concerns: what are the specificities of youths being
addressed in the curriculum through the pedagogical practices applied in the Youth EJA?
Thus, the main objective of this study is to identify the specific characteristics of youth in the
curriculum and in the pedagogical practices of the school in the Youth EJA classes. It is based
on the following specific objectives: to analyze the norms and organization of Youth and
Adult Education of the Public Public School of Education of Salvador; to investigate the
pedagogical practices developed with the youth in the EJA, based on the profile of the young
people, perceptions and demands of the school community and teachers' teaching planning; to
construct topics from a draft for a curricular proposal that contemplates and values the young
subjects of the EJA, above 15 years, of the Municipal Public Education Network of Salvador,
based on the results obtained in this research. For this, we rely on applied research, with a
qualitative approach, inspired by ethnopesquisa-acción and ethnopesquisa-formation
(Macedo, 2016). The research universe had a total of 18 collaborating subjects enrolled in a
public school located in the city of Salvador - Bahia. For the information gathering the
instruments used were the talk wheel, the field diary, questionnaires and semi-structured
interview. The main theoretical conceptions were the following authors: Arroyo (2009; 2011;
2013), Macedo (2006, 2012, 2015, 2016), Silva (2010), Gadotti (1989), Abrantes (2003),
Dayrell (2007); Brunel (2008); Parents (2003; 2009), Amori (2012); Freire (1971, 1981, 1996,
2011, 2014), Di Pierro (2001), Haddad (2000), Paiva (1987) e Sposito (2009). The results
demonstrated that there is a lack of teaching practices, projects, didactic sequences and / or
activities that problematize important and significant themes for the universe of youth
cultures. In Wheels of conversation, we perceive the real urgency of mainstreaming themes
related to gender, ethnic-racial issues, sexual and fundamental rights, health, violence with the
programmatic content of the years in question, and the need to use artistic languages such as
music, dance, theater, the plastic arts, technology as an instrument for approaching youth
cultures.

Keywords: Curriculum. Youth. School. Youth and Adult Education.
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1 INTRODUÇÃO
Historicamente, os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos foram adultos e idosos
com suas trajetórias escolares interrompidas, que não frequentaram a escola ou não
concluíram a educação básica. Timidamente, o público da modalidade vem diversificando
muito mais, incluindo jovens, cada vez mais jovens a partir dos 15 anos. O crescente
investimento em políticas públicas, associado à universalização do direito à educação, a
melhoria do desempenho escolar, redução da evasão e repetência era o que se esperava para a
extinção da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, adversamente esse público vem
aumentando, com sujeitos cada vez mais jovens.
A garantia do direito ao acesso e permanência à educação de qualidade para jovens e
adultos, na esfera pública, há muito tempo, é objeto de luta dos movimentos sociais. O baixo
desenvolvimento econômico do país era justificado pelo alto índice de analfabetismo do povo,
principalmente dos adultos, que eram considerados como incapazes, de forma absoluta. A
educação para jovens e adultos no Brasil, ainda, se apresenta, reproduzindo a desigualdade, a
marginalização e a miséria, uma educação repressora, sem muitos recursos e qualidade.
Alguns fatores vêm modificando o perfil dos alunos da Educação de Jovens e Adultos,
dentre eles temos um ensino desmotivador aliado à necessidade de complementação de renda,
quando não, o integral financiamento do sustento de seus familiares, ainda questões referentes
à violência doméstica, ou o desinteresse pela escola, pelos estudos, em função das
multirepetências, além do tráfico de drogas e das condições de marginalidade, que seduzem os
jovens a obter melhorias nas condições financeiras, de forma mais rápida, na ilegalidade.
A juventude migrou para a Educação de Jovens e Adultos e o segmento tornou-se uma
realidade, uma segunda opção para jovens que por distorção idade/ano devido a reprovações
repetitivas e ou abandono escolar não desejam mais o ensino regular. Os jovens, matriculados
na segunda etapa, anos finais do ensino fundamental, são compreendidos como um verdadeiro
problema para a escola e assim, conduzido a encontrar na EJA uma possibilidade mais
adequada e rápida para prosseguir, certamente, um movimento inverso ao que deveria ser
proposto.
Afinal, não dar conta de alcançar o sucesso nos estudos na idade dita certa, ou seja,
regularizado idade/ano de escolarização, caracteriza o desinteresse dos estudantes no ensino
fundamental regular, o que ocasiona as faltas constantes, indisciplina, desconexão entre a

16

presença física em sala de aula e seus interesses pessoais, pelo baixo rendimento e, sobretudo,
pela evasão escolar.
Os jovens, sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, frutos dos processos de
exclusão escolar, possuem características e necessidades específicas para suas condições
juvenis que são fatores predominantes à execução de políticas públicas ainda mais especiais,
visto que o planejamento político-pedagógico deve ter, por objetivo, atender questões ainda
mais amplas para a sua formação.
Diante dessa realidade, trago como situação problema dessa investigação quais as
especificidades das juventudes estão sendo contempladas no currículo através das práticas
pedagógicas aplicadas na EJA Juvenil? A relevância social da pesquisa visa estabelecer as
conexões fundamentais de políticas públicas educacionais com uma prática pedagógica
inovadora e emancipatória.
Buscando a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos jovens da Educação de
Jovens e Adultos, delimitamos como objetivo geral: identificar quais as especificidades das
juventudes são contempladas no currículo e nas práticas pedagógicas da escola nas turmas de
EJA Juvenil.
Para cumprimento do objetivo geral proposto delineiam-se os objetivos específicos de:
identificar as normatizações e organização da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública
Municipal de Ensino de Salvador; investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas com a
juventude na EJA, a partir do perfil dos jovens, percepções e demandas da comunidade
escolar e planejamento de ensino dos professores; construir tópicos de uma minuta para uma
proposta curricular que contemple os sujeitos jovens da EJA, da Rede Pública Municipal de
Salvador, na perspectiva da valorização das juventudes a partir dos resultados advindos da
análise das necessidades pedagógicas dos sujeitos jovens acima de 15 anos.
Os objetivos aqui expostos orientam um caminho investigativo e reflexivo, a partir das
práticas pedagógicas inseridas nas turmas de Educação de Jovens e Adultos que acolhem as
juventudes e do olhar sensível e atento para os pensares e compreensões dos docentes,
coordenadores e gestores envolvidos. Diante desse cenário complexo e multifacetado da
juvenilização da EJA, a presente proposta de pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa,
inspirada na etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (Macedo, 2016) evidencia um olhar
referenciado na realidade dos sujeitos envolvidos.
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Ao finalizar o ensino médio, antigo cientifico, na década de 90, fui influenciada, e hoje
avalio como positivamente, por uma amiga, já professora, a fazer vestibular para Pedagogia.
Naquela época, os pedagogos lecionavam as disciplinas do magistério, no antigo Curso
Normal, e assim, fui iniciada como professora das diversas metodologias e didática. Com
apenas vinte e um anos, comecei minha carreira nas salas de aula, quase na sua totalidade
formada por mulheres. Muitas dessas alunas retornaram a escola, após anos sem estudar, hoje,
vejo que essa foi minha primeira experiência com a EJA.
Alguns anos depois, fui professora de turmas de Educação de Jovens e Adultos, na
Rede Municipal de Ribeira do Pombal, lecionando língua portuguesa. Minhas turmas eram
eminentemente adultas, pessoas com mais de trinta anos, não era comum a permanência de
alunos jovens nessas classes, como identificamos nos dias atuais.
Diante desse novo perfil do aluno da Educação de Jovens e Adultos, como educadora,
agente social de mudanças, me impliquei com a temática por em 2008, ser convidada para
assumir uma Subcoordenação da Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP, na
Secretaria Municipal de Educação de Salvador, que tinha em seu escopo de competências a
Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos.
No período de 2008 até final de 2013, convivi com políticas públicas ofertadas para o
público da Educação de Jovens e Adultos, acompanhei a chegada tímida, ano a ano de sujeitos
cada vez mais jovens nas classes de EJA. Nesse tempo, realizamos várias ações destinadas a
esses alunos como formação para professores com o Instituto Paulo Freire, implantação da
Resolução do CME nº. 41 de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a reestruturação da
modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Sistema Municipal de Ensino de Salvador,
que orientou sobre os cinco tempos de aprendizagem conforme os Referenciais Curriculares
da EJA (2009), entre outras ações, instrumentalizando os professores para o atendimento
desse público.
Minha trajetória segue, de 2015 a meados de 2017, na coordenação da Gerencia
Regional de Educação Centro, composta de 44 escolas dessas 12 ofertavam a EJA. Nesse
período, acompanhei a execução das políticas públicas nas escolas municipais e percebi que o
currículo aplicado para a EJA não contemplava esses novos sujeitos jovens que incorporava,
cada vez mais, de forma tímida, as turmas de Educação de Jovens e Adultos. Naqueles
espaços de trocas, aprendizagens e pluralidade de saberes, fui levada a ampliar minha visão de
mundo e cogitar na busca de mudanças.
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Como fazer pesquisa é investigar experiência, me vi implicada em refletir, pesquisar e
buscar alternativas sobre o currículo destinado para os sujeitos jovens que povoavam as
classes de EJA. Assim, Freire (2002) traz em seu discurso que todo educador precisa ser
pesquisador, todo educador é formado e transformado ao mesmo tempo em que forma o
outro.
Nesta itinerância, me afasto da Gerência Regional Centro para assumir em 2017, a
Gerência de Currículo da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de
Salvador. Nesse ato, deparei-me com um grande quantitativo de sujeitos jovens na Educação
de Jovens e Adultos em todas as escolas municipais que ofertam a modalidade, inclusive com
turmas de EJA diurna, que permitiam o acesso dos mais jovens. Educação é prática de
liberdade, para todos, sem exceção, homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, anunciada
claramente pelo mestre Paulo Freire, é carregada de sentido, luta e compromisso.
A inquietude me dominou e foi imperativo iniciar um dialogo sobre o currículo
destinado à juventude na modalidade, no intuito de resignificar os conteúdos para atender os
jovens alunos das turmas de Educação de Jovens e Adultos. Esse fenômeno vem sendo
denominado de juvenilização da EJA,
Com a possibilidade de melhoria e respostas para minhas inquietações procurei o
Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos
(MPEJA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para que, através da pesquisa,
contribuísse na promoção de um processo de ensino-aprendizagem mais significativo para os
jovens inseridos na Educação de Jovens e Adultos.
Sendo que a garantia do direito à educação está posta a todos, firma-se o entendimento
de que a metodologia e os recursos empregados precisam assegurar para esses jovens o direito
de prosseguir. A ampliação das oportunidades educativas por meio da EJA se alinha com a
necessária reformulação da prática, para inclusão concreta dos jovens, aqui entendidos como
sujeitos entre 15 e 29 anos de idade em conformidade com a Lei n° 12.852/2003 (Estatuto da
Juventude). Para tanto, o fazer docente precisa estar atento e estabelecer meios de aproximar
a pratica pedagógica a um currículo presente na Educação de Jovens e Adultos destinado as
juventudes.
Partindo dessa proposta, apresentamos didaticamente como foi organizada a presente
dissertação nas seguintes partes: uma introdução, que trata dos aspectos gerais da Educação
de Jovens acompanhado do advento do fenômeno da juvenilização, que é a questão central a
que buscaremos responder o objetivo geral e os específicos. Além disso, trazemos a
implicação e relação da pesquisadora como sujeito inserida na pesquisa.
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Em seguida, a segunda sessão descreve as implicações necessárias para a pesquisa,
contextualizando a etinerancia pessoal e profissional da pesquisadora.
A terceira sessão relata o percurso investigativo, apresentado o cenário da
investigação, o lócus da pesquisa, as bases e fundamentos em busca de base teórica para a
escrita. Expomos o processo metodológico utilizado na pesquisa, justificando e
fundamentando a escolha, amparada na pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, inspirada
na etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (Macedo, 2016), com o uso dos instrumentos
entrevista, questionário, roda de conversa e diário de campo que foram utilizados para
produção de informações, bem como a caracterização dos 18 sujeitos colaboradores sendo
uma gestora, uma coordenadora, uma vice gestora, doze alunos da Educação de Jovens e
Adultos juvenil. A pesquisa foi realizada em uma Escola da Rede Municipal da Educação de
Salvador.
A quarta sessão denominada “Juventude na EJA” aprofunda os conceitos históricos e
sociológicos sobre juventude, o lugar desses jovens na sociedade contemporânea através da
apresentação de estudos já realizados, além de problematizar a representação social da escola
para esses sujeitos.
A quinta sessão definida “O Currículo e suas teorias” discute as teorias do currículo, a
organização curricular da EJA no município de Salvador, analisa as matrizes curriculares
confrontando com o percurso da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal de
Salvador.
A sexta sessão é organizada em três blocos que enumera as contribuições dos alunos
nas rodas de conversa, bem como dos professores e gestores nos momentos da entrevista
semiestruturada. Relatamos, também, os resultados finais com as implicações das falas dos
sujeitos.
Por fim, as considerações finais apresentam os resultados obtidos através de uma
síntese das informações, reflexões e compreensões, realizadas nessa investigação, apontando
contribuições, novos caminhos e propostas de melhoria curricular.
Nessa perspectiva, o produto final da pesquisa, além das informações coletadas, são
tópicos de uma minuta de proposta curricular para jovens matriculados na Educação de
Jovens e Adultos, sugerindo um currículo que considere as necessidades pedagógicas,
demandas profissionais e modos de vida das juventudes de Salvador, maiores de 15 anos,
sujeitos das escolas com oferta de EJA, na Rede Municipal de Salvador.
.
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O percurso investigativo é realizado a partir da elaboração de estratégias que
direcionaram a pesquisa. Pesquisar a experiência é mergulhar no cotidiano daqueles que as
vivenciam, construindo uma implicação com o objeto pesquisado. Considerar as relações
humanas como estruturantes é um fator importante para compreender e interpretar a realidade
social.

Todo o percurso é pela busca de responder a questão da pesquisa: Quais as

especificidades das juventudes estão sendo contempladas no currículo através das práticas
pedagógicas aplicadas na EJA Juvenil? Dessa forma, a pesquisa cientifica é caracterizada, em
especial os pontos marcadores da epistemologia na pesquisa em educação, descrevendo os
passos percorridos para a concretização desse trabalho de pesquisa aplicada, de abordagem
qualitativa, inspirada na etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (Macedo, 2016), o local
da pesquisa e sua contextualização histórica, os sujeitos que colaboram com a construção das
informações relevantes e, por fim, o contexto científico onde está inserida, a partir dos
elementos presentes na realidade em que ela acontece e do lugar de fala da pesquisadora.
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2 CENÁRIOS DA INVESTIGAÇÃO
A Rede Municipal Pública de Ensino de Salvador apresenta no sistema de matrícula
no ano de 2018, um quantitativo de 20.083 (vinte mil e oitenta e três) alunos matriculados na
Educação de Jovens e Adultos. Para 2018, a oferta de 112 (cento e doze) turmas de Educação
de Jovens e Adultos durante o dia, com jovens de 15 a 29 anos, totalizando aproximadamente
3.200 alunos. Essas turmas são formadas por jovens oriundos do ensino fundamental, anos
finais, que estão em distorção idade-ano de escolarização e ou alunos com necessidades
educativas especiais.
O estudo aqui apresentado considera como população jovem, as pessoas,
compreendidas nos conceitos sociológicos e multidimensionais das bases teóricas e
epistemológicas aqui adotadas, mesmo tendo que utilizar, em alguns momentos, um
determinado caráter etário, para a elaboração de políticas públicas educacionais destinadas a
este público. O conceito de juventude aqui adotado é o que considera jovem, o sujeito não
apenas pela questão etária, mas por suas características socioculturais.
A EJA I e EJA II equivalem respectivamente ao ensino fundamental anos iniciais e ao
ensino fundamental anos final, a EJA Multi representa turmas de alfabetização. Ao
adentrarmos nos dados apresentados verifica-se o número de turmas e faixa etária dos alunos,
sujeitos da EJA, distribuídos por idade. Os gráficos apresentam 51% de alunos jovens abaixo
dos 30 anos, mesmo considerando matricula de 49% de alunos maiores de 30 anos alcançando
a idade máxima de 86 anos.
Abaixo apresentamos um panorama do perfil quantitativo e etário dos alunos
matriculados na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, nos três turnos na Rede
Publica Municipal de Ensino de Salvador.
Tabela 1 – Distribuição por escolas, turmas e alunos.

Dados de abril de 2018 – Fonte: www.educacao.salvador.ba.gov.br
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Tabela 2 – Perfil dos alunos da EJA

Dados de abril de 2018 – Fonte: www.educacao.salvador.ba.gov.br

Analisando as turmas existentes no noturno e diurno, percebemos um número
relevante de alunos jovens distribuídos entre as turmas e nos diversos turnos, mesmo no
noturno nota-se um quantitativo significativo de jovens. Na análise das turmas do diurno,
distribuídas no matutino e vespertino, é possível, identificar a juventude presente de forma
representativa em todas as turmas, ou seja, 90% de jovens abaixo de 29 anos de idade,
caracterizando os sujeitos colaboradores da pesquisa. Assim, justifica a importância de se
pensar em políticas públicas destinadas a esses sujeitos jovens da EJA levando em
consideração suas trajetórias, identidades e caracterizações. Pontuamos que os alunos com
idade abaixo de 15 anos são matriculados nas duas escolas localizadas dentro das CASES
(Casa de Apoio Socioeducativo - FUNDAC) que ofertam atendimento socioeducativo, meio
fechado. A idade conflitua com os documentos norteadores da Educação de Jovens e Adultos,
já que é o único atendimento educacional oferecido no meio fechado, mas que não se faz
nesse momento parte do meu objeto de pesquisa.
As tabelas abaixo demonstram o perfil dos alunos matriculados na modalidade da
Educação de Jovens e Adultos, separados pelo turno noturno e diurno.
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Tabela 3 – Perfil dos alunos da EJA Noturno

Dados de abril de 2018 – Fonte: www.educacao.salvador.ba.gov.br

Tabela 4 – Perfil dos alunos da EJA Diurno

Dados de abril de 2018 – Fonte: www.educacao.salvador.ba.gov.br

A pesquisa foi realizada numa escola municipal localizada no bairro periférico. A
escola foi escolhida como espaço de estudo por atender requisitos da investigação como ter
um Núcleo de Adolescentes em funcionamento, entendido como indicativo de algum tipo de
entendimento, por parte da escola, de especificidades socioculturais para as juventudes.
O Plano Municipal de Educação do Município aprovado no ano de 2016 estabelece
metas para o oferecimento da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal. As metas 8,
9 e 10 contemplam a modalidade estabelecendo estratégias como oferta de matrícula,
atendimento educacional especializado, proposta curricular própria para a modalidade e
política para permanência dos alunos na escola. Destacamos à estratégia abaixo que trata do
currículo considerando o perfil dos alunos da EJA.

9.5 desenvolver propostas metodológicas e currículo próprio para Educação
de Jovens e Adultos, considerando o perfil dos alunos e seu contexto social,
bem como promover sua implementação (SALVADOR, 2016, p. 6).
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Essa análise propicia o entendimento acerca da formação dos sujeitos jovens como:
potencialidades críticas e capacidade de ser protagonistas da sua própria história, também, no
contexto educacional. Isso, porque, vislumbramos na educação um instrumento importante
para mediar essa formação do sujeito autônomo e conhecedor dos seus direitos.

2.1 EM BUSCA DE ENTENDER A REALIDADE
Na contemporaneidade, o público da Educação de Jovens e Adultos tem sofrido um
aumento no ingresso, de sujeitos cada vez mais jovens, provocando o processo conhecido
como juvenilização da EJA. Desde sempre, o público que compõe a modalidade foi composto
por sujeitos que tiveram em algum momento, os seus direitos violados, suas trajetórias
educacionais interrompidas e se encontram, em geral, a margem da sociedade. Há que ser
considerado ainda que, por vezes, o regresso à escola sendo a única chance de obtenção de
resgate no exercício de suas atividades educativas, acesso ao mercado de trabalho e
complementação da renda familiar.
A Educação de Jovens e Adultos é um direito assegurado, no artigo 4° da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96 LDBEN), apresentada como uma
modalidade de ensino para todos os sujeitos que não realizaram seus estudos na faixa etária
determinada nos documentos oficiais garantindo aos que forem trabalhadores o acesso,
permanência e sucesso na escola.

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
V - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os
que não os concluíram na idade própria;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de
acesso e permanência na escola (LDBEN/Lei nº 9394/96).

Na atualidade, cresce o número de jovens que por diversas causas internas e externas
aos muros da escola não alcançaram êxito no ensino fundamental regular e pela idade
avançada são matriculados na Educação de Jovens e Adultos. Podemos citar como causas
externas: problemas sociais e econômicos como evasão, repetência, dificuldade de
aprendizagem, inserção ao mundo do trabalho e as internas como falta de professores, práticas
pedagógicas desmotivadoras, ambiente escolar desconectado das culturas juvenis. O retorno à
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escola é garantido a todos os cidadãos, a qualquer tempo, pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB
9394/96).
Seguramente, a Educação de Jovens e Adultos, na sua essência, não fora destinada aos
jovens. O analfabetismo atinge, em número maior, os adultos, posto que os jovens, na
contemporaneidade, dispõem de melhores condições para acessar a escola. Mas, a realidade
atual é diversa e, a todo o momento, as juventudes passam a ingressar as classes da EJA.
Por serem os novos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos entende-se que os
jovens são o foco e a lente para a construção de novas políticas públicas, principalmente na
formação de educadores que atuam nesta modalidade de ensino, tornando-os capazes a
compreender e acolher as juventudes, incentivando o protagonismo juvenil, alcançando uma
qualificada construção coletiva do conhecimento.
As emergências do novo século atingem a vida dos jovens de maneira especial, a
forma de perceber, estar no mundo e atuar sobre ele, que se difere da infância e da
maturidade, não apenas pelas questões etárias, mas especialmente pelas questões sociais e
culturais que perpassam e diferenciam a vida daqueles que estão em fase de desenvolvimento
e em busca de igualdade de oportunidades. Esta pesquisa se propôs a percorrer um caminho
investigativo que favoreça a compreensão sobre o currículo destinado a esses jovens
contrapondo com as práticas pedagógicas ofertadas nos espaços escolares para a juventude.
Diante do aumento do número de jovens matriculados na Educação de Jovens e
Adultos, a Secretaria Municipal da Educação de Salvador decide investir na abertura de novas
turmas de EJA destinadas a juventude, principalmente no diurno. O turno se justifica pela
idade dos alunos e recente deslocamento de alguns das turmas regulares compostas
exclusivamente por jovens.
Nesse sentido, as causas da chegada desses jovens às escolas, em classes de EJA, e
suas práticas pedagógicas, destinadas a permanência e sucesso na escola, é o que instiga
cenário investigativo e questionador do presente estudo.
De acordo com Oliveira (2001, p. 160), “universo de pesquisa é o conjunto de seres
animados ou inanimados que apresentem pelo menos uma característica em comum”, assim, o
grupo de docentes e técnicos envolvidos nesta investigação é formado por três professores,
uma coordenadora, uma gestora e uma vice gestora que atuam na escola além do corpo gestor
e técnico, apreciando sempre o protagonismo juvenil, assim, também, são sujeitos da pesquisa
doze alunos matriculados nas classes da EJA Juvenil. Estes docentes são atualmente, os
responsáveis pelos componentes curriculares das turmas existentes, aqueles que realizam em
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seu cotidiano as práticas pedagógicas que centram nosso olhar nos processos de ensinagem e
aprendizagem como também, participantes ativos desse processo.
Para caracterizar os sujeitos-colaboradores utilizaremos as seguintes variáveis: sexo,
idade, ocupação profissional, formação, tempo de estudo na modalidade EJA, quando
professor, tempo de atuação na modalidade. A escolha de tais variáveis se deve ao fato de que
elas possibilitam traçar um perfil referente ao sujeito da Educação de Jovens e Adultos e suas
reais necessidades educacionais referentes ao currículo dessa modalidade. A escolha por esta
escola e esses sujeitos colaboradores se deu em função da atuação permanente da gestora e da
coordenadora pedagógica em protagonizar a prática dos alunos jovens.
A escola foi pioneira na formação do Núcleo da Juventude, espaço de discussão e
decisões coletivas, sobre as ações e dinâmica escolar. O núcleo é formado por jovens alunos,
representantes de sala, liderado por um presidente e coordenadores eleitos democraticamente
pela maioria dos alunos.

2.2 AO CAMINHAR, OS PERCURSOS FORAM TRILHADOS.
O rigor metodológico situa-se, sobretudo no detalhamento dos caminhos percorridos e
na visão clara da pesquisadora em relação às decisões tomadas no encontro do objeto de
pesquisa. O rigor científico do trabalho esta situado na abordagem teórico-metodológica, na
escolha dos espaços/tempos da pesquisa, dos sujeitos, dos instrumentos e técnicas de coleta e
analise de dados (ANDRE, 2013).
Determinada por uma pesquisa implicada na experiência e no diálogo entre a
pesquisadora e os sujeitos partícipes, ou seja, não há possibilidade de pesquisa sem que a
experiência venha configurar a compreensão da singularidade de uma realidade em
construção. (MACEDO, 2015). Dessa forma, a construção e o desenvolvimento dessa
pesquisa partiram de um processo investigativo coletivo, no qual os sujeitos envolvidos
atuaram como atores com vistas a identificar qual o currículo que considera as necessidades
pedagógicas, demandas profissionais e modos de vida das juventudes de Salvador maiores de
15 anos, sujeitos das escolas com oferta de EJA, na Rede Municipal de Salvador. Diante do
contexto, neste capítulo é apresentado as impressões obtidas sobre o tema a partir da aplicação
dos instrumentos e do olhar criterioso e crítico da pesquisadora, na Escola Municipal, cenário
desta investigação.
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2.2.1 IMPRESSÕES SOBRE O LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA: QUE ESPAÇO
EDUCATIVO É ESSE?

O lócus da pesquisa é uma escola da Rede Municipal de Salvador. A escola foi
escolhida como espaço de estudo por atender as necessidades da pesquisa com jovens, como
ter um Núcleo da Juventude em funcionamento, entendido como indicativo de algum tipo de
entendimento e valorização, por parte da escola, de especificidades socioculturais para as
juventudes. Apresenta uma matricula no ano de 2018 de 1.633 (um mil, seiscentos e trinta e
três) alunos com oferta para ensino fundamental anos iniciais e finais e a modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, disponibilizando, no ano de 2018, doze turmas na modalidade
da EJA distribuídas nos turnos: matutino, vespertino e noturno, nos quais possuem
representatividade de matrículas de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Será objeto dessa
investigação uma turma de EJA ofertada no turno matutino, com 38 alunos matriculados.
A primeira visita a escola, objetivando apresentar o projeto de pesquisa, se
caracterizou como um momento cercado por ansiedades e incertezas. As dúvidas pairavam e
os questionamentos surgiam. Foi marcado um encontro com a Gestora da escola para
apresentação da proposta e construção das possibilidades de investigação.
O espaço escolar é agradável e harmonioso, ao chegar, os alunos estavam nas salas e
não foi visualizado nenhum no pátio e/ou sem aula. A escola estava limpa e organizada com
cartazes nas paredes referentes às produções dos alunos, a unidade escolar é contemplada com
uma empresa terceirizada que produz o lanche escolar, com acompanhamento de uma
nutricionista.
A escola tem uma forma carinhosa de ser chamada por todos sendo uma escola com
um grande número de alunos jovens. A diretora, apesar de experiente, está em uma gestão
recente nesta unidade escolar, com grande apoio dos alunos, no entanto uma relação com
poucas parcerias e resistência do corpo docente. A diretora verbaliza que encontrou uma
unidade escolar com muitos problemas de violência, indisciplina, utilização de drogas nos
banheiros e que através do protagonismo e da valorização dos alunos vem conseguindo
modificar a realidade e transformar o ambiente em um espaço mais saudável.
É uma escola de grande porte que acolhe os alunos do bairro sendo constituída por
uma Gestora, três Vices Gestores distribuídos por turno, além de oitenta e três professores
dentre esses especialistas, mestres e doutores, que trabalham em prol do bom funcionamento
de uma escola e de um ensino de qualidade. Apresenta uma ampla estrutura física, com pouco
orçamento, necessitando, sempre, do empenho e colaboração da Secretaria Municipal de
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Educação para prover suas despesas. São sujeitos da pesquisa a Gestora, Vice Gestora do
matutino, Coordenadora Pedagógica e Professores, além dos alunos, protagonistas da prática
pedagógica.
A ausência diária dos professores, justificada ou não, usurpa o direito dos alunos ao
tempo pedagógico em sala de aula o que foi alertado pela gestora sendo considerado um dos
maiores problemas da escola.
Entendendo como necessário o posicionamento dos jovens no cotidiano da
comunidade escolar, a gestora promoveu a mobilização para a criação do Núcleo da
Juventude, com presidente e coordenadores eleitos pelos alunos, que colaboram para a
implantação do protagonismo. O Núcleo da Juventude tem como objetivo contribuir no
processo de empoderamento e resgate dos direitos dos jovens, garantindo o tempo pedagógico
qualificado e o direito de aprender.
Nesse primeiro contato já foi possível perceber um determinismo da gestora em
modificar a realidade imposta. A coordenadora escolar colabora com as ações sugeridas e
planejadas conjuntamente com os alunos.
Nessa visita, ocorreu um primeiro contato com o presidente do Núcleo da Juventude,
que é um jovem determinado e com posicionamento firme, no seu relato diz que:

A escola não possuía colorido, com a implantação do Núcleo, a escola tem
outro direcionamento, as ações são discutidas, os problemas resolvidos
coletivamente e os projetos agregam, nos alunos, o interesse pela escola.
(Presidente do Núcleo da Juventude, 2018).

A partir desse terreno fértil, a necessidade de discutir currículo com os jovens se
tornou urgente, no entanto, fiquei intimidada de encarrar os professores, mas com a certeza
que seriam peça indispensável na construção da pesquisa. Os instrumentos da pesquisa foram
apresentados e validados pela gestora para posterior apresentação e diálogo com os
professores e alunos sujeitos colaboradores
O segundo encontro foi agendado para a apresentação da proposta de pesquisa e
colaboração dos professores da unidade escolar. A apresentação da proposta foi realizada de
forma clara, expondo o problema e objetivos, como também os instrumentos elaborados e
logo foi sentida uma resistência dos professores no processo colaborativo.
Minha imagem, como representante da Secretaria Municipal da Educação, ao mesmo
tempo, que intimida, faz aflorar nos professores uma reação agressiva e questionadora, É
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personificado na minha imagem, o órgão público que represento, e que mais adiante irei
abordar essas passagens.
O cenário investigativo desta pesquisa foi composto por doze alunos, uma gestora,
uma vice-gestora que também atua como professora no turno oposto, uma coordenadora
pedagógica, além de três professores.
A escolha ficou livre para aqueles que dispusessem a participar da pesquisa e apenas
três professores decidiram colaborar, sendo o número maior de alunos o que, acredito,
qualificou ainda mais o trabalho, pela importância e protagonismo, do aluno no processo de
qualificação do currículo e das práticas pedagógicas. Em relação aos docentes, que compõem
o universo dos sujeitos partícipes desta investigação, três são pertencentes ao quadro do
magistério, sendo duas servidoras públicas e uma pertencente ao Regime Especial de Direito
Administrativo – REDA. No que se referem à formação, as três possuem especialização na
área que atuam as duas servidoras possuem mais de 10 anos de serviço publico, a professora
REDA esta há um ano na Rede Municipal. Além das três docentes, são sujeitos colaboradores
a Gestora, a Vice Gestora e a Coordenadora Pedagógica. Essas informações foram obtidas a
partir dos primeiros diálogos mantidos com os docentes no lócus da investigação, quando foi
apresentado o projeto e proposto a participação voluntaria.
Quanto aos alunos, sujeitos colaboradores, cujas informações foram obtidas durante a
realização da aplicação dos instrumentos e das rodas de conversa, descritas no capítulo
seguinte, são alunos de classe econômica baixa, moradores de Salvador, de bairro periférico,
onde está localizada a escola.
Seguindo os critérios do Comitê de Ética em Pesquisa e o compromisso do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, que garante o sigilo sobre a identidade dos colaboradores
desta pesquisa, optamos por utilizar os seguintes códigos: Docente A, Docente B, Docente C,
para nos referirmos aos professores, e Aluno A, Aluno B, Aluno C, Aluno D... Aluno M, para
nos referirmos aos alunos, além de Gestora, Vice Gestora e Coordenadora Pedagógica para as
demais colaboradores.
Dessa forma, foi trilhado o caminho investigativo, inicialmente, através da produção
de informações obtidas a partir de diálogos informais no lócus da pesquisa, além de roda de
conversa na sala de aula, para os quais utilizamos o diário de campo, como instrumento para
registrar as impressões que serviram de produto de análise e reflexão em torno das práticas
pedagógicas e do currículo para a EJA Juvenil. A aplicação dos instrumentos subsidiará uma
análise futura.
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2.3 EM BUSCA DE ENTENDER A REALIDADE: DAS BASES E FUNDAMENTOS DA
PESQUISA

Meu movimento da pesquisa começou tentando identificar documentos que
dispunham do estudo de jovens inseridos nas classes de EJA, a sua relação com o currículo e
práticas pedagógicas disponibilizadas, na tentativa de encontrar posicionamentos, bem como
achados e lacunas sobre a questão. Nessa busca, encontrei, inicialmente, um artigo de
Carvalho (2010) intitulado “A juvenilização da EJA. Quais práticas Pedagógicas?”. Texto
baseado na reflexão sobre as práticas pedagógicas que são utilizadas para atender
equitativamente jovens e adultos presentes no mesmo espaço de sala de aula, nele, uma das
conclusões expostas pela autora diz respeito à realidade posta que é enxergar a juventude
como uma fase homogênea, constituída por indivíduos pertencentes a uma faixa etária, é
preciso perceber a juventude como uma construção social, por entender que as juventudes são
compostas por um conjunto heterogêneo de indivíduos.
Neste contexto, deparei-me com o trabalho de levantamento de pesquisas
desenvolvido sob a coordenação da Drª Marília Pontes Sposito, no período de 1999 a 2006,
intitulado: O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências
Sociais e Serviço Social (1999-2006). Este levantamento concentra as dissertações de
mestrado e as teses de doutorado defendidas nos cursos de pós-graduação no Brasil e revelam
minuciosos dados de pesquisas já feitas sobre o tema juventude na pós-graduação no Brasil,
nas áreas de Serviço Social, de Educação e das Ciências Sociais. Estes estudos estão dispostos
no livro “O Estado da Arte sobre Juventude na Pós-Graduação Brasileira, Volumes 1 e 2”,
cujo levantamento está dividido por capítulos que tratam de temas que abordam a juventude e
as relações com a escola, as implicações em relação à exclusão social, a sexualidade, os
jovens e a universidade, o trabalho e as mídias sociais e os jovens e suas interfaces com a
política. Na tabela abaixo se observa a concentração em que estes temas acima mencionados
aparecem nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Serviço Social.
Tabela 5 – Frequência da temática Juventude por tema nas áreas de Educação, Ciências
Sociais e Serviço Social.
TEMA

QUANTIDADE

(%)

Juventude e escola

173

17,82

Jovens universitários

126

12,98
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Adolescentes em processo de exclusão social

081

8,34

Jovens, sexualidade e gênero

076

7,83

Jovens, escola e trabalho

061

6,28

Jovens, mídia e TIC

061

6,28

Juventude e trabalho

047

4,84

Jovens negros

046

4,74

Estudos psicanalítico sobre juventude

045

4,63

Juventude rural

035

3,60

Participação e cultura política

034

3,50

Jovens portadores de necessidades especiais

033

3,40

Estudos históricos sobre juventude

027

2,78

Grupos juvenis

021

2,16

Jovens e meio ambiente

021

2,16

Jovens e substâncias psicoativas

016

1,65

Juventude, lazer, consumo e sociabilidade

014

1,44

Jovens e família

013

1,34

Jovens e religião

009

0,93

Jovens e violência

006

0,62

Jovens, modos de vida e socialização

005

0,51

Jovens e esportes

005

0,51

Jovens e corpo

004

0,41

Jovens e saúde

004

0,41

Jovens indígenas

004

0,41

Jovens no/do estrangeiro

002

0,21

Outros

002

0,21

TOTAL

971

100

Fonte: Livro O Estado da Arte sobre Juventude na Pós-Graduação Brasileira: Educação, Ciências
Sociais e Serviço Social (1999 a 2006) volume 1.

É perceptível, uma maior concentração de pesquisas nas áreas de Educação e suas
interfaces, ou seja, das 971 pesquisas analisadas, 173 discutiam juventude e escola,
equivalendo a um total de 17,83% das pesquisas. Na tentativa de melhor compreender as
causas desse aumento significativo das pesquisas que abordam a juventude e a escola, o
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levantamento aponta algumas hipóteses, a saber: o rejuvenescimento dos alunos que
frequentam a escola, as políticas de correção de fluxo escolar, as reformas empreendidas no
ensino e os próprios acontecimentos envolvendo a juventude nas últimas décadas nas
dimensões sociais, culturais e econômicas.
Segundo o levantamento, os aspectos mencionados, que vêm marcando os jovens nas
duas últimas décadas, foram decisivos na escolha para as pesquisas. Ainda em relação à
frequência por tema na área da Educação, Sposito (2009) conclui que perduram as
investigações feitas com os seguintes temas: violência, mídia, grupos juvenis e jovens negros.
Entretanto, faz uma importante ressalva sobre o rejuvenescimento, ou seja, “Não se observou,
no entanto, um crescimento significativo de estudos sobre jovens alunos de cursos de
Educação de Adultos” (SPOSITO, 2009, p. 25), o que indicou naquele período lacunas nas
discussões que envolviam/envolvem os jovens e suas especificidades na EJA.
Neste levantamento, o recorte sobre juventude e escola reúne 188 trabalhos, sendo
que, deste total, 87,3% são dissertações e 12,7% estão ligados a programas de doutorado.
Estes trabalhos, de forma particular, são discussões que tratam das relações dos jovens com o
sistema escolar, analisadas por Juarez Dayrell et al. (2009) e outros, e constatam:

Um alargamento da problematização sobre a instituição escolar na sua
relação com o jovem, abarcando questões do cotidiano escolar, as relações
sociais que aí ocorrem, os processos de ensino e aprendizagem, com uma
maior visibilidade do sujeito jovem, sua subjetividade, suas expressões
culturais. (DAYRELL, et al., 2009, p. 58).

Este alargamento, que envolve a instituição escolar e a juventude, a que se refere
Dayrell et al. (2009), reconhece que, além de outras temáticas, a questão da cultura juvenil e
suas relações e suas inserções na instituição escolar são alvo de problematizações e
discussões, que ganham força nos meios acadêmicos pela pertinência da temática emanada
dos universos escolares cada vez mais plurais. O levantamento ainda mostra que, no período
de 1999 a 2006, houve um acréscimo das temáticas que discutiam a juventude e suas relações,
com o espaço escolar “abarcando questões do cotidiano escolar, as relações sociais que aí
ocorrem, os processos de ensino e aprendizagem, com uma maior visibilidade do sujeito
jovem, sua subjetividade, suas expressões culturais” (DAYRELL et al., 2009, p. 58).
A maior parte destas pesquisas tem como foco os resultados escolares, mostrando
ausência de interesses por parte dos pesquisadores em investigar e levar em consideração a
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multiplicidade de dimensões da experiência escolar, bem como as vivências dos jovens fora
da escola.
Nesta perspectiva, Dayrell et al. (2009) chama atenção para a necessidade de as
pesquisas futuras contemplarem aspectos presentes na socialização e sociabilidade dos jovens,
que contribuirão certamente para que os estudos sobre juventude e escola tenham uma
investigação mais densa e mais próxima da vida cotidiana desses jovens. O referido autor
ressalta a aproximação das pesquisas da área de educação com os campos da sociologia da
educação e com a sociologia da juventude, fato que foi significativo para ampliar o campo de
análise dos investigadores, trazendo também para o centro das discussões os aspectos da vida
dos alunos, suas especificidades e pluralidades, para além dos muros da escola, o que
contribuiu para uma interpretação mais real em relação aos imbricamentos entre os jovens e a
escola. Ainda hoje, percebe-se a necessidade de as pesquisas mergulharem de forma densa nas
culturas juvenis no sentido de buscar respostas para questões que ainda concorrem para
invisibilizar o jovem da EJA no espaço escolar, como pode se inferir pelos dados
apresentados na tabela a seguir:
Tabela 6 – Relação dos Subtema/Nível de Ensino.
TEMA: JUVENTUDE E ESCOLA
Subtema

Ens.

Ens.

EJA

Misto

F Médio

Não

Ex

Total/

inform

Alunos

Subtem

und.
Indisciplina

e 7

Violência

a
8

0

9

7

0

41

8

23

5

2

1

0

39

e 2

18

2

2

1

0

35

14

2

3

4

0

30

6

2

0

3

2

18

da/na

escola e juventude
Significados
atribuídos à escola e
seus processos
Programas

propostas educativas
sob a ótica dos alunos
As relações sociais no 7
cotidiano escolar
Sucesso

e

fracasso 5

34

escolares
Identidades/subjetivi

6

6

1

0

1

0

14

e 7

2

0

1

1

0

11

dades juvenis e escola
Culturas

juvenis

escola
Fonte: O Estado da Arte sobre Juventude na Pós-Graduação Brasileira: Educação, Ciências Sociais e
Serviço Social (1999 a 2006) volume 1.

Ao analisar os dados, percebe-se que o centro das atenções nos estudos sobre a
juventude e escola é o ensino fundamental no que diz respeito ao subtema Indisciplina e
Violência da/na escola e juventude. No ensino médio, concentram-se as pesquisas nos
subtemas: Significados atribuídos à escola e seus processos nos programas e propostas
educativas sob a ótica dos alunos e das relações sociais no cotidiano escolar. Como
mencionado anteriormente, as pesquisas na educação de jovens e adultos foram discretas e se
concentraram de forma bastante tímida nos subtemas: Significados atribuídos à escola e seus
processos; Programas e propostas educativas sob a ótica dos alunos; e As relações sociais no
cotidiano escolar e sucesso e fracasso escolares. Estes dados nos ajudam a constatar as poucas
investigações em relação à EJA, sobretudo no que se refere ao fenômeno da juvenilização da
EJA e suas implicações no espaço escolar ainda presentes nos dias atuais.
Deste modo, o fato de termos lacunas que têm como foco a EJA, evidenciadas neste
trabalho, reduz a possibilidade de encontrar respostas para os problemas que se agravam cada
vez mais nos espaços escolares na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o que
mostra a emergência de intensificar, nos programas de pós-graduação, estudos e pesquisas
que deem novos sentidos a essa modalidade. É interessante considerar que as pesquisas
referentes ao subtema: Significados atribuídos à escola e seus processos compreenderam
cinco trabalhos sobre a Educação de Jovens e Adultos, contra vinte e três do Ensino Médio, e
refletem em “torno dos significados, sentidos e/ou representações sobre as trajetórias
escolares e/ou a instituição escolar, seu cotidiano, suas práticas, as possíveis funções que
cumprem, bem como as expectativas que nutrem em relação à escolarização” (DAYRELL et
al. 2009, p. 74).
Neste subtema, segundo Dayrell (et al. 2009, p. 76) merece destaque a investigação de
Andrade (2004) que, de forma geral, “revela que os jovens da escola noturna de EJA são
tratados como uma massa de alunos, sem identidade. Reflexo disso pode ser percebido nos
procedimentos e práticas pedagógicas que, não centram os processos pedagógicos nesses
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sujeitos” (DAYRELL, et al. 2009, p. 76). Ainda, segundo o autor, também a tese de Matos
(2001) “constata que os jovens estão atualizados com os temas “do seu tempo” e,
principalmente, que “não temem mostrar o que pensam quando lhes são dadas oportunidades
para falar” (DAYRELL et al. 2009, p. 79).
A análise deste subtema ainda acrescenta que pesquisas apontam que os alunos
reconhecem a importância do professor no processo de troca de conhecimentos, mas
“demandam conteúdos mais significativos, próximos da realidade, e aulas mais
“movimentadas”, utilizando novos meios para estimular o envolvimento do aluno”, cuja
questão, sinalizada em 2006, perdura até hoje nas escolas de EJA. Estas “aulas mais
movimentadas” têm uma sincronia com o conhecimento que a escola tem sobre as
especificidades e pluralidades dos jovens no sentido de pensar e construir um currículo que
atenda a cultura juvenil.
Com relação ao subtema Culturas juvenis e escola, no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, as pesquisas levantadas mostram uma centralidade, dada a linguagem musical.
Dayrell et al. (2009, p. 101) indicam que: No caso do hip-hop, evidenciam, entre outras
conclusões, a força desta expressão cultural na construção de identidades positivas,
principalmente em se tratando do jovem negro, que “ocupa espaços na sociedade por meio da
arte”, além de possibilitar uma reelaboração positiva do próprio corpo.
O levantamento também destaca o estudo de Silva (2000), segundo Dayrell (et al.,
2009, p. 101) que traz uma discussão entre culturas juvenis e currículos, na dimensão de
valorização das culturas juvenis. Entretanto, o subtema: Culturas juvenis e escola não foi
pesquisado no universo da EJA naquele período, o que só faz reforçar a responsabilidade das
atuais e futuras proposições de pesquisas, tendo em vista a nova configuração das salas de
aula da Educação de Jovens e Adultos.
Contudo, os caminhos já trilhados nas pesquisas no âmbito das pós-graduações e
analisadas neste estudo em relação à juventude indicam que outras investigações já nos deram
algumas respostas no que diz respeito ao jovem e suas relações com a escola, o que contribuiu
de forma efetiva nas incursões desta investigação. Entretanto, compreendo que, ao discutir
juventude, currículo e cultura juvenil na escola, fazendo um recorte para a educação de jovens
e adultos, ainda tem-se um longo caminho para trilhar, confirmado por Sposito (2009),
quando ela chama a atenção para os poucos estudos a respeito dos jovens alunos dos cursos de
Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa coordenada por Sposito (2009) foi extremamente
importante para o desenrolar desta investigação, mas fez-se necessário complementar, haja
vista o período de levantamento estipulado para esta pesquisa. Para tal, visitei e explorei o
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banco de teses e dissertações do portal da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, bibliotecas digitais de algumas universidades para conhecer as
pesquisas que tratam da juventude e seus imbricamentos com a escola, o currículo e as
culturas juvenis. Para este propósito, foram delineados os seguintes critérios:
• Intervalo a ser pesquisado, de 2008 a 2017;
• Palavras-Chave a serem pesquisadas nos bancos de dados: juventude e escola;
juventude e currículo; currículo, cultura juvenil e educação de jovens e adultos; e cultura
juvenil e educação de jovens e adultos.
Após o mapeamento das produções acadêmicas, foram encontradas quarenta e uma
dissertações e teses, defendidas entre 2008 e 2017, que me permitiram conhecer algumas das
discussões e resultados encontrados em diferentes lugares e épocas, envolvendo juventude,
currículo e cultura juvenil. Dessas pesquisas, algumas foram escolhidas por se aproximarem
mais da temática de investigação desta pesquisa, cujos trabalhos estão abaixo relacionados. É
importante ressaltar que partes das informações sobre o objeto de pesquisa destas
investigações foram transcritas na íntegra dos resumos dos trabalhos, objetivando preservar a
essência da investigação.
O estudo nomeado: Constituição do sujeito leitor na educação de jovens e adultos: Um
olhar das práticas educativas criativas das professoras Dras. Ana Paula Silva da Conceição,
Rosemary Lapa de Oliveira e Josenildes Zacarias publicado pela editora Unijui em 2016,
apresenta um estudo da importância de práticas educativas inovadoras na formação leitora do
aluno da Educação de Jovens e Adultos. Diz ainda que a leitura na sala de aula da EJA, não
provoca a autonomia pregada por Freire e essencial para a formação do sujeito leitor
autônomo, intercrítico e situacionado. O texto apresenta para o leitor práticas educativas
criativas, inclusive com o uso das mídias digitais, para alcançar tal situação de interação com
a leitura, privilegiando a discussão que gira em torno da constituição do sujeito-leitor na
perspectiva do enleituramento.
O estudo de mestrado intitulado: Ecos de Espelhos. Movimento Hip Hop do ABC
Paulista: sociabilidade, intervenções, identificações e mediações sociais, culturais, raciais,
comunicacionais e políticas, pela Universidade de São Paulo - Escola de Comunicação e
Artes, na cidade de São Paulo/SP – 2008, organizado por Pablo Nabarrete Bastos, busca
perceber como são construídos os referenciais de geração, cultura, raça e classe dos jovens
através do Hip Hop.
A dissertação de mestrado intitulado: Discursos sobre juventude e/na escola que
circulam em contextos produtores de políticas de currículo, pela Universidade Federal do Rio
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de Janeiro/RJ – 2008, organizado por Patrícia Elaine Pereira dos Santos, apresenta uma
discussão e uma análise dos discursos sobre juventude existentes no âmbito de contextos que
produzem políticas públicas de currículo.
A pesquisa de mestrado que apresenta como tema: Jovens e Experiência Social na
Educação de Jovens e Adultos, pela Universidade de São Paulo- Faculdade de Educação –
2010, organizado por Gilberto Geribola Moreno, busca investigar as dinâmicas e práticas
escolares, não se restringindo apenas aos elementos presentes no interior da escola. Parte do
princípio de que o entendimento sobre a experiência social, a forma e o modo de vida do
jovem são importantes elementos para o desenvolvimento dos processos educativos destes
jovens.
O estudo de doutorado que apresenta como tema: Cartografias Juvenis: Mudanças e
Permanências nos territórios e Modos de Ser Jovem, pela Universidade Federal de Minas
Gerais- 2010, organizada por Carla Valéria Vieira Linhares Maia, busca mapear e analisar as
vivências juvenis e representações sobre o que é ser jovem e a juventude no âmbito das
escolas públicas, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Assim, esta investigação
teve a intenção de construir uma cartografia das mudanças e permanências nos territórios e
modos de ser jovem e viver as juventudes em diferentes gerações e contextos históricos. Para
tal, a pesquisa situa a juventude em um contexto histórico assim como discute também as
identidades culturais. Apresenta uma discussão sobre as subjetividades como suporte para se
pensar os diferentes modos de ser jovem.
A investigação de mestrado em Educação que apresenta como tema Educação e
Cultura Popular nas Propostas Escolares de EJA – Educação de Jovens e Adultos: Um Estudo
em Duas Escolas de Belo Horizonte, pela Universidade Federal de Minas Gerais- 2016,
organizada por Clarice Wilken de Pinho, têm por objetivo verificar o que está sendo possível
contemplar de educação e cultura popular em diferentes propostas escolares da educação de
jovens e adultos. A investigação concluiu que a construção de um currículo com os alunos e
não alunos, estabelecendo um diálogo entre suas exigências e demandas educacionais e
culturais, são importantes para o respeito às especificidades dos sujeitos que compõem a EJA,
e por fim a tese de doutorado Educação Social e Politicas da Juventude no Brasil e em
Portugal – Experiências de Jovens Afrodescendentes pela Universidade Federal da Bahia –
2017, de Cândida Andrade de Moraes analisa os sentidos e significados da experiência de
educação social vivenciada por jovens afrodescendentes que participam de políticas públicas
voltadas para juventude no Brasil e em Portugal.
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Neste sentido, estabelecemos um diálogo com as referidas pesquisas, as quais
contribuíram para ampliar as leituras e análises sobre Currículo, Juventude, Escola e EJA.
Ainda, necessariamente, mergulhamos em aportes teóricos, sobre as categorias EJA,
Juventude e Currículo, onde conceitos se revelaram como imprescindíveis os que exigiram
um debruçar de modo profícuo, dentro, é claro, dos limites das nossas próprias possibilidades
de entendimento, como aprendiz da própria natureza da pesquisa bibliográfica.
Alguns autores, estudiosos das referidas temáticas, foram considerados e relacionados,
a saber: Para as reflexões sobre currículo, dialoguei com Arroyo (2009; 2011), Macedo
(2016), Silva (2010), Gadotti (1989) entre outros. Nas análises e reflexões sobre juventude,
estabeleci diálogo com autores renomados como Abrantes (2003), Dayrell (2007), Brunel
(2008), Pais (2003; 2009), entre outros. E por fim, nas reflexões sobre EJA dialoguei com
autores que abordam sobre a temática, a saber: Amori (2012), Freire (2014), Arroyo (2009;
2011), Di Pierro (2001), Haddad (2000) e Paiva (1987).

2.4 CAMINHOS METODOLOGICOS: COMPREENDER E INTERPRETAR

Uma pesquisa científica precisa relacionar a epistemologia, abordagem, métodos,
técnicas e procedimentos. Ao pensar sobre isso é imprescindível sinalizar sobre quais bases
científicas este trabalho esta inserido.
Esta investigação percorre um caminho metodológico capaz de identificar quais as
especificidades das juventudes são contempladas no currículo e nas práticas pedagógicas da
escola nas turmas de EJA Juvenil contando com a participação dos sujeitos no processo de
construção de uma minuta para uma proposta curricular que contemple os sujeitos jovens da
EJA, da Rede Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da valorização das juventudes a
partir dos resultados advindos da análise das necessidades pedagógicas dos sujeitos jovens
acima de 15 anos.
A construção dessa investigação não é um processo linear e objetivo, pois são os
atores, considerando suas subjetividades, realidades e perspectivas que ressignificarão todo o
processo. Isso incorre a decisão por uma pesquisa de natureza qualitativa.
Empatias, identificações, mimeses, e epifanias nascem de encontros, de tudo
que o encontro entre sujeitos sociais criadores de saberes produz através dos
seus etnométodos, no âmago dos seus cotidianos e orientados pelos seus fins
práticos (MACEDO, 2012, p. 21).

A abordagem qualitativa se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social, o pesquisador é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto das suas pesquisas,
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engajados em aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.

A pesquisa qualitativa mergulha na complexidade dos fenômenos, escavando
os pormenores dos elementos constitutivos, ao mesmo tempo em que o
pesquisador ao fazê-lo pode tornar-se coparticipe, interagindo, interferindo
ou se autoformando, pois, enquanto sujeito do mundo, interroga outros
sujeitos em suas experiências de vida, no sentido de interpretar compreender
as múltiplas realidades, considerando as subjetividades a partir de um
exercício de suspensão de conhecimentos prévios que oriente para o que
deve ser observado (GUERRA, 2012, p. 172).

Entretanto, para desvelar o que está ao seu redor, ou em outros contextos, o
pesquisador precisa buscar captar, o máximo da realidade investigada na tentativa de conhecêla, compreendê-la, para construir/reconstruir saberes sobre o fenômeno estudado. Este
movimento de ir ao encontro do desconhecido, guiado, inicialmente, por suposições e
expectativas, pressupõe que o objeto a ser investigado seja desvelado lentamente no próprio
percurso da investigação, que é dinâmico e, muitas vezes, surpreendente (LUDKE e ANDRE,
1986).
Para Minayo (2010) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, isso acarreta um aprofundamento das relações
uma análise de experiências, necessário em pesquisas da educação, e nesse caso dada a
especificidade no campo da EJA juvenil.
Tomar a concepção das juventudes com base em seus contextos plurais e reais de vida
é compreender a riqueza cultural que pode advir das diferentes formas de viver as culturas
juvenis (PAIS, 2003). Dito isto, é imprescindível à escola empreender novas abordagens
curriculares, que representem as diversas culturas juvenis, que são visibilizadas, conforme
sinaliza Dayrell (2002) na dança, na música, nas suas roupas, nos cortes de cabelos, nas
tatuagens, nos piercings, nas linguagens próprias e tantos outros aspectos.
Na perspectiva de analisar as representações sociais dos alunos acerca de currículo e
juventude ressaltando os desafios e possibilidades para a construção de um currículo que
atenda a cultura juvenil, a presente seção apresenta as trajetórias metodológicas percorridas na
construção desta investigação.
Para explicar todo o percurso desenvolvido, expomos os procedimentos metodológicos
que utilizamos na pesquisa, trazendo teóricos que apoiam as escolhas. Iniciamos fazendo
referência à Godoy (1995), para entender pesquisa, ele a considera como meio de descoberta
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de novas informações e/ou ampliação de conhecimentos já existentes. Contudo, para isso,
precisamos estabelecer as metas, os objetivos e selecionar os instrumentos adequados para
coleta de dados e obtenção dos resultados. Bagno (2010, p. 19), ressalta que, “[...] sem
pesquisa não há ciência, muito menos tecnologia”, portanto, a Educação por ser uma Ciência
deve ter como prática a pesquisa.
Percebemos que existe um crescimento efetivo nas investigações realizadas em
educação, porém estas ainda se concentram na reflexão e análise discursiva, com
metodologias descritivas ou experimentais sobre teorias e pouco aplicadas, como afirmam
Matta, Silva e Boaventura (2014). Concordamos com os referidos autores quando trazem esta
afirmativa e ainda quando consideram que “[...] a escola e a educação necessitam muito de
transformações e conhecimento aplicado”. (MATTA, SILVA e BOAVENTURA, 2014, p.
24).
Essa pesquisa exige um pensar crítico partindo de uma teoria que comporte tanto a
subjetividade dos sujeitos pesquisados quanto a implicação profissional da pesquisadora. A
etnopesquisa parte da premissa que “o ator social não é um imbecil cultural” (GARFINKEL,
1976 apud MACEDO, 2012), e que os sujeitos coletivos implicados são capazes de construir
teorizações enraizadas sobre sua prática em forma de etnonarrativas (MACEDO, 2012),
diferenciando bem a produção compreensiva do autor social participante da pesquisa e a
“composição” compreensiva que é realizada pela pesquisadora.
Os caminhos percorridos nessa investigação se apoiam na pesquisa aplicada, de
abordagem qualitativa, inspirada na etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (MACEDO,
2016), como um tipo de investigação que prima por compreender a experiência, afirmando
que a etnopesquisa (MACEDO, 2012) porta pressupostos epistemológicos, bases teóricas e
dispositivos de pesquisa, que permitem não só perceber a experiência nos seus movimentos
singulares e singularizantes, na forma como ela se expressa, mas, também, e aqui esta seu
diferencial, disponibilizar-se em compreendê-la a partir de sua organização “própria e
apropriada”.
Os sujeitos da pesquisa não são “idiotas culturais” (MACEDO, 2012), são docentes,
atuantes na EJA, gestores escolares, que possuem formação superior em áreas de
conhecimentos específicos, que participam de formação continuada, todos pós-graduados,
como também, os alunos, são sujeitos envolvidos no processo de formação como ensinantes e
ou aprendentes, como bem diz (MACEDO, 2012) “a etnopesquisa trabalha com a
compreensão das compreensões e, assim, realiza compreensões em meio á comunicação de
outras compreensões”.
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Os pressupostos epistemológicos se entrelaçam com olhar etnográfico descortinando
as exigências observadas. Exige do pesquisador o olhar atento em ver, ouvir e registrar o que
se pretende compreender e interpretar.
Dessa forma, a caracterização da pesquisa se justifica por proporcionar diálogo entre
saber científico e cotidiano como um meio de (re) construir significados, ampliar olhares e,
sobretudo, refletir sobre posições de sujeito.
O processo de implicação realizado pelos sujeitos dessa pesquisa aponta para uma
prática motivada pela melhoria dos processos de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo em
que alteram significativamente a formação humana.
A chegada da juventude na educação de jovens e adultos suscitou muitas duvidas e
incertezas nos sujeitos envolvidos no processo, sendo necessário um aprofundamento do que
se ensina e do que se deve ensinar a essa juventude. Diante dessa construção metodológica
emerge uma prática investigativa que compreende algumas ações, respeitando o método
escolhido, como também, escolhas apropriadas a investigação.
Nos estudos qualitativos, como é o caso dessa pesquisa, o rigor metodológico situa-se,
sobretudo no detalhamento dos caminhos percorridos, na visão clara da pesquisadora em
relação às decisões tomadas no encontro do objeto de pesquisa.
Nesse percurso são utilizados como dispositivos de produção de informações, o
questionário com os jovens, entrevista semiestruturada com professores, coordenadora,
gestora e vice gestora, além do diário de campo da pesquisadora, objetivando aproximar o
conhecimento e as racionalidades humanas.
Os questionários e a entrevista semiestruturada foram aplicados através de
instrumentos elaborados com questões abertas e fechadas que proporcionaram aos sujeitos se
posicionarem e atuarem como participes da pesquisa. A elaboração do diário de campo
proporcionou noções de processo e as descrições reflexivas das implicações.
O diário de campo veio a contribuir para um aprofundamento reflexivo sobre as
experiências vividas no campo de pesquisa e no campo da própria elaboração intelectual,
visando aprender de forma profunda e pertinente o contexto do trabalho de investigação
cientifica. Para Macedo (2004, p. 204) “o diário é um documento de reflexões, em que o autor
dialoga consigo, analisando atividades realizadas, revendo encaminhamentos, documentando
seu percurso”.

42

Quadro 1 – técnicas, instrumentos e procedimentos da pesquisa.
TECNICAS
Entrevista com a Gestora

Entrevista
com
Coordenadora
Professores

INSTRUMENTOS
Roteiro de Entrevista

a Roteiro de Entrevista
e

Roda de Conversa com Roteiro do Questionário
Jovens/Questionário com
alunos da EJA

PROCEDIMENTOS
Elaboração do instrumento
de coleta
Identificação
e
apresentação da proposta a
Gestora
Marcação da agenda
Realização da entrevista
Transcrição da entrevista
Elaboração do instrumento
de coleta
Identificação
e
apresentação da proposta a
Coordenadora
e
professores
Marcação da agenda
Realização da entrevista
Transcrição da entrevista
Elaboração do instrumento
de coleta
Identificação
e
apresentação da proposta
aos jovens da EJA
Marcação da agenda
Realização das Rodas de
Conversa para aplicação do
questionário
Transcrição
do
questionário

Fonte: A autora, 2018.

Nesse sentido, os caminhos percorridos e finalizados serão detalhados a seguir,
buscando evidenciar a forma planejada da construção desse estudo, por serem de fundamental
importância para estabelecer as fases e o percurso realizado ao longo da trajetória
investigativa.
Na primeira fase realizou-se uma pesquisa exploratória de literatura especializada
sobre metodologia científica, a fim de detalhar com precisão o problema investigado.
Na segunda fase iniciou-se uma pesquisa exploratória de literatura especializada na
categoria educação de jovens e adultos, juventude, currículo e políticas públicas. Os
procedimentos adotados nesta fase embasaram o escopo utilizado para a construção da base
teórica das categorias propostas neste projeto.
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Na terceira fase incidiu o levantamento exploratório dos documentos que embasaram
a implementação do segmento de educação de jovens e adultos na Rede Municipal de
Salvador por meio de documentos normativos. Destacando a prática da pesquisa bibliográfica
como um estudo delineado de maneira sistematizada, por meio de consulta de fontes
primárias e secundárias para que sejam tecidos os principais aspectos das obras verificadas.
A quarta fase, consistiu na coleta dos dados, realização da entrevista semiestruturada
com a gestora, vice-gestora, coordenadora e professores, da aplicação dos questionários e
rodas de conversa com os jovens alunos da Educação de Jovens e Adultos envolvidos na
implantação e no acompanhamento da turma de EJA a fim de conhecer as percepções e os
diferentes olhares sobre o currículo para a juventude da EJA.
Na quinta e última fase foi realizada a construção do corpus, métodos de análises a
partir das informações da investigação de campo, estruturados em momentos, alicerçados nos
procedimentos recomendados para pesquisa qualitativa em Ciências Humanas. A análise dos
dados deu-se de forma sistemática, utilizando com base a análise qualitativa através dos
seguintes passos: organização dos dados da observação; organização dos escritos no diário de
campo produzidos nas rodas de conversa; sistematização dos instrumentos aplicados nos
sujeitos da pesquisa.
O tratamento das informações foi feito a partir de uma análise qualitativa, e nesse
sentido, esse processo vem caracterizando-se por ser um mecanismo indutivo, tendo como
pressuposto o cotidiano dos sujeitos sociais, fazendo-se valer pelas mesmas características da
pesquisa qualitativa. Para Fernandes (1991), a análise qualitativa se caracteriza pela busca dos
significados e sentidos de informações que são mensuravelmente valiosos. O momento da
sistematização caracteriza-se como um processo rotineiro que é disposto em várias frentes:
partindo das questões para a realidade, numa perspectiva da conceituação; da literatura para
os achados, e assim esse processo vai tornando-se cíclico, pelo intercruzamento de
informações, ao ponto que o processo analítico forme um desenho significativo, passível de
entendimento. O método de triangulação de dados é muito utilizado para tratamento de
informações em pesquisas qualitativas, a partir do entendimento de Flick (2009), tal
mecanismo é a combinação de perspectivas e métodos de estudo adequados para extrair o
máximo de informações.
A utilização do diário de campo, como instrumento reflexivo, como forma de conhecer
o vivido dos atores pesquisados, se tornou um instrumento valoroso, já que por muitas vezes
as palavras ditas não explicitavam seu verdadeiro significado, Para Macedo (2006, p.133) “a
prática de escrita de um diário de campo possibilita ao pesquisador compreender como seu
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imaginário está implicado no labor da pesquisa; quais seus atos falhos; quais os verdadeiros
investimentos que ali estão sendo elaborados”.
Quadro 2 – etapas da pesquisa
PERÍODO
2016/ 01

ATIVIDADES
Cumprimento
dos

componentes

curriculares
Revisão do Projeto de Pesquisa
2016/02

Cumprimento

dos

componentes

curriculares
Revisão do Projeto de Pesquisa
2017/01

Cumprimento

dos

componentes

Pesquisa Bibliográfica
Cumprimento
dos

componentes

curriculares
2017/02

curriculares
2018/01
2018/02

Pesquisa Bibliográfica
Pesquisa de Campo
Exame de Qualificação
Revisão do material coletado
Rodas de Conversa
Transcrição das entrevistas
Escrita do relatório final da pesquisa
Defesa da Dissertação

Fonte: A autora, 2018.

Construímos para essa pesquisa um corpus, que buscou respostas para a problemática
do estudo, assim como para os seus objetivos específicos. Para isso adotamos métodos de
análises, que possibilitou evidenciar as experiências dos sujeitos implicados através das
narrativas, compreendidas nas entrevistas, questionários e narrativas que revelaram seu
entendimento e expectativas quanto a um currículo significativo.
As informações coletadas e adquiridas foram sistematizadas de acordo com os
procedimentos recomendados nos estudos pautados na perspectiva qualitativa, conforme nos
orienta Minayo (2010), os quais foram estruturados em quatro momentos, que
necessariamente não ocorrerão de forma sequencial. Na perspectiva de dimensão
metodológica, esses momentos, revelam entre si suas relações dialógicas, próximas,
singulares e recíprocas de acordo com os seis momentos de análise, a seguir:
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Figura 1 – momentos para analise de dados
Momemento I
- Descrição

Momento IV Interpretação

Momento II Categorização

Momento III Inferência

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017)

O momento de descrição possibilitou uma pré-análise, uma enumeração, uma leitura
das narrativas, entrevistas que balizaram a construção do perfil do grupo pesquisado. A seguir
realizou-se uma leitura cruzada para levantar aproximações, distanciamentos e relações no
conjunto das histórias e dados levantados os quais subsidiou o segundo momento, a
categorização.
O terceiro momento, a inferência, possibilitou os diálogos entre os dados coletados,
sistematizados e categorizados, com teorias que embasam o estudo proposto e as questões
dele emergidas. Para este momento, Minayo (2010), destaca a necessidade da relação do
pesquisador com o seu objeto de estudo, com o arcabouço teórico necessário para sua
construção, para que as inferências trilhem o caminho de buscar as respostas necessárias para
a pergunta fundante da pesquisa.
A interpretação é o momento chave de síntese das questões de pesquisa envolvendo a
descrição, a categorização e inferência. Neste momento buscamos por meio da triangulação
das fontes, analisar os resultados obtidos com o objetivo de produzir uma melhor proposta
curricular que se adéque as necessidades e anseios dos sujeitos da pesquisa, alunos juvenis e
educadores da EJA.
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3 JUVENTUDE E EJA

No inicio do século XX a juventude não era uma fase tão desejada, o mundo urbano
brasileiro desenvolvia um mercado destinado a fazer com que os jovens parecessem adultos,
muito diferente dos dias de hoje, que adultos e idosos buscam a fonte da juventude. O relato
abaixo descrito por Nicolau Sevcenko ilustra bem aquele tempo:

Tônicos para encorpar e ganhar peso, corantes para barba e bigodes ralos, óculos
e monóculos de vidros grossos e ate uma sinistra pomada para amarelar dentes e
unhas! Isso sem contar todo o repertório de recursos destinados a manifestar
veneranda austeridade: suíças, cãs, casacas, cartolas, bengalas, cebolões,
charutos, anéis de cabochão, polainas e comendas. Um vasto arsenal, cujo efeito
cumulativo deveria somar a mais avançada idade para o portador (NICOLAU
SEVCENKO APUD DEBET, 2010, p.50).

A concepção tradicional de juventude, segundo Groppo (2017) desenvolvida pela
sociologia da juventude, marca a primeira metade do século XX, definindo essa fase da vida
como sendo uma faixa etária transitória a idade adulta, assim a juventude não interessa pelo
que é e sim pelo que será quando seus membros se tornarem adultos estando intrinsecamente
ligada ao processo de socialização de modo que a juventude esta destinada a repetir os
padrões e normas sociais estabelecidos além de se apresentar como fase transgressora.
Do inicio do século XX até o inicio dos anos de 1960, a sociologia da juventude foi
marcada por vertentes sociológicas oriundas dos Estados Unidos: a Escola de Chicago, o
interacionismo simbólico e o estrutural funcionalismo. A concepção de adolescência vinda da
psicologia contribuiu para formação dos conceitos sociológicos destacando Stanley Hall que
relatizou o caráter natural ou biológico da adolescência, pois ela não se reduzia a puberdade
física, já que era fundamental a relação da sociedade em questão com os adolescentes.
Duas tendências são discutidas pela Sociologia da Juventude no que se refere à
concepção de jovem. A primeira delas entende juventude como conjunto social, pertencente a
uma fase da vida, identificados por aspectos uniformes e homogêneos. Tais características
semelhantes representariam, nesse sentido, uma cultura juvenil compreendido por termos
etários. A segunda ideia percebe a juventude como um grupo heterogêneo, diversificado e
pertencente a diferentes classes sociais, situações econômicas diversas, interesses e
oportunidades ocupacionais não semelhantes. Portanto, nessa tendência a juventude é
constituída por diferentes situações sociais. A primeira corrente pode ser entendida como
corrente geracional e a segunda como corrente classista (PAIS, 2003).
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Segundo Ariés (1981), o processo de reconhecimento da infância e, em sequência, da
juventude se deu pela extensão do tempo de escolarização e, portanto foi por um bom tempo
fenômeno restrita a aristocracia e burguesia europeia. No que se refere às classes populares,
permaneceu na modernidade por largo período algo da condição medieval de “mistura de
idades” e entrada precoce ao mundo do trabalho.
A segunda metade do século XX, precisamente na década de 1970, a influencia dos
países ricos e em desenvolvimento na economia mundial ocasionaram o crescimento do
consumo, a diminuição das jornadas de trabalho, consequentemente ampliando o tempo livre,
relacionando os mercados de massa com a juventude, desenvolvendo a comunicação entre os
pares. Com mercado consumidor formado as empresas investem em produtos destinados a
juventude (chicletes, motocicletas, lanchonetes, rock’n roll).
Surge então o disparador para analisar a juventude a partir de dois ângulos o que
referencia a fase da vida e o da diversidade que são os atributos sociais que diferem os jovens.
De fato, quando falamos de jovens das classes medias ou de jovens
operários, de jovens rurais ou urbanos, de jovens estudantes ou
trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, estamos a falar de juventudes
em sentido completamente diferente da juventude quando referida a uma
fase da vida (PAIS, 2003, p. 42).

Os jovens fazem parte de um grupo com especificidades legais, econômicas, sociais,
educacionais, de raça, gênero, que devido a grande diversidade que permeia esse grupo, é
pluralizado o termo juventude, para juventudes. Cabe compreender que havendo distintas
maneiras de serem jovem, logo muitas maneiras de construir identidades juvenis e portanto,
torna-se pertinente atentarmos para a pluralidade de culturas juvenis. No Brasil, país que
apresenta grandes desigualdades sociais, os espaços de sociabilidade são altamente desiguais
bem como as oportunidades de inserção social apontando para a formação de diversos grupos
juvenis.
Por cultura juvenil, em sentido lato, pode-se entender-se o sistema de valores
socialmente atribuídos à juventude (tomada como conjunto referido a uma fase da vida), isto
é, valores a que aderirão jovens de diferentes meios e condições sociais. Por exemplo:

Ao considerar-se o fenômeno da moda, essa, seria entendida pelos jovens,
como uma possibilidade de expressividade, de auto realização, de relativa
independência de controle social (PAIS, 2003, p. 63).

A influência atribuída, pelos jovens, aos grupos de amigos, sobressaem dos
tradicionais contextos de socialização como a família, escola ou comunidade, devido a maior
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integração e interesses comuns. A invisibilidade dos jovens brasileiros, ainda fortemente
presente nos dias atuais, revela as consequências do percurso histórico de negação de direitos
e de falta de iniciativas de ações públicas que persistem nas realidades juvenis na
contemporaneidade.
Jovens, de diferentes contextos sociais, vivenciam processos de passagem para a vida
adulta de forma semelhante, mas vivem-nos de maneira diferente. Segundo Pais (2003) são
duas orientações axiológicas que polarizam os jovens quando analisamos suas trajetórias, os
seus horizontes temporais seus projetos:
a) Uma marcada por estratégias de mobilidade social ascensional, orientadas para o
futuro, conducentes a um processo de integração social (do ponto de vista familiar e
profissional) em consonância com estilos de vida devidamente expectativados.
b) Outra, mais orientada para uma reivindicação de um futuro instantâneo, para o
usufruto do presente, do desfrute do cotidiano, não sendo tão valorizados os riscos de
estigmatização ou relegação social.
Os polos axiológicos expressam dois polos “ideais”, de um lado temos jovens
orientados para um futuro do outro jovem que vivem a rotina diária, no entanto encontramos
jovens, no meio termo dos dois polos, que vivem o presente sem deixar de planejar o futuro.
O conceito de juventude aqui adotado é o que considera jovem o sujeito não apenas
pela questão etária, mas por suas características socioculturais.
Pais (2009), ao abordar a condição juvenil contemporânea, caracterizam como fluídos
e descontínuos os traços que delimitam a passagem de uma fase para outra na vida do ser
humano. Defende, portanto, que a marcação etária ou os ditos ritos de passagem por si só são
insuficientes para descreverem a juventude. Prevalece, assim, a concepção sociológica de
juventude, que prioriza a condição juvenil nos seus atributos e construções sociais. O conceito
sociológico de juventude se ampara nos estudos que caracterizam este público como fruto de
uma construção social, contínua e fortalecida pelas experiências vividas nos vários grupos de
interação dos quais os jovens participam. Nesse contexto, os sujeitos jovens se formam,
continuamente, no movimento social dinâmico, sendo a afirmação das identidades e suas
consequentes diversidades situação emergente que não deixa de considerar as subjetividades e
sentimentos de pertença desses indivíduos.
Aliado, aos fatores sociológicos, estão os multidimensionais, que reforçam a
concepção de que as juventudes convivem com aspectos de várias dimensões que se
coadunam num processo de correlação diária. Compreender essas juventudes implica,
portanto, ir além da interpretação de que esta é apenas uma fase predeterminada ou um
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período de preparação para a fase adulta, mas uma vivência caracterizada por experiências
múltiplas,
Essa análise propicia o entendimento acerca da formação dos sujeitos jovens como
potencialidades críticas e capazes de ser protagonistas da sua história também no contexto
educacional. Isso porque vislumbro na educação um instrumento importante para mediar essa
formação do sujeito autônomo e conhecedor dos seus direitos.
Desenvolver o protagonismo juvenil implica numa noção de pertencimento que a
escola precisa propiciar aos alunos envolvendo-os numa seara de conhecimento com sentido
do que se faz se fala se pratica e se aprende neste ambiente escolar. O direito ao
desenvolvimento da sua autonomia como aluno e cidadão é condição prioritária nessa
discussão. A autonomia, como amadurecimento do ser, é processo, é vir a ser. Não ocorre em
data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas da liberdade. Essa liberdade, concedida dentro dos limites legais e éticos, é a ponte
que pode caracterizar-se como a oportunidade dessa autonomia acontecer na prática
pedagógica.
A relação da juventude com a escola não se apresenta como uma relação de sucesso. É
necessário salientar que esta parcela da juventude brasileira que frequenta as escolas públicas
é formada por jovens pobres que vivem nas periferias, marcados por um contexto de
desigualdades sociais, como ilustrado abaixo:

Trajetórias sociais e escolares truncadas não significam sua paralisação nos
tensos processos da formação mental, ética, identitária, cultural, social e
política em trajetórias escolares semelhantes, cuja origem social é as classes
populares (ARROYO, 2009, p. 25).

Suas singularidades, vivências e interesses pessoais diferem daqueles que por muitos
anos foram os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos.
Para responder as inquietações, busquei alguns caminhos para compreender em parte o
processo de juvenilização pelo qual vem passando a EJA. Primeiramente, entendendo que a
delimitação de possíveis respostas, seria necessária, pelo fato da complexidade advinda de
questões sociais e econômicas que trazem implicações para estes alunos. Além desta questão,
outros aspectos foram ressaltados, a saber: Percebe-se uma dissonância entre o que se ensina
no ensino fundamental regular e os objetivos mais imediatos de vida destes alunos jovens,
mas já, em processo de distorção idade/ano. A forma como as atividades são organizadas no
que diz respeito aos horários das aulas, às tarefas e trabalho extraescolar, à própria dinâmica e
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movimento da escola, à forma como estão organizados os processos de ensino e
aprendizagem não deixam margens para os alunos trabalharem formalmente ou
informalmente. A opção pela matrícula na EJA é condicionada, principalmente, à necessidade
de trabalho, para os alunos que avançaram na idade e estão em distorção idade/ano de
escolarização. Nota-se, também, que com as demandas de trabalho precisam de um curso que
possibilite concluir sua escolarização em um tempo menor, para obter um rendimento
financeiro, daí a preferência pela EJA.

[...] empurrados pelas estratégias de sobrevivência pessoal e/ ou familiar, os
jovens se sentiriam instados ou se veriam compelidos a “precocemente” exercitar
a procura por ocupação, se defrontando quase sempre com as barragens e
dificuldades erguidas por um ambiente hostil e pouco permeável às suas aflitivas
necessidades de obter resposta positivas. (BRANCO, 2005, p. 131)

Infelizmente, a evasão é caracterizada como um dos grandes problemas nas turmas de
ensino fundamental anos finais e tal mecanismo se da principalmente pela baixa expectativa
que o jovem tem em ascender socialmente e economicamente através da educação e a busca
por trabalho no meio formal ou informal, fazendo com que não consigam conciliar o trabalho
com a escola, e assim decidirem pelo trabalho. Para Aranha (2003), além do trabalho, existem
outros fatores que estão condicionados à evasão escolar, a exemplo: dificuldade de acesso ao
ambiente escolar, principalmente para aqueles que residem em zona rural, o próprio
casamento por vezes é um fator dificultador, e a família, que muitas vezes não apoiam a
escolarização como um projeto de vida. Os pensamentos disseminados por Ramalho (2010)
trazem maiores reflexões teóricas quando o autor considera a evasão como uma verdadeira
expulsão, pois a saída do aluno da escola não é um ato de livre escolha, mas é uma forma
impositiva colocada pelas situações hostis que vivencia o sujeito aprendentes. As ideias
produzidas por Fortunato (2010) interpõem que muitos jovens e adultos acabam por
abandonar o processo de escolarização porque o esgotamento físico é insustentável, e esse
fator acaba por dificultar o processo de aprendizagem em sala de aula. Segundo a Lei n.
9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 37, inciso 2º é estabelecido ao
poder público que proporcione o acesso e permanência do trabalhador no ambiente de ensino,
inclusive implementando as ações que sejam complementares entre si.
E a mais recente hipótese para o aumento do numero de jovens na EJA é a defasagem
da idade em relação ao ano de escolarização, que automaticamente ficam apartados da
dinâmica do ensino regular, provocando desconforto nos alunos, suas contínuas repetências
fazem com que este sujeito se distancie dos interesses do restante da turma e são orientados a
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realizarem a matricula na Educação de Jovens e Adultos para fechar um ciclo de
escolarização que está incompleto, devido a contextos excludentes, gerados pelos próprios
percursos da vida, mas também construídos pelo próprio cotidiano escolar de muitas escolas
do nosso país: currículos inadequados, estratégias didáticas que não se aproximam dos
contextos das culturas juvenis dos alunos, planejamentos que desconsideram os saberes e as
ricas experiências dos jovens, aulas ausentes de diálogos e de diversas formas de interações
entre alunos e docentes. Sobre essa questão, Arroyo (2011, p. 24) acrescenta que “a
visibilidade com que a juventude emerge nas últimas décadas e seu protagonismo não vêm
apenas das lacunas escolares truncadas, mas vêm das múltiplas lacunas a que a sociedade os
condena”.
Cada vez mais o fracasso no ensino fundamental acomete aos jovens e estes são
transferidos para a modalidade da EJA onde encontram uma realidade planejada e idealizada
para outro público com vivências e perspectivas escolares diferenciadas, um ambiente
marcado por uma cultura sócio-política e educacional preparada para o mundo adulto e idoso.
Atualmente, os alunos da Educação de Jovens e Adultos juvenil compartilham o
mesmo espaço físico e os mesmos professores com os jovens do ensino fundamental anos
finais, no entanto os dois grupos apresentam dinâmicas diferenciadas no que se referem a
currículo, avaliações, práticas pedagógicas.
Na cidade de Salvador, a população jovem, incorpora nas produções culturais, a
herança da Ancestralidade Africana e Afro-brasileira, imprimindo em diferentes linguagens
artísticas e culturais, marcas da identidade negra que corresponde a 90% da população da
primeira capital brasileira. Estas “marcas juvenis” estão presentes nas escolhas dos jovens que
convivem no espaço escolar atuando nele fisicamente e nas relações que estabelece com seus
pares. É possível perceber que a cultura juvenil assume um lugar/tempo nas escolas, o ritmo e
as escolhas desta população devem estar incorporadas as propostas curriculares pensadas. O
que ensinar, para que ensinar e como ensinar pode significar uma mudança no alcance da
aprendizagem quando o ensino é contextualizado.
Desse modo, o que se ensina deve corroborar com os saberes e perspectivas dos jovens
produtores de uma cultura jovem e permeada pela influência da comunicação, informação,
tecnologias, direitos, saúde e políticas públicas.
Na contemporaneidade, a juventude vem crescendo em número, há no Brasil 51,3
milhões de jovens, o que representa um quarto da população nacional (IBGE, 2010). A SNJ
realizou uma pesquisa ouvindo mais de 3.000 jovens, nas 27 unidades federativas do país e
concluiu que 80% são negros e pardos e há diferenças significativas na formação escolar, da
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inserção no mercado de trabalho, de constituição de família e referencias de maternidade ou
paternidade na juventude. Os jovens de 15 a 17 anos, na sua maioria são estudantes, não são
casados, não estão no mercado de trabalho e não tem filhos. Já para os jovens de 25 a 29 anos,
a situação se inverte. Para os jovens de 18 a 24 anos, existe um desafio de conciliar estudo,
trabalho e família (SNJ, 2014).
Os números representam a juventude na sociedade brasileira. Os jovens constroem
historia no presente, o discurso que os jovens serão o futuro do Brasil é regado do discurso
neoliberal de desenvolvimento pessoal e de estratégias eficazes, responsabilizando o sujeito
pelo seu sucesso ou insucesso e desconsiderando a inserção de políticas públicas eficazes e
oportunidades para as juventudes.
Apesar da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), no Brasil,
há mais de 20 anos e, mais recentemente, do Estatuto da Juventude (2013), e de
considerarmos o jovem, através da legislação em vigor, como um sujeito de direitos, muitos
desses direitos ainda não lhe são garantidos no cotidiano. Por considerar a necessidade de
imprimir novas práticas de políticas sociais para população jovem, a Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ) realizou a pesquisa “Agenda Juventude Brasil” 1 (2013) com indicadores que
diagnosticam perfil e opinião dos jovens brasileiros. Dados referentes à família, escolaridade,
gênero, mundo do trabalho, cultura, saúde sexual e reprodutiva, drogas, violências e
segurança são debatidos no intuito de auxiliar a construção de políticas públicas de juventude.
Conforme o gráfico abaixo, a violência aparece para 43% dos jovens, como o maior
problema vivenciado. A violência está para além dos espaços educativos, situando-se no
campo do social e das experiências dos jovens que estão dentro e fora do sistema regular de
ensino. Na visão dos jovens, a violência não estaria, portanto, estreitamente relacionada com a
educação.
A afirmação de que os jovens têm sido, nas últimas décadas, tema de grande
exposição, nos diferentes tipos de mídia, pode ser interpretada, em conjunto com os dados da
pesquisa “Mapa da Violência 2011 – Os jovens do Brasil”, de modo que a violência tem
levado à morte os jovens no Brasil: “dividindo a população em dois grandes grupos: os jovens
(15 a 24 anos) e os não jovens (0 a 14 e maiores de 25) teremos o panorama sintetizado”.

1

A Agenda Juventude Brasil faz uma comparação com a pesquisa do Projeto Juventude, que subsidiou a criação da SNJ, em
2003. Ela permite duas leituras longitudinais: uma transversal, comparando os resultados dos jovens entre 15 e 24 anos de
hoje com os dos jovens de 15 a 24 anos de uma década atrás; outra de corte, comparando os jovens, hoje, entre 25 e 29
anos, com os jovens que, em 2003, tinham de 15 a 19 anos.
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Gráfico 1 – problemas que preocupam os jovens

Fonte: Agenda Juventude Brasil, 2013. SNJ

Conforme informações da pesquisa, identificamos a causa das mortes em (%), para a
população dos grupos jovens e não jovens:
Gráfico 2 – causas da mortalidade jovem

Fonte: Waiselfisz, Mapa da Violência 2011 – Os jovens do Brasil.
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Na população não jovem, somente 9,9% do total de óbitos são atribuíveis a causas
externas. Já entre os jovens, as causas externas são responsáveis por 73,6% das mortes. Se, na
população não jovem, só 1,8% dos óbitos são causados por homicídios, entre os jovens, os
homicídios são responsáveis por 39,7% das mortes – essas são as médias nacionais. “Em
alguns estados, como Alagoas, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito Federal, mais da
metade das mortes de jovens foi provocada por homicídio” (WAISELFISZ, 2011).
Observa-se que as causas externas para a população jovem saltam de 26,4% de mortes
naturais para 73,6%. Ou seja, os jovens morrem mais de causas externas. Analisando ainda as
causas das mortes violentas, os homicídios são destaque, com 39,7%, em detrimento dos
suicídios, 3,9%, e acidentes por meio de transporte, 19,3%. A taxa de mortalidade juvenil
indicada vem crescendo de forma alarmante e condicionando os “novos padrões de
mortalidade juvenil” que incorporam um perfil de jovem com características comuns de classe
econômica, raça/cor e escolaridade: moradores dos aglomerados urbanos, negros e com
ensino fundamental incompleto.
A violência, fenômeno social complexo, é definida por Espinheira como:

A violência não é algo em si mesma, isto é, alguma coisa, ou que tem forma. É
um fenômeno social que só pode ser capturado em suas consequências. Essa
natureza fugidia de algo que não é concreto, mas que se realiza como ação em
um dado momento e se realiza, isto é, se concretiza, mas que também tem
continuidade – não em si mesma – mas em representações sociais que
constituem um campo cultural que pode ser concebido como comportamento ou
habitus violento, qual seja a internação de disposições para agir contra o outro,
no ato contínuo, preventivamente ou a posteriori, como vingança, toda vez que
este outro venha a se constituir em obstáculo, ou desafiar um ou vários códigos
de preservação de arranjos de convivência e de identidades em jogo
(ESPINHEIRA, 2008, p. 25).

A liderança, o comando de um grupo e a rivalidade entre os jovens, segundo
Espinheira (2008), são códigos que estão ligados a uma imagem necessária como condição de
sobrevivência em um determinado meio social. As relações de violência não necessariamente
estão ligadas às atitudes da juventude ou fazem parte de uma cultura do jovem, mas,
sobremaneira, atingem o jovem na medida em que esse grupo etário se torna o principal alvo
da violência. Vale dizer que entendemos a violência como fenômeno complexo e social que
não está situado na responsabilidade juvenil.
A Organização das Nações Unidas (ONU) mobiliza as populações e seus líderes para
celebrar, de 2015 a 2024, a Década Internacional de Afrodescendentes: reconhecimento,
justiça e desenvolvimento. Segundo a ONU, a oportunidade da década se faz a fim de
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fortalecer a igualdade, a não discriminação, a democracia e o Estado de Direito em nossas
sociedades. O objetivo geral da Década Afrodescendente é fortalecer o respeito, a proteção e a
concretização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para população
afrodescendente (PNUD, 2015) 2. A população afrodescendente é um grupo heterogêneo com
histórias, experiências e identidades diversas.
Os problemas vividos variam conforme país e região. Existem milhões de
afrodescendentes espalhados pelo mundo. No continente americano, são 200 milhões (PNUD,
2015), seja como descendentes do comércio transatlântico de escravizados, seja como
migrantes recentes. Problemas globais e transversais são enfrentados por essa população. A
discriminação racial é somada aos ciclos de desvantagens e transmissão Intergeracional da
pobreza, além das barreiras de acesso a uma educação de qualidade. A população
afrodescendente está entre as comunidades mais pobres e marginalizadas do mundo.
Homens jovens afrodescendentes são especialmente vulneráveis. Eles correm
maiores riscos de serem apreendidos na rua por ocasião da filtragem racial. Eles
enfrentam índices de violência policial e mortes alarmantemente altos quando se
encontram com agentes de polícia. Homens afrodescendentes continuam sendo
detidos, encarcerados e sujeitos a penas maiores com mais frequência, incluindo
prisão perpétua e pena de morte (PNUD, 2015, p. 3).

3.1 JUVENTUDE E ESCOLA
Compreendendo que os alunos jovens da EJA são na sua maioria homens e mulheres,
negros, moradores de comunidades periféricas, multirrepetentes, que não lograram êxito no
ensino regular, diurno ou que tiveram suas trajetórias interrompidas devido à necessidade de
trabalho,

violência

na

comunidade,

repetências

consecutivas

ou

outras

causas

socioeconômicas, torna-se imprescindível pensar em uma escola acolhedora, que oportunize
uma convivência saudável pautada na relação dialógica entre os diferentes saberes, sendo que
o saber social e cultural deve estar atrelado ao saber didático e pedagógico para garantia da
mediação alcançando a aprendizagem e a progressão escolar dos alunos jovens. Debater e
problematizar o perfil da juventude da EJA resultará na construção de um currículo que
atendam as demandas destes sujeitos de direitos. Há horizontalidade das ações planejadas e a
efetiva participação dos alunos, de professores e coordenadores pedagógicos que atuam com
jovens, viabilizará a construção coletiva de uma proposta mais adequada para esses sujeitos.

2

Relatório do desenvolvimento humano publicado em 2015 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Disponível em: decada-afro-onu.org. Acesso em: 15 de maio de 2018.
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A invisibilidade dos jovens brasileiros, ainda fortemente presente nos dias atuais,
revela as consequências do percurso histórico de negação de direitos e de falta de iniciativas
de ações públicas que persistem nas realidades juvenis na contemporaneidade.
Os jovens concebem a escola de forma conflitante, ora ela é representada como o lugar
da proteção, ora é espaço de silenciamento e reforço da exclusão social. O frequentar e
permanecer na escola são regulados pela materialização dos objetivos de cada um e que
podem não ser o ensino-aprendizagem. Estar na escola por “amizade”, por “segurança”,
“aprender para ser alguém na vida”, “socializar”, são alguns dos fatores que justificam a
chegada dos jovens nas instituições educacionais, na modalidade EJA, conhecendo um curso
mais aligeirado, com um currículo planejado para o aluno adulto e idoso trabalhador que não
foi oportunizado a frequência na escola quando criança.
Torna-se inegável, diante da realidade educacional brasileira, que existem várias
formas do jovem vivenciar a escola. Esse fato se relaciona, segundo Abrantes (2003), com as
formas de construção dos trajetos e projetos escolares ao longo dos anos, que acabam por
refletir na elaboração do sentido que a escola tem para cada um desses jovens. Em
consequência desses diferentes sentidos dados ao espaço escolar, as representações atribuídas
ao contexto da educação formal se traduzem num movimento de combinação de três eixos
que muito retratam a concepção que o jovem apresenta.
Conforme as compreensões de Abrantes (2003), esses eixos fundantes dessas
representações podem ser assim definidos:
a) Eixo estrutural: corresponde aos sentidos atribuídos pelo jovem ao espaço de
escolarização, que estão muito imbricados com o seu contexto social e, por conseguinte,
familiar. Essas subjetividades são refletidas nos gostos, desejos e interesses associados à
escola. Geralmente, o pensamento dos jovens advindos das camadas populares tendem a se
atrair mais pelos prazeres e entusiasmos que a rua oferece, ficando a escola em segundo plano
na sua ordem definida de prioridade e atenção. Muito obviamente, este fato não se generaliza
para todos os casos, mas se reflete como real na maioria das histórias juvenis brasileiras que
não conseguiram superar as desigualdades geradas fora da escola e apropriar-se como desafio
de superação.
b) Eixo longitudinal: nesse eixo Abrantes (2003) traduz a correlação existente entre a
dinâmica evolutiva dos processos de escolarização e a própria construção das identidades.
Reflete este pesquisador sobre a forma como o passar dos anos na vida do aluno repercute no
seu olhar sobre o ambiente escolar. Segundo o autor, os sentidos atribuídos à escola vão se
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modificando ao longo dos anos atrelados também à transformação dos projetos de vida do
aluno.
c) Eixo interacional: nesse ponto se discute o quanto a adaptação do jovem à escola
depende de aspectos relacionados aos processos experienciais com a escola no que tange às
suas características peculiares, que pode ser acolhedora ou segregadora. A realidade escolar
pode influenciar, categoricamente, numa aproximação ou distanciamento do jovem do desejo
de estudar e interagir com o ambiente de aprendizagem. Importante reflexão que emerge após
a identificação da correlação desses três eixos com os sentidos dados à escola pelo jovem
refere-se ao contexto em que podem ser originados fenômenos e perfis peculiares a cada caso.
Essa variação é decorrente do perfil identitário de cada escola, que se processa no decorrer da
sua simbologia social e histórica, ou seja, da constituição da sua condição como ambiente de
aprendizagem.
A escola tem de se perguntar se ainda é válida uma proposta educativa de
massas, homogeneizante, com tempos e espaços rígidos, numa lógica
disciplinadora, em que a formação moral predomina sobre a formação ética, em
um contexto dinâmico, marcado pela flexibilidade e fluidez, de individualização
crescente e de identidades plurais. Parece-nos que os jovens alunos, nas formas
em que vivem a experiência escolar, estão dizendo que não querem tanto ser
tratados como iguais, mas, sim, reconhecidos nas suas especificidades, o que
implica serem reconhecidos como jovens, na sua diversidade, um momento
privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de
experimentação e aprendizagem da autonomia. Demandam dos seus professores
uma postura de escuta – que se tornem seus interlocutores diante de suas crises,
dúvidas e perplexidades geradas, ao trilharem os labirintos e encruzilhadas que
constituem sua trajetória de vida (DAYRELL, 1997, p. 1125).

As invisibilidades juvenis, muitas vezes naturalizadas pela sociedade capitalista,
precisam ser questionadas, fortalecendo os diálogos sobre as potencialidades que esses
sujeitos têm e como essas invisibilidades podem vir à tona na vida de cada um desses jovens.
Falta a esses jovens oportunidades para explorar suas potencialidades através da arte, da
cultura, da educação, oportunidades para empreender e descobrir habilidades.
Para além dos dados quantitativos, importa considerarmos as aprendizagens destes
sujeitos que possuem especificidades próprias desta etapa de vida: perspectivas em relação à
educação, trabalho, renda, saúde e garantia de direitos. Buscando impulsionar o acesso, a
permanência e a aprendizagem dos alunos jovens, se faz mister viabilizar as condições
objetivas da prática pedagógica através do fortalecimento da política de formação continuada
e valorização dos saberes e fazeres docentes.
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4 O CURRICULO E SUAS TEORIAS

As teorias relacionadas ao currículo propunham as seguintes questões principais: Qual
conhecimento deve ser ensinado? O que os alunos devem saber? Qual conhecimento ou saber
é considerado importante ou válido para merecer ser considerado parte do currículo? As
respostas para esses questionamentos partiam de uma escolha de alguns conhecimentos em
detrimento de outros conhecimentos, além do que os alunos devem ser ou se tornar a partir
desses conhecimentos.
Os teóricos que discutem currículo demonstram que nem sempre o currículo, na
história da educação, foi debatido e compreendido como “uma construção socialmente
determinada” (MOREIRA e TADEU, 2011). Neste sentido, o currículo, ancorado em uma
teoria curricular, será sempre o resultado de uma seleção, escolhas de conhecimentos e de
práticas, tendo em vista as intenções educativas da instituição escolar, ou de contextos
políticos, sociais mais amplos, aspecto que resguarda a ausência de neutralidade no currículo,
por mais ingênuo que possa parecer (MOREIRA e TADEU, 2011). As diferentes teorias do
currículo se diferenciam, inclusive, pela ênfase que dão à natureza da aprendizagem, do
conhecimento, da cultura, da sociedade, enfim, à natureza humana.
Com acréscimos interpretativos, Silva (2007, p. 14) salienta que, ao escolher os
conhecimentos a serem ensinados, as teorias curriculares aportam suas reflexões sobre “a
natureza humana, sobre a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza do conhecimento, da
cultura e da sociedade”, ou seja, as teorias curriculares, “tendo decidido quais conhecimentos
devem ser selecionados, buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles”
devem ser selecionados”, segundo Silva (2007, p. 15), visto que, para cada “modelo” de
sociedade e de homem, há um conhecimento, há um currículo que corresponde a esta
necessidade (SILVA, 2007).
A teoria tradicional teve como principal foco identificar os objetivos da educação
escolarizada, formar o trabalhador especializado ou proporcionar à população uma educação
geral, acadêmica. Silva (2007) explica que essa teoria teve como principal representante
Bobbit, que escreveu sobre o currículo em um momento no qual diversas forças políticas,
econômicas e culturais procuravam envolver a educação de massas para garantir que sua
ideologia fosse garantida. Sua proposta era que a escola funcionasse como uma empresa
comercial ou industrial. Segundo Silva (2007, p.23).
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[...] de acordo com Bobbit, o sistema educacional deveria começar por
estabelecer de forma precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, por
sua vez deveriam se basear num exame daquelas habilidades necessárias
para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta.
.

Esse modelo proposto era baseado na teoria de administração econômica de Taylor e
tinha como principal objetivo a eficiência. O currículo era uma questão de organização e
ocorria de forma mecânica e burocrática. A tarefa dos especialistas em currículo consistia em
fazer um levantamento das habilidades, em desenvolver currículos que permitissem que essas
habilidades fossem desenvolvidas e, finalmente, em planejar e elaborar instrumentos de
medição para dizer com precisão se elas foram aprendidas. Essas ideias influenciaram muito a
educação, até os anos de 1980, nos EUA e em muitos países, inclusive no Brasil.
As teorias tradicionais pregavam o seguinte fluxo: conteúdos, objetivos e ensino destes
conteúdos de forma eficaz para ter a eficiência nos resultados.
As teorias críticas desenvolviam conceitos que permitissem compreender, com base
em uma análise marxista, o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existiu
uma ligação entre educação e ideologia. Além disso, vários pensadores elaboraram teorias que
foram identificadas como críticas e, embora tivessem uma linha semelhante de pensamento,
apresentavam suas peculiaridades. Segundo Silva (2007), Althusser, filósofo francês, fez uma
breve referência à educação em seus estudos, nos quais pontuou que a sociedade capitalista
depende da reprodução de suas práticas econômicas para manter a sua ideologia. Sustentou
que a escola é uma forma utilizada pelo capitalismo para manter sua ideologia, pois atinge
toda a população por um período prolongado de tempo. Através do currículo, ainda na visão
de Althusser, a ideologia dominante transmite seus princípios, por meio das disciplinas e
conteúdos que reproduzem seus interesses, dos mecanismos seletivos que fazem com que
crianças de famílias menos favorecidas saiam da escola antes de chegarem a aprender as
habilidades próprias das classes dominantes, e por práticas discriminatórias que levam as
classes dominadas a serem submissas e obedientes à classe dominante. (SILVA, 2007).

A escola contribui para esse processo não propriamente através do conteúdo
explícito de seu currículo, mas ao espalhar, no seu funcionamento, as
relações sociais do local de trabalho. As escolas dirigidas aos trabalhadores
subordinados tendem a privilegiar relações sociais nas quais, ao praticar
papéis subordinados, os estudantes aprendem a subordinação. Em contraste,
as escolas dirigidas aos trabalhadores dos escalões superiores da escala
ocupacional tendem a favorecer relações sociais nas quais os estudantes têm
a oportunidade de praticar atitudes de comando e autonomia. (SILVA, 2007,
p. 33).
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Estas seleções curriculares mostraram que os professores, independentemente do
tempo e do espaço histórico e social, sempre estiveram envolvidos “com o currículo, antes
mesmo, que o surgimento de uma palavra especializada como “currículo” pudesse designar
aquela parte de suas atividades que hoje conhecemos como “currículo” (SILVA, 2007, p.
21)”.
Assim, a rigidez curricular, mas também as situações de injustiças sociais,
“interessados em denunciar o papel da escola e do currículo escolar na reprodução da
estrutura social e ainda, preocupado em construir uma escola e um currículo afinados com os
interesses dos grupos oprimidos” (MOREIRA e TADEU, 2001, p. 21), impulsionaram
teóricos a iniciar debates em vários países no sentido de encontrar respostas para a
estruturação de uma escola e um currículo, que reconhecessem o “outro” (MOREIRA e
TADEU, 2011).
Correntes impulsionaram as discussões de currículo: da filosofia marxista,
inicialmente pelos estudos de Althusser (1985) e pela sociologia crítica, representada por
Bourdieu e Passeron, (1975), que estabeleceram os lastros iniciais para uma apreciação crítica
à educação, à escola e ao currículo (SILVA, 2007). Althusser (1985), em seus estudos, revela
a ligação entre a educação e a ideologia, Silva (2007) quando confere à escola o status de
Aparelho Ideológico do Estado, o que faz com que ela seja compreendida, neste contexto,
como um dispositivo para disseminar, ideologias, assegurando a reprodução das classes
sociais dominantes (SILVA, 2007), para que seja garantida a manutenção da sociedade
capitalista, necessita-se garantir as reproduções de suas estruturas econômicas e de suas
ideologias, Silva (2007), para tal fim, a reprodução da qualificação da força de trabalho tende
“[...] a dar-se não mais no “local de trabalho” [...], porém, cada vez mais, fora da produção,
através do sistema escolar capitalista e de outras instâncias e instituições” (ALTHUSSER,
1985, p. 57).
Para este fim, as ideologias seriam transmitidas continuamente através dos seus
currículos, no desenvolvimento das disciplinas. Assim, Althusser (1985) busca estabelecer e
interpretar as conexões entre “escola e economia, entre a educação e a produção” (SILVA,
2007, p. 32), o que faz com que se abram discussões a respeito de como a escola e a educação
podem contribuir no sentido de coadjuvar para a manutenção da sociedade capitalista
(SILVA, 2007).
Desta forma, os estudos de Althusser (1985), quando compreendem que “a escola
contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias
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escolares, as crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis”
(SILVA, 2007, p. 32), indicaram caminhos para se pensar nas relações existentes entre a
escola, economia e a produção.
Uma segunda análise, divergente da marxista que entende o funcionamento da escola
e das instituições culturais segundo os princípios econômicos, (SILVA, 2007), Bourdieu e
Passeron (1975), compreendiam o funcionamento da escola como um campo de reprodução
social, que está centrada “no processo de reprodução cultural” (SILVA, 2007, p. 34). É
através da reprodução das culturas das classes dominantes, das culturas hegemônicas que, se
possibilita a reprodução de forma mais ampla da sociedade vigente conforme, o que segundo
Bourdieu (2008, p. 43), permite “fazer um cálculo preciso das esperanças de vida escolar”.
Nesse viés na ideia de reprodução cultural, o currículo é a chave para compreender como esse
processo se consolida em sala de aula e em esferas mais amplas, (SILVA, 2007). Buscamos
em Silva (2007) a compreensão desta questão,
O currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se expressa na
linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural dominante. As
crianças das classes dominantes podem facilmente compreender esse código,
pois durante toda a sua vida elas estiveram imersas, o tempo todo, nesse código.
[...] Em contraste, para as crianças e jovens das classes dominadas, esse código é
simplesmente indecifrável. (SILVA, 2007, p. 35).

É, portanto, neste contexto de vários campos de estudos que a teoria crítica se
preocupa em questionar radicalmente as formas dominantes do conhecimento, na estruturação
e elaboração do currículo (SILVA, 2007) e é “aí que o ângulo muda e se reconfigura, e a
atenção da teoria crítica se volta para compreender o que o currículo faz com as pessoas e as
instituições, não apenas como se faz o currículo” (MACEDO, 2008, p. 38).
A Teoria Pós Críticas defende um currículo multiculturalista que destaca a diversidade
das formas culturais do mundo contemporâneo. Rebate o currículo que privilegiava a cultura
branca, masculina, europeia e heterossexual, ou seja, a cultura do grupo social dominante,
pregando a inclusão aspectos das diversas culturas dominadas.
“O multiculturalismo mostra que o gradiente da desigualdade em matéria de educação
e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por exemplo,
que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe” (SILVA, 2007, p. 90). As desigualdades
criadas dentro do processo escolar não aparecem apenas nas relações de poder entre grupos
dominantes a partir de questões econômicas, mas também nas diferenças raciais, de sexo e
gênero, quando são colocados como dominantes valores, como a superioridade masculina e a
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branca. As relações de gênero constituem um dos enfoques mais presentes nas teorias póscríticas, que questionam, como já foi dito, não apenas as desigualdades de classes sociais.

4.1. CURRICULO NA EJA JUVENIL

Por mais que não tenha elaborado uma teoria sobre currículo, Freire (2014) abordou a
temática em seus estudos. Sua análise é voltada para o desenvolvimento da educação de
adultos em países subordinados à ordem econômica. A crítica de Freire (2014) ao currículo
está resumida no conceito de educação bancária, que concebe o conhecimento como
constituído por informações e fatos a serem simplesmente transferidos do professor para o
aluno, instituindo, assim, um ato de depósito bancário. Freire (2014) ainda critica que a
educação se resume apenas em transmitir o conhecimento, e que o professor tem um papel
ativo, enquanto o aluno, de recepção passiva.
O currículo está, dessa forma, desligado da situação existencial das pessoas
envolvidas no ato de conhecer. Freire (2014) propõe um novo conceito de educação
problematizadora, no qual defende que não existe uma separação entre o ato de conhecer e
aquilo que se conhece e que o conhecimento é sempre intencionado, ou seja, dirigido para
alguma coisa. O conhecimento envolve intercomunicação e é por meio dela que os homens se
educam, concebendo o ato pedagógico como um ato dialógico e utilizando, em seus escritos,
o termo conteúdos programáticos. No entanto, existe uma diferença em relação às teorias
tradicionais, especificamente na forma como se constroem esses conteúdos. Em seu método,
Freire (2014) utiliza as próprias experiências de seus alunos para determinar os conteúdos
programáticos, tornando, assim, o conhecimento significativo para quem aprende. No entanto,
não nega o papel dos especialistas para organizar os temas de forma interdisciplinar.
Os conteúdos são definidos junto com os educandos e na realidade em que estão
situados. Ele elimina a diferença entre cultura popular e cultura erudita e permite que a
primeira também seja considerada conhecimento que legitimamente faz parte do currículo.
Os professores da Educação de Jovens e Adultos, e especialmente os que atuam com
as juventudes, possuem responsabilidade no sentido de constituírem pessoas atuantes neste
processo, permitindo e instigando o aluno jovem a participar e questionar, propondo‐ lhe
questões para reflexão e construção conjunta de um currículo multicultural que aborde
temáticas inclusivas da vida das juventudes. Está integrado com as problemáticas sócio
culturais aguça no jovem um processo de crescimento e mudança. Os alunos devem ter seu
espaço para serem ouvidos e suas ideias serem consideradas.
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Numa pedagogia oposta à pedagogia do colonizador (que na falta de melhor
expressão chamamos de pedagogia do conflito), o educador reassume a sua
educação e seu papel eminentemente crítico: à contradição (opressor‐
oprimido, por exemplo), ele acrescenta a consciência da contradição, forma
gente insubmissa, desobediente, capaz de assumir a sua autonomia e
participar na construção de uma sociedade mais livre. (GADOTTI, 1989, p.
53).

Desse modo, os processos educativos devem levar em conta estratégias,
circunstâncias, cuidados, recursos, de modo, a constituir um todo coeso, orientados para um
propósito de formação integrada do sujeito. As juventudes presentes no ambiente escolar
colaboram e são parte desse currículo construído diariamente e proposto a partir das
necessidades e mudanças socioculturais.
Nem tudo o que ocorre no processo pedagógico está explícito nos currículos. Fazemos
referência ao currículo oculto, que não constitui propriamente uma teoria, mas está presente
no cotidiano da educação ou da escola. Faz parte de processos que estão implícitos na escola,
mas que fazem parte da dinâmica de ensino‐ aprendizagem. De acordo com Silva (2007,
p.78), “O currículo oculto é constituído por aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem
fazerem parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para
aprendizagens sociais relevantes”. Ele está presente nas relações sociais da escola. São os
comportamentos, os valores e as atitudes que fazem parte do processo da aprendizagem. É
necessário desocultar o currículo para perceber o que envolve estas práticas e estes
conhecimentos. Devemos perceber o que está por trás dessas atitudes para podermos
modifica-las, dando-lhes novos objetivos.

4.2

SUJEITOS

CURRICULANTES

E

A

ELABORAÇÃO

DO

CURRICULO

SIGNIFICATIVO
As teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir das décadas de 1970 e 1980,
partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos ideais multiculturais.
Assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias
tradicionais, mas elevaram as suas condições para além da questão das classes sociais, indo
direto ao foco principal: o sujeito.
Desse modo, mais do que a realidade social dos indivíduos, era preciso compreender
também os estigmas étnicos e culturais, tais como a racialidade, o gênero, a orientação sexual
e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Nesse sentido, era preciso
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estabelecer o combate à opressão de grupos semanticamente marginalizados e lutar por sua
inclusão no meio social.
As teorias pós-críticas consideravam que o currículo tradicional atuava como o
legitimador dos modus operandi dos preconceitos que se estabelecem pela sociedade. Assim,
a sua função era a de se adaptar ao contexto específico dos estudantes para que o aluno
compreendesse nos costumes e práticas do outro uma relação de diversidade e respeito. Além
do mais, em um viés pós-estruturalista, o currículo passou a considerar a ideia de que não
existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo esse uma questão de perspectiva histórica,
ou seja, que se nos transforma diferentes tempos e lugares.
Neste cenário, o envolvimento e aproximação dos sujeitos interessados na produção do
currículo tornam-se importante para o reconhecimento do que é preciso e indispensável nessa
construção coletiva, assim a formação como experiência dos sujeitos envolvidos ou
implicados constitui o que é denominado por Macedo (2016) como “Atos de Currículo”.
Atos de Currículo nos possibilitam compreender como os currículos mudam
pelas realizações dos seus atores, como os atores curriculantes mudam neste
envolvimento, como mudam seus significantes, ou como conservam de alguma
maneira, suas concepções e praticas (MACEDO, 2016, p. 66).

Tratar da formação levando em conta as existências cidadãs em aprendizagem no
contexto curricular, nunca significa deixar de lado um dos objetivos da educação para nós,
que é via formação, possibilitar a conquista do bem comum social, trabalhando com o outro,
com a heterogeneidade ineliminável (MACEDO, 2007). Deve haver sentido existencial,
sociocultural e político, associado à relevância e pertinência na produção educacional, o quê,
por que e para quem se ensina é importante na construção do currículo.
O currículo perpassa por uma construção social norteadora da prática pedagógica
regada de construção social e histórica. Todos os atores sociais, envolvidos em questões
curriculares, são capazes de contribuírem para a produção de um projeto inovador, pois não
são “imbecis culturais” tese central da etnometodologia de Herold Garfinkel, ou seja, para
todos os fins práticos produzem etnométodos curriculantes.
Educadores, coordenadores e gestão escolar são atores e autores sociais com poderes
subjetivos de filtro e escolhas diante de conteúdos e atividades que devem ser aplicados aos
sujeitos jovens da EJA, levando em conta a historicidade e fatores subjetivos que cercam suas
vidas. O currículo é um território de interesse muitas vezes inconfessável, os educadores
devem contribuir para o afastamento e a omissão planejada da violência excludente, que os
atos de currículo, as políticas e dispositivos de informação produzem nas pessoas. Só assim
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seremos capazes de empreender uma construção coletiva sobre um fazer diferenciado para os
alunos jovens inseridos na modalidade EJA.
Encontramos saberes próprios desses sujeitos que extrapolam os livros ou as
academias e que contribuem para as políticas e práticas curriculares, além de possibilitar
mesclarmos diferentes atores curriculares, com experiências e ações diferenciadas rompendo
com uma história de práticas engessadas que fizeram do currículo um lugar de hierarquização,
política, moral e historicamente excludente.
A bagagem cultural que o aluno da Educação de Jovens e Adultos traz para a escola,
através de conhecimentos oriundos de práticas cotidianas pode e deve ser aproveitados na
construção do currículo, durante o processo de ensino aprendizagem e da pratica pedagógica
do professor. Nesses moldes, o jovem da EJA, pelo seu protagonismo social, econômico,
cultural, experiências com o mundo do trabalho, não pode ser negligenciado no processo de
enriquecimento do grupo e na construção de um currículo criativo, motivador e inovador.
Apresentamos, intencionalmente, a ação de refletir e promover a escuta do aluno da
EJA, gestores, coordenadores e professores que atuam na modalidade, a criticidade sobre a
identidade docente, a atuação do educador com foco na cultura juvenil garantindo a
construção de uma proposta curricular para a população jovem existente neste município.
Nesta perspectiva, intenta-se que o currículo escolar para o jovem da EJA seja organizado
tomando a juventude como foco.
A despeito da premência de se reconfigurar a EJA, Arroyo (2011, p. 23) reflete para a
necessidade de ultrapassar, décadas atrás, os discursos construídos sobre os estudantes
“alunos evadidos, reprovados, defasados, alunos com problemas de frequência, de
aprendizagem”. Sabe-se que essas características, encaradas aqui como consequência de
contextos econômicos e sociais, ainda fazem parte do cotidiano dos estudantes que têm
trajetórias de vida complexas e de negações aos seus direitos sociais.
Para tal, Arroyo (2011, p. 23) ressalta ainda que, ao buscar uma reconfiguração da
EJA, a escola deverá construir um novo olhar sobre estes estudantes, “que os reconheça como
jovens e adultos em tempos e percursos de jovens e adultos”. Essa afirmação de Arroyo
(2011) forja um pensamento sobre os estudantes que preenchem as salas de aulas, no sentido
de compreender que novos cenários em virtude dos “novos” estudantes que compõem a EJA
estão se constituindo Arroyo (2011).
Ao pensar na Educação de Jovens e Adultos, a palavra “novos” ganha um peso maior
para designar os estudantes desta modalidade de ensino por conta dos vários sentidos que ela
demanda no atual contexto da EJA. “Novos”, no sentido etário, pois a cada ano o processo de
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Juvenilização da EJA se intensifica cada vez mais na sala de aula. “Novos”, pelo fato de esses
jovens estarem encharcados de pertencimento construídos nos diversos contextos culturais,
sociais e econômicos, aspectos até então ocultos e/ou subalternizados no espaço escolar
(ARROYO, 2013).
O fenômeno de adolescentes ocupando a modalidade deve-se pela garantia da
Resolução nº 3/2010, em que versa pelo atendimento de indivíduos dos 15 aos 17 anos de
idade, garantindo a utilização de instrumentos específicos para considerar suas
potencialidades, necessidades, cultura e mundo do trabalho em que estão imersos (BRASIL,
2010). Porém, é importante destacar que garantir o atendimento não significa promover a
permanência desses no contexto da escola, pois o processo cíclico de expulsão das séries
regulares para a EJA acaba por ocasionar, ou potencializar demandas específicas, como o
maior índice de evasão, reprovação, dentre outras peculiaridades que necessitam ser pensadas
para garantir uma educação de qualidade e não apenas regularizar a idade/ano.
Segundo Arroyo (2009, p. 14), esses contextos que exigem mudanças são vistos
“como uma tensão fecunda para as escolas, a pedagogia e a docência”, docência esta que está
sendo requisitada a “trazer a infância e adolescência, a juventude e a vida adulta na EJA para
o centro do palco. Dar-lhes voz e atenção, espaços e tempos. Reconhecer e respeitar a
especificidade de seus tempos humanos” (ARROYO, 2004, p. 15). Isso posto, possibilita a
personificação das identidades destes “novos” sujeitos da EJA, Arroyo (2013), ao tratar da
rica dinâmica social que vem fomentando, nas últimas décadas, o confronto com a cultura e o
fazer pedagógico dos docentes no espaço escolar.
Nas duas últimas décadas, fatos novos postos em nossa dinâmica social vêm
reconfigurando as identidades e a cultura docente: a presença dos movimentos sociais em
nossa sociedade: O movimento feminista e LGBT avançam nas lutas por igualdade de direitos
na diversidade de territórios sociais, políticos e culturais. O movimento negro luta por espaços
negados nos padrões históricos de poder, de justiça, de conhecimento e cultura, assim como
os movimentos indígenas, quilombola, do campo afirmam direitos a terra, territórios, à
igualdade, às diferenças, às memórias, às culturas e identidades e introduzem novas
dimensões nas identidades e na cultura docente (ARROYO, 2013, p. 11).
O Currículo significativo torna-se integrador de uma realidade social que é objeto do
conhecimento, deverá abordar conteúdos próximos e de relevância para o jovem da Educação
de Jovens e Adultos como discussões étnicos raciais e culturais, o gênero, a orientação sexual,
todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas, utilizando a dança, musica, artes
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cênicas, tecnologia, discutindo projetos de vida e envolvendo os sujeitos na construção
coletiva desse currículo, para assim, alcançar uma aprendizagem de qualidade e significativa.
4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – DIALOGO ENTRE O PASSADO, PRESENTE E O
FUTURO.
A LDBEN n.º 9.394/96 prevê que a educação de jovens e adultos se destina aqueles
que não tiveram acesso (ou não deram continuidade) aos estudos na educação básica e deve
ser oferecidas em sistemas gratuitos de ensino, com oportunidades educacionais apropriadas,
considerando as características, interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão.
A resolução CNE/CEB n.º 1/2000, por sua vez, institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Essas diretrizes são obrigatórias tanto na
oferta quanto na estrutura dos componentes curriculares de Ensino Fundamental e Médio de
cursos desenvolvidos em instituições próprias, integrantes da organização da educação
nacional, à luz do caráter peculiar dessa modalidade de educação. As diretrizes destacam que
a EJA, como modalidade da educação básica, deve considerar o perfil dos alunos e sua faixa
etária ao propor um modelo pedagógico, de modo a assegurar:
• equidade: distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar
um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades
em face do direito à educação;
• diferença: identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos
jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada um e do
desenvolvimento de seus conhecimentos e valores.
A modalidade da Educação de Jovens e Adultos, no município de Salvador, foi
instituída como “educação escolar regular”, mas a partir da Resolução CME nº 002/1998 a
organização curricular se deu “através de dois ciclos correspondentes as quatro primeiras
séries do ensino fundamental e seriado de 5ª a 8ª séries”. Concebida em ciclos, a EJA passou a
ser definida como Programa de Educação Básica – PEB23, e a ofertar também o programa
Telecurso 2000 em parceria com a Fundação Roberto Marinho.
Somente a partir da Resolução do CNE nº 01/2000 que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a serem obrigatoriamente
observadas na oferta e na estrutura dos componentes curriculares para este segmento, é que, o
Sistema Municipal de Ensino implanta a modalidade denominada Segmento da Educação de
Jovens e Adultos – SEJA, em conformidade com a Resolução CME nº 11/2007 que passa a
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considerar a EJA como modalidade de ensino da Educação Básica.
Nesta proposta a implantação da semestralidade passa a ser adotada em substituição a
matrícula anual: Segmento da Educação de Jovens e Adultos – SEJA I, com duração de dois
anos, estrutura semestral e adota a seguinte organização: SEJA I; a) Estágio I – com
progressão continuada para o Estagio II; b) Estágio II – com avaliação no processo para
promoção para o estágio III; c) Estágio III – com progressão continuada para o estágio IV; d)
Estágio IV – com avaliação no processo para promoção para o 2º segmento, ou escolaridade.
O Artigo 6º define o funcionamento do 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos
– SEJA II, com duração de dois anos, estrutura semestral e organiza-se em Áreas do
conhecimento, a saber: ÁREA I – A - Linguagens, seus Códigos e Expressões Culturais,
(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna); b) ÁREA – I – B - Linguagens, seus
Códigos e expressões Culturais (Língua Portuguesa, Educação Física e Informática); c)
ÁREA - II - Ciências Humanas e Contemporaneidade (História, Geografia e Economia
Solidária); d) ÁREA-III Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias (Ciências Naturais
e Biológicas e Matemática). Com carga horária correspondente a 500 horas letivas.
Neste panorama, em 2010, a Rede Pública Municipal de Ensino através de uma
parceria com o Instituto Paulo Freire – IPF, com o objetivo de realizar formação de
professores e coordenadores que atuavam na Educação de Jovens e Adultos atingindo um
público de 1.200 professores e coordenadores pedagógicos. Nesta formação foram
trabalhados quatro Cadernos que visavam oferecer suporte teórico-metodológico para tais
profissionais:
Caderno 01: EJA e contemporaneidade; Caderno 02: EJA e diversidade; Caderno 03:
O currículo na EJA; Caderno 04: Orientações para a gestão dos processos educativos na EJA.
Atualmente, a EJA na Rede Municipal é respaldada pela Resolução do CME nº
041/2013, que organiza a modalidade no município em EJA I que compreende aos anos
formativos Tempos de Aprendizagem - TAP I, II, III. A EJA II que compreende aos anos
formativos Tempos de Aprendizagem - TAP IV e V. Não haverá retenção de estudante no
Tempo de Aprendizagem I, no entanto deverá ser respeitada a frequência mínima exigida em
lei.
Em relação aos componentes curriculares a EJA I contempla a base nacional comum,
Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Educação Física e Estudos da Sociedade e da Natureza.
Na EJA II está estruturada por Áreas do conhecimento, conforme tabela 05 abaixo. 25 Com
carga horária anual, dividido em TAP I com ênfase no processo de alfabetização e os anos
iniciais do ensino fundamental e o TAP que corresponde aos anos finais do ensino
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fundamental, cuja perspectiva está em garantir aos estudantes os mesmos direitos e
oportunidades educativas que aqueles sujeitos que vivenciam experiências pedagógicas no
ensino regular diurno, com ensino fundamental de 9 anos.
As experiências dos educandos no TAP I, II e III equivalente às séries iniciais do
Ensino Fundamental são ampliadas de dois para três anos, enquanto que as séries finais, TAP
IV E V, permanecem em dois anos.
Figura 2 – MATRIZ CURRICULAR DA EJA I

A matriz curricular acima se propõe a atender e regular a EJA para educandos que não
conseguiram concluir o período escolar que corresponde ao Ensino Fundamental Séries Iniciais,
cabendo-lhes a experiência educativa em conteúdos destinados a formação de competências e
habilidades leitoras, de produzir com autonomia textos de autoria, assim como de compreender
as circunstâncias que estruturam as relações sociais tal como se estabelecem em Estudos da
Natureza e Sociedade. Trata-se do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos.
No que tange aos educandos que estão cursando e pretendem concluir o Ensino
Fundamental Séries Finais, a matriz curricular fora composta na perspectiva de complementar os
ideais projetados para o primeiro Segmento e garantir que os educandos possam vivenciar
oportunidades educativas também nos componentes curriculares Educação Física e Arte, assim
como dos demais componentes comumente tratados na EJA, pertinentes ao currículo
historicamente construído. Refere-se ao 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos
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Figura 3 – MATRIZ CURRICULAR DA EJA II

Através da nova estrutura proposta para esta modalidade, fruto das avaliações e
construção coletiva, as escolas iniciam o trabalho com os saberes da EJA que foram
elaborados pela Equipe Técnica da Coordenadoria e Ensino e Apoio Pedagógico/EJA, hoje,
Diretoria Pedagógica/ Gerencia de Currículo, em parceria com as CRE’s, professores de
Escolas, Comissão de Alfabetização e o Grupo de Discussão da EJA-GD. Estes Saberes foram
construídos com base em documentos legais (Proposta Curricular para o 1º e 2º Segmento da
EJA/MEC e Documento de Referência Curricular para EJA II, outras produções da SMED)
que subsidiarão a construção do planejamento e avaliação na EJA em cada disciplina que
compõe a Matriz Curricular da EJA I e II.
Saberes são indicadores da avaliação e referência pedagógica para o planejamento do
professor, estão distribuídos por áreas do conhecimento (disciplinas) onde o educador poderá
articular na construção do planejamento os objetivos, conteúdos, estratégias e situações
didáticas e foram construídos considerando uma sequência lógica e gradativa de expectativas
de aprendizagens.
Os saberes estão em constante processo de construção, atentando para o movimento de
ação-reflexão-ação, sendo a base para o planejamento e a avaliação do processo formativo na
EJA.
Na perspectiva do currículo formação (MACEDO, 2016), sempre que tratamos, em
quaisquer níveis, de questões curriculares, estamos tratando também da formação e das
complexas implicações advindas dai, logo, um novo desenho curricular, sugere dialogo e
formação dos sujeitos envolvidos, professores, coordenadores e gestores, imbricados ao
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debate sobre a formação enquanto qualificação da experiência aprendente, e que, portanto se
consubstancia num conjunto de atos sensivelmente valorados.
Este desenho curricular foi transportado para a Educação de Jovens e Adultos no turno
diurno, que originalmente objetivou o acolhimento dos alunos jovens que estavam em
distorção idade/ano de escolarização. As turmas de Educação de Jovens e Adultos Juvenil no
diurno foram formadas nas unidades escolares, preferencialmente de fundamental, anos finais,
por essa ser a maior necessidade.
Os professores dessas unidades escolares são especialistas nas áreas de conhecimento,
sem experiência na Educação de Jovens e Adultos e com dificuldade de transpor o currículo
destinado a quatro anos do ensino fundamental sejam diluídos em apenas dois anos. A
preocupação na qualidade da transposição do currículo para os jovens que pretendem
continuar seus estudos foi um dos motivos para a escrita dessa pesquisa.
Pensamos, inicialmente, numa pesquisa livre sem proporcionar a ideia de eixos
temáticos, no entanto, ao depararmos com os percalços da pesquisa como a negativa de
adesão por parte dos professores e imaturidade dos alunos partimos do principio que eixos
disparadores teriam sua importância para nortearem as primeiras discussões da pesquisa,
podendo se confirmar ou não como temáticas importantes para a faixa etária e o segmento que
os alunos estão inseridos, já que foi necessário se partir de algum ponto.
A partir das seguintes temáticas disparadoras que perpassam o currículo, a pesquisa se
inicia com o propósito de confirmar ou não como quais elementos são necessários para a
efetivação de um currículo juvenil para a EJA.
•

CLASSE, RAÇA E GÊNERO NA JUVENTUDE: Relações entre etnia/raça, gênero e
classe na perspectiva da interseccionalidade. Discute os elementos sociais que compõe o
cenário de discriminações e práticas de racismo contra a juventude negra. Fomenta a
analise de possíveis práticas que contemple o olhar crítico a cerca da interseccionalidade
na escola de educação básica em parceria com a sociedade civil organizada.

•

CULTURA JUVENIL: Relações com as abordagens das culturas juvenis no mundo e na
cidade de Salvador. Os currículos pensados para escolas que atendem a juventude. O
jovem como sujeito curriculante.

•

POLÍTICAS PÚBLICAS E JUVENTUDE: Etapas, programas e projetos de políticas
públicas de juventude no Brasil e a relação destas com o saber escolar. A atuação da
juventude nas políticas públicas para jovens. A escola como espaço de produção de
política juvenil.
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•

ESCOLA, FAMÍLIA, JUVENTUDE E COMUNIDADE: A interseção sociocultural da
escola com a família, comunidade e jovens na construção da gestão compartilhada e
dialógica da escola. O papel da comunidade na realização de ações culturais em parceria
com a escola. O jovem como sujeito multiplicador da cultura comunitária na escola.

•

SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS DE JOVENS: Saúde da População Jovem e garantia
de direitos sexuais e reprodutivos.

•

COMUNICAÇÃO JUVENIL E TECNOLOGIAS: As TICs e a produção de
conhecimento juvenil em rede. A emergência da relação professor-saber tecnológicojuventude. Práxis em tecnologias
A figura seguinte representa esse pensamento circular das temáticas propostas e
inserido no Universo Juvenil.

Figura 4 – Temáticas do Universo Juvenil
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5 JUVENILIZAÇÃO DA EJA: QUAIS NECESSIDADES? QUAIS SABERES? QUAIS
PRÁTICAS? QUAL CURRÍCULO?

A estratégia de análise do conteúdo tem como ponto de partida a mensagem, seja ela
verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental, ou diretamente provocada,
o que coaduna com o recolhimento de informações realizado neste trabalho. Nesta forma de
pensar e realizar a interpretação dos dados, as mensagens expressam as representações sociais
na qualidade de elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica
estabelecida entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto de conhecimento. Relação que se
dá via prática social e histórica da humanidade e se generaliza pela linguagem (FRANCO,
2012).
Assim, os alunos colaboradores tem idade que variam entre 15 a 17 anos, sendo quatro
alunas do sexo feminino e oito alunos do sexo masculino, nenhum deles é casado (a) ou tem
companheiro (a), nenhum tem filhos, um afirmou atuar no mercado informal, vendendo água
e amendoim no trânsito, ou frutas na rua, e outro ser técnico em telefonia móvel.
Foi possível inferir que os alunos investigados, em um dado momento de suas
trajetórias de vida, provavelmente, tenham migrado para cursar a modalidade da Educação de
Jovens e Adultos, numa tentativa de concluir o Ensino Fundamental de forma mais rápida, ou
ainda, para regularização de fluxo para aqueles em distorção idade/ano de escolarização. A
busca do trabalho ou a incompatibilidade de horários para frequentar trabalho e escola não foi
citada como motivo para estarem na EJA.
Buscam a EJA por razões bastante semelhantes, uma vez que a forma como o ensino
fundamental, está estruturado, não dá conta de suprir alguns dos objetivos mais eminentes e
prioritários de vida destes alunos.

Perdi de ano porque tive de cuidar da minha avó. Este ano estou na EJA para
recuperar o ano perdido (Aluna F – 16 anos, 2018).
Fui trabalhar para ganhar minha grana e estava à noite, agora estou pela
manhã. Achei melhor estudar pela manhã porque posso fazer uns bicos a
noite (Aluno L - 17 anos, 2018).
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Atribuímos aos alunos colaboradores da pesquisa as letras do Alfabeto.
Quadro 3 – perfil dos alunos investigados
ALUNOS

IDADE

SEXO

TAP

TEMPO DE
EJA

A

15

Masculino

V

Primeiro ano

B

15

Masculino

V

Primeiro ano

C

16

Masculino

V

Segundo ano

D

16

Feminino

V

Segundo ano

E

16

Feminino

V

Segundo ano

F

16

Feminino

V

Primeiro ano

G

17

Feminino

V

Segundo ano

H

17

Masculino

V

Segundo ano

I

17

Masculino

V

Segundo ano

J

17

Masculino

V

Segundo ano

L

17

Masculino

V

Segundo ano

M

17

Masculino

V

Segundo ano

Fonte: Entrevista realizada com os alunos.

A escolha pelo TAP V se justifica, por ser a etapa final, o último ano de escolarização
do segmento, quando tomamos por referência o ensino fundamental anos finais. Apenas três
alunos iniciaram na EJA esse ano, e não cursaram o TAP IV.
Quando cheguei ao primeiro dia, a mulher da secretaria me disse que
estudaria na EJA. Achei bom porque já estou com 15 anos, ai eu adianto.
(Aluno B – 15 anos, 2018).
No ano passado cursei a EJA e estou continuando. Esse ano, concluo.
(Aluno M – 17 anos, 2018).

Percebemos no discurso dos alunos que o motivo trabalho não é o condutor para o
ingresso dos jovens na EJA Juvenil, e sim a distorção idade/ano ocasionada por múltiplas
repetências e/ou abandono de algum ano letivo. Todos os alunos pesquisados passaram por
pelo menos um ano de reprovação, partindo do principio que iniciaram o 1° ano do ensino
fundamental anos iniciais com 6 anos de idade. A necessidade de trabalhar, para dispor do seu
próprio sustento e de sua família, não foi apontada como causa principal para a preferência
pela modalidade, diferente do que, possivelmente, seria citado para aqueles que estudam no
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noturno. Para estes alunos jovens da EJA, a modalidade apresenta a possibilidade de
aceleração nos estudos, oportunizando o ingresso no ensino médio. A preferencia pela
matricula na EJA, relatada por todos os sujeitos da pesquisa, é a possibilidade de aceleração
nos estudos do ensino fundamental.
Encontramos na escola dois alunos, irmãos gêmeos, e os dois pretendem fazer
faculdade de dança.
Vou ser dançarino, quero chegar logo na faculdade, perdi duas vezes de ano,
a escola é chata. (Aluno I – 17 anos, 2018).
Também quero ser dançarino, não trabalho ainda, perdi de ano porque não
tinha professor de matemática e quando ele chegou não consegui a media.
Não gosto de matemática. (Aluno J – 17 anos, 2018).

A turma pesquisada apresenta uma matrícula de três vezes mais alunos do sexo
masculino do que do feminino, o que justifica um número maior de alunos do sexo masculino
do que alunas do sexo feminino.
Quadro 4 – perfil dos docentes e da coordenadora pedagógica
PROFISSIONAL

IDADE

FORMAÇÃO

TEMPO

DE

TRABALHO

NA

REDE
MUNICIPAL
COORDENADORA

45

PEDAGOGA

09 ANOS

DOCENTE A

38

LETRAS

01 ANOS

DOCENTE B

44

HISTORIA

08 ANOS

DOCENTE C

45

GEOGRAFIA

12 ANOS

Fonte: Instrumento de Pesquisa

A Coordenadora atua 40 horas, é responsável pela formação em serviço dos
professores e pelo planejamento e acompanhamento das turmas do ensino fundamental anos
finais e das turmas de Educação de Jovens e Adultos do diurno.
“Aqui na escola faço o trabalho de planejamento dos professores do ensino
fundamental anos finais e EJA. Temos o dia do encontro com o grupo de
professores de linguagem (língua portuguesa, língua inglesa, artes e
educação física); ciências exatas e ciências da natureza (matemática e
ciências); além do grupo de professores de humanas (geografia e historia).
Acompanho as atividades propostas no planejamento e avaliamos juntos os
resultados. A escola apresenta um grupo de professores com formação e
experientes” (Coordenadora).
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Observei durante os dias de pesquisa que a ausência de professores, seja por falta de
lotação, não enviado pela SMED, ou por falta justificada, doença ou problemas pessoais,
desorganiza a rotina diária da coordenadora pedagógica por ter que se dividir entre seus
afazeres e o acompanhamento dos alunos no pátio.
A escola passa por um momento de transição, por ser de grande porte, com muitos
professores, alguns resistentes ao trabalho da nova gestão, apresenta um clima conflituoso e
hostil. Nesse momento, a pesquisadora, como também uma representante da Secretaria da
Educação, impossível, para eles a desvinculação da imagem, inicia uma pesquisa, ficou
aparente o clima de desconfiança e hostilidade. Ao chegar à sala dos professores,
acompanhada da diretora, para minha apresentação, avisto um bebedouro e encarecidamente
solicito um copo de água. Uma professora imediatamente rebate “nós que compramos a
água”. Eu compreendi ainda mais o clima hostil que rondava o ambiente.
Os professores foram voluntários na pesquisa, não atuam exclusivamente na EJA,
complementando a carga horaria no ensino fundamental anos finais e se limitaram apenas a
responder o instrumento da pesquisa.
Quadro 5 – perfil dos gestores
Profissional

Idade

Formação

Tempo

de Tempo de

trabalho na rede gestão
municipal
Gestora

47

Pedagoga
especialista

e 14 anos

11 anos

em

historia e cultura
afro brasileira
Vice-gestora

16 anos

13 anos

Fonte: instrumento de pesquisa

A Gestora é pro tempore, ou seja, nomeada temporariamente pelo Secretário
Municipal de Educação, até que ocorra uma eleição. Possui grande liderança na unidade
escolar, principalmente com os alunos, por oportuniza-los diversas experiências referentes às
culturas juvenis, como bem relata a Gestora:
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“Entendo que a escola é um ambiente transformador, precisamos
proporcionar a comunidade escolar ações de valorização através da
literatura, artes, esportes, sempre priorizando o protagonismo juvenil”.

A Vice Gestora atua na gestão no turno matutino, no vespertino é professora na
mesma unidade escolar. Compartilha com a gestora a organização e administração do turno,
já atuava na escola antes do inicio dessa nova gestão. No encontro que tivemos foi discreta e
silenciosa. Aceitou participar da pesquisa, respondeu apenas as questões objetivas, não se
ateve as descrições subjetivas, não respondeu questionamentos sobre sua idade e formação.
Todo e qualquer movimento é apreciado e analisado. Todo silencio é repleto de
sentidos e significados, os discursos hegemônicos e contra hegemônicos, permitem aos atores
coletivos “conversarem” sobre as opressões a que resistem e as aspirações que os anima. A
etnopesquisa porta pressupostos epistemológicos, bases teóricas e dispositivos de pesquisa
que permitem que os atores sociais interpretem e organizem suas realidades.

Faz-se necessário frisar que essa abordagem não pode ser confundida com
uma epistemologia espontaneísta ou populista e que, portanto, descarta a
objetivação das realidades pelo pesquisador; que dispensa o planejamento
rigoroso ou o rigor como responsabilidade para qualificar o ato de pesquisar
e a pesquisa propriamente dita. (MACEDO, 2015, p. 30)

A fim de organizar didaticamente a análise das respostas estas foram divididas em três
blocos são eles: Juventude e escola; Práticas pedagógicas e Currículo; e, finalmente, A escola
e o Currículo para a EJA Juvenil. Em cada bloco será apreciado as respostas objetivas e
subjetivas inseridas no instrumento de pesquisa, como também as exposições de forma livre e
reflexiva no momento das Rodas de Conversa.

5.1 BLOCO 1: JUVENTUDE E ESCOLA

Foram doze alunos colaboradores que responderam um roteiro contendo cinco
questões, a primeira pergunta se referia à idade, dos doze entrevistados, todos estão na faixa
dos 15 aos 17 anos, sendo dois com 15 anos, quatro com 16 anos, seis com 17 anos. A
proximidade da idade cronológica entre todos, aproximam seus interesses, e os caracterizam
como jovens.
Importante dizer que o desafio da analise se dá, sobretudo, na transposição do
conhecimento do mundo da vida para conhecimento do mundo cientifico, sem perder a
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subjetividade de cada sujeito pesquisado, sem deixar de lado o que vem do silêncio, do não
dito.
Falar sobre si nesse momento tão singular da sua existência faz dos alunos
protagonistas na construção das suas historias. Esses jovens não solicitaram a transferência
para as turmas de Educação de Jovens e Adultos, foram remanejados por apresentarem
distorção idade/ano de escolarização justificado por inúmeras repetências e evasões.

A

transferência para as turmas de EJA, na perspectiva dos alunos, foi vantajosa no sentido da
possibilidade de aceleração nos estudos.
“Eu gosto da EJA, assim consigo concluir essa etapa. Já perdi de ano e na
EJA consigo acompanhar meus colegas que não perderam. Faço dois anos
em um. Pretendo fazer um curso técnico e trabalhar, só acho que deveria ter
provas e garantir os professores, todos os dias temos aula vaga” (Aluno A 15 anos).

Nesta investigação, as representações sociais dos alunos sobre juventude, escola e
currículo se apresentam de suma importância para encararmos os desafios e possibilidades
para a construção de um currículo que atenda a cultura juvenil. Neste contexto, as culturas
juvenis dos alunos que se revelam no uso do boné, nas diversas formas de cortar e arrumar o
cabelo, na calça rasgada, na sua sexualidade, nas formas diferenciadas de sua comunicação,
entre outras, são elementos fundamentais para a configuração destas representações sociais.
Para tanto, os jovens alunos da EJA, conforme explicito no capítulo metodológico,
participaram de uma roda de conversa para dialogarem sobre as temáticas de juventude,
currículo e escola, propiciando a eles uma exposição de forma livre e reflexiva, sendo
importante, as palavras, os gestos e até mesmo o silêncio perante os questionamentos.
O processo de escuta foi essencial para avaliar os sentimentos dos sujeitos envolvidos,
possibilitando a interpretação e compreensão real dos instrumentos de pesquisa. Para isso
foram realizadas duas rodas de conversa, sendo o terceiro encontro destinado ao
preenchimento do instrumento da pesquisa. No primeiro encontro, os alunos estavam sem
aula o que facilitou a minha entrada na sala. A diretora havia informado à turma que eu iria e
já nos corredores dois alunos, irmãos gêmeos, me abordaram sorridentes, e me auxiliaram na
chegada a sala. Os jovens alunos foram entrando e pareciam ansiosos e cheios de expectativas
sobre a minha fala, achavam ser eu a portadora da solução de todos os problemas. Uma
menina estava encostada no ombro do colega, quatro jovens sentavam com certa proximidade
e conversavam, e outros espalhados pela sala. A primeira pergunta que me fizeram foi se eu
seria a nova professora de matemática e a partir de então iniciamos nosso dialogo.
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Poucos espontaneamente participaram, muitos participaram quando questionados
diretamente, enquanto outros decidiram ficar calados, apenas observando ou realizando
movimentos com gestos.
Iniciei definindo a Educação de Jovens e Adultos e realizando um breve relato sobre
sua existência, seus sujeitos, seus currículos, práticas pedagógicas e processos avaliativos.
Acordamos que naquele dia falaríamos sobre eles, sobre o fenômeno da juvenilização da EJA.
Os sujeitos pesquisados demonstram objetivos diferenciados para o acesso e
permanência na modalidade, justificam estar na EJA pelas reprovações sofridas, pela evasão
escolar durante algum ano de escolarização e pela futura possibilidade de avanço.
Perdi dois anos, a escola ficou chata e deixei de vir.
(Aluna G -17 anos, 2018).
Falta professor, fiquei sem vontade de vir para a escola, desisti no ano
passado, A diretora me encontrou e pediu que eu voltasse por isso gosto
muito dela. (Aluno C – 16 anos, 2018).

Os alunos do TAP V, na modalidade é o equivalente ao último ano do ensino
fundamental anos finais, vislumbram a saída da escola e a continuação dos estudos no ensino
médio ou em um curso técnico. Ao serem questionados sobre a vida profissional, surgiram
futuros dançarinos, policiais, veterinária, pediatra, e um professor de ciências e futuro gestor
escolar.
Quero ser professor de ciências e serei diretor de escola, Pretendo oferecer
aos alunos uma escola diferente. (Presidente do Núcleo da Juventude).
Vou ser dançarino, quero chegar logo na faculdade, perdi duas vezes de ano,
a escola é chata (Aluno I – 17 anos, 2018).
Perdi de ano porque cuidei da minha avó, mas quero estudar para ser medica
pediatra. (Aluna D – 15 anos, 2018).

O fracasso escolar ora é causa, ora é consequência da evasão escolar. A
descontinuidade de uma politica de estado, uma escola desmotivadora e a ausência de um
currículo e de praticas pedagógicas que dialoguem com os jovens refletem o crescimento da
evasão e da reprovação do ensino fundamental anos finais, produzindo, durante anos, uma
gama de jovens que não progrediram no ensino, tornando-se multirrepetentes e migrando para
EJA. Não afastando as causas sociais que obrigam os jovens abandonarem os bancos
escolares por conta da violência social ou familiar ou até pela necessidade de trabalhar para
complementar o rendimento familiar.
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A aprendizagem se caracteriza como um processo de mudança de comportamento do
sujeito, obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos,
relacionais e ambientais. O processo de aprendizagem se concretiza a partir da interação entre
estruturas mentais e o meio ambiente. O professor é coautor do processo de aprendizagem do
aluno, através das relações dialógicas entre ambos. Nesse enfoque centrado na aprendizagem,
o conhecimento é construído e reconstruído continuamente. Os processos educativos devem
levar em conta estratégias, circunstâncias, cuidados, recursos, de modo, a constituir um todo
coeso, orientados para um propósito de formação integral do sujeito. Uma escola significativa,
que discuta e apresenta um ambiente destinado às diversas temáticas das juventudes
proporcionará uma possibilidade maior de aprendizagem com a diminuição da evasão e
repetência.
A permanência na escola traz a esses educandos a possibilidade de uma ascensão
social e econômica. Leôncio Soares, Giovanetti e Gomes, diz que:
Os jovens e adultos populares não são acidentados ocasionais que, ou
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem
historias longas de negação de direitos, histórias coletivas. As mesmas de
seus pais, avos, de sua raça, gênero, etnia e classe social. .Quando se perde
essa identidade coletiva racial, social, popular, dessas trajetórias humanas e
escolares, perde-se a identidade da EJA e passa a ser encarada como mera
oferta individual de oportunidades pessoais perdidas (LEÔNCIO SOARES,
GIOVANETTI E GOMES, 2005, p. 30).

Partindo para a análise dos instrumentos respondidos pelos sujeitos da pesquisa
acolhemos as seguintes definições:
Quadro 6 – O que é ser Jovem?
SUJEITOS
Gestora

RELATOS
Pertencer a um grupo populacional que
encontra muitas dificuldades nas diversas
relações sociais e profissionais, as quais
também reverberam na escola formal,
causando

constantes

conflitos,

entre

estudantes, professores e família.
Coordenadora

Etapa da vida onde o ser humano esta
desenvolvendo habilidades a partir das suas
perspectivas, porém precisam de incentivos,
e instrumentos para desenvolver, mesmo
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porque a adolescência, esta cada vez mais
prolongada, é preciso apresentar caminhos
e possibilidades.
Docentes

Etapa conflituosa e de difícil convivência.
Precisam ser orientados com certos limites.

Alunos

É viver intensamente

Fonte: Instrumentos da pesquisa

Na roda de conversa, em momentos de diálogo coletivo, os sujeitos, alunos da EJA,
apontam o viver intensamente como base da vida de um jovem:
“Ser jovem é viver intensamente, é não pensar no futuro, não sei se haverá
futuro. É não deixar para depois o que posso fazer hoje, por isso que pedi pra
me matricular na EJA, quero terminar logo meus estudos” (Aluno C – 16
anos, 2018).

A intensidade da vida, o imediatismo, as mudanças de postura são para agora, os
resultados são para ontem, essas são características da cultura juvenil. Para o jovem que está
em distorção idade/ano, a EJA surge como uma “aceleração dos estudos”, como a
possibilidade da conclusão do ensino fundamental, num período menor de tempo.
Segundo relatório de Desenvolvimento Humano da ONU (2014), que tem como foco
de analise “sustentar o progresso humano: reduzir as vulnerabilidades e reforçar as
resiliências”, a população jovem no mundo é de 1,8 bilhões de pessoas. Cerca de 25% da
população mundial está situada na faixa etária de 10 a 25 anos. Em outro relatório da ONU da
autoria do Fundo de População das Nações Unidas, a juventude é compreendida como etapa
de vida indissociável do contexto sociocultural:

Juventude refere-se à fase da vida situada entre a infância e a vida adulta.
Trata-se, portanto de uma etapa de aquisição das habilidades sociais,
atribuições de deveres e responsabilidades e afirmação da identidade. As
escolhas realizadas nessa fase de vida têm forte influencia no futuro, como
fator de ampliação ou limitação da vida adulta. Apesar de ter por base
marcos etários e biológicos, a definição da população jovem é indissociável
do contexto sociocultural, politico e econômico. Pode-se falar na existência
de adolescências e juventudes, para expressar a multiplicidade de
comportamentos, hábitos e condutas característicos dessa etapa de vida
(UNFPA, 2010, P. 16).

As definições teóricas e institucionais de juventude estão direcionadas por dois
critérios principais: etário e sociocultural. Para Antônio Groppo (2000), sociólogo brasileiro
que estuda a história das juventudes moderna:
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A juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada
pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para
significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao
mesmo tempo, é uma situação comum vivida por certos indivíduos
(GROPPO, 2000, p. 8).

A Educação de Jovens e Adultos, TAP V, apresenta uma matriz curricular que
contempla os tempos pedagógicos em aulas, isso reforça o pouco tempo cronológico que os
professores dispõem para a convivência reciproca, inibindo a criação de vínculos e muitas
vezes de afetividade, o que resulta no desinteresse pedagógico pelos alunos Os professores
trazem nas falas uma juventude conflituosa e com necessidade de orientação.

A escola não tem significado para eles. Não trazem o material, não entram
na sala. A indisciplina predomina. (Docente A, 2018).
A falta de orientação e objetivos faz com que eles não se interessem e sejam
reprovados. Essa juventude está desmotivada. (Docente C, 2018).

Os sujeitos da pesquisa, estudantes jovens da EJA, gostam de estar na escola, de fazer
amigos, paquerar, conversar, participar dos eventos e do Núcleo da Juventude, no entanto
sentem a vacância das politicas publicas para a juventude dentro do ambiente escolar.

É preciso ter mais esporte, futebol, outras modalidades. As aulas devem ser
atrativas para gostarmos de assistir, ter pelo menos o professor, não existe
escola sem professor. (Aluno H – 17 anos, 2018).
Gosto de estar aqui, minha mãe não precisa me acordar, mas acho a aula
chata, gosto dos meus amigos e da escola. (Aluno I – 17 anos, 2018).

É relevante evidenciar, nesta investigação, que 83% dos alunos revelam que fazem
amizades facilmente e 17% dos alunos não fazem amizades com tanta facilidade. Revelam
também que a escola, na concepção de 75 % deles, é um lugar singular para se fazer
amizades, seguido de outros locais como nas baladas, na igreja e nos bairros onde residem.
Ao serem questionados sobre a razão da escola ser propícia para as amizades, revelam
que:
Quadro 7 – A escola é propícia para as amizades?
ALUNOS JOVENS DA EJA
A

RELATOS
Sim. Porque é onde passo a maior parte do
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meu tempo
C

Sim. Porque é um lugar mais popular que
eu vou e convivo mais tempo

G

Sim. Porque aqui conversamos no intervalo,
aprendemos convivendo com as pessoas e
aceitando as diferenças.

A escola se apresenta como um local privilegiado para fazer amizades, a diversidade
nos estilos, nos cabelos, na forma de se vestir e de se comportar se misturam no pátio, nos
corredores e em todo espaço escolar. Eles conversam, estreitam vínculos, comercializam
coisas do tipo revistas, bijuterias, produtos de beleza, assistem em grupos a vídeos no celular,
merendam, fazem trabalhos para entregar aos professores, encontram com vizinhos, amigos e
até parentes.
O espaço escolar propicia o aprender e o conviver, ultrapassa os limites de
compreensão de que muitas vezes a escola é apenas um local de aprender conteúdos com os
professores.
Aprendemos muito com nossos colegas, com a tia na hora da merenda e com
a tia que limpa a escola. Adoro a FLICA daqui. Aprendi a gostar dos livros e
ler cada vez mais. (Aluno B, 2018).

Deste modo, percebemos o quanto o espaço da escola é propício para a construção e
desconstrução de representações sociais ocasionadas pelas aproximações e distanciamentos
dos diferentes grupos que convivem de diferentes formas no espaço escolar. Estes
relacionamentos nos grupos acompanham os desejos e interesses do momento dos alunos,
pois as diferentes culturas juvenis são perfiladas no interior de cada grupo através de
construções e reconstruções das representações sociais que emergem e são processadas nos
mais variados espaço, entre eles, a escola.
Ao ser perguntado o que os alunos preferem fazer na escola, fazer amigos teve 50% da
preferencia, o que confirma a importância dos relacionamentos e da amizade entre eles.
Justificaram que a falta de professores nas salas, a ausência do profissional ou por lotação ou
por falta justificada ou não fazem com que aumente o tempo de convivência entre eles, apesar
da falta do professor, ficou evidente ser algo que incomoda a totalidade dos sujeitos. .
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5.2 BLOCO 2: PRÁTICAS PEDAGOGICAS E CURRICULO

A segunda Roda de Conversa, com os alunos, objetivou dialogar sobre as temáticas:
currículo, práticas pedagógicas e EJA. Ao chegar à sala de aula, previamente agendado com a
diretora, já estavam a minha espera. Ocupei uma aula que o professor não havia comparecido.
Os jovens estavam inconformados com a falta de alguns professores e essa ausência foi
disparadora para discutirmos o que eles devem ensinar e como devem ensinar, fazendo um
paralelo ao que o aluno quer e precisa aprender.
Educar significa antes de tudo, construir pontes para novos saberes e, a partir dos
novos sentidos aprendidos culturalmente, transformar realidades. Para além da construção de
culturas, valores, conceitos e atitudes, a educação é a forma de socialização prioritária de
reconstrução de saberes através da integração de diferentes experiências.
O currículo significativo deverá se transportar das páginas dos documentos e ser
materializado na sala de aula através das práticas pedagógicas socializadas pelos professores.
Currículo significativo é aquele que aproxima os conteúdos para perto da vida e dos interesses
dos alunos, com o recorte das juventudes, dispondo de temáticas que se aproximem do viver e
fazer dos jovens, oferecendo atividades de dança, música, artes cênicas, artes plásticas,
empreendedorismo, tecnologia, projeto de vida, entre outros que surjam e sejam importantes
para o alcance da aprendizagem. Os professores carecem de formação, isso é fato. A formação
inicial oferecida nos cursos de graduação nas diversas licenciaturas não é suficiente para tão
rápida evolução da sociedade, ainda mais quando as teorias se distanciam da prática.
As teorias partem do principio do homogêneo, dos iguais, enquanto nas salas de aulas
prevalecem a heterogeneidade, transbordando a diversidade no comportamento, na forma de
agir, de se vestir, de falar enfim, é o retrato das muitas juventudes que permeiam as escolas e
as salas de aulas.
Os currículos são, predominantemente, organizados em disciplinas. As práticas e
atividades pedagógicas são compreendidas e desenvolvidas sob a lógica estrutural da
fragmentação disciplinar, onde os conteúdos são compartimentados e ensinados aos
estudantes de forma isolada. Com isso, perde-se a noção do todo e se hiperespecializa, ou
seja, a especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma
problemática global ou em uma concepção de conjunto do objeto do qual ela considera apenas
um aspecto ou uma parte” (MORIN, 2001, p. 13).
Assim, questionamos a Gestora e Coordenadora se a elaboração e efetivação das
politicas públicas destinadas à educação desses jovens levam em consideração as
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particularidades dos sujeitos jovens da Educação de Jovens e Adultos e foram unanimes em
responder que infelizmente, não são levados em consideração, fui mais especifica e incisiva e
perguntei se o Currículo da EJA satisfaz as necessidades dos jovens e se existe comunicação
com as práticas pedagógicas, a Coordenadora verbalizou:
“Precisamos formar um ser humano integral, sinto falta da arte, do esporte,
do acesso ao lazer para esses jovens. As práticas precisam ultrapassar os
muros da escola. O currículo precisa oferecer oportunidades para a vida,
temos que sair do discurso que o jovem não quer nada. Se ele tiver
oportunidade de conhecer o novo, tenho certeza que formaremos pessoas
mais preparadas para decidir pelas escolhas que a vida oferecer.”

Ao realizar a pergunta no instrumento da pesquisa, a professora relata:
Trabalhamos por disciplina, cada professor na sua caixinha, não temos
tempo de planejarmos juntos e não conseguimos montar aulas
interdisciplinares. O mundo juvenil acaba sendo esquecido, temos que dar
conta de um currículo, um planejamento anual.

O currículo de forma integrada estabelece o conhecimento e programa o processo de
ensino-aprendizagem de maneira que os conteúdos sejam entendidos como sistema de
articulações de uma unidade concreta que se almeje entender. Portanto, um currículo que
apesar de estar organizado por componentes curriculares, não perde de vista a integração dos
seus conhecimentos a fim de atingir a totalidade formativa dos estudantes que vivem uma
realidade também, totalizante e não fragmentada. O currículo deve proporcionar aos
estudantes uma formação que os habilite a lidar com os diversos desafios da vida em suas
diversas dimensões.
A Gestora da escola analisa profundamente o questionamento:
“As principais dificuldades são relacionadas à relação das juventudes com
seus “superiores”, o que emperra com as relações de poder, as quais não são
facilmente aceitas por essa população. Percebemos também o distanciamento
entre o Currículo Escolar as demandas das comunidades jovens estudantis,
principalmente no que tange ao uso de metodologias ativas com uso das
tecnologias de informações e culturas jovens, a exemplo de músicas, danças,
artes visuais e artes plásticas. É necessário construir um currículo que
efetivamente referende os perfis das nossas juventudes, levando em
consideração seus espaços de vivências e convivências”.

É difícil falar de currículo e não refletir sobre a sua participação no desenvolvimento
humano. Pois o currículo traz conhecimentos formativos que incidem diretamente na
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construção intelectual e social do indivíduo. Os conteúdos fragmentados nas diversas
disciplinas servem para usos técnicos, mas, “[...] não conseguem conjugar-se para alimentar
um pensamento capaz de considerar a situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo,
e de enfrentar os grandes desafios de nossa época. Não conseguimos integrar nossos
conhecimentos para a condução de nossas vidas” (MORIN, 2001, p. 17). Portanto, ao
pensarmos em uma formação educacional plena do sujeito, é prudente pensarmos em uma
organização curricular que possibilite a integração dos conhecimentos que por ora estão
fragmentados nas disciplinas. Pois, segundo Morin (2001), a inteligência que, fragmenta o
complexo do mundo em partes isoladas, fraciona os problemas, reduz em apenas uma
dimensão o que é multidimensional.
De modo que, quanto mais os problemas são complexos, com várias dimensões,
maior é a dificuldade de abranger as possíveis soluções ou até mesmo a incapacidade de
pensar sobre a multidimensionalidade do problema.
Durante as rodas de conversa, identificamos que os alunos jovens não compreendem a
estrutura e dinâmica da modalidade da Educação de Jovens e Adultos e associam a EJA a um
programa de aceleração para o ensino fundamental anos finais. Não entendem que a EJA
surge a partir das necessidades de alguns sujeitos adultos e idosos em concluir a escolarização
que não foi oportunizada quando crianças e jovens e que foi pensada para sujeitos diferentes
deles. Como a Roda de Conversa também é caracterizada como um momento formativo logo
esclareceu as lacunas de conhecimento existentes. Encontrei uma turma imatura, com poucos
sonhos e apenas alguns relatavam projetos de vida. Senti que fazem parte de uma violência
social extrema que os transformam em sujeitos imediatistas, lhes é retirada a condição de
pensar no futuro, transportar sonhos para a atualidade, para eles o dia de hoje, é a certeza da
vida.
Pró, não tenho sonhos, vivo o dia de hoje, deixo pra pensar nas coisas
quando chegam. (Aluno B – 15 anos, 2018).
Aqui no bairro, muitos amigos já morreram, quem não anda na linha morre.
(Aluno M – 17 anos, 2018).
Vou ser dançarino, quero chegar logo na faculdade, perdi duas vezes de ano,
a escola é chata. (Aluno I – 17 anos, 2018).
Também quero ser dançarino, não trabalho ainda, perdi de ano porque não
tinha professor de matemática e quando ele chegou não consegui a media.
Não gosto de matemática. (Aluno J – 17 anos, 2018).

A dificuldade na diferenciação da modalidade de EJA para o Ensino Fundamental
anos finais não é exclusivo dos alunos. Os professores reproduzem os mesmos conteúdos e as
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mesmas práticas presentes no currículo do ensino fundamental regular, incorre no erro, pois
os tempos pedagógicos e a matriz curricular são diferenciados.
Os jovens da EJA terão concentrado em dois anos todos os conteúdos dos
quatro anos do ensino fundamental. Não vejo como fazer isso em história.
Não tenho como decidir por um assunto em detrimento do outro, pular
conteúdo, é uma linha histórica. (Docente, 2018).
A EJA para a juventude esta sem identidade, se seguir os documentos da
Rede é aplicado um currículo destinado a alunos adultos e idosos. Eu
percebo que eles precisam de mais conhecimentos, então replico o currículo
do ensino fundamental anos finais. (Docente, 2018).

O desafio posto é que os professores que atuam na EJA diurno (como é chamada na
Rede Municipal) se sintam desafiados a repensar suas práticas pedagógicas através de um
currículo diferenciado. Nesse sentido, os processos formativos devem ser reconfigurados na
perspectiva de dar conta de desenvolver práticas curriculares que atendem as necessidades
reais dos alunos jovens, dando visibilidade às culturas juvenis.
Diante disso, o desafio é problematizar o real, aproveitar todos os saberes trazidos
pelos alunos e transforma-los em currículo, despir de práticas tradicionais e autoritárias para
interdisciplinar, multidisciplinar saberes.

As narrativas, os conhecimentos prévios associados às atividades eleitas e
inseridas nas práticas pedagógicas dos professores refletem de forma critica
os processos de aprendizagem e os caminhos pelos quais constroem esses
processos e o próprio currículo que experienciam (MACEDO 2016, p 86).

Os alunos compreendem que o processo avaliativo somente é validado quando
realizado por testes e provas, entendem a avaliação como processo classificatório e seletivo
Na perspectiva unanime de todos eles, a nota deve ser materializada através de uma avaliação
formal, não se sentem seguros com a aplicação de trabalhos avaliativos, pesquisas ou outro
meio que avalie a aprendizagem. Para Luckesi (2009), a compreensão de avaliação da
aprendizagem escolar é um fenômeno merecedor de múltiplos tratamentos.

Gosto de provas. Aqui na EJA não tem prova. Como vou saber se passei ou
não. (Aluno C – 16 anos, 2018).
Mesmo que tenha trabalho, nós gostamos de fazer provas. (Aluno F – 16
anos, 2018).

A avaliação é a compreensão do que o aluno aprendeu e/ou deixou de aprender,
funcionando como diagnóstico para a construção de novas estratégias didáticas para alcançar
seus objetivos que é o conhecimento do aluno. Assim, ao avaliar, o professor deve dispor do
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maior numero de instrumento, diversificados de avaliação, buscando o acompanhamento do
processo de aprendizagem.
5.3 BLOCO 3: A ESCOLA E O CURRICULO PARA A EJA JUVENIL
Finalmente, partimos para entender a organização do currículo desejado dentro de uma
realidade juvenil. Diante da segunda Roda de Conversa instiguei os jovens sobre os
conhecimentos prévios que traziam sobre currículo. Como já previa, eles associam a palavra
a Currículo Vitae ou até a algum documento escolar como histórico ou diploma. Iniciei uma
apresentação sobre o que se aprende na escola e como se aprende, da forma que é definido as
aprendizagem e eles ficaram fascinados com os novos conhecimentos e iniciaram as
perguntas:
Pró, podemos juntos decidir o que aprender na escola? (Aluna E – 16 anos,
2018).

No decorrer da roda citei que as escolas dispõem nos seus currículos de saberes
comum a todas as instituições de ensino e que esses conteúdos são básicos para a formação do
cidadão sendo necessários para a formação da vida escolar e para o ingresso nas universidades
ou escolas técnicas e que existe um espaço onde podemos decidir sim, de forma que a
aprendizagem seja mais prazerosa e interessante. Além disso, acrescentei a necessidade de
abordagem das temáticas nos conteúdos básicos.
Diante dessa realidade, sugeri protagonizarmos na construção de um currículo que
aborde e contemple todas as especificidades das varias juventudes, relacionando o currículo
da Rede Municipal com alguns temas propostos presentes na vida das juventudes de Salvador
sendo que os alunos jovens e seus professores pudessem investigar e relacionar, construir e
testar hipóteses, sistematizar conceitos e produzir conhecimento.
Nesse sentido, a partir dessa diretriz, iniciamos uma reflexão sobre a possibilidade de
mudança de currículo e práticas pedagógicas para garantir a aprendizagem e permanência do
aluno jovem da EJA, protagonizando a relação com o conhecimento, com a comunidade, com
a escola e com suas próprias vidas.
Os eixos foram sugeridos como disparadores podendo ou não ser confirmados como
temáticas importantes para as juventudes da EJA de Salvador. A justificativa em apresentar os
eixos e não partir do expontaneismo se dá pelo perfil dos jovens observados na primeira roda
de conversa.
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1.

Politicas Públicas para a juventude

2.

Escola, Família, Juventude e Comunidade.

3.

Classe, Raça, e Gênero na Juventude.

4.

Cultura Juvenil

5.

Saúde e Direitos Sexuais

6.

Comunidade Juvenil e Tecnologia.

É imprescindível trazer a baila que experienciamos, nos cotidianos da sociedade,
construções de representações sociais em relação à juventude de forma polarizada no sentido
de negativar ou positivar a imagem dos jovens nos diferentes contextos sociais e culturais.
Ao abrir a discussão sobre o eixo de politicas públicas, que perpassa pela discussão
sobre a representação social da juventude como sinônimo de violência e rebeldia, foi
fundamental relacioná-la ao atual contexto de hostilidade que nas últimas décadas vem se
ampliando de forma intensa na juventude, uma vez que os dados e estudos condensados e
publicados no documento intitulado Mapa da Violência (WAILSELFI, 2015), apontam que os
jovens no Brasil são a camada da sociedade mais susceptível a situações que envolvem
violências e morte. O documento ainda acrescenta que alguns estados do país apresentam
índices extremamente elevados de vitimização juvenil. Como consequência, as pesquisas e
estudos discutem as relações entre juventude e violência na sociedade brasileira (ZALUAR,
2001); (SOARES, 2004); (ARCE, 1999).
Não penso no futuro, quero viver cada dia de hoje, não sei se estarei vivo
amanhã (Aluno H – 17 anos, 2018).

Essa fala de um jovem de apenas 17 anos transmite a vida intensa de uma comunidade,
a fragilidade e a vulnerabilidade instalada, nas juventudes, já que é uma fase de
oportunidades, vida, futuro e possibilidades.

A gestora relata que:
“As poucas informações que tenho sobre políticas para juventudes não
apresentam impactos significativos, pois atuam em direção contrária às
juventudes, sobretudo porquê não fazem os movimentos de escuta desses
sujeitos em seus territórios, considerando suas culturas.”
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Fica evidenciada a importância da construção coletiva da escuta dos jovens para um
currículo significativo, contemplando as especificidades validas e necessárias para as diversas
juventudes. Falar em politicas públicas para a juventude é dialogar sobre documentos legais
como o Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852/2013, na garantia e efetivação de direitos de
educação, saúde, trabalho, justiça, lazer e cultura para jovens de 15 a 29 anos. Alguns dos
princípios do estatuto são as promoções da sua autonomia, valorização da participação social
e politica, promoção da criatividade, do bem-estar e do desenvolvimento, respeito à
identidade e diversidade e promoção de uma vida segura e sem discriminação.
A Base Nacional Curricular Comum, no capítulo III, determina que as propostas
pedagógicas para o desenvolvimento dos currículos nas redes de ensino devem ser elaboradas
e executadas com a efetiva participação dos docentes, os quais em seus planos de trabalho
devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade.
Ao prever tal adequação estabelece que os currículos devam ser contextualizados de
forma significativa, e, no que se refere às formas de organização dos componentes
curriculares, os mesmo podem ser tratados de formas disciplinar, interdisciplinar,
transdisciplinar, ou pluridisciplinar, enfim tenham uma proposta multireferencial.
Um jovem, antes de qualquer outra ponderação, se colocou:

Mesmo quando falarmos sobre esses assuntos, vai ter prova? Não consigo
aceitar uma escola sem prova. (Aluno A – 15 anos, 2018).

E esse côro ecoou na mesma intensidade com vários outros jovens. Percebi assim, que
os processos avaliativos, principalmente os tradicionais, eram muito presentes na realidade
deles. Como conceber uma escola sem provas? E as avaliações processuais, diárias, durante as
aulas, atividades extraclasse, que também são processos avaliativos, para eles não são
considerados processos avaliativos.
Os alunos são fascinados pela tecnologia, por pertencerem a uma geração conectada.
Esse fato, nos leva a questionar sobre os muitos desafios postos à escola e como ela tem se
situado em relação às novas práticas sociais: como a escola tem se preparado para atender às
exigências dos estudantes imersos na cultura digital? O que tem feito para despertar o
interesse das crianças, adolescentes e jovens para a leitura e a produção textual? O currículo
escolar está em consonância com as demandas da sociedade em rede? Partindo desses
questionamentos iniciamos o eixo tecnologia.
Um jovem, ao ser abordado o tema tecnologia retrucou:
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Queremos aulas no laboratório de informática, nunca temos direito, quero
aulas diferentes. (Aluno L – 17 anos, 2018).

Na contemporaneidade, a escola precisa utilizar as ferramentas tecnológicas a seu
favor, desde a internet com todo tipo de informação, sempre com o olhar critico para o que é
importante e relevante, a ferramentas de criação. Uma grande dificuldade na execução do
trabalho com ferramentas tecnológicas com os alunos é a inabilidade tecnológica dos
professores e o desaparelhamento das escolas com laboratórios sucateados, computadores
quebrados ou insuficientes. A escola dispõe de laboratórios móveis composto de um carrinho
com 38 tablets que podem ser levados para a sala de aula.
Dialoguei com eles sobre gamificação, questionando se já haviam ouvido e relataram
que somente quando associada a games, jogos eletrônicos e realizamos a definição que é
baseada na utilização de elementos de jogos digitais (avatares, desafios, ranking, prêmios) em
contextos diferentes da sua proposta original. A gamificação na educação é uma grande aliada
no processo ensino aprendizagem
A revisão e adequação dos procedimentos metodológicos aplicados na pratica
pedagógica dos professores representam uma ação emergencial, para acompanhar a evolução
de uma pratica social emergente. O professor, como um agente transformador da sociedade e
como, eminentemente, um formador de opinião precisa estar atento às mudanças, às
transformações, às adaptações e ao acompanhamento desta nova configuração social e de
outras que certamente virão no processo de desenvolvimento social, “Entretanto, para chegar
a esse resultado a educação tem que partir, tem que tomar como referência, como matériaprima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente” (SAVIANI, 2016. p.6).
O eixo saúde e direitos sexuais teve uma grande participação entre eles. Vivemos na
era do conhecimento, os jovens acumulam muitas informações, no entanto, algumas não são
fidedignas, são noticias falsas, conhecimentos errôneos que rodam na internet e nos sites
fakes. A escola contribui na apuração, lapidação e esclarecimentos dos conceitos e
informações importantes para essas juventudes. A aluna jovem verbaliza:

Eu queria falar sobre esses temas na escola, tenho um professor que fala de
religião, sobre a igreja dele, mas não fala sobre isso. (Aluna D -16 anos,
2018).
Tenho certeza que se a professora trouxesse esse tema, todos estariam na
sala. (Aluno B – 15 anos, 2018).

92

Percebe-se, ainda, um distanciamento da escola em relação a essas temáticas, uma
dificuldade dos professores nas abordagens espontâneas, uma inabilidade para exposição de
determinados assuntos que ainda trazem consigo valores enraizados na formação humana das
pessoas.
Nesse sentido, somos convencidos ainda mais do inacabamento profissional sendo
fundamental a busca constante de formação continuada e aprimoramento profissional. Nas
constantes formações, o profissional docente poderá aperfeiçoar a sua prática por meio da
reflexão sobre ela, ao mesmo tempo em que buscará apoio em teorias já consolidadas que
tratam da EJA, fazendo com que realidades como as citadas não sejam mais comuns nessas
classes. Como afirma Dantas (2012, p. 151) “[...] a formação desses profissionais deve atentar
para a diversidade da clientela formada por jovens e adultos trabalhadores, às suas
peculiaridades, diferenças culturais, experiências de vida, histórias, saberes e características
específicas, considerando-os como sujeitos históricos”.
Na discussão sobre politicas públicas contemplamos a maior parte dos eixos e
especificamente o eixo “escola, família, juventude e comunidade” por tratarmos de violência,
paz, direitos, voz e vez dos jovens.
Devido ao tempo da pesquisa de campo, não foi possível desenvolver uma discussão
ampla sobre raça e gênero, sem dúvida, temáticas de grande importância para o currículo,
principalmente para juventude negra da cidade de Salvador. Diante disso, segue a
Coordenadora Pedagógica se posicionando:

O conhecimento e a valorização das origens exaltarão a sua historia
empoderando e elevando sua autoestima.

E finalmente, chegamos ao eixo ”cultura juvenil” que subsidiou a construção da
pesquisa. Desde a chegada da gestora atual, a escola passa por um processo de ressignificação
do espaço escolar possibilitando o protagonismo juvenil. Uma dessas ações é uma feira
literária anual que compõe o cronograma de atividades extracurriculares que são
desenvolvidas na escola e objetivam proporcionar a comunidade escolar ação de valorização
das literaturas que permeiam nosso cotidiano. Esse evento, anualmente, tem uma temática que
abordará que é a apresentada através das inúmeras linguagens. Os alunos se envolvem, a
partir de comissões, desde o pensar do evento, ate a logística final.
Discussões sobre raça, gênero, sexualidade, juventude através das linguagens literárias
de musica, dança, teatro são proporcionadas nesse evento.
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Como já demonstrado nessa pesquisa, a escola é de grande porte, sendo sinalizados
problemas encontrados pela diretora no inicio da sua gestão como: alunos fumando maconha
nos banheiros, pequenos furtos dentro e fora da escola, bullying, preconceito e descriminação
entre os pares, o que diminuiu com a inserção e participação de todos na construção das ações
da escola.
Foi muito bom participar da FLIEDAM, ela ficou nossa cara. (aluno C – 16
anos, 2018).
A diretora permitiu que participássemos de todas as etapas. Eu participei da
comissão de organização. (Presidente do Núcleo da Juventude – 16 anos,
2018).
A apresentação de dança feita pelos alunos foi show. (aluno H – 17 anos,
2018).

Diante de todas essas informações colhidas, dialogadas e construídas coletivamente,
partimos para a elaboração de uma minuta para uma proposta curricular que contemple os
sujeitos jovens da EJA, da Rede Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da valorização
das juventudes a partir dos resultados advindos da análise das necessidades pedagógicas dos
sujeitos jovens acima de 15 anos.
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6. RESULTADOS FINAIS E PROPOSTA DE MINUTA CURRICULAR PARA A EJA
JUVENIL
Nessa seção trataremos da ação prática proposta pelo Mestrado Profissional, que se
configura em uma minuta curricular para a Eja Juvenil. A proposta foi construída,
conjuntamente, a partir dos dados coletados.
A pesquisa realizada em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de
Salvador, embora represente do ponto de vista da abordagem qualitativa, uma amostragem
significativa de sujeitos envolvidos e colaboradores (alunos, professoras, coordenadora
pedagógica, gestora e vice gestora), ainda, assim, consideramos insuficiente para
generalizações que traduzam de forma objetiva o desenho de um currículo apropriado e
significativo para as juventudes que povoam as turmas de Educação de Jovens e Adultos,
principalmente, no diurno. Sobretudo, quando o objeto de estudo se refere à análise de uma
temática abrangente e complexa para ser discutida. Desta maneira as constatações aqui
apresentadas requerem uma ampliação do número de escolas e de colaboradores,
principalmente alunos, como também um trabalho de escuta, reflexivo e mais efetivo com os
professores, o que leva a ser repensado o quesito sujeitos da pesquisa, no entanto, o silencio e
a rejeição em participar representou muito para interpretação e compreensão da realidade
posta.
Fica sugerido que a pesquisa seja retomada de forma mais ampla, com vistas a:
intensificar as rodas de conversas, ampliar um melhor diálogo com professores e gestores
escolares visando redimensionar o currículo escolar e propor uma formação continuada com
foco no tema da pesquisa aspirando à contextualização da prática docente na EJA. Nesta
perspectiva, considerando a interação e participação efetiva da pesquisadora, chegamos a
algumas comprovações que apresentamos aqui como resultados da pesquisa. Inicialmente, um
ponto a ser destacado foi o discurso restritivo dos adolescentes, esperávamos uma
participação maior, todavia, percebemos timidez, dificuldade de conceituar e expressar
opiniões, provavelmente fruto das falas tolhidas no processo ensino/aprendizagem como
também práticas pedagógicas autoritárias, negativa da escuta, ausência do diálogo e
efetivação de uma pedagogia bancaria em detrimento a pedagogia libertadora.
Um segundo destaque foi a dificuldade de adeptos docentes para participarem como
sujeitos da pesquisa. Considerando que a pesquisadora faz parte do corpo da gestão
municipal, associado à realidade conflituosa que a escola passava no momento com a chegada
da nova gestora pro-tempore, os professores utilizaram esse momento para queixas e

95

reclamações das ausências, inclusive do poder público, resistindo em contribuir com o
pedagógico.
Os doze, sujeitos jovens alunos colaboradores, cursavam o TAP V, ultima etapa da
EJA, foram reprovados em algum ano de escolarização e se decidiram pela EJA como forma
de adiantar seus estudos.
A Gestora e a Coordenadora Pedagógica sempre estiveram solicitas a pesquisa,
dispondo de todas as informações necessárias.

Foi observado que em um dos dias da

realização da pesquisa, a Coordenadora Pedagógica realizava formação continuada sobre a
Base Nacional Curricular Comum – BNCC, acompanhada por três professores, o que
demonstrou um compromisso com o processo formativo docente.
As diretrizes destacam que a EJA, como modalidade da educação básica, deve
considerar o perfil dos alunos e sua faixa etária ao propor um modelo pedagógico, de modo a
assegurar a equidade quanto a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de
propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de
oportunidades em face do direito à educação, assegurando, também, a diferença na
identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos
em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada um e do desenvolvimento de
seus conhecimentos e valores.
A partir das narrativas dos sujeitos da pesquisa e das nossas próprias observações,
subsidiadas pelo diário de campo, constatamos a urgência em construir um currículo
especifico destinado aos jovens da EJA. A matriz curricular da Educação de Jovens e Adultos
- EJA II, TAP IV e V, apresenta uma carga horária menor comparada a matriz curricular do
ensino fundamental anos finais, que se justifica pela redução dos anos destinados a conclusão
do ensino fundamental, além do que o currículo pensado para EJA não reflete as perspectivas
das juventudes.
Diante do cenário pedagógico da escola e no intuito de responder a situação problema
dessa investigação verificamos a partir da fala dos sujeitos da pesquisa, uma carência de
práticas docentes, projetos, sequências didáticas e/ou atividades que problematizassem
temáticas que são caras ao universo das culturas juvenis. Nas rodas de conversa, ficou
evidenciado, a real necessidade de transversalizar temáticas referentes a gênero, questões
étnico-raciais, direitos sexuais e fundamentais, saúde, violência com os conteúdos
programáticas, dos anos em questão, além de utilizar as linguagens artísticas como a musica, a
dança, o teatro, as artes plásticas, a tecnologia como instrumento de aproximação das culturas
juvenis.
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Assim, entendemos essas percepções como comprovações da pesquisa e defendemos a
ideia da urgência de reformulação do currículo para esses jovens matriculados nas turmas de
EJA diurno, a citação do turno se justifica por serem exclusivas para os jovens, objetivando
torna-los protagonistas das suas vidas e que, sobretudo, esses resultados anunciam a lacuna
que a temática ainda representa para a Educação de Jovens e Adultos apontando o
distanciamento de lacunas deixadas ao longo dos anos e a urgência de uma remodelagem na
modalidade para acolher os inúmeros jovens matriculados. Igualmente, entendemos que o
estudo não teve a pretensão de esgotar o tema, que ao final, a pesquisa parece ainda mais
inconclusa, necessitando uma discussão de Rede com a participação de todos os envolvidos,
sejam docentes, gestores, coordenadores e alunos para a reformulação do Currículo da EJA
diurno na Rede Municipal de Educação de Salvador.
Diante da invisibilidade dos jovens, ainda fortemente presente nos dias atuais que
revelam as consequências do percurso histórico de negação de direitos e de falta de iniciativas
de ações públicas que persistem nas realidades juvenis na contemporaneidade, apresentamos
uma minuta para uma proposta curricular que contemple os sujeitos jovens da EJA, da Rede
Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da valorização das juventudes a partir dos
resultados advindos da análise das necessidades pedagógicas dos sujeitos jovens acima de 15
anos.
Quadro 8 - Resultados
RESULTADOS

REGISTROS DE NARRATIVAS E
DOCUMENTOS

As sucessivas reprovações ocasionam a distorção Também quero ser dançarino, não
idade/ano de escolarização inserindo os alunos trabalho ainda, perdi de ano porque não
jovens, acima de 15 anos, na Educação de tinha professor de matemática e quando
Jovens e Adultos.

ele chegou não consegui a media. Não
gosto de matemática. (Aluno, p. 77)

Perdi de ano porque tive de cuidar da
minha avó. Este ano estou na EJA para
recuperar o ano perdido. (Aluna, p. 76)
O interesse dos jovens em cursar a EJA é o Eu gosto da EJA, assim consigo
avanço rápido nos estudos.

concluir essa etapa. Já perdi de ano e na
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EJA consigo acompanhar meus colegas
que não perderam. Faço dois anos em
um. Pretendo fazer um curso técnico e
trabalhar, só acho que deveria ter provas
e garantir os professores, todos os dias
temos aula vaga. (Aluno, p.80)

Perdi de ano porque tive de cuidar da
minha avó. Este ano estou na EJA para
recuperar o ano perdido (Aluna, p. 76).
O currículo da Educação de Jovens e Adultos é Segundo Dayrell (et al. 2009, p. 76)
único para turmas eminentemente jovens ou merece destaque a investigação de
mistas de jovens e adultos e idosos, e não Andrade (2004) que, de forma geral,
contempla a temática das culturas juvenis.

“revela que os jovens da escola noturna
de EJA são tratados como uma massa
de alunos, sem identidade”. Reflexo
disso

pode

ser

percebido

nos

procedimentos e práticas pedagógicas
que,

não

centram

os

processos

pedagógicos p.37
Formar profissionais que se engajem em práticas Entendo que a escola é um ambiente
as quais envolvam situações de ensino e transformador, precisamos proporcionar
aprendizagem com adolescentes e jovens, que os a

comunidade

escolar

ações

de

propiciem tornarem-se autores de seu próprio valorização através da literatura, artes,
discurso na sociedade hiperconectada.

esportes,

sempre

priorizando

o

protagonismo juvenil. (Gestora, p. 79)

Para

a

juventude,

intensamente.

ser

jovem

é

viver Ser jovem é viver intensamente, é não
pensar no futuro, não sei se haverá
futuro. É não deixar para depois o que
posso fazer hoje, por isso que pedi pra
me matricular na EJA, quero terminar
logo meus estudos. (Aluno, p.83)
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As práticas pedagógicas e o currículo devem A EJA para a juventude esta sem
dialoga. É preciso uma revisão dos documentos identidade, se seguir os documentos da
norteadores da Educação de Jovens e Adultos de Rede aplicamos um currículo destinado
forma participativa, ouvindo alunos, professores, a alunos adultos e idosos. Eu percebo
coordenadores e gestão escolar.

que

eles

precisam

conhecimentos,

de

então

mais

replico

o

currículo do ensino fundamental anos
finais. (Docente, p. 89)

Temas do mundo juvenil, das práticas e

Precisamos formar um ser humano

costumes da juventude devem ser inseridos no integral, sinto falta da arte, do esporte,
currículo, com base em seus contextos plurais e do acesso ao lazer para esses jovens. As
reais de vida compreendendo a riqueza cultural práticas precisam ultrapassar os muros
que pode advir das diferentes formas de viver as da escola. O currículo precisa oferecer
culturas juvenis.

oportunidades para a vida, temos que
sair do discurso que o jovem não quer
nada. (Coordenadora, p.84)
Eu queria falar sobre esses temas na
escola, tenho um professor que fala de
religião, sobre a igreja dele, mas não
fala sobre isso. Aluno, p. 93
Tenho certeza que se a professora
trouxesse esse tema, todos estariam na
sala. (Aluno, p.94)

A

valorização

diversidade

das

aprendizagens

étnico-racial

e

gênero

sobre Todos os alunos pesquisados, jovens da
devem EJA, são negros e negras, moradores de

transversalizar o currículo destinado aos jovens, comunidade periférica.
negras e negros, matriculados na escola pública O conhecimento e a valorização das
municipal.

origens

exaltarão

empoderando

e

a

sua

historia

elevando

autoestima. (Coordenadora, p.94)

sua
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A educação é direito de todos, logo a escola Os alunos com necessidades educativas
inclusiva deverá oportunizar a participação de especiais,

depois

de

sucessivas

todos os alunos nas atividades escolares, sem reprovações, no ensino fundamental
restrição, quando preciso, com adaptações.

anos finais, são matriculados na EJA.
Foi constatado, durante a pesquisa, a
real necessidade, de uma atenção
especial a esses alunos. (Conclusão da
pesquisadora)

A escola deverá formar um sujeito critico capaz Aprendemos muito com nossos colegas,
de expor suas ideias, sentimentos e opiniões, se com a tia na hora da merenda e com a
posicionando em diferentes momentos na escola tia que limpa a escola. Adoro a FLICA
e fora dela.

daqui. Aprendi a gostar dos livros e ler
cada vez mais. (Aluno, p. 85)

Fonte: A pesquisadora 2018

Diante desses resultados, das reflexões e conclusões preliminares que ora podemos
chamar de considerações, inacabadas, pela própria natureza da pesquisa que certamente não
se encerra em si mesma, destacamos a Minuta de Proposta Curricular para a EJA Juvenil,

Justificativa: A Educação de Jovens e Adultos, como modalidade da educação básica,
destaca-se em suas diretrizes a distribuição especifica dos componentes curriculares a fim de
propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de
oportunidades em face do direito à educação além da identificação e reconhecimento da
alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da
valorização do mérito de cada um e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores.
Diante da chegada dos jovens na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, torna-se
necessário a construção coletiva de um currículo diferenciado que contemple os tempos,
espaços e modo de vida das diversas juventudes que são alunos das escolas da Rede
Municipal de Salvador.
Objetivos: Construir tópicos de uma minuta para uma proposta curricular que contemple os
sujeitos jovens da EJA, da Rede Pública Municipal de Salvador, na perspectiva da valorização
das juventudes a partir dos resultados advindos da análise das necessidades pedagógicas dos
sujeitos jovens acima de 15 anos.
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Colaboradores da Pesquisa: Gestão, Docente e Alunos da Escola Municipal de Salvador.

Metodologia: Foram utilizados instrumentos como questionário e entrevista semiestruturada,
além das rodas de conversa. Abaixo descrevo a dinâmica das Rodas de Conversa.

METODOLOGIA
Apresentação
Projeto

TEMA

OBJETIVO

do A Juvenilização da Apresentar a proposta Gestora,
Educação de Jovens do

Roda de Conversa 1

COLABORADORES

projeto

de coordenadora e vice-

e Adultos

pesquisa

gestora.

Juventude e Escola

Conhecer

a Doze alunos

percepção dos jovens
sobre

a

temática

Juventude e Escola
Roda de Conversa 2

Currículo,

práticas Dialogar

pedagógicas e EJA.

sobre

as Doze alunos

temáticas: currículo,
práticas pedagógicas
e EJA.

Preenchimento
Questionário

do Juvenilização

da Aplicar

e EJA

entrevista
semiestruturada

instrumentos
pesquisa

os Doze

alunos,

uma

de gestora, uma vicegestora

e

três

professores.

A minuta é um estudo para uma futura proposta curricular destinada aos TAPs IV e V,
referente a ultima etapa do ensino fundamental, de forma que os Eixos Temáticos estabelecem
temas geradores que sejam relacionados aos saberes das disciplinas: Língua Portuguesa,
Matemática Historia, Geografia, Ciências, Artes, Educação Física e Língua Estrangeira. A
realização de um estudo mais amplo e a colaboração de um número maior de professores e
alunos dará uma robustez à minuta proposta.
Saberes são indicadores da avaliação e referência pedagógica para o planejamento do
professor, estão distribuídos por áreas do conhecimento (disciplinas) onde o educador poderá
articular na construção do planejamento os objetivos, conteúdos, estratégias e situações
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didáticas e foram construídos considerando uma sequência lógica e gradativa de expectativas
de aprendizagens. Um saber pode estar relacionado com mais de um tema gerador.

EIXOS TEMATICOS

TEMAS GERADORES

SABERES DA EJA
LP - Compara textos quanto
ao tratamento do tema ou
quanto ao estilo, a partir da
observação de expressões e
imagens.
CIEN
Promove
a
participação da sociedade
civil em responder e buscar
soluções para os problemas
Politicas Públicas para a Juventude, Trabalho e Meio do meio ambiente e de
Juventude
Ambiente.
desenvolvimento sustentável.
HIST - Questiona sua
realidade,
identificando
problemas
e
possíveis
soluções, conhecendo formas
político-institucionais
e
organizações da sociedade
civil que permitam atuar
sobre a referida realidade.
MAT- Identifica, interpreta e
utiliza
diferentes
representações dos números
naturais, racionais e inteiros,
indicadas por diferentes
notações, vinculando-as a
contextos matemáticos e não
Juventude e violência
matemáticos.
ART - Interpreta e aprecia
músicas de variados gêneros
e estilos construídos pela
humanidade no decorrer de
sua história, nos diferentes
espaços geográficos. T
GEO - Desenvolve diferentes
habilidades que permitam
olhar o espaço, usando
procedimentos de pesquisa
em Geografia.
LP - Identifica elementos de
estrutura
e
organização
textual,
utilizando
na
produção de novos textos, a
função comunicativa desses
elementos.
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MAT - Resolve situaçõesproblema que envolvam o
raciocínio combinatório e a
Relações étnico raciais e de Juventude e as relações determinação
da
gênero
étnico raciais
probabilidade de sucesso de
um determinado evento por
meio de uma razão.
ART - Investiga e organiza
informações sobre a arte,
reconhecendo
e
compreendendo a variedade
dos produtos artísticos e
concepções
estéticas
presentes na história das
diferentes culturas e etnias.
(Lei 10.639/03 e Lei 11.645)
HIST - Compreende a
formação de nossa sociedade
como uma construção plural,
na qual todas as matrizes
culturais e étnico-raciais
foram e são igualmente
importantes, abordando a
história e cultura dos
indígenas no Brasil (Lei
11.645/2008).
EF - Discute o papel dos
grandes eventos esportivos
(olimpíadas e das copas do
mundo de futebol) e assuntos
polêmicos relacionados a
eles (os mercados de
consumo envolvidos, os
interesses
políticos,
a
globalização no esporte, o
uso de anabolizantes, a ética
e o fair play, a presença
feminina, as adaptações e
treinamentos
físicos
necessários, lesões e muitos
outros temas) estimulando a
pesquisa, o debate e ao
confronto de opiniões.
Juventude e gênero
GEO - Compreende a relação
entre a sociedade e a
natureza como um todo
integrado em que todos são
membros
participantes
responsáveis
e
historicamente
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Cultura Juvenil

comprometidos com valores
humanísticos
MAT - Elabora e interpreta
tabelas
e
gráficos,
formulando
argumentos
convincentes baseados em
representações matemáticas
diversas.
HIST - Reflete sobre as
relações entre as histórias
individuais como parte das
histórias coletivas
ING - Compara expressões
comunicativas do país em
Modos
de
vida
das que vive, com as de outros
Juventudes
povos.
MAT - Observa a variação
entre
grandezas,
estabelecendo relações entre
elas.
LP-Relaciona a presença de
uma variedade linguística em
um texto de acordo com o
contexto de interlocução.
TAP4-LP 3 E
GEO - Identifica os dilemas
socioambientais
e
suas
Juventudes e tribos urbanas
relações com as questões
econômicas,
políticas
e
sociais (segurança alimentar,
degradação
do
meio
ambiente,
consumo
irresponsável e etc).
Jovens e sexualidade
LP - Relaciona textos com
outros textos e/ou recursos de
natureza suplementar que o
acompanham
(gráficos,
tabelas, desenhos, fotos,
boxes) no processo de
compreensão e interpretação
do texto.
CIEN - Reconhece o papel
decisivo
da
educação
sanitária na preservação e
melhoria da saúde pública e
individual.
EF -. Reconhece, a partir da
percepção do próprio corpo,
hábitos necessários para os
cuidados com a saúde.
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Saúde e Direitos Sexuais

Comunicação e Tecnologia

Os Jovens e as substancias EF - Analisa os padrões de
psicoativas
estéticos veiculados pela
mídia, relacionando-os aos
diferentes significados e
interesses a eles vinculados,
abrindo espaço ao debate
sobre consumo e trabalho
relacionados ao corpo e ao
movimento (o comércio de
produtos
dietéticos
modismos das dietas, com
programas de emagrecimento
e atividade física veiculados
pela mídia etc).
CIEN - Reconhece o papel
decisivo
da
educação
sanitária na preservação e
melhoria da saúde pública e
individual.
PORT - Lista coerentemente
pontos positivos e negativos
sobre um tema específico.
Jovens, mídias e TIC’s
GEO - Percebe a evolução
tecnológica e as novas
territorialidades em rede,
analisando o papel dos
transportes e da comunicação
como novo paradigma da
globalização.
CIEN - Identifica as relações
entre
conhecimento
científico,
produção
de
tecnologia e condições de
vida da atualidade, como
meio
para
suprir
necessidades humanas.
HIST - Extrai informações e
analisa criticamente objetos,
textos, imagens, músicas etc.,
dominando a metodologia de
análise de documentos. Í
ART - Experimenta e
conhece
materiais,
instrumentos
e
procedimentos
artísticos
diversos em Arte (dança e
música), de modo a utilizálos em trabalhos pessoais,
identificá-los e interpretá-los
na
apreciação
e
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As juventudes e as artes -

Juventude e Escola

Escola, Família, Juventude e
Comunidade.

Juventude e Família

contextualizá-los
culturalmente.
ART
Adquire
o
desenvolvimento
musical,
entendendo e praticando os
elementos
da
referida
linguagem – ritmo, melodia e
harmonia – como meios de
expressão e comunicação.
PORT - Produz textos
considerando as diferentes
linguagens e seus recursos
expressivos como elementos
de
caracterização
dos
sistemas de comunicação
(informativo,
publicitário,
artístico
e
de
entretenimento).

HIST - Estabelece relações
entre a história do presente e
acontecimentos
e/ou
processos
históricos
do
passado, em busca de uma
melhor compreensão de sua
realidade.
MAT - Identifica elementos
variantes
e
invariantes,
desenvolvendo o conceito de
semelhança.
ART
Adquire
o
desenvolvimento
musical,
entendendo e praticando os
elementos
da
referida
linguagem – ritmo, melodia e
harmonia – como meios de
expressão e comunicação.
HIST
Identifica
a
diversidade nas experiências
humanas na mesma época ou
em tempos diferentes, ao
estudar
os
costumes
familiares, percebendo as
diferenças
entre
a
organização das famílias
patriarcais e das famílias
matriarcais nas camadas
sociais diversas.
LP - Estrutura textos, em
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função das marcas: mudança
de capítulo ou de parágrafo,
títulos e subtítulos, para
textos em prosa; colocação
em estrofes e versos, para
textos em versos.
EF - Vivencia práticas
corporais que possibilitem o
trabalho com a timidez, a
autoestima, o convívio e o
conhecimento do corpo,
assim como as relações
interpessoais necessárias ao
desenvolvimento
da
cidadania.
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS
A sociedade atual sofre transformações que influenciam o ambiente escolar e
ocasionam novos desafios para a educação, dentre eles a inserção dos jovens, cada vez mais
jovens, na Educação de Jovens e Adultos, movimento classificado como a juvenilização da
EJA. A modalidade, inicialmente, foi destinada a contemplar os jovens, adultos e idosos que
não tiveram acesso ou não deram continuidade, aos estudos da educação básica e se decidem
pelo retorno as unidades escolares para a conclusão de uma etapa educacional.
Pensar a EJA na modernidade é compreender, a partir de um público cada vez mais
jovem, as várias constituições que configuram a sociedade e refletem no processo formativo
dessa juventude. As responsabilidades precoces do mundo adulto roubam desses jovens a
beleza e possibilidades de construções singulares. As escolas necessitam, urgentemente,
redesenhar as turmas de Educação de Jovens e Adultos no intuito de acolher as novas
juventudes com base num currículo diferenciado que contemple as culturas juvenis, nas
práticas pedagógicas que atente ao protagonismo dos jovens, nos espaços de convivência que
extrapole a sala de aula, em tempos diferenciados capazes de contemplar os saberes
necessários e indispensáveis para a continuidade dos estudos, nas atividades extraclasse
participativas que oportunizem a chegada ao ambiente escolar das diversas artes, do esporte,
da cultura.
O problema inicial da pesquisa: quais as especificidades das juventudes estão sendo
contempladas no currículo através das práticas pedagógicas aplicadas na EJA Juvenil?
Originou a pesquisa intitulada: Juvenilização da EJA: Quais saberes? Quais práticas? Qual
currículo? A pesquisa foi aplicada em uma escola, logo as considerações são referentes a esse
espaço pedagógico. Evidenciaram-se por meio das rodas de conversa, entrevistas e
questionários aplicados que os alunos clamam por uma escola que valorize a cultura juvenil,
dispondo de tempos e espaços diferenciados, atividades motivadoras e inovadoras a partir de
discussões de temáticas da vida juvenil. Os professores reconhecem as dificuldades em gerir
uma sala de aula tão diversificada, com tribos distintas, objetivos conflituosos, tempos e
currículos planejado para uma Educação de Jovens e Adultos não tão juvenil. A gestão
escolar busca resignificar a escola e inserir a cultura juvenil agregando os professores e
alunos. A partir das evidencias, verificamos que a escola, ainda utiliza práticas pedagógicas
em sala de aula, da cultura adulta, desprezando as culturas juvenis, no entanto a escola está
em constante mudança, se reinventando através da proposta do protagonismo juvenil, da
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formação do Núcleo da Juventude e da Feira Literária.
Observamos que o objetivo geral proposto foi alcançado durante a pesquisa, por meio
das rodas de conversa, da entrevista semiestruturada e dos questionários aplicados nos alunos.
Assim, tanto o corpo docente quanto discente contribuiu para a reflexão sobre a juvenilização
da Educação de Jovens e Adultos e as especificidades das juventudes contempladas no
currículo e nas práticas pedagógicas da escola nas turmas de EJA Juvenil. Todos os dados
coletados serviram de base para a construção de uma minuta de uma proposta curricular que
contemple os sujeitos jovens da EJA, da Rede Pública Municipal de Salvador, na perspectiva
da valorização das juventudes a partir dos resultados advindos da análise das necessidades
pedagógicas dos sujeitos jovens acima de 15 anos, como produto final da pesquisa, trazendo
um norte para a continuidade da discussão na Rede Municipal sobre o currículo da Educação
de Jovens e Adultos Juvenil, ofertado, principalmente, nas turmas do diurno, através de temas
geradores que dizem respeito à cultura e ao modo de vida dos jovens.
A roda de conversa com os alunos proporcionou a reflexão sobre o ser jovem, os
projetos de vida e a responsabilização da escola quanto ao fenômeno da juvenilização da EJA,
na necessidade de revisão das politicas públicas destinadas aos jovens do ensino fundamental
regular e no desenvolvimento de um currículo juvenil atrelado a diversas práticas pedagógicas
motivadoras que resignifiquem a vida escolar da juventude inserida na EJA.
A pesquisa confirmou que o currículo e as práticas pedagógicas docentes destinadas
aos jovens da EJA não se diferem quando comparadas com o proposto para a Educação de
Jovens e Adultos noturno, bem como não apresentam especificidades na perspectiva de
valorização da cultura juvenil.
Nesse sentido, este estudo em torno do currículo aponta caminhos por meio do produto
para retroalimentar a pratica docente e todo o fazer pedagógico no processo de aprendizagem
do aluno da modalidade, além de estimular mecanismos de proposições para se pensar num
currículo inovador e na melhoria da qualidade da Educação de Jovens e Adultos na Rede
Municipal de Salvador. Ao possibilitar que as vozes dos jovens da Escola Municipal de
Salvador sejam ouvidas e disseminadas no meio acadêmico criamos esperança para que
outros jovens, de outras escolas, sejam beneficiados com um currículo permeado pela
influencia da comunicação, informação, tecnologia, saúde e politicas públicas, voltado para os
interesses e direitos das juventudes, expresso no comportamento, na forma de vestir e se
comunicar, nas musicas que ouvem e nos “guetos” que participam.

109

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Pedro. Os sentidos da escola: identidades juvenis e dinâmicas. Oeiras: Celta,
2003.
AMORI, M.G.R., RIBEIRO, N.N.A., MOURA, T.M.M.A. Especificidade curricular na
Educação de Jovens e Adultos: ainda um desafio. Revista da FAEEBA – Educação e
Contemporaneidade, Salvador, v. 21, n, 37, p.109-116, jan-jul 2012.
ARCE, José. Manuel. Valenzuela. Vida de Barro Duro. Cultura Popular juvenil e Grafite.
Tradução de Heloísa B. S. Rocha. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 73.
ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2 ed. LTC, Rio de Janeiro, 1981.
ARANHA, Antônia. Vitoria. Soares. Relação entre o conhecimento escolar e o conhecimento
produzido no trabalho: dilemas da educação do adulto trabalhador. In: Trabalho &
Educação. Belo Horizonte: NETE/FAE/UFMG, nº 12. p. 103-114, jan/junho, 2003.
ARROYO, Miguel. Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Vozes,
Petrópolis, RJ, 2009.
____________.Educação de jovens e adultos: um campo de direitos e de responsabilidade
pública. In: SOARES, Leôncio, GIOVANETTI, Maria Amélia, GOMES, LINO, Nilma
Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 1950.
_____________. Currículo, território em disputa. Vozes, Petrópolis, RJ, 2013.

_____________. Ofício de Mestre. Imagens e Autoimagens. 15. ed. Vozes, Petrópolis, RJ,
2013.

BASTOS, Pablo. Nabarrete. Ecos de Espelhos. Movimento Hip Hop do ABC Paulista:
sociabilidade, intervenções, identificações e mediações sociais, culturais, raciais,
comunicacionais
e
políticas.
Disponível
em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-15072009-221122/pt-br.php>.
Acesso: 20 de jul de 2018.
BRANCO, Pedro. Paulo. Martoni. Juventude e trabalho: desafios e perspectiva para as
políticas públicas. In: Retratos da Juventude Brasileira. Análises de uma pesquisa
nacional. (Org.). ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Instituto
Cidadania. Ed. Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2005.
BRUNEL, Carmem. Jovens cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos. Ed.
Mediação, Porto Alegre, 2008.

110

CARVALHO, Roseli. Vaz. A juvenilização da EJA. Quais práticas Pedagógicas? Disponível
em: <http://32reuniao.anped.org.br/arquivos/posteres/GT18-5569--Int.pdf>. Acesso: 28 de jun
de 2018.
CONCEIÇÃO. Ana Paula Silva da; OLIVEIRA, Rosemary Lapa de. SANTOS, Josenildes,
Zacarias. Constituição do sujeito leitor na educação de jovens e adultos: Um olhar das
práticas educativas criativas. Inovação e educação: formação docente e experiências criativas/
organizadoras Graça dos Santos Costa, Nuria Lorenzo Ramírez, Tânia Regina Dantas - Ijuí:
ed. Unijui, 2016.
DANTAS, Tania. Formação de professores em EJA: uma experiência pioneira na Bahia.
Revista da FAEEBA: educação e contemporaneidade, Salvador, v.21, n.37, p. 147-162,
jan./jun. 2012.
DAYRELL, Juarez. A juventude e a educação de jovens e adultos: reflexões iniciais – novos
sujeitos. In: Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. SOARES, Leôncio,
GIONANETTI, Maria Amélia; GOMES, Nilma Lino. Autêntica, Belo Horizonte, 2011.
____________________. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização
juvenil. Educação & Sociedade, Campinas, SP, v. 28, n. 100, p. 11051128, out. 2007.
Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso: 20 de maio de 2018.
DI PIERRO, M. C; JOIA, Orlando e RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da Educação de
Jovens e Adultos no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v21n55/5541.pdf . Acesso: 20 de set de 2018.
FERNANDES, M. E. Memória Camponesa. Anais da 21ª Reunião Anual de Psicologia,
SPRP, Ribeirão Preto, 1991.
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ª. Ed, Artmed, Porto Alegre, 2009.
FORTUNATO, Ivan. Educação de jovens e adultos. REU. Sorocaba, v. 36, n. 3. p. 281283, dez, São Paulo, 2010.
FRANCO, Maria. Laura. P. B. Analise de conteúdo. Liber Livro, Brasília, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 57 ed, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2014.
______________. Educação de Adultos: algumas reflexões. In GADOTTI, Moacir e
ROMÃO, José E. Educação de Jovens e Adultos, teoria, prática e proposta. São Paulo:
Cortez, 2011.
_______________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
________________. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 5ª ed, Paz e Terra,
Rio de Janeiro, 1981.

_________________. Extensão ou Comunicação? Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1971.

111

GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 9ª ed, Cortez,
São Paulo, 1989.
GARFINKEL, Harold. Studies in ethomethodologie. Prentice Hall, New Jersey, 1976.
GROPPO, Luis. Antonio. Juventude: ensaios sobre sociologia e historia das juventudes
modernas. DIFEL, Rio de Janeiro, 2000.
GUERRA, Denise. M. J. Pesquisa-ação em educação: articulações significativas com a práxis
formativa. In: MACEDO, Roberto Sidnei; PIMENTEL, Álamo; REIS, Leonardo Rangel dos
AZEVEDO, Omar Barbosa (Org.). Currículo e processos formativos: experiências, saberes
e culturas. 1ª ed, v. 1, EDUFBA, Salvador, 2012, p. 171-186.
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO. HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C.
Escolarização de jovens e adultos. Nº. 14, Rio de Janeiro, p. 108-130. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07>. Acesso: 22 de out de 2018.
MACEDO, Roberto. Sidney. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação. Líber Livro
Editora, Brasília, 2006.
________. A etnopesquisa implicada. Pertencimento, criação de saberes e afirmação. Líber
Livro Editora, Brasília, 2012.
________.Pesquisar a experiência. Compreender, mediar saberes experienciais. Editora
CRV, Curitiba, 2015.
________. A Teoria Etnoconstitutiva de Currículo. Editora CRV, Curitiba, 2016.
MAIA, Carla. Valéria. Linhares. Cartografias Juvenis: Mudanças e Permanências nos
territórios
e
Modos
de
Ser
Jovem.
Disponível
em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-8FNQE4>. Acesso: 21 de
jul de 2018.
MINAYO, Maria. Cecilia. Souza. de. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 2010.
MORAES, Candida. Andrade. de. Educação Social e Politicas da Juventude no Brasil e em
Portugal.
Experiências
de
Jovens
Afro-descendentes.
Disponível
em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25671>. Acesso 22 de ago de 2018.
MORENO, Gilberto. Geribola. Jovens e Experiência Social na Educação de Jovens e
Adultos. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-27102010143740/pt-br.php>. Acesso: 20 de jul de 2018.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução
Eloá Jacobina. 5ª ed, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2001.
OLIVEIRA, Silvio. Luís. Tratado de metodologia científica. Pioneira, São Paulo, 2011.

112

PAIS, José. Machado. Culturas juvenis. 2ª. Ed, INCM, Lisboa, 2003.
________. A juventude como fase de vida: dos ritos de passagem aos ritos de impasse.
Saúde e Sociedade, v. 18, n. 3, São Paulo, 2009, p. 371-381.
PAIVA, V. P. Educação popular e educação de adultos. Edições Loyola, São Paulo, 1987.
PINHO, Clarice. Wilker. de. Educação e Cultura Popular nas Propostas Escolares de
EJA. Educação de Jovens e Adultos: Um Estudo em Duas Escolas de Belo Horizonte.
Disponível
em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUBDACEFNY>. Acesso: 21 de jul de 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMED). Aprova o Plano Municipal de
Educação de Salvador e dá outras providências. Lei Nº 9.105/ 2016. Disponivel em:
<http://educacao.salvador.ba.gov.br>. Acesso: 20 mar de 2018.
SANTOS. Patricia. Elaine. Pereira. dos. Discursos sobre juventude e/na escola que
circulam em contextos produtores de políticas de currículo. Disponível em:
<https://ppge.educacao.ufrj.br/dissertacoes/dissertacao_patricia_elaine_pereira_dos_santos.pd
f>. Acesso: 20 de jul de 2018.
SAVIANI, Dermeval. Educação Escolar, Currículo e Sociedade: o problema da Base
Nacional Comum Curricular. Movimento Revista de Educação, ano 3, número 4, 2016.
SILVA, Tomas. Tadeu. da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Autêntica, Belo Horizonte, 2010.
SOARES, Luis. Eduardo. Juventude e violência no Brasil contemporâneo. In: NOVAES,
Regina, VANNUCHI, Paulo. Juventude e Sociedade. Trabalho, Educação, Cultura e
Participação. Edição Fundação Perseu Abramo e Instituto da Cidadania, São Paulo, 2004. p.
130-159.
SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, Maria. Amélia; GOMES, Nilma. Lino. (Orgs.). Diálogos
na educação de jovens e adultos. Autêntica, Belo Horizonte, 2005.
SPOSITO, Marilia. Pontes. (coord.). O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação
brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006). Vol. 1 e 2. Argumento
Editora, Belo Horizonte, 2009.
WAISELFISZ, Julio. Jacobo. (2015). O mapa da violência 2015: Mortes Matadas por Armas
de
Fogo.
Disponível
em:
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf>. Acesso: 01
de
agosto de 2018.
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS. ZALUAR, A; LEAL, M. C. Violência
extra e intramuros. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v16n45/4335.pdf>.
Acesso: 01 de agosto de 2018.

113

APENDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA PROFESSORES E
COORDENADORA PEDAGÓGICA.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC/CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MPEJA
A JUVENILIZAÇÃO DA EJA: UMA ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALVADOR
PESQUISADORA: EDNA RODRIGUES
ORIENTAÇÃO: PROFESSORA DOUTORA ANA PAULA DA CONCEIÇÃO
PROFESSORES E COORDENADORA
Idade:________________________
Sexo: __________________________
Formação:_______________________
Tempo que trabalha na Rede Municipal:___________________
1234-

Poderia se apresentar e dizer sobre sua formação?
Quando você começou a atuar como professor (a) ou coordenadora da EJA?
O que você entende por ser jovem hoje?
Dos eixos abaixo quais você considera importante ser contemplado no currículo do jovem da
EJA?
() Politicas Públicas para a juventude
() Escola, Família, Juventude e Comunidade.
() Classe, Raça e Gênero na juventude.
() Cultura Juvenil
() Saúde e Direitos Sexuais
() Comunicação Juvenil e Tecnologia.
() ___________________________________

5. A elaboração e efetivação das políticas públicas de educação desses jovens levam em
consideração as particularidades desses sujeitos?
6. Comente acerca das principais dificuldades existentes no percurso com a educação das
juventudes e o que pode ser feito para superá-los.
7. O currículo proposto para o jovem da EJA satisfaz? Como você analisa o currículo
vigente?
8. Tem mais alguma consideração em relação à juventude e currículo que gostaria de registrar
Agradecemos a colaboração na pesquisa!
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APENDICE B – QUESTIONARIO PARA ALUNOS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC/CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MPEJA
A JUVENILIZAÇÃO DA EJA: UMA ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALVADOR
PESQUISADORA: EDNA RODRIGUES
ORIENTAÇÃO: PROFESSORA DOUTORA ANA PAULA DA CONCEIÇÃO
ALUNOS JOVENS DA EJA
Idade:________________________
Sexo: _________________________
Ano de Escolaridade_________________________
Tempo que estuda na Educação de Jovens e Adultos________________
1. Como você se sente sendo jovem?
2. O que você mais prefere fazer na sua escola?
3. Dentre as atividades pedagógicas, o que mais desperta seu interesse?
4. Dos eixos abaixo quais você considera importante ser contemplado no currículo do
jovem da EJA?
() Politicas Públicas para a juventude
() Escola, Família, Juventude e Comunidade.
() Classe, Raça e Gênero na juventude.
() Cultura Juvenil
() Saúde e Direitos Sexuais
() Comunicação Juvenil e Tecnologia.
() ___________________________________
5. O que poderia ser modificado na sua escola para que ela se torne mais interessante
para você?
Agradecemos a colaboração na pesquisa!
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APENDICE C - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA GESTOR

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC/CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MPEJA
A JUVENILIZAÇÃO DA EJA: UMA ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALVADOR
PESQUISADORA: EDNA RODRIGUES
ORIENTAÇÃO: PROFESSORA DOUTORA ANA PAULA DA CONCEIÇÃO
GESTORA
Formação:_______________________
Tempo que trabalha na Rede Municipal:___________________
Tempo de Gestão Escolar:
1- Poderia se apresentar e dizer sobre sua formação e seu trabalho como gestora numa escola que
acolhe muitas juventudes?
2- O que você entende por ser jovem hoje?
3- Dos eixos abaixo quais você considera importante ser contemplado no currículo do jovem da
EJA?
() Politicas Públicas para a juventude
() Escola, Família, Juventude e Comunidade.
() Classe, Raça e Gênero na juventude.
() Cultura Juvenil
() Saúde e Direitos Sexuais
() Comunicação Juvenil e Tecnologia.
() ___________________________________
5. A elaboração e efetivação das políticas públicas de educação desses jovens levam em
consideração as particularidades desses sujeitos?
6. Comente acerca das principais dificuldades existentes no percurso com a educação das
juventudes e o que pode ser feito para superá-los.
7. O currículo proposto para o jovem da EJA satisfaz? Como você analisa o currículo
vigente?
8. Tem mais alguma consideração em relação à juventude e currículo que gostaria de registrar

Agradecemos a colaboração na pesquisa!
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ANEXO 1 - SABERES EJA II TEMPO DE APRENDIZAGEM IV

SABERES LÍNGUA PORTUGUESA
1º UNIDADE
CÓDIGO SABERES
LINGUA
A B C D
PORTUGUESA
TAP4Expõe suas ideias
LP1
oralmente de modo
a
atender
as
múltiplas demandas
sociais e diferentes
propósitos
comunicativos.
Relaciona
a
TAP4presença de uma
LP2
variedade
linguística em um
texto de acordo
com o contexto de
interlocução.
TAP4-LP Emprega diferentes
estratégias
de
3
leitura
reconhecendo
forma e conteúdo
do texto, em função
das características
do
gênero,
do
suporte, do autor
etc.
em
TAP4-LP Reconhece
textos
os
4
procedimentos de
persuasão utilizados
pelo
autor,
defendendo
com
argumentos
coerentes
seus
pontos de vista.
TAP4-LP Produz textos do
gênero
oral
5
amparando-se em
registros escritos.
e
TAP4-LP Compara
interpreta
6
informações de um
mesmo fato em

2º UNIDADE
E

F

A

B

C

D

3º UNIDADE
E

F

A

B

C

D

E

F
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TAP4-LP
7

TAP4-LP
8

TAP4-LP
9

TAP4LP10

diferentes gêneros
textuais,
identificando
semelhanças
e
diferenças.
Relaciona
textos
com outros textos
e/ou recursos de
natureza
suplementar que o
acompanham
(gráficos, tabelas,
desenhos,
fotos,
boxes) no processo
de compreensão e
interpretação
do
texto.
Seleciona marcas
de segmentação em
função do texto:
título e subtítulo;
paragrafação;
periodização;
pontuação (ponto,
vírgula,
ponto-evírgula,
doispontos, ponto de
exclamação, ponto
de
interrogação,
reticências) e outros
sinais
gráficos
(aspas, travessão,
parênteses).
Estrutura textos, em
função das marcas:
mudança
de
capítulo ou de
parágrafo, títulos e
subtítulos,
para
textos em prosa;
colocação
em
estrofes e versos,
para textos em
versos.
Articula
conhecimentos da
ortografia
e
morfologia
na
produção de textos,
empregando
os
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elementos
gramaticais
próprios
da
linguagem escrita.

SABERES MATEMÁTICA

CÓDIG
O

SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
MATEMÁTICA
A B C D E F A B C D E F A B C D E F

TAP4M1

Amplia
suas
concepções
numéricas,
construindo
novos
significados para
os
números
(naturais, inteiros
e racionais) a
partir de sua
utilização
no
contexto social.
Resolve
situaçõesproblema
envolvendo
números naturais,
inteiros, racionais
e, a partir delas,
constrói
novos
significados para
a
adição,
subtração,
multiplicação e
divisão.
Resolve
situaçõesproblema
de
localização
e
deslocamento de
pontos no espaço,
reconhecendo nas
noções de direção
e sentido, de

TAP4M2

TAP4M3
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TAP4M4

TAP4M5

TAP4M6

TAP4M7

TAP4-

ângulo,
de
paralelismo e de
perpendicularism
o.
Estabelece
relações
entre
figuras espaciais
e
suas
representações
planas,
envolvendo
a
observação das
figuras
sob
diferentes pontos
de
vista,
construindo
e
interpretando
suas
representações.
Resolve
problemas
que
envolvam
diferentes
grandezas,
selecionando
unidades
de
medida
e
instrumentos
adequados
à
precisão
demandada;
Observa
a
variação
entre
grandezas,
estabelecendo
relações
entre
elas
Interpreta
informações
contidas
em
tabelas e gráficos
em
linguagem
algébrica e viceversa,
generalizando
regularidades e
identificando os
significados das
letras.
Utiliza
dados
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M8

TAP4M9

TAP4M10

identificados nas
informações
contidas
em
tabelas
e
gráficos,
extrapolando
para
exemplos
que possam levar
ao entendimento
de
diferentes
expressões
algébricas.
Coleta, organiza
e
analisa
informações em
tabelas
e
gráficos, tendo
por base a análise
de
dados
organizados em
representações
matemáticas
diversas.
Elabora
e
interpreta tabelas
e
gráficos,
formulando
argumentos
convincentes
baseados
em
representações
matemáticas
diversas.

SABERES CIÊNCIAS

CÓDIG
O

SABERES
CIÊNCIAS

TAP4-C1

Compreende a
ciência como
um processo de
produção
de
conhecimento
e
uma

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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TAP4-C2

TAP4-C3

TAP4-C4

TAP4-C5

atividade
humana,
histórica,
associada
a
aspectos
de
ordem social,
econômica,
política
e
cultural.
Compreende a
natureza como
um
todo
dinâmico, e o
ser
humano,
em sociedade,
como agente
de
transformações
do mundo em
que vive e com
os demais seres
vivos.
Identifica
as
relações entre
conhecimento
científico,
produção
de
tecnologia
e
condições de
vida
da
atualidade,
como
meio
para
suprir
necessidades
humanas.
Compreende a
saúde pessoal,
social
e
ambiental
como
bem
individual
e
coletivo
que
deve
ser
promovido por
diferentes
ações.
Combina
leituras, realiza
observações no
processo
de
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experimentaçã
o e coleta
dados,
registrando os
resultados
obtidos.

SABERES HISTÓRIA

CÓDIG
O
TAP4-H
1

SABERES
HISTÓRIA

Estabelece
relações entre a
história
do
presente
e
acontecimentos
e/ou processos
históricos
do
passado,
em
busca de uma
melhor
compreensão de
sua realidade.
TAP4-H2 Identifica
diferentes
temporalidades
no presente, tais
como,
ao
caminhar
por
uma
cidade,
reconhece
diferentes
estilos e épocas
na arquitetura
de
casas,
pontes,
chafarizes,
prédios,
percebendo
a
permanência de
construções
antigas
convivendo com
outras, arrojadas
e futurísticas.
TAP4-H3 Compreende a

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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formação
de
nossa
sociedade como
uma construção
plural, na qual
todas
as
matrizes
culturais
e
étnicoraciais foram e
são igualmente
importantes,
abordando
a
história
e
cultura
da
África,
dos
africanos, dos
afrodescendente
s no Brasil (Leis
10.639/2003).
TAP4-H4 Identifica
a
diversidade nas
experiências
humanas
na
mesma época
ou em tempos
diferentes,
ao
estudar
os
costumes
familiares,
percebendo as
diferenças entre
a organização
das
famílias
patriarcais e das
famílias
matriarcais nas
camadas sociais
diversas.
TAP4-H5 Extrai
informações e
analisa
criticamente
objetos, textos,
imagens,
músicas
etc.,
dominando
a
metodologia de
análise
de
documentos.
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SABERES GEOGRAFIA

CÓDIGO SABERES
GEOGRAFIA
TAP4-G1

TAP4-G2

TAP4-G3

Compreende a
relação entre a
sociedade e a
natureza como
um
todo
integrado
em
que todos são
membros
participantes
responsáveis e
historicamente
comprometidos
com
valores
humanísticos.
Conhece
o
funcionamento
da natureza em
suas múltiplas
relações,
de
modo
a
compreender o
papel
das
sociedades na
construção do
território,
da
paisagem e do
lugar.
Concebe
o
mundo
nos
diversos
cenários
geográficos:
- Estados, povos
e
nações
redesenhando
suas fronteiras;
- Países e blocos
econômicos;
- Paisagens e
diversidade

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F
B C D E F
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TAP4-G4

TAP4-G5

territorial
no
Brasil (e no
mundo).
Reconhece
o
ambiente urbano
e modos de vida
no Brasil diante
das
questões
ambientais,
sociais,
culturais,
políticas
e
econômicos.
Utiliza
procedimentos
de pesquisa da
Geografia,
compreendendo
a paisagem, o
território e o
lugar,
seus
processos
de
construção, suas
relações,
problemas
e
contradições.

SABERES ARTES
CÓDIG
O

SABERES
ARTES

TAP4-A1

Reconhece
a
organização
harmônica das
cores,
as
diferentes
formas (figuras
geométricas) e
texturas
presentes
no
cotidiano,
classificando e
criando
artisticamente
através
da
experimentação
.
Identifica
e

TAP4-A2

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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TAP4-A3

TAP4-A4

TAP4-A5

relaciona
os
diferentes
âmbitos da arte,
do trabalho e da
produção dos
artistas
tais
como as obras
de
grandes
pintores
ao
longo
da
História
da
Arte e da Arte
Contemporânea
.
Compreende o
teatro em suas
dimensões
artísticas
e
estética,
refletindo
e
relacionando
esta produção
com
as
diferentes
manifestações
dramáticas
veiculadas
pelas
mídias
(filmes, novelas
e etc.).
Distingue
diferentes
momentos da
história
do
teatro e cinema
brasileiro
e
universal,
a
tradição
dos
estilos e sua
influência na
produção
contemporânea.
Experimenta
materiais,
instrumentos e
procedimentos
artísticos
diversos
em
Arte
(artes
visuais
e
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Teatro),
de
modo a utilizálos
em
trabalhos
pessoais,
identificá-los e
interpretá-los
na apreciação e
contextualizálos
culturalmente.

SABERES EDUCAÇÃO FÍSICA

CÓDIG
O
TAP4EF1

TAP4EF2

SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
EDUCAÇÃO
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
FÍSICA
Vivencia
práticas
corporais que
possibilitem o
trabalho com a
timidez,
a
autoestima,
o
convívio e o
conhecimento
do corpo, assim
como
as
relações
interpessoais
necessárias ao
desenvolviment
o da cidadania.
Valoriza suas
produções,
visando
a
ampliação do
conhecimento
histórico
e
cultural e do
olhar
mais
apurado para a
estética gestual
dessas
manifestações
culturais
(brincadeiras de
roda, capoeira,
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TAP4EF3

TAP4EF4

TAP4EF5

o bumba-meuboi etc.).
Reconhece
a
importância do
lazer
considerando os
aspectos
biopsicossociais
.
Busca
informações e
assume
uma
postura ativa e
diversificada na
prática
das
atividades
físicas,
combatendo o
sedentarismo
visando
um
grau
de
autonomia no
gerenciamento
de
práticas
pessoais.
Reflete sobre o
espaço ocupado
pelo esporte na
sociedade
contemporânea,
através
de
diferentes
fontes
de
informação
(jornais,
revistas, livros,
filmes,
documentários
etc.)
relacionando
aos
aspectos
históricos,
políticos
e
sociais.
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SABERES LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

CÓDIG
O

TAP4LEM1

TAP4LEM2

TAP4LEM3

TAP4LEM4

SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
LÍNGUA
ESTRANGEIR A B C D E F A B C D E F A B C D E F
A MODERNA
Entende
a
comunicação
como troca de
ideias
e
de
valores culturais,
sendo
estimulado
a
buscar
expressões
desconhecidas
(estrangeirismo)
usadas
no
cotidiano.
Conhece,
oralmente
as
expressões
de
comunicação
que
informem
estado, opiniões
e sentimentos.
Realiza leitura
de
pequenos
textos
para
acesso
a
informação,
utilizando-a
também
como
meio
de
comunicação no
cotidiano.
Entende
a
organização do
sistema
linguístico, pelo
domínio de uma
base discursiva,
que lhe permita
comunicar-se
com pessoas de
outros países por
meio de textos
orais.
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TAP4LEM5

Utiliza
outras
habilidades
comunicativas
de modo a poder
atuar
em
situações
diversas dentro
do seu cotidiano.
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ANEXO 2 - SABERES EJA II TEMPO DE APRENDIZAGEM IV

SABERES LÍNGUA PORTUGUESA

CÓDIG
O
TAP5LP1

TAP5LP
2

TAP5LP 3

TAP5LP 4

SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
LINGUA
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
PORTUGUESA
Produz
textos
orais utilizando
argumentos
consistentes, de
modo a atender a
diferentes
propósitos
comunicativos e
expressivos,
considerando as
condições
de
produção
do
discurso.
Identifica,
em
textos
de
diferentes
gêneros,
as
variedades
linguísticas
sociais, regionais
e de registro
(situações
de
formalidade
e
coloquialidade).
Identifica
a
função
predominantemen
te (informativa,
persuasiva, etc.)
dos textos em
situações
específicas
de
interlocução.
Analisa
criticamente os
diferentes
discursos,
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TAP5LP 5

TAP5LP 6

TAP5LP 7

TAP5LP 8

TAP5LP 9

inclusive
o
próprio,
desenvolvendo a
capacidade
de
avaliação
dos
textos base.
Lista
coerentemente
pontos positivos e
negativos sobre
um
tema
específico.
Compara textos
quanto
ao
tratamento
do
tema ou quanto
ao estilo, a partir
da observação de
expressões
e
imagens.
Produz
textos
considerando as
diferentes
linguagens e seus
recursos
expressivos como
elementos
de
caracterização
dos sistemas de
comunicação
(informativo,
publicitário,
artístico e de
entretenimento).
Identifica
elementos
de
estrutura
e
organização
textual, utilizando
na produção de
novos textos, a
função
comunicativa
desses elementos.
Utiliza
procedimentos
diferenciados
para a elaboração
do
texto:
estabelecimento
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TAP5LP10

de
tema;
levantamento de
ideias e dados;
planejamento;
rascunho;
revisão;
versão
final.
Articula
conhecimentos da
morfologia
e
sintaxe
na
produção
de
textos,
empregando os
elementos
gramaticais
próprios
da
linguagem
escrita.

SABERES MATEMÁTICA

CÓDIG
O

SABERES

TAP5M2

2º UNIDADE

3º UNIDADE

MATEMÁTIC
A

TAP5M1

1º UNIDADE

Identifica,
interpreta
e
utiliza diferentes
representações
dos
números
naturais,
racionais
e
inteiros,
indicadas
por
diferentes
notações,
vinculando-as a
contextos
matemáticos e
nãomatemáticos.
Seleciona
e
utiliza
procedimentos

A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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TAP5M3

TAP5M4

TAP5M5

TAP5M6

de
cálculo
(exato
ou
aproximado,
mental
ou
escrito),
em
função
da
situaçãoproblema
proposta.
Resolve
situaçõesproblema
que
envolvam
figuras
geométricas
planas,
utilizando
procedimentos
de
decomposição e
composição,
transformação,
ampliação
e
redução.
Identifica
elementos
variantes
e
invariantes,
desenvolvendo o
conceito
de
semelhança.
Utiliza fórmulas
para cálculo de
área
de
superfícies
planas e para
cálculo
de
volumes
de
sólidos
geométricos
(prismas retos e
composições
desses prismas).
Constrói
estratégias (nãoconvencionais e
convencionais,
como a regra de
três)
para
resolver
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TAP5M7

TAP5M8

TAP5M9

TAP5M1
0

situações
que
envolvam
a
variação
de
grandezas direta
ou inversamente
proporcionais.
Resolve
situaçõesproblema
por
meio
de
equações
e
inequações do
primeiro grau,
compreendendo
os
procedimentos
envolvidos.
Observa
regularidades e
estabelece leis
matemáticas que
expressem
a
relação
de
dependência
entre variáveis.
Constrói
um
espaço amostral
de
eventos
equiprováveis,
utilizando
o
princípio
multiplicativo
ou simulações,
para estimar a
probabilidade de
sucesso de um
dos eventos.
Resolve
situaçõesproblema
que
envolvam
o
raciocínio
combinatório e a
determinação da
probabilidade de
sucesso de um
determinado
evento por meio
de uma razão.
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SABERES CIÊNCIAS

CÓDIG
O

SABERES
CIÊNCIAS

TAP5-C1

Promove
a
participação da
sociedade civil
em responder e
buscar soluções
para
os
problemas do
meio ambiente
e
de
desenvolviment
o sustentável.
Reconhece o ser
humano como
parte integrante
da natureza e
articula
sua
ação
às
mudanças nas
relações entre
os seres vivos e
à alteração dos
recursos e dos
ciclos naturais.
Reconhece
o

TAP5-C2

TAP5-C3

papel
da

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F

decisivo
educação

sanitária
preservação
melhoria

na
e
da

saúde pública e
individual.
TAP5-C4

Percebe que os
desgastes
ambientais
estão ligados ao
desenvolviment
o econômico, e,
portanto,
a
fatores políticos
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TAP5-C5

e sociais.
Realiza leitura,
observações e
registros
no
processo
de
experimentação,
comparando
explicações,
organização,
comunicação e
discussão
de
fatos
e
informações.

SABERES HISTÓRIA

CÓDIG
O

SABERES
HISTÓRIA

TAP5-H
1

Reflete sobre
as
relações
entre
as
histórias
individuais
como parte das
histórias
coletivas.
Questiona sua
realidade,
identificando
problemas
e
possíveis
soluções,
conhecendo
formas
políticoinstitucionais e
organizações
da sociedade
civil
que
permitam atuar
sobre a referida
realidade.
Compreende a
formação
de

TAP5-H2

TAP5-H3

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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TAP5-H4

TAP5-H5

nossa
sociedade com
o
uma
construção
plural, na qual
todas
as
matrizes
culturais
e
étnico-raciais
foram e são
igualmente
importantes,
abordando
a
história
e
cultura
dos
indígenas no
Brasil
(Lei
11.645/2008).
Reconhece
fatos históricos
relevantes,
organiza
as
informações,
compreendend
o
conceitos
históricos
relacionados
aos referidos
fatos.
Valoriza
a
preservação da
memória
de
diferentes
segmentos
sociais e de
patrimônios
culturais
e
naturais.
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SABERES GEOGRAFIA

CÓDIG
O

SABERES
GEOGRAFIA

TAP5-G1 Constrói
um
conjunto
de
conhecimentos
referentes
a
conceitos,
procedimentos e
atitudes
relacionados à
Geografia,
favorecendo a
compreensão de
como
as
paisagens,
os
lugares e os
territórios
se
constroem.
TAP5-G2 Percebe
a
evolução
tecnológica e as
novas
territorialidades
em
rede,
analisando
o
papel
dos
transportes e da
comunicação
como
novo
paradigma
da
globalização.
TAP5-G3 Identifica
os
dilemas
socioambientais
e suas relações
com as questões
econômicas,
políticas
e
sociais
(segurança
alimentar,
degradação do
meio ambiente,
consumo
irresponsável e

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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etc).
TAP5-G4 Valoriza
o
patrimônio
sociocultural e
ambiental,
respeitando
a
sociodiversidad
e, reconhecendo
tais patrimônios
como direitos
dos
povos,
indivíduos
e
elementos
de
fortalecimento
da democracia.
TAP5-G5 Desenvolve
diferentes
habilidades que
permitam olhar
o
espaço,
usando
procedimentos
de pesquisa em
Geografia.

SABERES ARTES

CÓDIG
O

SABERES
ARTES

TAP5-A1 Compreende
diferentes
manifestações
de
dança,
estabelece
relações com as
vivências
sociais
cotidianas,
construindo
pontes entre os
diferentes
tempos
históricos
e
sociais.
TAP5-A2 Adquire
o
desenvolviment

1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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o
musical,
entendendo
e
praticando os
elementos
da
referida
linguagem
–
ritmo, melodia e
harmonia
–
como meios de
expressão
e
comunicação.
TAP5-A3 Interpreta
e
aprecia músicas
de
variados
gêneros
e
estilos
construídos pela
humanidade no
decorrer de sua
história,
nos
diferentes
espaços
geográficos.
TAP5-A4 Investiga
e
organiza
informações
sobre a arte,
reconhecendo e
compreendendo
a variedade dos
produtos
artísticos
e
concepções
estéticas
presentes
na
história
das
diferentes
culturas
e
etnias.
(Lei
10.639/03 e Lei
11.645).
TAP5-A5 Experimenta e
conhece
materiais,
instrumentos e
procedimentos
artísticos
diversos
em
Arte (dança e
música),
de
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modo a utilizálos em trabalhos
pessoais,
identificá-los e
interpretá-los na
apreciação
e
contextualizálos
culturalmente.

SABERES EDUCAÇÃO FÍSICA

CÓDIG
O
TAP5EF1

TAP5EF2

SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
EDUCAÇÃO A B C D E F A B C D E F A B C D E F
FÍSICA
Reconhece a
importância do
contato
corporal
consigo e com
os outros, por
meio
de
linguagens que
favoreçam a
expressão das
ideias,
sentimentos e
crenças pelo
movimento.
Analisa
os
padrões
de
estéticos
veiculados
pela
mídia,
relacionandoos
aos
diferentes
significados e
interesses
a
eles
vinculados,
abrindo espaço
ao
debate
sobre consumo
e
trabalho
relacionados
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TAP5EF3

TAP5
EF4

TAP5EF5

ao corpo e ao
movimento (o
comércio de
produtos
dietéticos
modismos das
dietas,
com
programas de
emagreciment
o e atividade
física
veiculados
pela
mídia
etc).
Identifica
a
importância do
lazer como um
direito
essencial a ser
conquistado e
consolidado.
Reconhece, a
partir
da
percepção do
próprio corpo,
hábitos
necessários
para
os
cuidados com
a saúde.
Discute
o
papel
dos
grandes
eventos
esportivos
(olimpíadas e
das copas do
mundo
de
futebol)
e
assuntos
polêmicos
relacionados a
eles
(os
mercados de
consumo
envolvidos, os
interesses
políticos,
a
globalização
no esporte, o
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uso
de
anabolizantes,
a ética e o fair
play,
a
presença
feminina, as
adaptações e
treinamentos
físicos
necessários,
lesões e muitos
outros temas)
estimulando a
pesquisa,
o
debate e ao
confronto de
opiniões.

SABERES LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

CÓDIGO SABERES
1º UNIDADE
2º UNIDADE
3º UNIDADE
EDUCAÇÃO A B C D E F A B C D E F A B C D E F
FÍSICA
TAP51.
Compara
LEM1
expressões
comunicativas
do país em que
vive, com as
de
outros
povos.
TAP52. ComunicaLEM2
se, oralmente e
por
escrito,
sobre o estado,
opiniões,
sentimentos e
informações.
TAP53.
Realiza
LEM3
leitura como
fonte
de
informação e
prazer,
utilizando-a
também como
meio
de
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T
AP5LEM4

TAP5
LEM5

acesso
ao
mundo
do
trabalho e dos
estudos
avançados.
4.
Apreende
a
organização
do
sistema
linguístico,
pelo domínio
de uma base
discursiva que
lhe
permita
comunicar-se
com pessoas
de
outros
países
por
meio de textos
escritos.
5.
Constrói
conhecimento
sistêmico
sobre
a
organização
textual e sobre
como
e
quando utilizar
a linguagem
nas situações
de
comunicação,
tendo
como
base
os
conhecimentos
da
língua
materna.
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Os indicadores se apresentarão da seguinte forma:

Referência
na
Status
Planilha

Definição
Escala

A

NÃO
TRABALHOU

-

B

A CONSTRUIR

0,0

C

CONSTRÓI COM
APOIO
COM 2,5
DIFICULDADE

D

E

F

CONSTRÓI COM
APOIO
SEM 5,0
DIFICULDADE
CONSTRÓI SEM
APOIO E COM 7,5
DIFICULDADE
CONSTRÓI COM
10
AUTONOMIA

Saber não foi trabalhado pelo professor com a
turma durante a Unidade. Essa marcação não
será contabilizada no valor do índice do
educando.
Educando não conseguiu ao longo da
Unidade alcançar a construção do conhecimento
necessário.
Educando construiu alguns conhecimentos
elementares com o apoio do professor e com
dificuldade.
Educando conseguiu avançar sem dificuldade,
mas precisa da mediação do professor.

Educando consegue avançar sem mediação,
porém apresenta um pouco de dificuldade.

Apresenta total avanço em sua aprendizagem.
Realizando sem apoio e sem dificuldade.

