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Resumo  

Este trabalho tem por finalidade apresentar parcialmente os resultados obtidos no estudo e 
pesquisa curricular em construção com a aplicação do Curso: Aprofundando saberes na EJA 
do Projeto: Pró-docência para a EJA (PIBIX/UFS 2011-2012). Neste, põe-se em prática a 
associação das orientações da interdisciplinaridade, interculturalidade e intertextualidade na 
condução didático-pedagógica deste curso oferecido a turmas do ensino fundamental e médio 
nesta modalidade educativa.  
 

Abstract 

This paper aims at presenting the partial results obtained on the curriculum study and research 
in construction with the application of the Course: Deepening knowledge in EJA Project: Pro-
teaching for the EJA (PIBIX / UFS 2011-2012). This puts into practice the guidelines of the 
Association of interdisciplinary, intercultural and intertextuality in conducting educational-
teaching of this course offered to classes of the elementary and high school education in this 
modality. 
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 Introdução 

 Diversidade sociocultural, geracional e cognitiva são características peculiares à 

Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA). Sua concepção epistemológica na atualidade 

implica a consciência do perfil diferenciado do sujeito para o qual se destina esta ação 
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educativa, bem como da sua organização curricular e consequente condução pedagógica. Não 

interessa o nível de escolarização com o qual se esteja lidando profissionalmente na EJA, o 

objetivo a se alcançar é sempre o êxito escolar do aluno.  

 Não é simplesmente garantir o acesso à escolarização já tardia, mas a permanência 

escolar com reflexos na qualificação da pessoa envolvida neste processo. Assim, há que se 

considerar sua especificidade própria, marcada pela diversidade que a caracteriza. Esta 

modalidade da educação brasileira (Brasil, 1988, 1996, 2000) requer da escola, a capacidade 

de inovar e adequar-se a circunstâncias diversas e adversas socialmente. Uma condução 

educacional cujo foco deve ser integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação 

com uma visão de totalidade.  Educar para ajudar o outro a integrar-se consigo mesmo e com 

os outros ao seu redor em todas as dimensões da vida, encontrando seu caminho intelectual, 

emocional, profissional com o qual se realize e contribua para modificar a sociedade da qual 

faz parte. Como afirma Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001): 

A educação de jovens e adultos é um campo de práticas e reflexão que 
inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito. 
Primeiramente, porque abarca processos formativos diversos, onde podem 
ser incluídas iniciativas visando a qualificação profissional, o 
desenvolvimento comunitário, a formação política e um sem número de 
questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar.  

 

 Por isso, o caminho costumeiramente encontrado didaticamente para a condução 

pedagógica da EJA não tem conseguido os resultados previstos e imaginados porque se 

expressam como processos de escolarização destinados a jovens e adultos, mas elaborados e 

desenvolvidos a partir do cânone da escola regular, com seus tempos e espaços rigidamente 

delimitados, constituindo-se assim num dos eixos problemáticos mais discutidos pela 

literatura produzida acerca da EJA recentemente. 

 O objetivo deste artigo é discutir a pertinência de currículos abertos, elaborados a 

partir das realidades a que se destinam a exemplo desta alternativa de viés menos 

convencional e menos rígido, na tentativa de atingir significativa lacuna da educação 

brasileira, especialmente da EJA, a competência leitora e escritora, capaz de possibilitar o 

diálogo e a parceria entre diversos componentes curriculares em associação através do 

desenvolvimento da competência intercultural.   
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 Simplificadamente se reflete sobre o que preceitua a LDB para a escola básica em 

geral (ensino fundamental e médio) para contextualizar o norte curricular adotado pela 

proposta a ser despertada a existir como opção para a organização curricular da EJA. 

  

 

 Perspectivas pedagógicas e constituição curricular  

 Os atos de “como ensinar” e de “como aprender” vem inquietando educadores em 

geral e especialmente os educadores da EJA. Trata-se de um campo político pedagógico que 

deveria ser aproveitado como campo fértil para a inovação prática e teórica já que legalmente 

goza de certa abertura e relatividade para a sua execução (Cury, 2000). Quando se adotam 

concepções restritivas para este fenômeno educativo, o lugar do currículo da/para EJA tende a 

ser entendido como marginal ou secundário, sem maior interesse do ponto de vista da 

formulação política e da reflexão pedagógica (Arroyo, 2005). 

 Quando se analisam os currículos de programas, projetos e de sistemas educacionais 

institucionalizados para a prática da EJA, constata-se uma grande homogeneidade na 

reprodução dos conteúdos do ensino regular, sua organização nas disciplinas e seqüenciação 

(Almeida, 2012). São poucas as experiências que inovam nesse sentido, praticando novos 

perfis curriculares a se expressarem em novas formas de organizar os tempos e espaços de 

aprendizagem. Um elemento complicador na constituição desta identidade pedagógica é ainda 

entendê-la atrelada, associada a exames supletivos cujo aspecto emergencial só atende e com 

certa parcialidade á certificação, ao estado compensatório de restituição do direito privado 

historicamente a esta pessoa (Almeida, 2012).  

 Estes modelos reconhecidos como práticas comuns em todo o território nacional não 

atendem às características específicas nem dos que vivem aqui, nem dos que vivem acolá. 

Situa-se culturalmente distante da população a que se destina, especialmente hoje em tempos 

de juvenilização desta clientela. O paradigma da educação popular de inspiração freireana, 

tomado como referência pelos educadores interessados em qualificar o ensino-aprendizagem 

realizado nesta modalidade educativa está longe de ser priorizado e presentificado em 

currículos de escolarização da EJA.  
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 O engessamento dos sistemas escolares em geral apresenta-lhes o distanciamento dos 

universos culturais do seu entorno, reproduzindo nestes a prática da forma hegemônica dos 

currículos da chamada escola convencional. Na EJA, muitos dos currículos existentes 

distanciam-se cada vez mais das necessidades educativas de adultos sem escolarização, 

trabalhadores iletrados, assim como da crescente massa jovem urbana que, em função da 

dinâmica escolar do Brasil e das pressões oriundas do mundo do trabalho, busca a EJA. 

Assim, esta modalidade atende insuficientemente a todos que a buscam ainda concebida sob o 

estigma de “aceleração de estudos”, esquecendo que estes trazem consigo uma herança 

arraigada na cultura rural desvalorizada, negada ou apagada pela escola que nada de popular 

consegue expressar (Di Pierro e outros, 2001).  

 Segundo a base legal para dirigir a educação brasileira em geral, o Ensino 

Fundamental atingirá o seu objetivo primeiro de propiciar a formação básica do cidadão 

mediante: 

1.  desenvolvimento da capacidade de aprender,  tendo como meios básicos 

o pleno domínio da  leitura, da escrita e do cálculo; 

2.  compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

3.  desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

4.  fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 

Lei No 9.394/1996, art. 32, incisos I-IV). 

 

 Ao tempo em que o Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

 

1. consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 

2.  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com fexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

3.  aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
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4.  compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, Lei No 9.394/1996) 

 

 Reconhecendo as respectivas finalidades apontadas pela lei máxima para cada uma das 

etapas da escola básica, agregam-se ainda as diretrizes a serem observadas no tocante a 

“metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a  iniciativa  dos  estudantes”, bem 

como a destacar  “a  educação   básica,  a  compreensão  do significado da ciência, das letras e 

das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; e a compreensão 

da língua portuguesa como “instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício 

da cidadania” (BRASIL, 1996). 

 De acordo com a atual LDB, conteúdos, metodologias e formas de avaliação 

organizada de tal forma o educando possa demonstrar habilidades e competências para dar 

prosseguimento aos respectivos estudos. Como modalidade da Educação Básica, a LDB atual 

prevê “A educação de jovens e adultos destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”. Assim, cabe aos 

sistemas de ensino assegurar “gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 

efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames”. Assim, além de viabilizar e estimular o acesso á escolarização destes jovens e 

adultos que buscam tardiamente a escola, especialmente, a organização curricular deve 

preocupar-se com a obrigação atribuída ao poder público com “a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si”. 

 Considerando-se que a LDB atual já está completando 16 anos de vigência e que já 

recebeu, particularmente em relação à Educação Básica, uma série de alterações 

significativas, após edição da Lei No 9.475/1997, que alterou o art. 33 da LDB, prevendo a 

obrigatoriedade do respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, outras leis 

promoveram significativas modificações o que se exemplifica com o Parecer CNE/CEB 

(07/2010) que ressaltou a maior parte dessas. Nessa perspectiva, o Parecer CNE/CEB (op. 

cit.) julga “oportuno e necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua 

inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social da Educação Básica, a sua 

centralidade, que é o estudante”. Assim, entende-se que educar exige cuidado e isto quer dizer 

uma propensa indicação para o intercultural.  
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 Destaque especial dá-se à referência ao ato de cuidar. Isto envolve educar, acolher, 

ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de 

si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. Enfrentar o desafio de lidar com o 

outro com a alteridade e seus desafios inscritos na teia das relações humanas e suas 

complexidades. Desenvolver a sensibilidade humana na relação de cada um consigo mesmo, 

com o outro, com tudo o que existe em busca da formação holística, ecológica, global, 

intercultural (Aguado, 2003). 

 Nesse contexto, ainda o referido Parecer CNE/CEB (op. cit.) alerta para a necessidade 

de uma educação redimensionada através de um projeto transformador e libertador que 

influencie significativamente a definição da conduta do percurso cotidiano escolar que deve 

caracterizar comportamentos humanos, respeitando a si e aos outros. Assim, prevê a 

obrigatoriedade do respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, outras leis que 

promoveram significativas modificações na LDB em relação à Educação Básica. E sugere um 

projeto escolar capaz de estabelecer dentre outros componentes flexíveis e variáveis, 

possibilidades para percursos formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e 

características dos educandos em geral. 

 Neste ínterim, à concepção e organização do currículo imbricam-se ambientes físicos, 

didático-pedagógicos e equipamentos que não se reduzem às salas de aula, mas incluem 

outros espaços da escola ou de outras instituições escolares, bem como os socioculturais e 

esportivo-recreativos do entorno, da cidade e mesmo da região. Uma ampliação e 

diversificação dos tempos e espaços curriculares que pressupõe profissionais dispostos a 

reinventar e construir nova mentalidade escolar. Contexto em que se insere a perspectiva 

interdisciplinar ou transferência de métodos de uma disciplina para outra, ultrapassando a 

concepção de um estudo meramente disciplinar, favorecendo a transversalidade do 

conhecimento por meio da ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos 

temáticos.  

 Assim se pode falar de aprendizagem significativa e segundo Santomé (1998, p.42-

43): 

É necessário criar situações de ensino-aprendizagem nas quais a relevância 

dos conteúdos culturais selecionados no currículo possa interagir e propiciar 

processos de reconstrução junto com o que já existe nas estruturas cognitivas 

dos alunos.  
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 Estes facilitam a organização coletiva e cooperativa do trabalho pedagógico, embora 

sejam ainda recursos que vêm sendo utilizados de modo restrito e, às vezes, equivocados. 

Aqui, a interdisciplinaridade é entendida como abordagem teórico-metodológica em que a 

ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, num 

trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento contínuo (NOGUEIRA, 

2001, p. 27). Essa orientação deve ser enriquecida, por meio de proposta intercultural a partir 

de um eixo temático a ser considerado como uma “rede de conhecimento e de aprendizagem”, 

que se expressa por meio de uma atitude que pressupõe planejamento sistemático e integrado 

e disposição para o diálogo. 

 Documento da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para a 

concretização da interdisciplinaridade, as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio prescrevem a organização do currículo em áreas de conhecimento e o uso das  

várias possibilidades pedagógicas de organização, inclusive espaciais e temporais, e 

diversificação de programas ou  tipos de estudo disponíveis, estimulando alternativas, de 

acordo com as características do alunado e as demandas do meio social, admitidas até as 

opções feitas pelos próprios estudantes. Relevância maior desta orientação indica-se para a 

EJA cujas diretrizes curriculares também destacam em especial a interdisciplinaridade, por 

entender que neste contexto especial e específico esta orientação é mais que necessária para 

que as funções atribuídas a esta modalidade escolar desencadeie-se como uma situação 

compensatória, mas também alcance o aspecto de equidade ou justiça social pretendido, 

chegando á função qualificadora, prevendo uma educação ao largo da vida, nunca um 

processo concluído. ( Brasil, 2000, Unesco, 2010).  

 Assim, assume-se o princípio de que “todo conhecimento mantém um diálogo 

permanente com outros conhecimentos”, e que “o ensino deve ir além da descrição e 

constituir nos estudantes a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que 

são mais facilmente  alcançáveis  se  as  disciplinas,  integradas  em  áreas  de conhecimento, 

puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, para o estudo comum de problemas 

concretos, ou para o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação”. Enfatizam 

que o currículo deve ter tratamento metodológico que evidencie a  interdisciplinaridade e a  

contextualização. 

 A organização e gestão do currículo, seja a abordagem disciplinar, pluridisciplinar ou 

interdisciplinar, requer a atenção criteriosa da instituição escolar, porque revela a visão de 
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mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organiza o trabalho do estudante. 

Nela perpassam os aspectos da organização escolar desde o planejamento do trabalho 

pedagógico à gestão administrativo-acadêmica ou à organização do tempo e do espaço físico e 

à seleção, disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o 

conjunto das atividades que se realizam no espaço circunstancial social e ao ecossistema. 

 

  

 Uma sequência didática a exemplificar-se 

Texto: Saneamento Básico (gênero cinematográfico). Direção e Roteiro de Jorge 

Furtado. 

Eixo temático: Saneamento básico 

Objetivos: 

• Identificar os vários significados atribuídos a partir do texto para a expressão: 

saneamento básico; 

• Refletir sobre a presença/ausência de saneamento básico para uma comunidade; 

• Analisar semanticamente algumas das estruturas linguísticas do texto. 

• Redigir ponto de vista a respeito de comportamentos apresentados pelo texto 

• Opinar sobre situações presentes no texto. 

• Caracterizar o papel de algumas palavras presentes na constituição do texto. 

• Associar o tema explorado pelo texto ao seu título, palavras-chave, e principal 

ideia por ele discutida. 

• Identificar características do respectivo gênero textual 

• Caracterizar a relação entre saneamento básico, saúde, desenvolvimento local, 

valor social. 

• Resolver as situações matemáticas apresentadas pelo texto a fim de esclarecer 

comportamentos e escolhas sociais. 

• Expressar-se a respeito da temática que norteia a elaboração do texto em análise. 

• Desenvolver a interculturalidade através da comparação entre pontos de vista 

diferentes sobre o texto  

  

Conteúdos:  
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 Destacam-se conteúdos possíveis de se identificarem com os respectivos 

componentes curriculares: 

- Português: gênero textual “cinema”, relação entre título e tema, mensagem ou 

objetivo da elaboração textual, papel das palavras substantivas e adjetivas na 

constituição do texto, a considerar especialmente a presença de suas respectivas 

flexões na constituição do texto. 

- Arte: características do gênero textual – cinema a destacar-lhe o que se denomina 

por: 1) Roteiro; 2) Figurino; 3) Cenário; 4) Trilha Sonora 5) Aspecto artístico-literário.  

- Matemática: Representação matemática das operações matemáticas sugeridas no 

desenvolvimento do texto; expressões matemáticas a se traduzirem em resolução de 

problemas e diversas configurações, demonstrativos destas expressões numéricas. 

- Ciências Naturais: A relação entre saúde, saneamento básico e meio ambiente. 

- Ciências Sociais: a relação entre saneamento básico, exercício da cidadania e 

infraestrutura. A relação entre trabalho(s) e saneamento básico 

 

Condução Metodológica:  

 Através do desenvolvimento prioritário das atividades da leitura e da escrita, 

numa perspectiva interdisciplinar, intercultural e intertextual, realizam-se trabalhos 

individuais, bem como a partir da formação de grupos a considerar a aprendizagem 

experimental e colaborativa. Na formação de grupos, preocupa-se em desencadear a 

competência intercultural a partir do caráter natural e peculiar da heterogeneidade 

existente seja pela diversidade geracional ou cognitiva a fim de trabalhar estes 

conflitos. 

   

a- Etapas: 

1) No primeiro dia da semana, todos assistem juntos ao filme. 

2) Realiza-se um primeiro debate coletivo a respeito da compreensão, gostos, etc 

sobre o texto.  

3) Especialmente, se destacam as características deste gênero textual. 

No dia seguinte, numa folha de papel individual são distribuídas as questões abaixo 

para serem debatidas pelos grupos (denominadas na atividade como: Expressão 

Oral). 
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4) Indica-se a necessidade de se eleger um redator ou escriba para cada grupo, bem 

como um coordenador do debate através da leitura em voz alta de cada uma das 

propostas apresentadas. 

5) Acompanham-se as discussões e solicita-se que cada grupo apresente em plenária 

as repostas registradas após o consenso do grupo. 

6) Ouvem-se as respostas que são apresentadas a partir das diferenças sem repetir as 

coincidências. 

7) Confirmam-se as respostas adequadas e redefinem-se os equívocos apresentados. 

8) No terceiro dia, apresenta-se uma proposta de escrita individual (narrativa- 

descritiva ou dissertativa a ser escolhida pelo aluno) a partir das imagens 

(presentes ao final desta atividade) de algumas passagens do texto com algumas 

apresentações orais, cada um a depender do seu nível de escolaridade e 

desenvoltura em relação à escrita. 

9) No quarto dia, mais uma atividade a desenvolver a escrita depois do 

desenvolvimento oral a partir de reflexões que estabelecem vínculos com 

conhecimentos de várias áreas do conhecimento (Equivalente ao que se propõe na 

parte: Expressão Oral e escrita). 

10) No quinto dia, os alunos são convidados a perceberem no texto algumas questões 

de ordem moral, ecológica, histórica e geográfica, além de linguística. 

11) Por fim, os alunos são convidados a expressar matematicamente sobre uma 

situação desta natureza apresentada pelo próprio texto. 

 

b- Propostas 

Expressão Oral 

A. Qual o título do texto? Que compreensão você apresenta, reconhece para a 

expressão que o identifica? 

B. Que temas são retratados pelo texto? Qual deles lhe chamou a atenção? Por 

quê? 

C. Relaciona-se este texto cinematográfico com outros já vistos por você? Quais? 

Em quê? 

D. Que gênero cinematográfico foi solicitado ou deveria ser criado pelos 

moradores da cidade? 
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E. Quais os significados apresentados para ficção? A personagem formada em 

Administração e a funcionária pública concursada sabiam o significado da 

palavra – ficção? Como foi solucionado o problema de desconhecimento da 

referida palavra? 

F. Marido e mulher divergiam muito no início do texto. Quais os motivos desta 

divergência? E no final do texto continuavam a divergir? 

G. Que pessoa não acreditava que o problema da cidade seria resolvido? Por quê? 

H. Como as personagens organizaram as partes do gênero textual 

cinematográfico: 1) Roteiro;  2) Figurino; 3) Cenário; 4) Trilha Sonora?  

Expressão Oral e Escrita 

1) Lembra-se da cena: um casal na beira do rio tomando uma cerveja, a garota 

reclama pelo rapaz ter jogado a lata de cerveja no rio... e ela joga no mato? Opine 

sobre isso. 

2) Lembra-se da cena: o marido criou a história, a esposa escreve a ideia dele e 

assina o roteiro. 

3) Analise o discurso direto: “ Esse é o riacho? Cheiro ruim!!!” 

4) Em que região do país se passa a história? Que elementos comprovam a sua 

resposta? 

5) As pessoas falando e saindo fumaça da boca. O que isso indica? De que parte 

do país? Por quê? 

6) Isto é coisa de polonês. Isto é coisa de Venesiano. Qual a origem ou 

nacionalidade relacionada a estes adjetivos pátrios? 

7) Numa parte da narrativa, o prefeito vai tirar foto da obra e lá deixa uma placa 

informando sobre aquela obra. Como analisa isto? 

8) Dor de reumatismo. Cólica renal. O que diferencia estas dores? A que órgão do 

corpo humano se referem essas dores? Qual a dor mais intensa? 

9) Ela é uma profissional de agência? Não é de família mesmo! Qual a inferência 

que se faz sobre o texto e que provoca o humor no texto? 

 

Análise linguística 

10) Monstro da fossa. Monstro do fosso? Qual a diferença? Quais os tipos de texto 

que se conhece assistindo a este filme?  

11) O texto se elabora a partir da metalinguagem. Sabe o que isso quer dizer? 
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12) “Eu espero que depois deste filme, ninguém mais fique na fossa.” Que 

significados podem assumir no contexto esta fala? 

13) “Eu tenho recebido muitas propostas, até de trabalho” disse a atriz principal do 

filme: O Monstro do fosso. Que pressupostos se realizam com esta fala? 

 

Análise Sociocultural e Ecológica 

14) Como Pagamento aos primeiros atores – dois rapazes: “Tem bananas ali para 

vocês!” 

15) Paris. Londres. Barcelona. Onde ficam estas cidades? Por que foram citadas no 

texto? Quando? 

16) Como era a cidadezinha onde se passa a história dos textos: Saneamento básico 

e Monstro do fosso antes do filme que fizeram?  

17) Por que o filme foi feito? 

18) Qual o problema que a cidade tinha e do qual se toma conhecimento no início 

do filme? Conseguiram resolvê-lo? Que aconteceu no final do texto? 

19)Como ficou a cidade depois do fenômeno: Monstro do Fosso? 

20) Cumpriu-se a profecia do pai de Marina? 

21) Quem demonstrou mais amor no texto? Por quê? 

22) Que avaliação você faz do texto? Que lhe ensinou? 

 

Análise Matemática  

23)O mestre de obras disse á responsável da prefeitura: “ Preciso de 200 sacos de 

cimento. São 15 metros cúbicos. Cada metro gasta 15 sacos”.  Ela  falou que daria 

130 sacos. Ele retrucou: “No mínimo 175”. Ela disse que daria 140 e não falariam 

mais disso. Afinal, quantos sacos de cimentos eram necessários? 

24)Represente esta situação, com uma expressão matemática, um gráfico ou 

tabela. 

25) Numere  as imagens abaixo considerando a ordem dos fatos na narrativa?  

           (  )   (  )        (  ) 
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   (  )    (  ) 

 Fonte: http://registrodigital.wordpress.com/2008/06/25/saneamento-basico-o-filme/ 

 26) Pesquise na internet informações acerca da questão do saneamento básico nas  

 cidades brasileiras. 

 Através desta sequência didática, pretende-se exercitar uma prática pedagógica capaz 

de favorecer o acolhimento ao conhecimento prévio dos alunos segundo orientações 

freireanas, bem como a interação entre diferentes saberes em torno do tema a partir de 

diferentes óticas, num espaço de heterogeneidade e pluralidade comum em salas de aula e 

especialmente em salas da EJA assim organizadas: (nível 1- séries iniciais do ensino 

fundamental, nível 2- séries finais do ensino fundamental e nível 3 – equivalente ao ensino 

médio), situadas na diversidade do movimento das relações intersubjetivas.  

 Com uma sequência didática, assim organizada procurou-se desenvolver o papel 

socioeducativo, cultural e ambiental fundamentando-se no pressuposto do respeito e da 

valorização das diferenças, contemplando uma revisão do rito escolar tradicionalmente 

instituído pela abordagem de disciplinas isoladas. Mas, basear-se no alcance de competências 

e habilidades apontadas para cada nível de escolarização pretendido (inicial do Ensino 

Fundamental), (final do Ensino Fundamental) e EM (Ensino Médio). Através do enfoque em 

eixos temáticos, habilidades ou descritores que correspondem às competências a serem 

atingidas.  

  

 Considerações Finais 

 Uma redefinição do perfil curricular para a EJA, apoiado nas Diretrizes Curriculares 

para EJA e nas novas concepções curriculares para a Educação Básica, pressupõe uma adesão 

à opção por organizar-se a partir da definição de eixos temáticos norteadores desta 

organização curricular. Parte-se do entendimento de que este referido estudo deve aglutinar 

ações diversas sob diferentes enfoques porque o eixo temático organiza a estrutura do 

trabalho, limita a dispersão temática e fornece o cenário no qual são construídos os objetos de 

estudo. Permite a concretização da proposta centrada na visão interdisciplinar, pois facilita a 
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organização dos assuntos, de forma ampla e abrangente, a problematização e o encadeamento 

lógico dos conteúdos e a abordagem selecionada para a análise e/ou descrição dos temas.  

 Este recurso facilita também o desenvolvimento do aspecto intercultural, pois propicia 

o trabalho em equipe, além de contribuir para a superação do isolamento das pessoas e de 

conteúdos fixos. Assim todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem possuem a 

liberdade de escolher os temas, assuntos que desejam estudar, a partir de sua contextualização 

situacional e necessidade intersetorial para atender à interface com os outros aspectos da 

própria vida. Um exemplo de prática para a reorientação curricular para a EJA foi sugerida 

através deste trabalho. 

 Tal concepção envolve elementos constitutivos da gestão e das práticas docentes como 

infraestrutura favorável aliada á prática por projetos, respeito ao tempo escolar do estudante, 

uma avaliação planejada e articulada entre os respectivos pares da ação pedagógica, um novo 

perfil de professor, bem como novo perfil do papel da direção escolar. Tudo isso sem perder 

de vista o foco na valorização da leitura e da escrita, conferindo sempre atenção individual ao 

estudante, bem como sugerindo atividades complementares e parcerias com outros setores da 

sociedade.  
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