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RESUMO 
 
Este trabalho é parte da investigação de mestrado em educação, realizado no período de 
2010 a 2012 na UFRN, vinculado a Linha de pesquisa: Práticas Pedagógicas e Currículo 
e têm como objeto de estudo os currículos praticados no cotidiano da EJA. Relaciona-se 
aos saberes/fazeres das professoras no Centro Educacional Dr. Amorim-CEPA, no 
município de Assú/RN, articulando-se ao desejo de entender como as professoras têm 
pensado, organizado e praticado os currículos de modo a considerar as diversas 
situações presentes no cotidiano escolar. Neste sentido, recorremos aos fundamentos da 
pesquisa qualitativa e apresentamos neste texto, uma análise dos resultados percebidos 
com as observações-participantes. Dentre eles destacamos as regulações e emancipações 
curriculares, ancorados na perspectiva teórica dos estudos do cotidiano. 
 
Palavras-chave: Currículo. EJA. Cotidianos. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work is part of the research master's in education, conducted from 2010 to 2012 in 
UFRN bound Line of research: Curriculum and teaching practices and have as their 
object of study curricula practiced in everyday adult education. It relates to the 
knowing/doing the teachers in the Centro Educacional Dr. Amorim-CEPA, the city of 
Assú/RN, articulating the desire to understand how teachers have thought, arranged and 
performed the curricula in order to consider the various situations in everyday school 
life. Thus, we turn to the fundamentals of qualitative research presented in this paper, an 
analysis of the results with the observations perceived-participants. Among them we 
highlight the regulations and emancipation curriculum, grounded in the theoretical 
perspective of studies of everyday life. 
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01.Considerações Iniciais 

 

O debate em torno dos currículos praticados no cotidiano da Educação de 

Jovens e Adultos se constitui temática central deste trabalho e articula-se as 

observações-participantes realizadas na Escola/campo de pesquisa, inscrevendo-se no 

contexto sociológico do conhecimento regulação e do conhecimento emancipação, 

como também na perspectiva teórica dos estudos do cotidiano. 

A problemática decorre do contexto teórico/prático de como nessa modalidade 

de ensino o currículo é pensado/praticado, reconhecendo que esse é um campo de 

tensões e conflitos onde se travam várias lutas, perspectivas, aspirações e objetivos de 

escolarização e formação. 

A realização dessa investigação foi possível em função da realidade 

pedagógica percebida ao longo de nossa militância nesse espaço/lugar da Educação de 

Jovens e Adultos no Centro Escolar Dr. Pedro Amorim, doravante CEPA, sendo que um 

dos fatores que mais nos chamava atenção relacionava-se ao alto índice de evasão, 

repetência e reprovação na modalidade entre os anos de 2006 a 2010. Amparados e 

preocupados com esses dados, elencamos algumas questões/hipóteses que pudessem ser 

discutidas e delimitamos esses questionamentos às práticas curriculares cotidianas das 

professoras. Estar no universo da prática cotidiana de certo modo nos conduziria a 

possíveis análises e explicações das estruturas vigentes e acontecimentos não 

programados, o que de fato constatamos e possibilitou-nos a descrição, argumentação, 

reflexão e produção de uma compreensão significativa do objeto de estudo. 

Enfrentar o desafio de mergulhar no cotidiano de um grupo de professoras da 

EJA com todos os sentidos e significados atribuídos no contexto, exige no mínimo do 

pesquisador a consciência de que no cotidiano, microrrevoluções acontecem 

diariamente e de forma indeterminada, portanto, é impossível prever um tratado que 

atenda completamente essas “microfísicas” e o seu contexto. Nossa proposta foi 

adentrar nessas descontinuidades, sinuosidades, espaços de fuga, fruição de sentidos e 

construirmos um jeito de olhar e entender os cotidianos da EJA de forma mais interativa 

e compreensiva. 



Entre as muitas tendências, perspectivas e paradigmas assumidos ao longo da 

história da escola e do currículo, nosso trabalho se volta necessariamente à concepção 

que estamos considerando relevante para melhor entender o nosso objeto de estudo – os 

currículos praticados nos cotidianos da Educação de Jovens e Adultos (PINHEIRO, 

2007; OLIVEIRA, 2009). Delimitamos nossa discussão a partir da abordagem 

sociológica da complexidade (MORIN, 2010) e do conhecimento regulação e 

emancipação (SANTOS, 2007, 2008a, 2008b e 2010), pois a partir de seus pressupostos 

somos capazes de adentrar no universo do cotidiano (CERTEAU, 2011) e nele perceber 

o que ainda não é contemplado pelo paradigma da ciência moderna, mas que é tão 

importante quanto o já cristalizado pela sociedade e a escola.  

A investigação se deu no município de Assú, localizado na região oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, no CEPA, e contou com a participação de 04 (quatro) 

professoras que lecionam no 1º e 2º Segmentos da EJA. A opção por essa escola 

justifica-se pelo fato de ser pioneira no trabalho com essa modalidade de ensino no 

município e também por termos desenvolvido um trabalho de pesquisa em nível de 

especialização neste espaço/lugar acerca da formação continuada das professoras.  

A fim de melhor entender como essa complexidade se manifesta nos 

espaços/lugares dos currículos praticados na EJA, analisamos os saberes/fazeres 

curriculares das professoras no cotidiano do CEPA, a partir dos eixos: organização do 

ambiente prático, a abordagem dos conteúdos, as relações ensino e aprendizagem, seus 

saberes/fazeres pedagógicos e as artes de fazer no/do/com os cotidianos da EJA na 

referida escola. Percebemos com esta análise que os espaços/lugares de ensino são 

regulados tanto por saberes prescritivos do currículo oficial, como também por outros 

saberes solidários emergentes (SANTOS, 2007), suscitados nas relações professoras e 

alunos. 

02. As regulações e emancipações dos currículos praticados no cotidiano da EJA 

 

Nesse contexto discursivo de apresentação de saberes e conhecimentos 

vivenciados no cotidiano escolar da EJA, inscrevem-se alguns dos nossos objetivos de 

pesquisa e para alcançá-los recorremos à orientação procedimental da Observação 

Participante, a fim de identificarmos como estes são abordados e em que pressupostos 

estão assegurados e se de fato correspondem às expectativas deste grupo de professoras 

nesta modalidade atendida. O cotidiano observado nos apresentou diferentes situações 



de uso de saberes/fazeres, pois em certos momentos foi incisiva a prática racional 

cientificista, em outros, timidamente se percebeu novas táticas operacionais dos sujeitos 

praticantes. 

As descrições são apresentadas no texto enquanto fonte de uma realidade 

vivenciada de perto como sugere a leitura de Santos (2000) sobre mapas de grande 

escala na Sociologia Cartográfica, onde o cotidiano se traduz num espaço especifico das 

diversidades. Portanto, é sobre esse cotidiano observado nas salas da Educação de 

Jovens e Adultos, no CEPA, através das práticas das professoras, que estamos 

construindo nossa análise acerca do objeto de estudo. 

As análises são realizadas em função das práticas pedagógicas e curriculares 

observadas, sendo que a ênfase incide sobre os seguintes eixos: a organização do 

ambiente prático; a abordagem dos conteúdos; as relações ensino e aprendizagem; os 

saberes/fazeres das professoras e as artes de fazer do/no/com o cotidiano. 

 

2.1 A organização do ambiente prático 

 

A organização do ambiente prático das salas de aula observadas apresenta 

características bem uniformes. Na maioria das observações feitas, as carteiras estavam 

dispostas em filas transmitindo uma perspectiva de ordem, linearidade e padronização. 

O quadro-de-giz é outro instrumento à disposição dos/as alunos/as e professoras em sala 

de aula que sempre se encontrava limpo e em precárias condições de uso. Quanto à 

ventilação as salas dispõem de um ou dois ventiladores oferecendo poucas condições 

para os/as alunos/as, tendo sido inclusive motivo de reclamações e reivindicações de 

alunos/as. Em uma de nossas observações percebemos claramente essa reivindicação: 

 

Durante uma aula de Português com recorte e colagem, os alunos 
tentam desenvolver a atividade e o ventilador não colabora, 
espalhando os recortes. A professora desliga por alguns momentos o 
ventilador, mas os alunos não suportam o calor e começam a reclamar 
e dizem que vão fazer um abaixo-assinado para que seja colocado ar-
condicionado, pois assim não dá para fazer suas atividades em paz. 
(OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA SALA DE AULA DA 
PROFESSORA “POESIA”.) 

 

Neste sentido, algumas reflexões se fazem necessárias para que tenhamos uma 

compreensão mais ampliada desta realidade. Certamente, em muitos casos, a ausência 



de recursos provoca o surgimento de desfavoráveis condições de trabalho, 

obstaculizando um processo qualitativo de ensino e aprendizagem. Ora, se estamos 

vivendo um momento na sociedade em que o acesso ao conhecimento se faz 

preferencialmente pelo uso dos diferentes recursos tecnológicos, a sala de aula enquanto 

espaço de socialização e construção de saberes deve dispor no mínimo de alguns desses 

recursos, especialmente quando esta realidade envolve pessoas jovens e adultas em 

processo inicial de escolarização e que de uma forma ou de outra têm contato com 

desses recursos que irrevogavelmente comunicam, formam e informam um determinado 

tipo de conhecimento.  

Essa organização da sala de aula é reconhecida historicamente como uma 

necessidade de generalizar o ensino dos conteúdos, denominada de “cultura geral” para 

outras camadas sociais, ou seja, resolver o problema de como ensinar ao mesmo tempo 

a um número máximo de alunos (ZABALA, 1998).  

 

A professora distribui o material para que os alunos/as em suas 
respectivas carteiras façam o recorte e colagem individualmente. Mas 
o material é insuficiente e os alunos/as buscam outros materiais com 
seus colegas, mas a forma de organização das carteiras na sala impede 
essa socialização. Os/as alunos/as por conta própria vão se 
organizando em pequenos grupos e encontram a resolução para este 
problema do pouco recurso. (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA 
SALA DE AULA DA PROFESSORA “POESIA”.) 
 

 
Considerando a emergência desse contexto no cotidiano escolar acreditamos 

que a organização do ambiente prático sofre alterações quando os sujeitos envolvidos 

são desafiados a reorganizá-los em função de suas necessidades. 

Essa ruptura com o modelo de organização do ambiente prático uniforme foi 

percebida nas aulas da professora “Musical” que vez por outra conduz os alunos da EJA 

para a sala da biblioteca ou de vídeo para proferir suas aulas. Nesses espaços a 

organização é outra e permite que os alunos trabalhem em grupos menores, socializam 

experiências, falas e o próprio conteúdo programado. 

 
A professora musical numa aula de Ensino da Arte vai até a sala do 5º 
ano 02 e convida os alunos a se dirigem a sala de leitura. Ao chegar ao 
ambiente os alunos se acomodam nas cadeiras que estão em torno das 
mesas. A professora prepara o datashow e o notebook e apresenta os 
slides. Os alunos ficam atentos aos slides tanto em função da 
praticidade quanto das imagens dispostas nestes. No ambiente 
encontramos uma boa quantidade de livros, mapas, cartazes e outros 



objetos portadores de leitura. (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA 
SALA DE AULA DA PROFESSORA “MUSICAL”.) 

 

Essa atitude da professora “Musical” demonstra uma nova maneira de abordar 

o conteúdo programado, implicando de antemão um planejamento do ambiente e 

consequentemente da metodologia a ser utilizada. Percebemos que essa forma de agir da 

professora demonstra uma preocupação com o aprendizado dos alunos, assim como 

também representa um determinado conhecimento acerca de alguns recursos 

tecnológicos disponíveis na escola enquanto auxiliares do processo ensino e 

aprendizagem. 

 

2.2 A abordagem dos conteúdos  

A discussão em torno dos conteúdos e suas formas de abordagem nos remete 

inicialmente à sua função social e às concepções que os fundamentam, o processo 

educativo escolar. Tomando por base o ensino desenvolvido na EJA e em outros níveis 

de ensino, podemos considerar que além das inúmeras afirmações feitas em documentos 

oficiais acerca do que, como e para que ensinar, o papel capital que a sociedade atribui à 

educação escolar tem sido o de selecionar os melhores em detrimento da capacidade de 

prosseguir um percurso de formação acadêmica, levando-os a uma situação reconhecida 

de prestígio. Esses esforços têm explicado a valorização de um determinado modo de 

aprendizagem sobre outra, ou seja, há conteúdos que se apresentam como mais 

importantes e relevantes à formação do sujeito. Sobre essa realidade observamos que há 

uma necessidade de potencializar os objetivos propedêuticos (ZABALA, 1998) do 

ensino escolar.  

Nessa abordagem, a realidade da EJA aponta que os conteúdos devem 

representar um movimento intensivo e permanente de reflexão, já que para este grupo 

de pessoas o que se ensina tem relação direta com o seu cotidiano. As necessidades de 

apreender e entendê-los vincula-se na maior parte das vezes a questões de 

sobrevivência, participação, integração e mudança de situação existencial. Por isso 

mesmo, quando de sua definição, seleção, organização, as professoras devem ter como 

ponto de partida a diversidade de saberes/fazeres desses alunos tecidos histórica e 

socialmente na prática cotidiana. 



Nas observações participantes, realizadas na escola/campo de pesquisa, 

avaliamos que a abordagem dos conteúdos assume um caráter mais propedêutico do que 

propriamente transversal e integrador de outros saberes/fazeres. Predomina entre as 

professoras a percepção de transmissão linearizada, com base em conteúdos 

disciplinares contidos nos livros didáticos. Mesmo quando as professoras empreendem 

esforços em dinamizar a forma de apresentá-los termina por prevalecer a organização 

hierarquizada, especializada. 

Na maioria das observações percebemos sem esforço crítico e reflexivo que a 

abordagem conteudística não passa de uma mera especulação do conteúdo pelo 

conteúdo. 

 

A atividade proposta à turma do 2º período era de recorte e colagem 
do alfabeto, tinha como objetivo recortar as letras e logo depois 
formar palavras e frases. Os alunos foram chamados ao quadro para 
escrever as palavras recortadas e coladas. Em seguida a professora 
solicitou que classificassem as palavras em monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA 
SALA DE AULA DA PROFESSORA “POESIA”.) 

 
 

Nessa atividade desenvolvida pela professora “Poesia”, percebemos que há 

uma predominância de uma abordagem sintética do conteúdo de alfabetização, ou seja, 

o método aplicado é amplamente racional tecnicista. Há uma intenção de instruir 

partindo do simples (no caso as letras) para o todo (as palavras), num processo 

cumulativo onde o aluno aprende as letras, depois as sílabas, as palavras, frases e, por 

fim, o texto completo. Sem adentrar no mérito dos processos de alfabetização, mas 

tomando-o enquanto ponto de partida para esta análise é sabido que o método sintético 

considera a língua escrita objeto de conhecimento externo ao aprendiz e, a partir de 

então realiza uma análise puramente técnica de seus elementos. 

Deste modo, a seleção e organização dos conteúdos não podem ser definidas 

em função de uma matriz ou grade curricular convencional, mas em função de temáticas 

estabelecidas como relevantes à vida dos alunos jovens e adultos. Com isso não estamos 

afirmando que se deve dispensar ou excluir deste processo os conteúdos científicos das 

disciplinas, ao contrário, acreditamos que estes devem ser organizados tomando por 

base o grupo de alunos da EJA com experiências específicas de vida, trabalho e cultura. 

A abordagem dos conteúdos deverá permitir o aprofundamento dos saberes dos alunos 

para que estes possam relacionar melhor com as situações vividas em seu cotidiano. 



 
2.3 As relações ensino e aprendizagem 

 

Analisar os currículos praticados no cotidiano da EJA envolve 

indispensavelmente um olhar reflexivo, complexus e interpretativo acerca das relações 

interativas entre ensino e aprendizagem, dito de outro modo, entre professor e aluno, 

conteúdo e forma, pensamento e ação. Todos os sujeitos, objetos e ações colaboram 

para a definição do contexto do que comumente denominamos de ensino e 

aprendizagem, particularmente no espaço escolar. Nosso olhar neste contexto se refere à 

produção e construção de conceitos/conhecimentos decorrentes dessa interação. Os 

papéis que os ensinantes assumem nessa relação definem em parte o processo, já que 

outros aspectos externos incidem sobre essa realidade. 

Na Educação de Jovens e Adultos essa relação de interdependência é tão 

necessária, quanto urgente, tendo em vista que as experiências neste campo têm sido 

marcadas por situações de fracasso, evasão e repetência, especificamente na 

escola/campo onde a pesquisa acontece. Se observarmos bem e de acordo com a 

caracterização feita sobre a modalidade nessa escola , podemos analisar que o processo 

de ensino/aprendizagem de certa forma colaborou para a definição do quadro 

situacional da EJA.  

 
A professora chega à sala conduzindo seu material e por alguns 
minutos ficou a esperar os alunos, folheando o livro didático e o plano 
de aula. Os alunos foram chegando aos poucos e apresentando 
comportamentos agressivos, tanto verbal como físicos, chutando as 
carteiras, falando palavras pouco convencionais na sala [...] a 
professora interviu de forma tímida no comportamento dos alunos. 
Não conseguia a concentração para o desenvolvimento da atividade. 
Mesmo assim copia o conteúdo no quadro e tenta sem muito êxito 
explicá-lo [...] no final da aula a professora se aproxima e me confessa 
individualmente que os alunos não querem nada com nada, que 
dificilmente assistem às aulas e por isso mesmo não aprendem.  
(OBSERVAÇÃO-PARTICIPANTE NA SALA DE AULA DA 
PROFESSORA “ESTROFE”.) 
 

 
A partir desta situação percebemos que há ainda uma explicação bastante 

centrada no aluno da EJA como sendo o responsável exclusivo por sua aprendizagem. A 

professora inibe nesse contexto as questões socioeconômicas e culturais que 

transversam o momento da aprendizagem. Na referida sala de aula há uma 

predominância de alunos com faixa etária entre 14 e 18 anos que são, em sua maioria, 



egressos do ensino fundamental regular e por algum motivo fracassaram naquela 

empreitada de ensino, sendo empurrados para a EJA como forma compensatória de 

avançar na formação. 

 

2.4 Os saberes/fazeres das professoras 

 

Quando nos reportamos à perspectiva de saberes/fazeres das professoras na 

EJA no contexto curricular recorremos também aos seus processos de formação inicial e 

continuada, pois compreendemos que todo saber/fazer pedagógico emana e se articula à 

determinada concepção de educação e ensino que por sua vez está relacionado a 

princípios filosóficos, científicos e experienciais adquiridos ao longo de sua formação 

humana e profissional. 

Neste contexto, estamos entendendo saberes/fazeres enquanto conhecimentos 

elaborados na e pela experiência dos sujeitos em suas relações sociais, políticas, 

culturais e que se traduzem num certo modo de compreender e agir no mundo. De 

acordo com Charlot (2005) o saber é uma forma de compreender como o sujeito 

apreende o mundo, como se constrói e transforma a si próprio. Essa forma de 

compreensão declara suas opções e impulsiona a realizar determinadas atividades. Mas 

nem sempre esse saber/fazer está vinculado àquilo que a sociedade considera relevante e 

legítimo. Há uma dicotomização e hierarquização de saberes em função de uma 

realidade também dicotomizada e hierarquizada em classes e guiada pela lógica 

científica. 

Em uma das observações participantes realizadas na escola/campo de pesquisa 

foi possível perceber que a professora prioriza um tipo de saber/fazer em detrimento de 

outro. 

 

Em uma aula de Português sobre “Classes de Palavras” a professora 
escreve no quadro de giz alguns conceitos sobre o tema a partir de um 
livro didático do ensino fundamental regular [...] após a escrita, 
explica os conceitos, as divisões e algumas formas de utilização na 
linguagem. Depois da explicação expositiva, volta ao quadro de giz e 
escreve dois textos poéticos seguidos de um exercício de verificação. 
O exercício desta feita relacionava-se a uma classe de palavra: os 
substantivos. Os alunos tinham dificuldades de discernir um 
substantivo do outro e não conseguiam conceituar ou caracterizar 
segundo sua tipologia. A professora tentou explicar a partir dos 
exemplos já postos no texto poético, mas a duvida continuava. 



(OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA SALA DE AULA DA 
PROFESSORA “LIRISMO”.) 

 
 

A prática da professora “Lirismo” nesta aula apresenta fortes indícios de um 

modelo pedagógico e curricular arraigado em concepções pedagógicas tradicionais, em 

que o conteúdo do livro didático se constitui um fim. A didática utilizada neste caso é 

mais instrumentalizadora, com poucos traços de uma didática fundamental que 

contemple o universo vocabular e cultural do cotidiano dos alunos.  

A prática da professora nesta relação é contingente de outro tipo de saber/fazer, 

pois todo saber/fazer tem uma natureza epistemológica, ontológica e axiológica anterior, 

afinal nenhuma prática é neutra ou se faz divorciada de um contexto. O que está 

subsidiando suas ações está relacionado a um saber/fazer sobre a profissão apreendida 

em grande parte na sua formação inicial, mas também demonstra as fortes influências 

das fontes sociais e culturais de que participa.  

Na descrição desta aula o saber/fazer da professora tem bases epistemológicas 

nas concepções tradicionais (acadêmicas e tecnicistas) de ensino (GÓMEZ, 1998) nas 

quais a professora e o conteúdo assumem papéis de destaque na relação 

ensino/aprendizagem e o aluno é visto como mero receptor de informações necessárias à 

sua formação. No enfoque academicista o professor expõe os conteúdos do currículo de 

acordo com o nível da turma de forma homogênea, no qual seus saberes/fazeres estão 

contidos na posse dos conteúdos disciplinares/enciclopedistas e na capacidade de 

transmiti-los com clareza, seguindo uma ordem pré-estabelecida, e por fim tem na 

avaliação a forma rigorosa de verificar se o conteúdo foi aprendido ou não. No enfoque 

tecnicista, “o professor é um técnico que domina as aplicações do conhecimento 

científico produzido por outros e transformado em regras de atuação” (GÓMEZ, 1998, 

p. 356). 

As concepções que vêm alicerçando o saber/fazer da professora observada 

excluem a possibilidade de reflexão, crítica e pesquisa na/da prática enquanto momento 

de formação. A esse respeito acreditamos contrariamente, que o professor é um 

profissional que criticamente reflete sobre sua prática cotidiana no intuito de entender 

tanto o que é essencial ao processo ensino e aprendizagem, como o contexto sócio, 

político e cultural em que sua prática se insere e quem dela participa. 

Nesse sentido, a escola e a sala de aula conferem aos professores um 

espaço/tempo viabilizador de sua formação. É na prática cotidiana de sua profissão que 



outros elementos de discussão emergem e possibilitam a crítica, a pesquisa e a reflexão 

como campo de referência à sua formação. Os saberes teóricos adquiridos na formação 

inicial são vistos neste contexto enquanto parâmetro norteador da prática e não limita a 

ação do profissional a um aglomerado de técnicas e conhecimentos a serem aplicados 

e/ou transmitidos a um grupo de sujeitos de maneira linear. 

 

2.5 As artes de fazer no/do/com o cotidiano da EJA 

 

Mesmo constatando que há uma hegemonia no saber/fazer das professoras que 

negligencia os saberes/fazeres do cotidiano, não se pode negar a presença desses 

saberes/fazeres nas práticas pedagógicas e no desenvolvimento do currículo. É 

inevitável não perceber as muitas táticas operacionais desenvolvidas pelos sujeitos, suas 

motivações, emoções e necessidades tecidas e costuradas no cotidiano. Mas como 

significá-los nas proposições curriculares? Até que ponto é possível incluí-los? Por que 

não torná-los referenciais? 

Pensar um currículo da Educação de Jovens e Adultos a partir dos cotidianos 

implica uma nova tomada de decisão política e pedagógica, que envolve competências e 

habilidades democráticas, já que nesta perspectiva os diferentes segmentos da escola 

participam ativa e diretamente na definição da proposta de formação. Uma prática 

pedagógica cotidiana exige um exercício de convivência com os diferentes e suas 

respectivas potencialidades, por isso mesmo é uma prática coletiva onde se entrelaçam 

saberes/fazeres/poderes numa rede de sentidos e significados. 

As artes de fazer do/no cotidiano, percebido em nossas observações 

participantes, referem-se às práticas das professoras, mesmo reconhecendo que estas 

não legitimam essas artes, enquanto parâmetro orientador de suas futuras práticas 

pedagógicas. Durante as observações constatamos as artes de fazer das professoras no 

cotidiano em sala de aula enquanto ponto de partida para novos jeitos de fazer. 

 
A cena da rota aventureira se deu novamente na sala de aula da 
professora “Poesia”. A atividade da noite era um texto fábula 
intitulado: “Os viajantes e o urso”. A leitura tratava de uma viagem 
feita por dois amigos a uma floresta e lá se deparam com um urso que 
ameaça atacá-lo [...] um dos amigos corre e deixa o outro a mercê da 
sorte [...] enfim, o tema central da fábula era “amizade”. Após a 
leitura do texto feita pela professora iniciou-se a interpretação com 
perguntas semi-abertas, do tipo: Quem são os personagens do texto? O 
que fez o amigo ao se deparar com o urso na floresta? O que é 



amizade para cada um de vocês? Os alunos automaticamente 
respondiam com palavras estereotipadas [...]. Nesse momento propus 
a professora que fizéssemos um desenho de um ser humano no quadro 
de giz e pedi que cada aluno apresentasse uma característica de um 
amigo ideal e explicasse por que [...] os alunos animaram-se e 
trouxeram exemplos do seu cotidiano, por exemplo, falavam de seus 
amigos, como tinha começado a amizade [...] lembraram emocionados 
de amigos que já haviam partido. Após a participação de todos 
pediram para copiar em seus cadernos aquele seu amigo coletivo [...] 
em meio à euforia dos alunos, a professora pede a atenção e escreve 
no quadro uma atividade do livro didático de onde havia retirado a 
leitura para o trabalho. (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NA SALA 
DE AULA DA PROFESSORA “POESIA”) 

  

Nessa observação notamos que a professora prioriza o aprendizado do 

conteúdo como sendo o mais adequado à formação do aluno. Quando é sugerido falar 

da amizade por meio de um recurso auxiliar e os alunos apresentam reflexivamente suas 

concepções embriagadas de suas histórias e identidades, nada é acrescentado ou 

legitimado pela professora. O que fica como aprendizado no seu entendimento é o 

resultado da atividade escrita em seu caderno. As emoções, os olhares, as identidades 

manifestas, o perfil social apresentado pelo tipo de amigo que descreviam no final das 

contas não foi considerado enquanto atividade criadora do e no cotidiano da sala de 

aula. 

O contexto abordado nos remete a uma concepção de complexidade no qual 

saberes diversos e de diferentes áreas se articulam entre si para gerar um todo articulado 

(MORIN, 2010c) e não a soma de partes isoladas. O procedimento utilizado do desenho 

de um ser humano no quadro de giz provocou abertura aos saberes do cotidiano e ficou 

notório nas falas expressas pelos alunos os conhecimentos biopsicológicos (vida e morte 

de amigos), conhecimentos sociológicos (perfil do amigo ideal), conhecimentos 

pictórico-artísticos (desenho de um corpo humano), conhecimentos de Linguagem 

(escrita das características de um amigo ideal), conhecimentos de retórica (explicação 

da característica do amigo). A atividade perdeu por um longo tempo a verticalidade com 

que fora planejada, prevalecendo à complexidade das redes de saberes/fazeres/poderes. 

Uma tática operacional bastante utilizada pelos alunos quando estavam em sala 

de aula e não conseguiam de forma alguma acompanhar a exposição do conteúdo 

disciplinar era a fuga para o pátio da escola onde se sentiam mais livres, outros 

fechavam os cadernos e adormeciam sobre as carteiras. Em determinados momentos da 

aula expositiva alguns alunos gritavam na intenção de desequilibrar a professora, outros 



ligavam seus celulares, ensaiavam motins e conseguiam, por vezes, estabelecer o caos, a 

desordem na sala. 

Ora, se estamos compreendendo “tática” a partir da definição de Certeau 

(2011) como sendo a arte do fraco de agir no campo de ação do inimigo, aproveitando a 

ocasião que as circunstancias oferecem, podemos neste contexto caracterizar essas 

atitudes como táticas que os alunos encontraram para se proteger contra o inimigo, neste 

caso o conteúdo disciplinar e os procedimentos metodológicos utilizados pelas 

professoras, não que essas situações se constituam um campo de guerra no sentido 

literal do termo. Todavia, se a prática pedagógica e curricular tem essa organização 

fechada e vampiresca como sugere Foucault (2009) em sua obra “Vigiar e Punir” os 

alunos através de táticas aprendidas no cotidiano estabelecem suas microfísicas de 

poder como forma de curto-circuitar as relações de poder e vigilância do currículo 

escolar prescritivo. 

 

03. Considerações Finais 

 

Podemos perceber pelo estudo concebido que a realidade curricular praticada 

pelas professoras investigadas autoriza-nos a pensar essa realidade a partir de dois 

âmbitos de análise: a regulação e emancipação do currículo, campos complexos, 

interdependentes e enredados por situações de conflito, antagonismos e padronagens 

emergentes do cotidiano que vem despertando o interesse de pesquisadores sociais e da 

educação em especial, por se constituir terreno fértil de múltiplas possibilidades efetivas 

de ação dos diferentes sujeitos, assim como também tem sua relevância, pela 

impossibilidade apresentada pelos estudos estruturais que resistem em não reconhecer 

os saberes/fazeres produzidos na interação pelas professoras e alunos fora dessa escala 

organizativa da ciência moderna, como legítimos, reais e relevantes às suas práticas 

formativas. 

As Observações Participantes favoreceu-nos um olhar triangular acerca do dito, 

pensado e praticado. Neste espaço/lugar da prática observamos outras formas de 

regulação, desta feita, com um caráter mais emancipatório, é bem verdade que estas 

regulações emergiam de outras já condicionadas pelos documentos prescritos 

oficialmente. Contudo, o ato aventureiro de produzir conhecimento, impõe de certo 

modo, medidas, ações e atitudes sorrateiras que fogem a regulamentação exterior dos 

documentos oficiais. Essas astúcias das praticantes do currículo em EJA aos poucos iam 



se regulamentando como sendo outras formas de praticá-lo. Observamos essas astucias, 

quando, por exemplo, do redimensionamento da organização do ambiente prático da 

sala de aula; da mudança do espaço de sala de aula convencional para a sala de leitura e 

vídeo; outro fato que se caracterizou enquanto linha-de-fuga encontra-se no relato da 

apresentação da atividade com uma fábula, pois embora tivesse sido pensado 

anteriormente a interpretação do texto, os alunos acabaram por relacionar a moral da 

história com outras situações do seu cotidiano, já que o texto tinha como temática 

central a amizade.  

Dessa contextualização e necessidade de tradução dos currículos praticados na 

Educação de Jovens e Adultos compreendemos que o conhecimento-regulação 

apresenta-se em dois vértices que se entrecruzam. Na primeira, há uma regulação 

monolítica, monocultural, um caos em busca de uma ordem prevista, ou seja, um não-

saber específico aprisionado no conhecimento disciplinar; por outro lado, no segundo 

vértice, observamos que a regulação é uma situação produzida pela manifestação não 

prevista, ausente na programação, mas emergente na ponta do saber solidário, criado 

pelos sujeitos em suas experiências anteriores e nas relações cotidianas. 

Como decorrência desse entrecruzamento de regulações, os currículos 

praticados vêm tecendo uma rede de saberes/fazeres/poderes, diferente das proposições 

oficiais regulamentadoras. Acreditamos que essas redes são tecidas permanentemente 

sem o crivo da disciplinarização e da hiperespecialização, já que são movimentos 

dinâmicos que produzem saberes pertinentes e relacionados às necessidades, desejos, 

perspectivas e utopias dos praticantes. Portanto, não se acomodam no estreitamento das 

grades e/ou matrizes curriculares, além do mais, esses saberes do paradigma dominante 

só terão sentido para os alunos jovens e adultos se houver enredamento com outros fios 

já tecidos anteriormente.  

Na relação observada, analisada e refletida, cremos que a trajetória dos 

currículos praticados nesta modalidade de ensino se constituem, ainda, um desafio aos 

seus praticantes, especialmente às professoras, que têm em suas bases de formação 

marcas do paradigma do conhecimento arbóreo.  

Desse processo vivenciado na modalidade da Educação de Jovens e Adultos e, 

justificados por esse sentimento de estudar as relações existentes entre o currículo 

regulamentado e os praticados, identificamos que outros lugares, outras formas de 

construção curricular são possíveis, pois muitos são os movimentos potencializadores 

realizados pelas praticantes, que não são consideradas pelos currículos “oficiais”. Ao 



entretecer essas reflexões, percebemos que ainda há muito por pesquisar, para entender 

e narrar. Por exemplo, as formas e táticas por meio das quais essas professoras da EJA 

se apropriam de alguns elementos culturais vivenciados no cotidiano e como estas 

recontextualizam o currículo prescrito. 

Assim, cremos que essa experiência de pesquisa nos levou a concluir, sem 

finalizar o debate, que os currículos praticados no cotidiano desta modalidade 

apresentam caminhos de uma prática pedagógica partidária da complexidade, à medida 

que as professoras e alunos/as tecem juntos os saberes necessários as suas práticas 

curriculares cotidianas.  
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