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RESUMO 

 

O artigo em tela trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado concluída que teve como 
objetivo identificar elementos de um currículo emancipatório no trabalho de transposição 
didática realizado pelo professor de História do Ensino Médio da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O recorte apresenta a análise transversal dos dados extraídos do conteúdo 
manifesto de dois Professores de História do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos 
da rede estadual de ensino de Pernambuco, através de um questionário, de planos curriculares, 
das aulas observadas e de entrevistas. A pesquisa acerca da transposição didática, realizada 
com os referidos professores, durante o desenvolvimento curricular não evidenciou elementos 
constituintes de um currículo sob a perspectiva emancipatória.  
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ABSTRACT  

 

The article on the screen it is a part of a research master's completed that aimed to identify 
elements of an emancipatory curriculum of didactic transposition work carried out by 
Professor of History of the School of Education, Youth and Adults (EJA). The clip shows the 
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cross-sectional analysis of data extracted from the manifest content of two History Teachers 
of Middle School Youth and Adults of the state schools of Pernambuco, through a 
questionnaire, curriculum, the classes observed and interviews. The research on the didactic 
transposition, performed with such teachers during curriculum development showed no 
elements of a curriculum under the emancipatory perspective. 
 
Keywords: Curriculum. Youth and Adult Education. Teaching History. 

Introdução 

 

As recorrentes dúvidas sobre o que ensinar e como ensinar História para os sujeitos 

aprendentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) levou-nos a refletir sobre as dificuldades 

de elaborar um currículo que contemplasse em seus conteúdos, os saberes históricos, de 

acordo com as finalidades educativas desta disciplina escolar, que considerasse os objetivos 

previstos para a etapa final da Educação Básica, ou seja, o Ensino Médio, bem como os 

princípios da Educação de Jovens e Adultos, numa perspectiva da inclusão, respeito à 

diversidade, formação ao longo da vida e emancipação humana. Não cabe mais considerar a 

Educação de Jovens e Adultos como apenas um processo de alfabetização como já foi outrora, 

mas esta se configura como um processo permanente de formação e aprendizagens ao longo 

da vida, ou seja, um conceito ampliado de direito humano à educação, exigindo que se busque 

em suas práticas e espaços uma formação integral.  

Diante desta compreensão da Educação de Jovens e Adultos, procurou-se identificar 

como os professores trabalham na transposição didática. Quais os critérios, referenciais e 

meios utilizados na seleção e no trabalho com os saberes históricos escolares? Tendo em vista 

o tempo curricular e as especificidades do contexto escolar e do ensino de História como uma 

possibilidade emancipatória na EJA, a transposição didática realizada pelos professores 

considera a perspectiva emancipatória humana defendida por grande parte dos documentos e 

estudiosos da Educação de Jovens e Adultos? Será que, ao trabalhar na transposição didática, 

durante o desenvolvimento curricular, os professores levam em consideração as finalidades do 

saber histórico escolar, as especificidades dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos e os 

objetivos da disciplina de História, com vistas a garantir uma prática emancipatória? 

Foi no trabalho realizado pelo professor com o saber histórico a ensinar e ensinado 

ao elaborar o seu plano curricular2 e vivenciá-lo na ação didática3 (currículo em ação, 

praticado ou real) que este estudo pautou-se. A partir da relação, transposição didática e 

desenvolvimento curricular4 que se buscou identificar elementos de um currículo com 
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perspectiva emancipatória no Ensino Médio da EJA, compreendendo-se estes dois processos 

integrados. 

Neste sentido, as categorias de análise para este estudo foram: o “Saber histórico 

escolar” e “o Currículo emancipatório”. O Currículo por tratar-se de um documento 

constituído de contradições e que sofre transformações ao longo das relações estabelecidas 

pelos sujeitos que interagem com o mesmo, carregado de intenções, de vivências, de 

identidade; sendo “um conjunto de ações que cooperam para a formação humana em suas 

múltiplas dimensões constitutivas.” (MOTA, VELOSO, BARBOSA, 2007, p. 1). Já o Saber 

histórico escolar é aqui reconhecido como oriundo da “transposição didática”, ou seja, de um 

processo de didatização dos saberes a ensinar e ensinados (CHEVALLARD, 1991) que 

constituem o currículo planificado e realizado no Ensino Médio da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Em ambos os processos, de desenvolvimento curricular e da transposição didática, o 

professor tem papel primordial, sendo ele, em última instância, responsável por adaptar o 

saber e o currículo à sua realidade e adaptar-se a ele para a realização da práxis pedagógica. É 

o professor que introduz significados no processo de filtragem decisivos na mediação entre o 

aluno e a cultura representada no currículo. Para D’Amore (2007) o saber a ensinar é 

considerado um ‘filtro’ da escolha epistemológica por parte do professor.  

De acordo com Sacristán (2000), a “mediação do professor no currículo é complexa, 

não podemos vê-la como uma mera operação de mutilar ou acrescentar” (p. 176). É inegável 

que a escola e o seu currículo refletem um modelo de ensino e concepção política. Contudo, 

se lida nesta pesquisa, com uma modalidade de ensino dotada de indivíduos participantes na 

sociedade. Indivíduos que consomem que trabalham, contudo, de alguma forma, não se 

encaixaram no modelo de ensino proposto. Por isso, pensar um currículo para a Educação de 

Jovens e Adultos é considerar que “o jovem e o adulto possuem necessidades específicas de 

ensino e de aprendizagem, por que se trata de instruir pessoas já dotadas de uma consciência” 

(PINTO, 1994, p.86). 

Assim, o currículo para a EJA necessita ser, em sua essência, dialético, composto por 

um movimento que, se não compreendido em suas contradições, determinações e 

condicionalismos ao longo de seu desenvolvimento, assumirá unicamente um caráter prático 

ou técnico no fazer pedagógico. É importante que o currículo de História desenvolvido para e 

na sala de aula do Ensino Médio da EJA, possa levar em consideração o caráter da 

emancipação humana, compreendendo a necessidade de adquirir e analisar criticamente o 
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saber acumulado pela sociedade, capacitando os educandos a refletir, analisar, participar e 

intervir de maneira crítica e responsável na prática social cotidiana, fazendo dialogar a cultura 

e ciência mediada pelas tecnologias.  

Assim, apresentamos neste artigo a análise de conteúdo na modalidade transversal5 

realizada a partir do conteúdo manifesto dos dados obtidos através de questionário, da 

observação das aulas, dos planos curriculares e da entrevista realizada com dois professores 

de História da Educação de Jovens e Adultos da rede estadual de ensino de Pernambuco. 

Ambos foram criteriosamente escolhidos a partir de um diagnóstico realizado na pesquisa de 

mestrado que elaborou um perfil dos professores de História da EJA do Ensino Médio de uma 

Gerência Regional de Educação do sistema de ensino de Pernambuco.  

Diante deste contexto, partiu-se da problemática de como o saber histórico escolar é 

trabalhado pelo professor no currículo de História para a EJA no Ensino Médio e se existem 

elementos de uma perspectiva emancipatória no trato deste saber durante o desenvolvimento 

do currículo, percebe-se a urgência em refletirmos sobre o currículo de História para esta 

modalidade da educação. Isto considerando as suas especificidades, as novas perspectivas 

historiográficas, os debates acerca dos novos conteúdos e métodos de ensino para disciplina 

de História no Ensino Médio. 

 

 

Aproximações e distanciamentos de um currículo de História como possibilidade 

emancipatória no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos: uma análise 

transversal. 

 

Na discussão a seguir, serão apresentadas as análises transversais realizadas a partir 

das categorias empíricas e unidades de contexto e registro, conforme demonstrado no quadro 

01:  

 

Quadro 1- Quadro de análise transversal do Professores 1 e 2 
CATEGORIA 

SABER HISTÓRICO/ TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA INTERNA 
Unidades de Contexto Unidades de Registro 

 
 

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO/ORIENTAÇÃO: 

 

Orientações do MEC (OCEM, PCNs, Diretrizes curriculares para a EJA) 
Livro Didático 
Projeto Político e Pedagógico  
Relevância da Formação inicial ou continuada 
Planejamento Coletivo-Orientações com outros docentes 
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 Periódicos e audiovisuais 
Produção Própria/ Motivação Pessoal 

 
 

FUNÇÃO DO SABER 

Formação para a cidadania/ 
Identidade coletiva 
Relação com a as práticas sociais – Compreensão da identidade individual 
Realidade social  
Formação para o trabalho  

 
CONTEXTO DE ENSINO 
 
 

Forma de apresentação do saber (linear, integrado, temático, problemas, 
factual...)  
Dimensões do saber histórico privilegiadas (política, econômica, social, cultural, 
temporal, gênero...) 
Atividades realizadas  
 

CATEGORIA 
CURRÍCULO EMANCIPATÓRIO 

Unidades de Contexto Unidades de Registro 
 

PLANEJAMENTO 
CURRICULAR/ Decisões 

pré-ativas 

Procedimentos 
Metodológicos/ Recursos didáticos. 
Expressa uma concepção sobre a disciplina/ ensino de História 
Expressa uma concepção de Educação de Jovens e Adultos 
 
Disposição do saber (programação) 
Expressa flexibilidade pedagógica 
Contempla a dimensão integral humana 

AÇÃO CURRICULAR/ 
Decisões interativas 

Possibilita o desenvolvimento da autonomia no estudante 
Proporciona a Conscientização 
Flui a partir da dialogicidade 
Reflete uma práxis Pedagógica 

 

 

O intuito foi associar/confrontar o conteúdo expresso pelos dois sujeitos desta 

pesquisa, o Professor 1 e a Professora 2. Objetivou-se identificar em quais aspectos o trabalho 

com o saber histórico escolar, realizado pelos mesmos durante o desenvolvimento curricular, 

se aproximaram e se distanciaram entre si e do objeto de estudo.  

Uma olhar mais superficial poderia afirmar que realizar uma análise transversal dos 

dois sujeitos seria inviável, pois ambos trabalharam com saberes históricos escolares distintos: 

a revolução industrial e os inventos tecnológicos do século XIX (Professor 1) e o fim da 

ditadura militar e o avanço da democracia (Professora 2). Contudo, observando-se com mais 

atenção, percebeu-se que todas as unidades de análise estiveram presentes no conteúdo 

manifesto dos Professores 1 e 2, no que se refere aos critérios e referências utilizados para a 

seleção dos saberes históricos a ensinar e ensinados, com exceção do Projeto Político e 

Pedagógico da escola que eles não citaram. É importante ressaltar que ambos utilizaram os 

mesmos critérios de escolha e orientação para seleção dos saberes históricos escolares. O 

Professor 1 apontou a sua formação inicial e continuada, os livros didáticos, os periódicos e 

audiovisuais e, por fim, sua motivação pessoal. A Professora 2 apresentou os livros didáticos 

como primeiro critério e orientação de escolha, os periódicos e audiovisuais como segundo, a 

sua formação inicial e continuada como terceiro e, por fim, sua motivação pessoal.  
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O diferencial é que o Professor 1 citou os referenciais do MEC em apenas uma 

ocorrência e a Professora 2 não fez menção a nenhum tipo de diretriz, orientação, referencial 

do MEC ou outro órgão regulador da Educação. O fato das unidades de análise se apresentar 

em uma ordem distinta entre ambos pode demonstrar uma posição de preferência e/ou acesso.  

No entanto, a similitude dos critérios e referenciais utilizados pelos dois Professores 

possibilitou identificar-se que não são critérios e referenciais específicos para a Educação de 

Jovens e Adultos, tendo em vista que os materiais didáticos apontados por eles não eram 

voltados para a EJA e ambos não possuem uma formação inicial ou continuada direcionada ao 

trabalho com a modalidade. Isto sugere que não existe uma discussão coletiva na escola sobre 

um currículo para a EJA, a elaboração de material didático próprio recaindo em uma 

adaptação do material didático do Ensino Médio Extensivo definido para outro público.  

Neste sentido, ressalta-se Machado (1997), quando considera que o ensino de 

História é executado sob um planejamento curricular e, para tal, deve estar em consonância 

com as especificidades de seu público na seleção e estruturação dos conteúdos para produzir 

aprendizagens significativas. O fato de não ter sido encontradas ocorrências, entre os dois 

Professores, de materiais e orientações específicas para o planejamento curricular de História 

para o Ensino Médio da EJA, nos indica que existe um relativo desconhecimento e acesso de 

tais produções e documentos orientadores. 

No que se refere à função prevista para cada um dos saberes históricos escolares 

trabalhados pelos Professores, destaca-se que ambos apontaram propósitos diferentes, pois o 

Professor 1 indicou a importância da utilidade do saber histórico escolar para a vida prática e 

cotidiana do aluno, e a Professora 2 enfatizou a orientação para o trabalho. Apesar dessas 

diferenças, ambos demonstraram interesse em que os saberes tivessem proximidade temporal 

com a história de vida do aluno e estivessem relacionados a História local e nacional, pois 

acredita-se que seria garantir que eles pudessem ler a sua realidade, compreendê-la a partir 

dessa proximidade temporal e territorial. 

Entende-se que esta aparente proximidade temporal e territorial com a realidade dos 

alunos da EJA pode não ser garantia de que o conteúdo de ensino seja significativo, 

produzindo aprendizagem. Esta se deve também a outros elementos como a abordagem, a 

apresentação do saber, o cuidado com as analogias para não recair em anacronismos e as 

atividades propostas. Ou seja, a todo o contexto didático, criado pelo professor e da relação 

didática estabelecida entre ele, os alunos e o saber em questão que, agregados, poderão 

produzir os objetivos formativos esperados para o saber histórico escolar ensinado. Sobre isto, 
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Machado (1997) alerta para o fato de que, dependendo do recorte regional ou local, realizado 

com base em critérios temporais, e territoriais pode-se conduzir a uma concepção fragmentada 

ou induzida da realidade.   

Da forma de apresentação dos saberes históricos ensinados pelos Professores 1 e 2, 

ambos se destacaram pelo uso das mesmas abordagens e dimensões no trabalho didático. As 

ocorrências situaram suas abordagens mescladas por um hibridismo de referências teóricas da 

historiografia, comumente observadas no uso da oralidade pelos professores, conforme já 

apontou a pesquisa de Cunha (2005) que identificou vinte e sete tipos de narrativas históricas 

utilizadas entre os professores, analisadas em sua pesquisa. Porém, observou-se que houve 

evidências de cunho marxista, dada a forma de apresentação dos saberes, reforçada pelo 

próprio reconhecimento desta referência historiográfica, por ambos, na entrevista. Nas 

ocorrências pode-se notar, a partir das dimensões abordadas, que os Professores primaram por 

aspectos econômicos, políticos e sociais, predominando uma abordagem pautada em 

categorias antagônicas como proletariado X burguesia (Professor 1), ou, ditadura militar X 

povo (Professora 2). Primaram por uma narrativa pautada na sucessão dos fatos a partir das 

causas e consequências, construindo relatos homogêneos dos processos históricos, 

desconsiderando o trabalho sobre a própria historicidade dos conceitos da História. Neste 

caso, ambos não indicaram a análise de conceitos como revolução, democracia, classe, greve, 

dentre outros, mesmo existindo oportunidades como no uso constante de analogias pelo 

Professor 1 e, no predomínio dos questionamentos e das provocações direcionadas aos alunos 

pela Professora 2.  

Ressalta-se Machado (1997), Prats (2006) e Schmidt e Cainelle (2004) quando 

afirmam sobre a importância do trabalho com conceitos fundamentais para a compreensão 

histórica, e concordamos com estas últimas autoras, pois: 

 

A construção de conceitos é, assim, um processo cognitivo e articulado, já 
que os conceitos não são autônomos. Eles articulam-se contrapõem-se, e 
associam-se de forma solidária, pela acomodação e pela sua relação 
dialógica com um campo de conhecimento, uma relação com as 
representações já elaboradas pelos alunos, para modificá-las. Neste sentido, 
o processo de construção de conceitos históricos é parte do fenômeno 
denominado captura lógica das propriedades e dos fenômenos do mundo 
social e parte da sua articulação num contexto de conhecimentos e cultura ao 
qual pertence o aprendiz. (p. 63). 
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Assim, poderia ter sido propiciado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

expressar suas representações sobre os conceitos históricos e permitir-lhes o relacionamento 

com a sua cultura, possibilitando uma reconceptualização dos mesmos a partir do fazer 

histórico, como se pressupõe na transposição didática.  

Retomando-se a questão do recorrente uso das analogias, na abordagem utilizada 

pelo Professor 1 a revolução industrial e aos inventos tecnológicos do século XIX e no uso 

dos questionamentos pela Professora 2, alerta-se para o cuidado de não deixar que estas 

estratégias de abordagem recaiam no senso comum das explicações e compreensões dadas à 

realidade.  

Isto configura compreensões acríticas do contexto estudado, pois, uma vez 

desvinculado do senso crítico, como aponta Chevallard (1991), o saber corre o risco de 

aproximar-se em demasia do senso comum, perdendo sua finalidade educativa. Sobre isto, 

Chevallard (1991) alerta para a vigilância epistemológica esperada do professor, para que o 

saber não seja demasiado próximo do senso comum, senão a escola/disciplina perde sua 

função formativa, como também, não pode o saber ser distante dos saberes culturais dos 

alunos, pois se corre o risco deste não parecer significativo.  

Na sequência das categorias e unidades de análise deste trabalho tem-se o currículo 

emancipatório no que se refere às decisões pré-ativas e interativas realizadas pelos 

Professores de História. As decisões pré-ativas se referem àquelas tomadas antes da aula, no 

momento do planejamento curricular. As decisões interativas são aquelas realizadas no 

decorrer da aula, ou seja, durante a ação didática curricular.  

Sendo assim, procurou-se, inicialmente, identificar quais as decisões pré-ativas dos 

Professores 1 e 2 no que se refere às escolhas metodológicas e aos recursos previstos. As 

ocorrências de ambos indicaram as mesmas opções metodológicas e dos recursos utilizados. 

Os Professores optaram pela aula expositiva, alternada pela leitura de textos. O Professor 1 

optou pela leitura compartilhada de um texto de autoria própria, já a Professora 2, realizou ela 

mesma a leitura do livro didático sobre o conteúdo de ensino. Como recursos, os dois 

utilizaram quadro, o livro didático, a oralidade e um vídeo como suportes para o trabalho com 

os saberes históricos a ensinar e ensinados, conforme apresentaram no plano curricular e na 

ação didática. Apenas a Professora 2 ampliou os recursos utilizados, recorrendo às músicas 

para discutir o período da ditadura militar no Brasil, que são tradicionalmente conhecidas 

como músicas de protesto.  
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Durante a revisão da disciplina da História escolar nas décadas de oitenta e noventa, 

acreditou-se que a utilização de bons recursos metodológicos seria a garantia de um bom 

ensino e aprendizagem. Com o avanço cada vez mais sistemático da tecnologia, uma série de 

materiais didáticos e de suportes tecnológicos passaram a ser utilizados nas aulas de História. 

Este processo tornou-se possível a partir das novas correntes teóricas da História que passava 

a compreender outros documentos e fontes históricas. Assim, os filmes, as fotos, os relatos 

orais, as músicas, dentre outras, também se tornaram possibilidades didáticas como recursos e 

fontes para o ensino de História e compreensão do fazer histórico. 

Neste sentido, os Professores lançaram mão desses recursos, contudo, o uso de tais 

ferramentas como mediadoras/facilitadoras dos objetivos de ensino dos saberes históricos, 

dependendo do uso que se faça, pode não garantir um ensino e aprendizagem significativos. É 

interessante notar que os Professores escolheram vídeos já produzidos para um atendimento 

didático. Ele escolheu um vídeo preparatório para vestibular. A Professora 2, um vídeo de um 

programa de correção de fluxo do Ensino Médio, ofertado na rede estadual.  

O uso e a abordagem dados aos vídeos indicaram que eles serviram como recursos 

ilustrativos da aula expositiva dos Professores, apresentando-se como um recurso de fixação 

dos conteúdos de ensino. Diferentemente do Professor 1, a Professora 2, ao realizar a leitura 

do texto do livro didático também fez a leitura de imagens do livro, no caso, fotografias da 

época, disponibilizadas ao longo do texto, como observou-se: 

 

P2 - Como? O colégio eleitoral que tinha votado em quinze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco em Tancredo. Aí nós temos. Olhe, olha essa, 
essa foto. Quem está sentado que vocês conhecem?  

Al – José Sarney? 

P2 – José Sarney! Muito bem! Inclusive foi o vice de Tancredo, Tancredo 
faleceu, né? Não pôde assumir a presidência. E o Brasil, após os militares, o 
primeiro civil a governar o Brasil é José Sarney. Olhando a mesa, quem 
mais?  

Al – Marco Maciel? 

P2 – Marco Maciel! Muito bem! Lá no outro extremo é ele ainda mais 
jovem, Marco Maciel. Quem mais? Ham? 

Al – {comentário} 

P2 – Vai dizer [?] quem mais? Ó... Esse no centro é Ulisses Guimarães. 

Al – É, eu ia dizer agora [?] 
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P2 – Não. É. Ele faleceu num acidente de avião. Num é? Tá aí Ulisses 
Guimarães. Tem outros que se a gente analisar bem, que ainda estão vivos, 
fazendo parte da nossa história. Pronto! Alguma pergunta? Entenderam, 
entenderam, a questão do governo militar, aí vai as “Diretas já” aí o povo se 
mobiliza ai vai poder votar. Primeira eleição pra presidente, o povo não 
votou, foi apenas o colégio eleitoral. O povo só vai votar na eleição seguinte 
e vão eleger quem? Após Sarney, quem foi o presidente?  

 

É importante frisar que a leitura realizada das imagens complementou a narrativa 

utilizada pela Professora 2 do relato de sucessões presidenciais da época, tentando buscar na 

memória dos alunos o reconhecimento dos presidentes e outros personagens políticos ainda 

em atuação. Bittencourt (2004) chama a atenção para os métodos de leitura empregados nos 

filmes, fotografias, documentos e imagens em geral. Ela alerta para a escolha desses e que 

tipos de perguntas devem ser feitas, além de quais reflexões estão sendo produzidas. 

No que se refere a identificar suas concepções sobre o ensino de História e da 

Educação de Jovens e Adultos ambos se assemelham em compreender que o ensino de 

História tem como função formar cidadãos. As compreensões apresentadas pelos dois 

Professores parecem encontrar respaldo nos objetivos propostos para a o Ensino Médio na 

OCEM (2006) e na função formativa do ensino de História apresentada por autores como 

Carretero (1997), Schimidt e Cainelli (2004) e Bezerra (2007). Cabe ressaltar, a partir de Prats 

(2007) que “la Historia debe servir para compreender criticamente la própria identidade y 

poder contextualizarla em um mundo amplio y con Historia” (p. 22). Assim, é importante 

frisar que a História cumpre, assim como outras disciplinas, a função formativa de contribuir 

para a formação cidadã, não uma conformação cidadã, mas para formar pessoas críticas e com 

critérios capazes de pensar a sua realidade. 

No que corresponde ao que eles compreendem sobre a EJA, ambos a identificaram 

como uma modalidade que atende um público afetuoso, repleto de vivências que devem ser 

consideradas, interessado em estudar, tendo em vista as suas trajetórias de evasão escolar pelo 

trabalho ou, ocasionadas pelas adversidades da vida de cada um deles.  

Os Professores 1 e 2 alegaram considerar todas estas prerrogativas no 

desenvolvimento curricular, porém, notou-se, a partir das ocorrências apresentadas no 

conteúdo manifesto, que nenhuma literatura, estudo, orientação, diretriz, documento 

relacionado a EJA foi citado pelos Professores. Isto indicou que o que eles concebem sobre a 

EJA está cristalizado na concepção comumente veiculada a partir dos saberes docentes e que 

o planejamento curricular destes Professores, desde a escolha dos saberes históricos a ensinar, 
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até a ação didática, pareceram estar pautados muito mais nas impressões que os mesmos 

desenvolveram sobre a EJA, a partir das relações estabelecidas com outros docentes, com a 

escola e com as turmas que ensinam ou ensinaram, do que em estudos, formações ou 

referenciais direcionados para tal. 

Por fim, procurou-se identificar as ações interativas presentes nos currículos 

desenvolvidos pelos dois Professores, no que se refere aos elementos emancipatórios. Diante 

do que já foi exposto, nos itens que compõem este capítulo, a partir das ocorrências 

apresentadas pela Professora 2, notaram-se momentos de relativas aproximações com um 

currículo de perspectiva emancipatória em relação ao Professor 1.  

A partir das ocorrências apresentadas no conteúdo manifesto dos dois docentes, 

percebeu-se maior flexibilidade e aproximações de uma relação dialógica e crítica nas 

decisões interativas da Professora 2. Esta oportunizou com maior frequência e direcionou a 

sua ação didática para a participação dos alunos, sempre os questionando, através do diálogo. 

Observou-se que a centralidade da aula não recaia sobre a Professora, mas esta permitia, ou 

melhor, provocava, instigava ao diálogo através de perguntas, possibilitando que os alunos 

expressassem suas representações sobre os aspectos abordados do conteúdo do saber 

ensinado, demonstrando uma relação dialogal entre os três elementos da relação didática: a 

professora, os alunos e o saber histórico escolar. 

Encontramos ocorrências semelhantes apresentadas pelo Professor 1, entretanto, elas 

foram menos presentes, uma vez que a ação didática se apresentou mais focada na narrativa 

do Professor, com raras intervenções dos alunos na sua exposição.  

Dois elementos do currículo emancipatório, observados no trabalho dos Professores 

com os saberes históricos, tratavam da presença de um contexto de ensino voltado para o 

desenvolvimento da autonomia e uma abordagem focando a criticidade. Relacionados a estes 

dois, identificaram-se semelhanças entre os Professores e o distanciamento de uma proposta 

emancipatória.  

Dadas as ocorrências da abordagem e a apresentação que ambos produziram dos 

saberes históricos ensinados, as mesmas indicaram, minimamente, partir de uma perspectiva 

crítica, tendo em vista que as narrativas utilizadas dicotomizaram o contexto histórico 

apresentado numa sequência de fatos que não foram problematizados na sua própria 

construção histórica. Eles não oportunizaram uma aprendizagem crítica da História.  
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Tendo como algumas de suas prerrogativas formativas o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas de análise, interpretação crítica, síntese e o estabelecimento de 

hipóteses e inferências, o ensino de História exige que o professor ensine ao aluno como 

levantar problemas, transformando estes e os temas abordados em narrativas históricas 

(SCHIMIDT e CAINELLI, 2004). 

As relativas compatibilidades dos elementos de um currículo que possua perspectiva 

emancipatória encontradas no trabalho didático com o saber histórico escolar desenvolvido 

pela Professora 2, evidenciaram que inconsciente ou intuitivamente, ela se aproximou desses 

elementos, porém demonstrou possuir desconhecimento sobre este tipo de perspectiva 

relacionada ao currículo. Este fato foi evidenciado durante a entrevista quando, tanto ela, 

quanto o Professor 1, apresentaram dificuldades em responder o último bloco de perguntas 

direcionadas a esta concepção de currículo. Isto revelou que nas suas formações, no material 

didático utilizado, ou mesmo, nas propostas veiculadas pela rede de ensino, esta perspectiva 

não foi apontada como referência para o currículo de História no Ensino Médio da EJA.  

Neste sentido, o fato de existirem relativas aproximações com alguns aspectos de um 

currículo de História com perspectiva emancipatória, não foi garantia de que este tenha sido 

efetivado e/ou intencionado, desde o seu planejamento até a sua prática. Tendo em vista que 

um currículo nesta perspectiva necessita ter um direcionamento, uma determinação prévia e 

objetivos previstos, todos estes indicadores não foram identificados nos conteúdos 

apresentados pelos dois docentes. Entretanto, também não significa conceber que a 

transposição didática realizada pelos Professores 1 e 2, durante o desenvolvimento curricular, 

não tenha demonstrado uma flexibilidade/abertura para tal possibilidade.  

 

Algumas Considerações 

 

Identificar elementos de um currículo com perspectiva emancipatória, no trabalho 

realizado pelo professor de História durante o desenvolvimento curricular, no Ensino Médio 

da Educação de Jovens e Adultos, se mostrou uma tarefa árdua pela carência de referências 

específicas sobre o objeto estudo da pesquisa, assinalando a necessidade do fomento de novas 

reflexões que ampliem a rede de subsídios que o professor de História possa lançar mão para 

a sua práxis pedagógica.  

Assim, o processo de transposição didática, realizado pelos professores de História, 

interrelacionado ao desenvolvimento curricular, evidenciou que os mesmos selecionaram 
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saberes históricos relacionados aos saberes da ciência de referência e pautaram-se, para a 

seleção desses, em critérios e orientações como: o livro didático do Ensino Médio extensivo, a 

sua formação, os periódicos e aquilo que consideraram pertinente ensinar. Sobre este último 

aspecto, Machado (1997), na sua pesquisa, ressaltou que um critério preponderante na seleção 

sobre o que ensinar, baseia-se sobre a validade do saber conferida pelo professor.  

A aproximação das abordagens e das dimensões que os Professores 1 e 2 utilizaram 

na apresentação dos saberes históricos escolares trabalhados, também se assemelharam. 

Traços da tendência marxista ficaram evidentes nas falas dos Professores, contudo, mesmo 

carregados de criticidade, os conteúdos de ensino tenderam a uma História linear, factual e 

conformista, pautada na figura dos grandes personagens, ou, dicotomizada, negligenciando as 

contradições internas inerentes às sociedade e às próprias turmas da EJA que assistiam às 

aulas. Segundo Machado (1997), a viabilidade para um bom ensino de História depende das 

escolhas teórico-metodológicas do campo da historiografia e do processo de ensino e 

aprendizagem que o professor fizer. Para estas escolhas, Chevallard (1991), apresenta a 

transposição didática como uma vigilância epistemológica que deve ser exercida pelo 

professor por esta ser uma “herramienta que permite recapacitar, tomar distancia, interrogar 

las evidencias, poner em cuéstion las ideas simples, desprenderse de la familirarid engañosa 

de su objeto de estúdio” (p. 16).   

Os resultados desta pesquisa apontaram que as dificuldades de se desenvolver um 

currículo de História para o Ensino Médio da EJA, com caráter emancipatório, estão 

relacionadas ao desconhecimento dos professores sobre esta perspectiva, haja vista que na 

seleção e nas orientações utilizadas para a escolha dos saberes nenhum citou referências sobre 

uma concepção emancipatória apresentada em estudos, orientações, documento normativos, 

ou mesmo no seu percurso formativo. Diante disto, como eles poderiam viabilizar tal projeto 

curricular? Outra questão suscitada foi que este desconhecimento pode ser oriundo da 

ausência deste projeto educativo na rede de ensino, como também a inexistência de tal 

discussão na escola, conforme eles apontaram nos dados, que desconheciam o Projeto Político 

e Pedagógico da escola e não realizavam um planejamento coletivo para a disciplina.  

A possibilidade de que os Professores 1 e 2 não fizeram a opção teórico-

metodológica por tal perspectiva curricular também não foi descartada, uma vez que eles  

mostraram desconhecê-la, dissociando o termo/conceito emancipação de currículo. Assim, 

pensou-se: como poderiam optar pelo desconhecido? 
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Tendo em vista este indicadores, buscou-se olhar para o trabalho do professor de 

História na transposição didática, durante o desenvolvimento curricular, na tentativa de 

encontrar os elementos, no conteúdo manifesto, que evidenciassem este caráter 

emancipatório. O que se encontrou foram algumas aproximações referentes às decisões pré-

ativas6 e interativas que, quando confrontadas, mostraram-se contrassensuais, ora com a 

intenção didática (plano curricular), ora com a prática (ação curricular) de uma perspectiva 

emancipatória.  

Diante das análises apresentadas compreendeu-se que é no contexto do 

desenvolvimento curricular que a Educação de Jovens e Adultos não deve apenas limitar-se à 

escolarização, mas sim estabelecer-se como um processo de posicionamento diante do mundo 

que reside na conscientização dos sujeitos como protagonistas das transformações sociais. Um 

currículo de História, com perspectivas emancipatórias, deve provocar os educandos a 

questionarem e não apenas se inserirem no mundo produtivo posto, uma vez que muitos já 

fazem parte dele, interrogando as forças, os poderes e as relações ali estabelecidas. Como 

educadores de Jovens e Adultos, tem-se na sala de aula, um espaço primordial para estas 

reflexões e ações. Compreender como e por que a sociedade funciona e identificar por que, 

para que e para quem se produz, é o primeiro passo para se refletir sobre as ações no mundo, 

para o mundo e com o coletivo.  
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