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Resumo

A investigação delineada neste trabalho é de base qualitativa e consiste em discutir o contexto da pesquisa
sobre as práticas culturais e o Livro Didático - LD da área da Educação de Jovens Adultos – EJA, apresentando
o percurso metodológico utilizado para identificarmos a relação entre as práticas culturais dos
sujeitos-estudantes de uma comunidade da cidade de Maceió e as possibilidades de abordagens dessas
práticas a partir do uso do LD. Esse percurso metodológico nos permitiu compreender que as práticas
culturais são acontecimentos ou manifestações materializadas por meio das relações, interações e trocas
entre os sujeitos praticantes e que vão constituindo uma identidade coletiva. E ainda que, os LD são objetos
culturais que em uso podem fortalecer e contribuir para reinvenção das práticas dos sujeitos que os utilizam.
A partir desse estudo é possível afirmar que, dependendo do uso que se faça do LD é possível estabelecer um
diálogo entre as proposições de conteúdo e atividades desse LD com as práticas culturais dos sujeitos jovens
e adultos.
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Abstract

The research outlined in this paper is based on qualitative and consists of discussing the context of research
on cultural practices and Didactic Books - DB in the area of Education for Young Adults - EJA, presenting the
methodological approach used to identify the relationship between the cultural practices of subject-student
community of the city of Maceió and possibilities of practical approaches such as the use of DB. This
methodological approach allowed us to understand that cultural practices are manifestations or events
materialized by the relations, interactions and exchanges between practitioners and subjects ranging
constituting a collective identity. And yet, the DB cultural objects that are in use can strengthen and
contribute to the reinvention of the practices of the individuals who use them. From this study it is clear that,
depending on the use made of the DB is possible to establish a dialogue between the propositions of content
and activities that DB with the cultural practices of young subjects and adults.
Keywords - Didactic Books - Cultural Practices - Education for Youth and Adults

1 Considerações iniciais

A necessidade de resgate da história do Livro Didático - LD na Educação de Jovens e Adultos - EJA nos levou
a, durante o Mestrado em Educação Brasileira[2], torná-lo objeto de investigação. A relevância do referido
estudo esteve em trazer à tona discussões que permeam as escolas das Redes Públicas do Município de
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Maceió e do Estado de Alagoas sobre o tratamento dado às ações e iniciativas governamentais para aquisição
do LD da EJA; no incentivo ao poder público na definição de uma política efetiva de recursos financeiros e,
sistemáticas de critérios de avaliação e compras de LD; na contribuição para reflexão e avaliação dos
gestores e professores em torno dos LD produzidos e adquiridos; bem como no estímulo a novas pesquisas
no campo da produção e uso do LD na EJA, que buscam a relação dos LD com a realidade dos
sujeitos-estudantes dessa modalidade de ensino.

Nesse sentido, no doutorado pauto-me novamente nas discussões sobre o Livro Didático (LD), atrelando-o as
práticas culturais dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A investigação no doutorado, em
desenvolvimento, problematiza: até que ponto existem relações entre as práticas culturais do LD utilizado na
EJA em uma escola pública municipal de Maceió e as práticas culturais dos sujeitos-estudantes Esta
problematização desdobra-se nas seguintes indagações: a) a professora ao usar o livro didático nas suas
aulas área do conhecimento, articula esse uso as práticas culturais dos estudantes c) Há, nas aulas
ministradas com o uso do LD um fortalecimento e uma reinvenção das práticas culturais da comunidade onde
os alunos vivem c) Considerando que o LD estabeleça ou não a relação entre os sujeitos e suas práticas
culturais, a professora provoca este estabelecimento durante o uso do LD

Entendemos como práticas culturais os acontecimentos ou manifestações materializadas por meio das
relações, interações e trocas entre os sujeitos praticantes que vão constituindo uma identidade coletiva.
Nessa direção, consideramos os LD como objetos culturais que em uso podem fortalecer e contribuir para
reinvenção das práticas dos sujeitos que os utilizam.

Nossa compreensão sobre este estudo, no contexto escolar, vai ao encontro do que Alves (2003, p.65) afirma
ao dizer,

O importante é perceber que devemos estudar as escolas em sua realidade, como
elas são, sem julgamento a priori de valor e, principalmente buscando a
compreensão de que, o que nele se fez e se cria precisa ser visto como uma saída
possível, naquele contexto, encontrada pelos sujeitos que nela trabalham,
estudam e vão levar seus filhos.

Diante do que afirma Alves (op.cit), pretendemos nos apoiar ainda em elementos dos estudos do cotidiano.
Estudar as escolas sem julgamento de valores é um tendência dos estudos do cotidiano que, no Brasil, se
relacionam com os estudos culturais e, que compreendem as “relações que mantêm entre si os múltiplos
cotidianos em que cada um vive, em especial considerando os artefatos culturais com os quais os praticantes
desse cotidiano tecem essas relações” (p.04). De acordo com Certeau (2004) os estudos no cotidiano devem
estar voltados para a forma que os sujeitos, praticantes desse cotidiano, praticam a realidade em diferentes
espaços e tempos.

Neste artigo, trataremos da metodologia utilizada no processo dessa investigação e os elementos que
envolvem seu contexto, apresentando dados sobre a escola e a comunidade, loci da pesquisa, bem como
sobre os sujeitos que fazem parte dela e, em seguida, abordaremos as concepções de LD e o entendimento
acerca das práticas culturais. Nesse sentido não nos ocuparemos em responder as questões
problematizadoras da pesquisa de doutorado ora apresentadas, mas, apresentar e discutir o contexto da
coleta de dados até esse momento da investigação.

Para tanto nos apoiaremos em Pinheiro (2007) e Alves (2003) no campo das práticas culturais e, no campo
do Livro Didático e da Educação de Jovens e Adultos em Moura (2004), Moura et al (2007) e Choppin (2004),
dentre outros.

2 O percurso metodológico da pesquisa

A investigação é de base qualitativa voltada para um estudo de caso, tendo como loci uma Escola Municipal X,
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situada na comunidade do Vale do Reginaldo. A pesquisa qualitativa enfatiza o processo em detrimento do
produto e se preocupa em retratar e compreender a perspectiva dos participantes. Segundo Lüdke e André
(2004), nesse tipo de investigação supõe-se o contato direto e prolongado do pesquisador com a realidade a
ser investigada, através do trabalho intensivo de campo. As pesquisas qualitativas têm um caráter
“multimetodológico” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002), pois utilizam uma variedade de
procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Nesta perspectiva, “analisar os dados qualitativos significa
‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de
entrevistas, as análises de documentos e as demais informações disponíveis” (LÜDKE; ANDRÉ, 2004, p.45).

O estudo de caso, abordagem metodológica que estamos utilizando na investigação constitui-se em conhecer
o “como” e os “porquês” do objeto investigado, evidenciando a unidade e identidade própria desse objeto. É o
olhar do pesquisador sobre uma situação específica, afim de descobrir o que há de mais essencial e
característico da situação investigada. No nosso caso a situação investigada delimita-se pela relação do LD
com as práticas culturais dos sujeitos-estudantes da Escola X, situada no Vale do Reginaldo. E o estudo de
caso nos possibilita verticalizar a pesquisa, compreendendo profundamente o local, para a partir desse local,
levantar considerações mais gerais sobre o objeto investigado.

A escolha desta escola deu-se considerando que a sua população estudantil no horário noturno,
especificamente, na modalidade de EJA, é predominantemente, composta de moradores do referido Vale, o
que facilitou em termos de tempo o levantamento das práticas culturais em uma só comunidade, evitando o
deslocamento da pesquisadora, para umas tantas outras, caso os estudantes, ali não residissem. Entretanto o
critério mais importante para essa definição se deu por esses sujeitos-estudantes, morando na mesma
comunidade, compartilharem do mesmo espaço cultural. Este fato possibilita que esses sujeitos compartilhem
também do espaço escolar as mesmas práticas culturais, havendo possibilidade de relacionar o estudo que
realizam através do LD com essas práticas culturais.

Na instituição escolar, optamos por uma sala de aula de 3ª fase de EJA. Essa opção foi influenciada pela
abertura da professora da turma em acolher a pesquisadora o que não ocorreu com as demais professoras do
1º e 2ª segmentos. Para essa escolha consideramos ainda que as observações nas turmas do 2º segmento
seriam direcionadas para as disciplinas ofertadas no segmento e, nossa intenção não é aprofundar o estudo
em uma área do conhecimento, mas, compreender a relação do LD com as práticas culturais à medida que
surge através do seu uso, independentemente da área que está sendo abordada. Consideramos também que
a professora da 3ª fase relatou que, mesmo de forma não sistemática, utilizava o LD adotado pela Rede
Municipal de Educação de Maceió em sala de aula, enquanto que as demais afirmaram usar vários LD e que
raramente usava o adotado pela rede.

Para a coleta de dados da pesquisa serão utilizadas as técnicas da entrevista e da observação participante.
Com relação à técnica da entrevista buscaremos descrever minuciosamente as informações obtidas durante
as entrevistas, entendendo que em uma pesquisa qualitativa “o pesquisador deve, assim, atentar para o
maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial
pode ser essencial para a melhor compreensão do problema que está sendo estudado” (ANDRÉ; LUDKE,
1986, p. 122).

Durante a realização das entrevistas, consideraremos as informações que envolvem atitudes, valores e
opiniões, ou seja, informações de natureza subjetiva que caracterizam a perspectiva de interação social da
entrevista. Partimos do princípio de que a fala do outro, entrevistado e entrevistador, são refletidas
originando o processo de significação. Tanto pesquisador quanto informante são protagonistas de um
movimento dialético e refletivo, onde, de acordo com Szymanski (2004), o entrevistador expressa sua
compreensão sobre o dito e o entrevistado pode contestar ou reafirmar a questão discutida.

As entrevistas, de caráter reflexivo, contribuirão para identificarmos as práticas culturais dos estudantes da
EJA complementando e avançando dos dados coletados pela observação e, serão realizadas em encontros
seguindo um roteiro aberto de questões e garantindo aos entrevistados os esclarecimentos quanto aos
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objetivos da pesquisa.

Entendemos que a observação ocupa um lugar privilegiado nas pesquisas qualitativas, pois possibilita um
“contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado” Szymanski (op.cit), podendo desta
forma, verificar a sua ocorrência. Além do que o pesquisador utiliza seus conhecimentos e experiências
pessoais para subsidiar a compreensão e interpretação dos dados observados.

Os métodos de observações são variados e caracterizam-se pelo grau de envolvimento do pesquisador com o
ambiente pesquisado: o pesquisador pode decidir desde o início do estudo que atuará como participante total
do grupo, assumindo inclusive um compromisso político de ação. É nessa perspectiva que encaminhamos a
observação das aulas da escola investigada, não no sentido de intervir no cotidiano da sala de aula, e sim de
nos aproximar dos sujeitos estudantes e de suas práticas culturais, buscando também uma aproximação com
o objeto da pesquisa de forma participante.

O outro lócus é a comunidade do Vale do Reginaldo, nela mapeamos as agências de letramento como
associação de moradores, igrejas católica e evangélica, dentre outras. Para isso foi necessário por alguns dias
observar o cotidiano das pessoas naquele local, bem como conversarmos com as pessoas de mais idade, que
guardam nas suas memórias as recordações das épocas festivas acontecidas no Reginaldo, tentando
compreender a partir do movimento local, o dia a dia das pessoas que ali residem.

A coleta de dados, através de entrevistas, na comunidade, intencionalmente, é realizada de maneira informal.
Em um primeiro momento a pesquisadora foi acompanhada por uma liderança do Vale do Reginaldo que atua
na Associação de moradores. Essa liderança apresentou a pesquisadora aos moradores mais antigos e para
aqueles envolvidos com a organização de ensaios e apresentações das práticas culturais mais conhecidas do
local, tais como o pastoril, o grupo de teatro da igreja católica e o coro da igreja evangélica. A partir dessa
apresentação inicial fomos conversando sobre o trabalho dessas pessoas na comunidade e estabelecendo a
confiabilidade entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa, garantindo também o entendimento sobre nosso
interesse com os encontros e conversas realizadas.

Após esse primeiro momento os encontros com os moradores passaram a ser mais direcionados. As
conversas eram gravadas e tiveram um caráter de entrevistas abertas com o objetivo de identificar as
práticas culturais, descrevendo-as e recuperando as condições de acontecimento dessas práticas.

Durante as entrevistas, as visitas de apresentações e reconhecimento do Vale do Reginaldo, a pesquisadora
também estava atenta ao movimento dos moradores do lugar, levantando informações da rotina diária, como
os horários de saída e chegada do trabalho, identificados como momentos de maior interação entre os
moradores, em que sentam nas calçadas, ficam parados nas portas de suas residências e tomam
conhecimento sobre o que aconteceu durante o tempo que estavam ausentes da comunidade.

É dessa forma, que estamos buscando perceber na investigação em andamento as práticas culturais dos
sujeitos da EJA que se manifestam no espaço tempo da comunidade do Vale do Reginaldo e que são recriadas
ou reinventadas no espaço e tempo escolar.

2.1 A escola

A escola, um dos loci da pesquisa, faz parte da Rede Municipal de Educação de Maceió. Está localizada em
uma comunidade da periferia da cidade, denominada Vale do Reginaldo. Utilizamos como critério de seleção
desse locus o fato de que, a maioria dos estudantes matriculados residem na mesma comunidade. Oferta no
período noturno o 1º e o 2º segmentos da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa está sendo realizada em
uma sala de pós-alfabetização em EJA, onde os alunos são trabalhadores, na faixa etária dos 15 aos 60 anos,
que residem próximo à escola.

No primeiro segmento atuam três professoras, todas formadas em Pedagogia, com carga horária de 25h
semanais, no segundo segmento são cinco professoras distribuídas nas disciplinas: Educação e Trabalho e

Pág.4/10



Ciências Sociais e Humanas – professora tem formação em História, 25h semanais; Matemática e Ciências
Naturais – professora formada em Matemática, 20h semanais; Língua Portuguesa, professora formada em
Pedagogia, 25h semanais; Espanhol, professora formada em Letras, 25h semanais; Educação Física,
professora formada em Educação Física, 25h semanais. É importante salientar que todos os professores já
lecionam nesse segmento a mais de três anos, com exceção do professor de Educação Física que iniciou em
2011. Além dos docentes fazem parte do turno, profissionais das áreas técnicas e administrativas.

Apesar da escola não ter um projeto articulado com comunidade onde está inserida, observamos que existe
uma afetividade entre os docentes, o corpo técnico-administrativo e os alunos, segundo nos foi informado,
em decorrência da realização pela escola de um estudo na comunidade para o levantamento das
necessidades dos alunos inseridos naquela região, o que desencadeou uma aproximação entre aqueles que
atuam na escola e os sujeitos-estudantes. Não encontramos documento que registre o resultado deste
trabalho.

Contraditoriamente, no convívio na referida escola, durante 01 ano, não percebemos iniciativas que
pudessem fomentar as manifestações das práticas culturais dos sujeitos. Quando essas práticas foram
manifestadas ocorreram por iniciativas dos próprios estudantes o que se configura na resistência pela
aceitação ao espaço formalizado da escola. O que nos pareceu foi que a cultura escolar de distancia-se da
cultura da comunidade onde a escola insere-se.

Tudo isso se contradiz com o próprio nome da escola Maria José Carrascosa que poderia apontar para uma
identidade cultural próxima a realidade dos estudantes. É que Maria José Carrascosa é conhecida e foi
reconhecida como um dos grandes nomes do folclore alagoano. Professora, que dedicou a vida profissional e
pessoal aos ensaios e apresentações das manifestações culturais, tais como o coco de roda, o pastoril, o
reisado. Manifestações tradicionais que fizeram parte das grandes festas acontecidas na comunidade onde a
escola está localizada.

A pesar desse distanciamento com a realidade cultural da comunidade, nas aulas observadas na turma, os
estudantes sempre conversam entre si sobre os acontecimentos dessa comunidade. Morando na mesma
região, em que a escola está inserida, levam os acontecimentos da rua para sala de aula, reafirmando o
entendimento que a Escola está na comunidade, faz parte dela e mesmo que seus muros e práticas
educativas as separem do cotidiano desta comunidade, os estudantes e professores, sujeitos sociais e
culturais levam e reproduzem as práticas culturais do lugar.

Segundo Alves (2003) é necessário compreender esses acontecimentos, levados pelos alunos para a sala de
aula. Nessa perspectiva, a pesquisadora (op.cit), recorre a Foucault apud Chartier (1996, p.21), para nos
dizer que esses acontecimentos devem ser visto,

[...] não como uma decisão, um tratado, um reinado ou uma batalha, mas como
uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário
retomado e voltado contra seus usuários, uma denominação que se debilita, se
distende, se envenena a si mesma, e outro que entra, mascarada. As forças em
jogo na história não obedecem nem a um destino, nem a uma mecânica, mas
efetivamente ao acaso da luta. Elas não se manifestam como as formas
sucessivas de uma intenção primordial, tampouco assumem o aspecto de um
resultado. Aparecem sempre no aleatório singular do acontecimento.

É nessa direção que a Escola deveria tratar os acontecimentos culturais dos sujeitos e da comunidade onde
vivem. Escultá-los, compreendê-los, problematizá-los para que esses sujeitos envolvidos no acontecimento
possam entendê-los como produção própria e não confiscá-los, como afirmou Chartier (1996). O encontro
com as próprias produções culturais, com os conflitos e problemas permitem que os sujeitos modifiquem e/ou
reafirmem pensamentos, atitudes e práticas do cotidiano.

Entretanto a organização da escola impõe uma hierarquização das discussões, do currículo, determinando o
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que é importante ou não. A partir dessa hierarquização muitas memórias, carregadas de práticas culturais
são esquecidas, e consequentemente, extintas da instituição escolar.

2.2 O Vale do Reginaldo

O Vale do Reginaldo faz parte do bairro do Poço, considerado um dos mais antigos e tradicionais da cidade de
Maceió. Essa tradição é marcada por uma história, fortemente, influenciada pela religião católica. A Igreja
Senhor do Bonfim, localizada bem próxima à entrada do Reginaldo, foi por muito tempo referência para as
festividades religiosas, onde várias manifestações de práticas culturais aconteciam, tais como a cavalhada, a
quermesse, as apresentações do pastoril e as danças típicas das festividades juninas.

O bairro do Poço e a comunidade do Reginaldo vêm perdendo essas tradições culturais a partir de um projeto
de intervenção estrutural na região, realizado pela prefeitura de Maceió, para a construção de um eixo viário.
A construção do viaduto do Poço e a desocupação das casas dos moradores do Reginaldo comprometeu, de
forma significativa, o cotidiano social e cultural desses moradores.

Os moradores foram deslocados de suas casas para residirem em minúsculos apartamentos, que fazem parte
de um conjunto de prédios, resultando em grandes modificações, das relações sociais e culturais ao dia-a-dia
das atividades domésticas cotidianas, como por exemplo “nós morávamos nas casas, podia criar meus bichos
e trabalhar fazendo meus bolos. Hoje, a cozinha é um aperto só, nem confeitar posso mais, chega dá uma
tristeza disso”( FALA DE UMA ALUNA EM SALA DE AULA). O relato da aluna foi confirmado pelos demais
colegas da turma, por retratar uma vivência coletiva, apesar de naquele momento ser a aluna enunciante.

2.3 Os sujeitos

A professora da turma tem formação em Pedagogia. Trabalha com crianças em uma escola pública estadual
no período da manhã e em uma escola da rede privada à tarde, com o mesmo público. À noite ministra aula
na Educação e Jovens e Adultos do município de Maceió.

Essa rotina de trabalho compromete de alguma forma o desenvolvimento das atividades no período noturno.
É uma jornada diária cansativa e voltada para o ensino de crianças. À noite, são outros sujeitos, outras
demandas e pressupõe tempo para dedicar-se ao planejamento e a reflexão sobre as aulas para modalidade
da EJA. Entretanto é possível identificar o esforço da professora em atender essas demandas, podemos
pontuar ainda que ela é afetiva com toda a turma e está sempre próxima dos alunos, demonstrando
preocupação com as faltas e apresentando conhecimento sobre a história de vida de cada um.

Os estudantes da turma observada (Pós-alfabetização) são em sua maioria senhoras que sobrevivem do
trabalho assalariado doméstico. Os homens, em menor número, são jovens que desenvolvem atividades
diversas nas áreas de mecânica e do comércio além de outros que vivem, por questões de saúde, de
benefícios do governo.

Esses estudantes são sujeitos que a todo tempo tentam se posicionarem nas discussões em salas de aula.
Sempre que possível recuperam no contexto escolar a autonomia da vida cotidiana fora dos muros da escola.
Apesar de sentirem dificuldades em relacionar os estudos escolares com suas práticas cotidianas, eles trazem
essas práticas para a sala de aula, mesmo que se configure para a professora apenas em um apêndice do
conteúdo escolar.

Entretanto um olhar atento percebe, constantemente, as tentativas dos estudantes em relacionar sua
aprendizagem com sua própria experiência de vida. De acordo com Larrosa (1999) a reflexão crítica sobre
essa relação pode modificar a “imagem que os participantes têm de si mesmos e de suas relações com o
mundo, o que no vocabulário da educação de adultos se chama de ‘tomada de consciência’.(p. 47)

3 Livro Didático e práticas culturais
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Historicamente o livro vem assumindo formas e abordagens diferentes. Quanto a sua estrutura, evoluiu desde
um simples aglomerado de folhas que registrava a história oral através de textos escritos à mão, até o que
conhecemos como material impresso, organizado com capas, capítulos, ou seja, com todos os elementos que
compõem uma edição. Considerando que o livro sempre esteve presente no espaço escolar, é neste lugar que
suas abordagens evoluíram de maneira significativa. Primeiramente, enquanto instrumento de treino da
leitura e de repasse de informações nas diversas áreas do conhecimento, posteriormente apresentando, além
de textos, propostas de atividades assumindo desta forma, o papel de LD no processo ensino-aprendizagem.

Choppin (2004) ao caracterizar o uso do LD no contexto escolar estabelece as funções que esse material
didático pode assumir. De acordo com o autor, os LD apresentam as funções referencial, instrumental,
ideológica e cultural, e documental.

As funções do LD estão diretamente relacionadas às mudanças ocorridas no ensino, sobretudo ao que se
propõe esse ensino. A função referencial reflete o ideal do Ensino Tecnicista[3], os conteúdos são
privilegiados no processo de ensino e aprendizagem e a Escola é compreendida enquanto espaço de
transmissão das informações necessárias à participação dos sujeitos na sociedade produtiva. Desta forma, o
LD é o instrumento portador dessas informações que orientam o currículo escolar[4]. Nas palavras de
Choppin (op.cit, p.4) “ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às novas
gerações.”

O LD caracterizado pelos inúmeros exercícios ou atividades revela a função instrumental, que também pode
ser relacionada ao Ensino de tendência Tecnicista ao defender que a repetição e memorização podem garantir
o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, outras tendências tradicionais, as liberais, podem
sustentar-se, também nesta função, que requer segundo Brito (2002, p. 337), um LD, que supõe no seu uso:

[...] um tipo determinado de aula padronizada, em que as atividades propostas
se enquadram em unidades temáticas tipificadas, com seções sistematicamente
repetidas, pautando o dia-a-dia da sala de aula. Ao apresentar-se como curso
pronto, o livro didático assume responsabilidades atribuídas aos professores, tais
como o estabelecimento do programa, a organização dos conteúdos e a
elaboração dos exercícios.

A padronização das aulas através do uso do LD silencia as possibilidades de diálogo desse material didático
com as reais demandas de aprendizagem, social e cultural dos sujeitos alunos que estão inseridos no
contexto escolar. Assim, como essa prática pauta e determina o dia-a-dia da sala de aula, pauta também e
determina ainda a possibilidade de reinvenção das práticas culturais dos referidos sujeitos não contribuindo,
de forma efetiva, para mudanças e intervenções nos problemas da comunidade onde a escola está inserida.

Na função documental o LD não é utilizado no contexto escolar de uma forma única e linear. Outras fontes,
também contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e os sujeitos envolvidos nesse processo têm
autonomia para direcioná-lo, visto que “o livro didático pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um
conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o
espírito crítico do aluno” (CHOPPIN, 2004, p. 05).

A função ideológica e cultural revela o LD enquanto um instrumento de poder. O conhecimento nele
veiculado, as propostas e seqüenciações das atividades podem propor modo de ver o mundo determinado e
limitado, em que permanece esquecido o acervo social e cultural de um povo. Desta forma, propõe a (des)
construção da identidade dos sujeitos desencadeando um processo de aculturação de gerações. Esse processo
pode ainda, segundo Choppin (2004), apresentar-se de forma explícita ou implícita nos LD.

Ao apresentar-se de forma implícita, o processo de aculturação dos sujeitos nos LD pode estar interligado a
uma proposta que foi denominada por muito tempo de currículo oculto, que se materializava em
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comportamentos, gestos dos sujeitos envolvidos no processo educativo, bem como na valorização da cultura
produzida pela classe hegemônica, em detrimento da produção cultural da maioria da população.

Nesse sentido, o currículo oculto era constituído pelos aspectos existentes no processo educativo que eram
velados pelo currículo oficial. Os estudos de Silva (2005) questionam a ocultação desse currículo, defendendo
que no contexto escolar as intenções curriculares de formação dos sujeitos para a sociedade produtiva não
são ocultadas, mas podem ser silenciadas. Nas palavras do estudioso (op. cit), “numa sociedade neoliberal de
afirmação explícita da subjetividade e dos valores do capitalismo, não existe mais muita coisa oculta no
currículo, com a ascensão neoliberal, o currículo tornou-se assumidamente capitalista.” (p.80)

Desta forma, as intenções curriculares de desvalorização da cultura dos sujeitos alunos no contexto escolar
estão presentes e exercem influência na formação desses sujeitos, podendo apenas estarem silenciadas.
Entretanto, o acervo cultural presentes no LD pode sinalizar para os saberes e práticas culturais dos sujeitos
que os utilizam desde que, seu uso, aponte para essa perspectiva.

Segundo Pinheiro (2007) as práticas culturais são sobreviventes da memória dos que as vivenciaram e as
repassam em atividades do cotidiano. São partes de um todo cultural materializadas através da religião, da
música, das manifestações culturais e do convívio social que, em diálogo entre os sujeitos e as demandas
cotidianas, são praticadas e reinventadas.

Esse processo de reinvenção das práticas culturais revela a busca e a construção dos sujeitos praticantes da
sua identidade. Para pesquisadora (op.cit) as práticas culturais articulam-se a partir das representações pelas
quais os indivíduos constroem o sentido de sua existência e fazem reconhecer sua identidade social, forma de
exibir de maneira própria seu estar no mundo. Ainda sobre o reconhecimento da identidade Hall apud
Escosteguy (2010) afirma que,

A identidade cultural não está fixa, é sempre híbrida. Mas é precisamente porque
surge de formações históricas muito específicas, de histórias específicas, de
repertórios culturais de enunciação, que pode constituir-se em um
‘posicionamento’ que nós chamamos, provisoriamente, identidade. (p. 148)

No entanto, no contexto escolar esse processo pode ser desprezado por práticas educativas que determinam
uma ordem de prioridades, hierarquicamente, que desvalorizam o tratamento da tradição e da memória
cultural dos sujeitos nela envolvidos. Pinheiro (2007) concordando com Charlot (2005) argumenta que,

O espaço escolar, mesmo que em um limiar simbólico[...] é necessário como
lugar específico em que o educando pode encontrar saberes para sua reinvenção
social. Esse espaço deve considerar também as especificidades culturais de cada
sujeito, que como sistema de interpretação, deixa marcas na vida cotidiana de
cada comunidade. Podemos detectar traços marcantes, como a linguagem,
concomitantemente com outros fragmentos, como práticas religiosas,
preferências ou possibilidades alimentares, música, dança e ritos[...]. Essas
heranças culturais inseridas no espaço escolar possibilitam um
redimensionamento das práticas educativas e sociais. (p. 157)

O espaço escolar ou a cultura de organização da escola privilegia conhecimentos e saberes tradicionalmente
acadêmicos, saberes erudito. Nesse sentido, o professor tem o papel de contribuir para superação da
fronteira entre a cultura da universidade e outros tipos de cultura, romper com a pasteurização cultural que
se faz presente nos currículos escolares materializados nos LD.

De acordo com Alves (2003) é necessário estudar a produção e distribuição do que é produzido (de objetos
tecnológicos a criação ideológica), também é indispensável à problematização dos modos de uso dos
praticantes nos cotidianos em que vivem, buscando compreender os acontecimentos culturais. É nessa
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direção que olhamos para os LD da EJA, como objetos culturais que em uso, no cotidiano, podem fomentar e
fortalecer as práticas culturais dos sujeitos que os utilizam.

4 Considerações finais

O contexto da pesquisa, hora em andamento, aponta para a necessidade de um olhar diferenciado para as
práticas educativas e culturais que invadem as escolas. Como parte da comunidade, a escola não pode se
eximir em discutir os problemas locais que geram demandas de sobrevivência, que se tornam culturais e são
manifestados de várias formas, a partir do diálogo e convivência dos sujeitos. Nesse sentido, o percurso
metodológico utilizado até o momento tem dado conta de responder ao questionamento inicial da
investigação.

Dentre as práticas educativas observadas se insere o uso do LD. Esse material didático entendido enquanto
um instrumento de interação entre os sujeitos que o utilizam pode contribuir para o fortalecimento da cultura
e para reinvenção de práticas culturais. Esse entendimento é consequência da função que esse material
assume no processo educativo e, sobretudo, que as possibilidades de interação sejam permitidas e não
silenciadas.

Essas práticas culturais simbolizam e respondem a demandas locais e atuais a partir de uma construção
histórica dos sujeitos sobre o seu modo de vida, de falar, escutar, de relacionar-se consigo mesmo e com os
outros, em um movimento constante de trocas e de busca identitária.

Dessa forma, as práticas culturais não podem ser determinadas por saberes cientificista apenas, mas,
compreendida como uma construção cultural legítima que respondem as problemáticas cotidianas de uma
forma singular, não podendo ser homogeneizada pelo uso linear dos LD.
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