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Resumo 
Este artigo surgiu da necessidade de compreender o currículo para o Ensino Médio da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) como uma possibilidade emancipatória. Buscamos 
analisar se este currículo pode possibilitar o desenvolvimento de potencialidades que visem à 
emancipação de sujeitos educandos (as), jovens e adultos, a partir da práxis pedagógica. Neste 
sentido, indagamos: o currículo da EJA se propõe a tal? Tomando como aporte teórico a 
perspectiva crítica do currículo, analisamos alguns documentos legitimadores e norteadores 
da EJA, com vistas a compreender se este processo do desenvolvimento curricular pode 
contribuir para uma lógica da transformação que os sujeitos educandos possam implementar 
no interior de suas realidades. 
Palavras-chave: Currículo. Educação de Jovens e Adultos. Emancipação. 
 

 

THE SCHOLL PLANNING COURSE AS A RESULT OF PEDAGOGICAL PRAXIS: 
AN EMANCIPATORY POSSIBILITY FOR YOUNG AND ADULT EDUCATION 

SECONDARY SCHOOL. 
 
SHAFT THEME: Education, Society and Educational Practices.  
 
Abstract 
This article is a result that comes from the need to understand the School Course Plan for 
Young and Adults Education as a possibility of emancipation. We aimed to examine whether 
this curriculum can enable the development of capabilities which are the main step for young 
and adults students trough the pedagogical praxis. Following this idea, we ask: the curriculum 
of adult education aims to do as it purpose to be? In accordance to the Course Plan theoretical 
perspective, some documents of reference for Young and Adults Education were analyzed, in 
order to understand in what specific aspects this process of course development can contribute 
to a logical transformation that students, as citizens, can implement in their real life 
experience. 
Keywords: Curriculum. Youth and Adults. Emancipation. 
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O currículo como produto da práxis pedagógica na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Dentro da História da Educação, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é reconhecida 

como uma modalidade que atende a população excluída da educação regular, sendo, a 

Educação de Jovens e Adultos, uma tentativa de reparar uma dívida social para com estes 

jovens e adultos que, por motivos diversos, não conseguiram ter acesso à educação em tempo 

regular, mas que constituem a força de trabalho empregada, direta ou indiretamente, para 

construção de riquezas do país. Daí existir a necessidade de reconhecer, aproveitar e significar 

os saberes, as habilidades e competências desses educandos, oportunizando-lhes o acesso à 

escrita e a leitura, assim como às outras habilidades e competências consideradas 

instrumentos importantes para a convivência social contemporânea.  

O Parecer CEB 11⁄ 2000 defende que a Educação de Jovens e Adultos hoje não pode 

mais ser encarada como um “processo inicial de alfabetização” (p. 39) como já fora pensado 

por vários programas de governo desde o período imperial no Brasil. O novo conceito de EJA 

trazido por este documento exige que esta busque “formar e incentivar o leitor de livros e das 

múltiplas linguagens visuais juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania.” 

(SOARES, 2002, p. 39). Este documento e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 

9.394/96 (BRANDÃO, 2007) são considerados grandes avanços para Educação de Jovens e 

Adultos.  

  Desse modo, o parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) 11⁄ 2000 ressalta o fato 

de que a EJA “necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar 

situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem dos alunos” (SOARES, 

2002, p. 38.). Este parecer chama atenção para as funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora que passam a configurar a EJA a partir do novo modelo de sociedade de fins do 

século XX e início do século XXI.  

Esta sociedade menos desigual, mais justa e com melhor distribuição das riquezas 

existentes, a qual é um modelo a ser atingido por países como o Brasil, tem como prerrogativa 

uma EJA possibilitadora de “um espaço democrático de conhecimento e de postura tendente a 

assinalar um projeto de sociedade menos desigual” (SOARES, 2002, p 35). Dessa forma, a 

EJA necessita desenvolver espaços que possibilitem aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades e competências que são indispensáveis para a sua inserção e usufruto dos direitos 

de cidadão, do mundo do trabalho, das novas tecnologias e linguagens.  
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Percebemos no texto do Parecer CEB 11/2000, bem como nas Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que ambos tornam-se referências também para a 

EJA, uma vez que a Resolução CNE/CEB 1/2000 em seu artigo 19 afirma que “Os cursos de 

Educação de Jovens e Adultos que se destinam ao Ensino Médio deverão obedecer em seus 

componentes curriculares aos arts. 26, 27, 28, 35 e 36 e às Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio” (SOARES, 2002, p. 140). Eles indicam uma política curricular vinculada a 

uma proposta de educação, a qual o Ensino Médio tem como uma de suas prerrogativas o 

atendimento ao mundo do trabalho globalizado e em constante mudança. Os indivíduos 

necessitam se apropriar de conhecimentos que os tornem sujeitos ativos a fim de atender as 

demandas sociais impostas por este mundo, capazes de desenvolver competências para lidar 

com as tecnologias, solucionar problemas, de forma mais rápida e mais flexível, atendendo, as 

necessidades de perfil do paradigma pós-fordista.  

Sendo assim, segundo Lopes (2008) “à educação é conferida a tarefa de adaptar as 

pessoas a esse mundo em mudança” (p. 95). Baseado em Muller (2000), ela ainda afirma que 

estes modelos de políticas curriculares são focados em três paradigmas, dentre os quais  

Estabelece que a educação, ao fornecer o conhecimento, é responsável pela 
preparação dos indivíduos. Esse terceiro paradigma determina a relação direta entre 
o campo da produção e a educação, ou seja, assinala que a tecnologia é introduzida 
no currículo por intermédio das exigências sociais da produção pós-fordista. 
(LOPES, 2008, p. 119-120) 

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos vem sendo tratada pelos governos 

federal, estadual e municipal, através de suas ações, como uma modalidade que possui suas 

especificidades, necessitando de uma atenção especial na produção de material didático, 

metodologias de ensino-aprendizagem, formação de profissionais especializados e de 

programas que atendam às necessidades de aprendizagem deste público para sua inserção no 

mundo produtivo no contexto da globalização atendendo as necessidades da empregabilidade, 

das novas relações de trabalho e, consequentemente, da vida. 

Esta formação voltada para as dimensões do trabalho e da cidadania orientadas pela 

política curricular brasileira atual da EJA, mas principalmente do Ensino Médio, não deixa 

dúvida de que a tecnologia associada à educação visa formar indivíduos capacitados a lidar 

com as atuais contingências exigidas pela empregabilidade. Como, segundo Lopes (2008), 

capacidade é algo característico do indivíduo, o sucesso da aprendizagem, do 
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desenvolvimento de competências dependem do indivíduo, o que acaba por tornar o mundo 

do trabalho excludente, pois apenas os mais “capazes, nas bases predeterminadas pelos 

modelos tecnológicos, serão inseridos no mundo do trabalho e no mundo produtivo.” (p.121). 

Desta maneira, observamos que os documentos já mencionados, norteadores da prática 

curricular no Ensino Médio da EJA, acabam por valorizar o conhecimento prático como algo 

fundamental ao pleno desenvolvimento das competências humanas desejáveis necessárias à 

sua inserção no mundo produtivo tecnológico. Da forma como isto é posto nos documentos e 

programas de formação para educandos e educadores estas necessidades parecem um 

progresso natural, garantia de bem-estar e cidadania. 

Entretanto, por mais que as políticas de controle e avaliação curricular influenciem a 

práxis pedagógica, o currículo é um terreno de conflitos e de contestação dos sentidos que 

estes possam produzir. A escola é uma arena de questionamentos e todos aqueles que 

interagem na práxis pedagógica acabam por ressignificar os conhecimentos por estes 

documentos apresentados produzindo novos sentidos aos mesmos. 

O currículo é uma produção política e histórica, uma invenção social, o qual pode ser 

utilizado para diferentes fins, variando conforme a época e situações. Assim considerando, em 

sua constituição ele é permeado pelas relações de poder que o formulam, bem como as 

relações sociais que dão significado ao conhecimento produzido no desenvolver dessas 

relações. É nesta relação de produção do conhecimento que ele forja identidades, “o currículo 

nos constrói como sujeitos particulares, específicos” (SANTOMÉ, p. 195), pois “ao produzir o 

currículo, somos também produzidos, é porque podemos ser produzidos de formas muito 

particulares e específicas” (idem, p. 194).  

O currículo é assim validado por discursos que legitimam os saberes nele contidos. As 

narrativas contidas (embutidas nas disciplinas escolares) produzem práticas que  

Trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem representar a si e aos 
outros e quais grupos sociais podem apenas ser representados ou até mesmo serem 
totalmente excluídos de qualquer representação. (...) Assim as narrativas do 
currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe” ( 
SILVA 2000, p. 195) 

São estas narrativas que determinam o que e quais grupos sociais podem ou não 

aprender, que conhecimentos e formas de conhecer são legitimados subordinando 
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conhecimentos e formas de conhecer. É nesta relação que a nossa construção enquanto 

sujeitos ocorre, a qual transformamos e somos transformados.  

 Compreendendo o currículo como produção e a EJA como um espaço de diversidade, 

percebemos que um currículo específico para esta modalidade de ensino não se constitui a 

partir de uma simples concepção e prática que atestem conhecimentos estanques, coisificados, 

fundamentados numa proposta de transmissão destes a sujeitos passivos, receptores de 

conhecimentos, legitimados por discursos que consolidam o que deve ou não deve ser 

ensinado, o que é validado ser aprendido, o que é autorizado ou não. Nesta perspectiva, o que 

menos tem importância são os sentidos, o domínio e a utilidade do que realmente se propõe a 

aprender. Se na sua ação educativa, o currículo não contribuir para uma socialização crítica 

dos indivíduos, o currículo deixa de ser um projeto emancipador para atingir uma visão 

acumulativa e bancária do conhecimento. 

Como então construir um currículo nesta perspectiva na Educação de Jovens e 

Adultos?  Desta forma, propomos aqui uma perspectiva de currículo que integre a dimensão 

humana aos requisitos para o mundo social, no sentido de desenvolver a autocrítica e espírito 

crítico dos sujeitos da educação. Que possibilite ao aluno e ao professor enxergar as 

dimensões da vida social e do ser social que ele é, pois o currículo crítico permite ao 

educando e ao educador da EJA, que ambos examinem constantemente o mundo em que 

atuam. 

Percebemos nos documentos que norteiam a Educação de Jovens e Adultos, o quão 

integrados os mesmos se encontram com as propostas de integração curricular vigentes. A 

todo momento referências são feitas ao mundo do trabalho. Mas que mundo do trabalho? As 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos em seu texto não deixa claro o 

significado de trabalho, ou quando deixa, uma das compreensões que podemos ter é a do 

mundo produtivo capitalista. Uma prática voltada para o mundo trabalho será a via de acesso 

e possibilidade ao posicionamento crítico e a liberdade dos sujeitos educandos da EJA? Que 

mundo do trabalho seria este? Uma das grandes discussões ainda travadas na Educação é a 

dicotomia existente entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, segundo Sacristán (2000) 

“o sistema educativo e o laboral não só continuam sem acoplar-se qualitativamente, mas 

também a educação formal está começando a perder o seu valor de hierarquização social para 

entrar no mercado de trabalho.” (p.58). 

Segundo Gadotti (2006), “É pelo trabalho que o homem se descobre como ser da 

práxis, ser individual e coletivo” (p. 46). É neste movimento que o homem produz a si mesmo 
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e ao mundo, determinando-se como um ser inacabado, em constante transformação. É preciso 

que examinemos o que nos orienta, pois dada como parece as Diretrizes Curriculares, ainda 

que sutilmente, evidencia a EJA como a via de acesso ao mundo produtivo e suas tecnologias, 

com vistas a atender não somente as necessidades dos educandos, mas uma necessidade de 

atendimento ao mundo produtivo. Isto demonstra que enquanto a educação estiver a serviço 

do mundo produtivo capitalista não conseguiremos unir o ato educativo e produtivo num 

único processo de formação de sujeitos emancipados. 

Contudo, a serviço de quem? E qual o projeto de currículo e tecnologias estão sendo 

executados? Poderá o currículo proposto para o Ensino Médio pelas Diretrizes Curriculares, 

emancipar, se este parece seguir a lógica do mundo produtivo, visto que uma das grandes 

preocupações é integrar o aluno ao mundo produtivo globalizado? 

O currículo que propomos para a EJA busca em seu desenvolvimento identificar e 

compreender as determinações dos conhecimentos e saberes acumulados, bem como a 

validade destes para uma prática social transformadora. Conhecimentos e saberes estes que se 

reinventam a cada momento na práxis pedagógica. Os educandos da EJA são sujeitos 

participantes na sociedade, que consomem, que trabalham e que de alguma forma, não se 

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

Educação de Jovens e Adultos é saber 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). A sala de aula e a prática educativa dos jovens e 

adultos necessitam ser um espaço “onde se realiza a reconstrução do conhecimento, mas, além 

disso, como um lugar onde se reflete criticamente acerca das implicações políticas desse 

conhecimento” (SANTOMÉ, 1995, p. 176).  

O currículo da EJA é, em sua essência, dialético, composto por um movimento que, se 

não compreendido em suas contradições, determinações e condicionalismos ao longo de seu 

desenvolvimento, assumirá um caráter prático ou técnico no fazer pedagógico. É necessário 

que este currículo seja, pensado e materializado na sala de aula levando-se em consideração o 

caráter da emancipação humana, compreendendo a necessidade de se adquirir e analisar 

criticamente o conhecimento acumulado pela sociedade, capacitando os educandos a refletir, 

analisar, participar e intervir de maneira crítica e responsável na prática social cotidiana.  

Desta forma, um currículo enquanto fruto da práxis pedagógica se faz na interação dos 

sujeitos atores desta prática, resultado dos interesses e das experiências ansiadas por todos 

(as) que participam da práxis pedagógica. Ele se faz na constante ação e reflexão do planejar, 
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agir e avaliar a práxis educativa, as quais se encontram reciprocamente relacionadas ao fazer 

pedagógico e social, pois a ação pedagógica é uma ação social. 

 

O caráter emancipador do currículo na Educação de Jovens e Adultos 

 

 Poderíamos iniciar a nossa discussão com algumas perguntas que se fazem 

pertinentes: O que seria a práxis curricular na EJA? Quais ambientes, meios e sujeitos 

contribuem para tal? Emancipar-se de quê e para quê? Um educador crítico da Educação de 

Jovens e Adultos teria estas e outras questões inerentes a sua práxis, uma vez que o mesmo 

necessita estar continuamente refletindo sobre as determinações que sua prática implica e as 

implicadas nela para intervir na realidade. 

 Diante destes questionamentos e de uma grande inquietação, os docentes da Educação 

de Jovens e Adultos há muito buscam compreender se o currículo deve propor o que se deve 

ensinar ou aquilo que os alunos devem aprender, tendo em vista que os mesmos discutem se o 

que deve pesar no currículo são conhecimentos disciplinares escolares ou científicos. 

Contudo, não nos propomos aqui a enveredarmos por esta discussão, mas a identificar alguns 

elementos inerentes a um currículo crítico, com vistas a possibilitar uma postura 

emancipadora frente ao mundo. 

 É no contexto do desenvolvimento curricular que podemos perceber que a Educação 

de Jovens e Adultos não deve apenas limitar-se a escolarização, mas sim estabelecer-se como 

um processo de posicionamento diante do mundo que reside na conscientização dos sujeitos 

como protagonistas das transformações sociais.  

 O currículo deve provocar os educandos a questionarem e não apenas se inserirem 

neste 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 temos, 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 produzimos é o primeiro 

passo para refletirmos sobre nossas ações no mundo, para o mundo e com o coletivo.  

 É a partir da dialogicidade entre os sujeitos interagentes da práxis pedagógica que 

construímos um currículo que possibilite a emancipação de sujeitos conscientes, pautados na 

democracia, justiça e igualdade social, pressupostos imprescindíveis para a efetivação da 

emancipação humana, pois é somente a partir de uma relação dialogal que nos comunicamos, 

tomando as palavras de FREIRE (1982), “só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
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diálogo se ligam, assim com amor, com esperança com fé um no outro, se fazem críticas na 

busca de algo.” (p. 107). Desta forma, acreditamos que através do diálogo se processam as 

relações de troca de conhecimentos. A partir dele os educandos têm acesso aos bens culturais 

produzidos e homens e mulheres se percebem criadores e criaturas da cultura, esta produzida 

a partir do trabalho humano. 

  É indiscutível a existência de orientações curriculares associadas em muito a 

perspectivas não críticas da educação. Podemos percebê-las nos documentos norteadores do 

Ensino Médio da EJA, nos quais existe uma larga preocupação com os processos de inserção 

social e de controle dos conhecimentos a serem ensinados, caracterizando-o pela busca do 

eficientismo social. Porém, tal fato, em nada impede que estas perspectivas, no 

desenvolvimento curricular, possam ser ousadamente diluídas em propostas planificadas de 

currículo que atendam as expectativas de formação como afirma Lopes (2008). Observamos 

isto porque, ao mesmo tempo em que é exercido um controle sobre o desenvolvimento 

curricular pelas forças externas e internas3, contudo, o modelo curricular proposto não é um 

projeto que depois deve passar a ser reproduzido de maneira mecanicista, pois “o currículo é 

um projecto, aberto e flexível, que sofre alterações significativas no seu processo de 

desenvolvimento.” (PACHECO, 2001, p. 66)  

 Deste modo, são várias as forças que influenciam no desenvolvimento curricular, as 

quais nos levam a compreender que a prática educativa é uma ação complexa e não uma 

intervenção meramente técnica. Esta pressupõe a relevância dos contextos da escola, dos 

alunos, professores e dos econômicos, sociais, culturais, sem, no entanto, descartar a 

existência do projeto educativo da escola. “Por mais complexo que seja o currículo deve ser 

decidido numa perspectiva orientadora e não determinante da prática.” (PACHECO, 2001, p. 

66). 

 Não é unicamente do professor o controle e a modelagem do currículo. Os educandos 

são sujeitos ativos neste processo de desenvolvimento curricular que busca uma 

aprendizagem significativa aos educandos orientada num sentido crítico, humanizador e 

hominizador de atuação e transformação do mundo. Como pressuposto para uma práxis 

emancipatória, o sujeito educando da EJA não deve ser encarado como receptor do saber, 

mas, sim, criador ativo conjuntamente com o professor. Para tanto, conflitos, ajuste e 

                                                           
3 Para esta discussão ver PACHECO (2001) e SACRISTÁN (2000) ambos discutem o contexto e os 
níveis do desenvolvimento curricular. 
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negociações serão indispensáveis neste processo, sem, contudo esquecermos que para tal 

ação, o diálogo será o grande meio de viabilização. 

 É nesta perspectiva que Grundy (1998) discute o currículo como produto da práxis, 

com vistas a destacar o caráter dialógico do currículo como via para construção de uma práxis 

emancipatória, pois  

la práxis no consiste em uma acción que mantenga la situación tal como está; se 
trata de uma acción que modifica tanto El mundo como nuestras comprensión de 
esse mundo. Por eso décimos que ‘la práxis es el acto de construir o reconstruir 
reflexivamente el mundo social’.(p. 158) 

 A emancipação, assim como a autonomia, não é a conquista apenas da liberdade no 

sentido iluminista, mas uma ação reflexiva, autônoma e responsável, na qual a práxis, sendo o 

exercício desta conquista, não reconhece a indissolubilidade entre a emancipação individual e 

coletiva, ambas são conquistas conjuntas, imbricadas, pois a práxis se desenvolve no mundo 

construído, no mundo concreto, no mundo social e cultural que se realiza através da interação 

dos sujeitos. Portanto, não são doações, são conquistas permanentes.  

 Ao aplicarmos este princípio ao processo de desenvolvimento curricular na Educação 

de Jovens e Adultos, compreendendo este processo como uma forma de práxis e considerando 

a aprendizagem um ato social, na medida em que o ambiente de aprendizagem não é somente 

um ambiente físico, mas também social, a práxis pedagógica dar-se-ia através de uma relação 

dialógica entre professores e alunos, objetivando produzir posicionamentos e significados 

conflitivos, pois 

a la teoria del curriculum supone el reconocimiento de que el saber es una 
construción social. Mediante o ato de aprendizaje, los grupos de estudiantes se 
conviertem em participantes activos em la construcción de su próprio 
conociemiento. Esto, a su vez, obliga a los participantes em la situación educativa a 
comprometerse em La reflexión crítica sobre su conocimiento, para poder distinguir 
entre el saber que pertenece al mundo ‘natural’ y el que corresponde al mundo 
‘cultural’ . (GRUNDY, 1998, p. 161).  

Espera-se do educador de jovens e adultos buscar nesta relação dialogal 

recontextualizar os saberes apresentados no currículo prescrito na práxis educativa, de modo 

que educadores e educandos sejam provocados a criarem e recriarem saberes, levando-os a 

uma compreensão da distinção do que seja o mundo natural e o mundo cultural. Numa 
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perspectiva marxiana, segundo Gadotti (2006), a unidade entre o ato produtivo e o ato 

educativo deveria ser um meio de conquista para a emancipação humana, que não se restrinja 

àquela emancipação que podemos vislumbrar nas orientações curriculares para o Ensino 

Médio e para a Educação de Jovens e Adultos, pois está ainda muito limitada a uma 

emancipação política dos sujeitos. Ainda persiste na nossa sociedade a divisão social do 

trabalho sobre a educação, dividindo aqueles que pensam daqueles que fazem, criando desta 

forma, uma dicotomia na formação humana. 

Pensamos ser o trabalho o principal eixo estruturante do currículo da EJA. Entretanto 

não defendemos aqui o trabalho como a possibilidade educativa para a inserção dos sujeitos 

no mundo produtivo capitalista, mas o trabalho enquanto ato profundamente pedagógico, na 

medida em que a sua ação transformadora da natureza humaniza e hominiza os homens e 

mulheres.  

Tendo em vista que o modelo de ensino anterior ofertado aos jovens e adultos 

educandos fora separatista e excludente, desconsiderando estes sujeitos em suas 

especificidades reconhecidas na diversidade  

das diferenças que distinguem os sujeitos uns dos outros – mulheres, homens, 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com necessidades especiais, 
indígenas, afro-descendentes, descendentes de portugueses e de outros europeus, de 
asiáticos, de latino-americanos, entre outros. (Documento Base Preparatório à VI 
CONFINTEA, p. 13). 

 Em sua grande maioria estes sujeitos da EJA são pessoas que não dispõem de tempo 

livre para o estudo e a pesquisa por estarem inseridos ou se inserindo no mundo produtivo 

capitalista, assim necessitam de um currículo que possibilite a tomada de consciência sobre o 

que produzem, porque produzem, o que produzem e para quem produzem, bem como por que 

e o que consomem, desta forma, este currículo deve fomentar uma postura questionadora das 

relações no e com o mundo, caso contrário continuaremos a assistir o esvaziamento de nossas 

salas, pois “ ‘evasão escolar’ nada mais é do que a garantia para as classes dominantes de que 

continuarão a se apoderar do monopólio da educação”.(GADOTTI, 2006, p. 59).  

 Desta forma, compartilhamos com o proposto no Documento Base Preparatório à VI 

CONFINTEA, no que tange a práxis pedagógica na EJA: 
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cabe à EJA repensar o papel que deve desempenhar para mobilizar esses sujeitos à 
retomada de seu percurso educativo. Se muitos deles têm trajetórias escolares 
descontínuas, de não-aprendizados, de frustrações, não é possível repetir modelos e 
manter fórmulas de lidar com a infância na relação entre sujeitos jovens e adultos. 
(...) Ao longo da vida, jovens e adultos estiveram sempre aprendendo e, portanto, 
detêm saberes que não podem ser ignorados. Seus saberes podem dialogar, 
produtivamente, portanto, com o currículo da escola, reconsiderando tempos de 
aprendizagem, formas de organização. Articular saberes cotidianos de jovens e 
adultos a saberes técnicos e científicos sistematizados numa perspectiva de 
emancipação põe-se como desafio para o currículo da EJA. O que importa como 
finalidade da ação pedagógica é saber o que sabem e como aprendem jovens e 
adultos e, para isso, o trabalho docente — valendo-se de modos de avaliação 
processual — deve pôr o aprender acima do certificar. (Documento Base 
Preparatório à VI CONFINTEA, p. 18) 

 Se estamos aqui nos propondo a conceber o currículo do Ensino Médio da EJA como 

uma possibilidade emancipatória diante das orientações que norteiam este nível de ensino, 

compreendemos que teremos que criar outras condições de produção deste currículo durante 

os seus processos de transposição de didática e desenvolvimento curricular para que ele possa 

vir a ser construído de maneira a não se constituir apenas como um 

desafio individual, mas coletivo, de gestão democrática, que exige pensar mais do 
que uma intervenção específica: exige projeto político-pedagógico para a escola de 
EJA como comunidade de trabalho/aprendizagem em rede, em que a diversidade da 
sociedade esteja presente. É tarefa de diálogo entre educadores, educandos, 
especialistas, assim como os demais segmentos envolvidos no processo e requer a 
formação docente continuada, como professor/pesquisador, pois por meio dela 
poderão revelar seus fazeres e ressignificar seus dizeres, a partir do que, 
efetivamente, sabem e pensam. (Documento Base Preparatório à VI CONFINTEA, 
p.18 ) 

 Desta forma, acreditamos que o currículo da EJA, enquanto fruto de uma práxis 

pedagógica democrática, desafiadora, crítica, ética e humanizadora, seja um meio 

possibilitador e potencializador para práticas e exercício de idéias emancipatórias, tendo em 

vista que “A educação para a emancipação deve ter como norte servir mais à contradição e à 

resistência, que a conformação e adaptação.” (FEITOZA, 2008, p. 45).  

 Neste sentido, voltamos às questões iniciais sobre emancipar-se de que e para que por 

percebermos que são questões difíceis de serem respondidas com tão breve discussão, mas 

necessárias a reflexão constante porque constante é a luta pela conquista da autonomia, 

liberdade e emancipação, concordando com a afirmação de Figueirêdo (2008), quando define  
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a emancipação humana enquanto um processo em construção permanente, que tem 
como base a instituição de uma ética humanizadora, comum a todas as pessoas, cuja 
proposição principal constitui o acesso e o usufruto de todos os seres a uma vida 
digna, plena, livre e feliz. (p. 76) 

 Ainda concordando com Figueirêdo (2008) no que diz respeito à emancipação 

humana, entendemos que o currículo da EJA do Ensino Médio, enquanto fruto de uma práxis 

pedagógica, pode ser um instrumento que corrobora para tal, tendo em vista que a educação é 

apenas um dos elementos possibilitador desta, uma vez que a mesma é moldada pelos 

interesses das esferas detentoras do poder e que sem articular-se a outras ações e instâncias da 

sociedade, a emancipação limitar-se-ia a algum aspecto da vida humana. Neste contexto, a 

emancipação humana seria sempre limitada, em sua maior parte política, nas palavras de 

Figueirêdo (2008) “a consolidação geral da humanidade passa pelas transformações profundas 

no âmbito das relações sociais de produção.” (p. 81).  

 Conquanto, não podemos descartar os avanços que conquistamos para ultrapassarmos 

estas limitações e atingirmos a emancipação humana. Devemos perceber nas propostas 

curriculares e na transposição destas para a práxis pedagógica como podemos tornar possível 

e alcançável este projeto, pois o processo de construção curricular é político por envolver 

situações de conflito, nos quais professores e alunos em conjunto reivindicam o direito que os 

mesmos têm em interpretar e significar os saberes nele contidos. Desta forma, “O currículo 

não é resultado nem dos especialistas nem do professor individual mas dos professores 

agrupados e portadores de uma consciência crítica e agrupados segundo interesses críticos” 

(PACHECO, 2001, p.40). Assim, não podemos descartar a luta e as idéias daqueles (as) que 

buscaram alcançar este sonho e que nas mãos de outros (as) se recriam. 

 

Algumas considerações sobre esta perspectiva 

 

 Em tempos de incertezas, este ensaio buscou minimizar algumas inquietações e 

anseios da autora na sua práxis investigativa. A perspectiva de currículo aqui abordada para o 

Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos transborda desafios, no sentido epistêmico e 

praxiológico. Numa sociedade carente de utopias e de ações que possibilitem a tão desejada 

liberdade e conquista da autonomia, logo, da emancipação humana, buscamos, através do 

processo de desenvolvimento curricular, enfatizar o currículo como fruto de uma práxis 

pedagógica e como meio facilitador desta emancipação humana na práxis educativa. 
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 Em seu desenvolvimento curricular, o currículo perpassa por várias instâncias que o 

determinam a partir de suas decisões concordando com Pacheco (2001), quando afirma que  

O modo como se articulam estas decisões e a autonomia que é concedida aos 
interventores directos no desenvolvimento do currículo – principalmente aos 
professores – depende quer do modelo de organização curricular, quer da inter-
relação entre o currículo formal e o currículo oculto. (p. 67) 

 Contudo, é o professor o principal protagonista no desenvolvimento curricular, 

consideramos ser ele o principal arquiteto neste processo de construção. É o professor que 

acaba por dar o caráter emancipatório a práxis curricular, revelado por uma relação dialógica 

entre os sujeitos aprendentes, na qual a prática pedagógica se converte em uma constante 

espiral de construção e reconstrução da teoria e prática pautadas na observação, reflexão, 

planificação, ação e avaliação. Neste sentido, não podemos mais conceber os professores 

como meros consumidores ou executores do currículo prescrito, mas como responsáveis em 

assumir um papel crítico e reflexivo diante das orientações e diretrizes propostas e ir ainda 

mais além, investigadores. É na conquista desta autonomia que o professor tem a 

possibilidade de criar as condições necessárias para, articulado a outras ações pedagógicas, 

conduzir os educandos a uma postura emancipatória tendo como tempo – espaço o ensino 

médio. 

 Entendemos que a orientação curricular para o Ensino Médio na EJA contempla um 

saber-fazer associado ao mundo produtivo, conferindo à educação a tarefa de facilitar a 

adaptação das pessoas ao mundo em constante mudança. Esta acaba por enfatizar o 

desenvolvimento de habilidades lingüísticas, lógico-matemáticas e científicas, com vistas a 

atender a formação de um indivíduo capaz de ingressar no mundo do trabalho, no caso de 

jovens e adultos já inseridos no mercado de trabalho, espera-se que devam ser capazes de 

solucionar problemas e executar múltiplas tarefas no seu trabalho. 

 Neste sentido, muitos saberes acabam sendo negligenciados pela necessidade urgente 

de formar cidadãos conscientes de seu papel social. Contudo, estas orientações não 

oportunizam em seu texto questionar o modelo de mundo em questão. Sendo assim, 

acreditamos que cabe ao professor, em última instância e como principal agente modelador do 

currículo, conceder à sua práxis pedagógica o caráter crítico, pois será desta práxis, da relação 

de interação, reflexão e negociação entre os sujeitos que o currículo com vistas a um projeto 

emancipatório se fará. 
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 Reconhecemos que o projeto de currículo aqui apresentado é difícil de ser 

empreendido, mas não impossível. Todos possuímos sonhos que nos impulsionam no ato 

educativo. É a nossa utopia sobre a escola que nos faz persistentes neste projeto. Porém, não 

podemos nunca deixar de refletir sobre que modelo de escola estamos fazendo, 

consequentemente, sobre que currículo estamos produzindo. 

 

Referências 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
comentada e interpretada, artigo por artigo. 3. ed. São Paulo: Avercamp, 2007.  

 

FEITOZA, Ronney da Silva. Educação Popular e Emancipação Humana: matrizes históricas e 
conceituais na conquista do reino da liberdade. In: MELO NETO, José Francisco de; ROSAS, 
Agostinho da Silva (orgs.). Educação Popular: enunciados teóricos. João Pessoa: Editora 
Universitária da UFPB, 2008. p. 35 – 54.  

FIGUEIRÊDO, Maria do Amparo Caetano de. Emancipação humana e a Educação Popular: um 
devenir. In: MELO NETO, José Francisco de; ROSAS, Agostinho da Silva (orgs.). Educação 
Popular: enunciados teóricos. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2008. p.55 – 83. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15 ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. 

GRUNDY, Shirley. Producto o práxis del curriculum. 3. ed., 3ª reimp. Madri: Ediciones Morata, S. 
L., 1998. Colección: La pedagogia hoy.  

LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Políticas de integração curricular. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2008. 

MEC⁄ SECAD. Documento Base Nacional Preparatório à VI CONFINTEA. Disponível em: 
http://forumeja.org.br/files/docbrasil.pdf> Acesso em: 15 de Ago. de 2009. 

PACHECO, José Augusto. Currículo: teoria e práxis. 3. ed. Porto: Porto Editora, 2001. Colecção 
Ciências da Educação, vol. 22.  

PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de jovens e adultos. 9. ed. São Paulo: Cortez, 
1994. 117 p. ISBN 85-249-0202-7. 

SACRISTÁN, J. Gimeno.  O currículo: uma reflexão sobre a prática. Trad. Ernani F. da F. Rosa 3ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

______, J. Gimeno. A educação que temos, a educação que queremos. In: IMBERNÓN, Francisco 
(org.). A educação no Século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 37 – 61. 

SANTOMÉ, Jurjos Torres. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, Tomaz Tadeu 
da. (org.) Alienígenas na sala de aula. Rio de Janeiro, Vozes, 1995. (Coleção estudos culturais da 
educação). p. 178 – 189. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed., 
3ª reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

15

SOARES, Leôncio José Gomes. Diretrizes curriculares nacionais: educação de jovens e adultos. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2002.  

SOUZA, João Francisco de (org.). A Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no Mundo. Recife: 
Bagaço, 2000. 


