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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo central analisar a implementação do 
Currículo da EJA na formação continuada de professores que atuam como docentes 
no Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida a partir da seguinte 
problemática: como desenvolver a formação de Professores considerando a 
concepção de currículo da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 
para EJA, norteadora do Projeto Político Pedagógico e da prática docente, tendo como 
referência o perfil de jovens, adultos e idosos. Para tanto, foram analisados 
documentos oficiais de uma EMEF na Cidade de São Paulo, tais como: Projeto Político 
Pedagógico, Projeto Estratégico de Ação, Plano de formação do Coordenador 
Pedagógico e legislação pertinente à EJA, verificando a partir desses registros como 
os conceitos ali presentes constituem-se e articulam-se, interferindo ou não na 
qualidade do ensino dessa modalidade de ensino. A pesquisa embasa-se no seguinte 
referencial teórico: Sacristán, J. G. (2015); Di Pierro, M. C. e Haddad, S. (2000); 
Feldmann, M. G. (2009); Tardif, M. (2014); Arroyo, M. G. (2013); Gadotti, M., Silveira, 
Freire, P. (1996); Saviani, D. (2013) e Silva, T. T. (2019). A metodologia adotada é de 
abordagem qualitativa, incorporando estudos teóricos e análise documental, 
relacionados à Educação de Jovens e Adultos, incluindo legislações, documentos 
institucionais e, também o estudo empírico, realizado por meio de questionário e 
roteiro semiestruturado para pesquisa de campo. Os resultados respondem à 
problemática ao ressaltar a importância de uma formação docente baseada na 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, fundamentada na concepção de 
professor reflexivo sobre a prática pedagógica e no seu desenvolvimento em 
discussões acerca de questões culturais e identitárias, que estejam identificadas e 
correlacionadas ao cotidiano dos sujeitos da EJA. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Currículo. Formação de 

professores.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is to analyze the implementation of the YAE 

Curriculum in the continuing education of teachers who work in the Elementary School. 

The research was developed from the following problematic: how to develop teacher 

training considering the conception of curriculum of the Municipal Education Secretary 

of the City of São Paulo for YAE, guiding the Political Pedagogical Project and the 

teaching practice, having as reference the profile of young people, adults and elderly. 

Municipal Elementary School. To this end, official documents of an Municipal 

Elementary School in the City of São Paulo were analyzed, such as: Political 

Pedagogical Project, Strategic Action Project, Pedagogical Coordinator training plan 

and legislation related to YAE, verifying from these records how the concepts present 

therein are constituted and articulated, interfering or not in the quality of education of 

this education modality. The research is based on the following theoretical framework: 

Sacristan, J.G. (2015); Di Pierro, M.C. e Haddad, S. (2000); Feldmann, M.G. (2009); 

Tardif, M. (2014); Arroyo, M.G. (2013); Gadotti, M., Freire, P. (1996); Saviani, D. (2013) 

e Silva, T.T. (2019). The methodology adopted is qualitative in approach, incorporating 

theoretical studies and document analysis related to Youth and Adult Education, 

including legislation and institutional documents and also the empirical study carried 

out through a questionnaire and a semi-structured script for field research. The results 

answer the problem by highlighting the importance of a teacher training based on 

interdisciplinarity and transdisciplinarity, based on the concept of a reflective teacher 

about the pedagogical practice and its development in discussions about cultural and 

identity issues, which are identified and correlated to the daily life of YAE subjects, 

from the organization of the Collective Pedagogical Work, allowing everyone to be 

involved in relevant issues in relation to real situations that affect the school community 

as a whole. It encourages the participation and collective action of those involved in 

the work at all stages of the school project, in a critical and responsible way. 

 

Key-words: Youth and Adult Education. Curriculum. Teacher education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Descrevo inicialmente meu percurso formativo, como também, o 

desenvolvimento profissional pelo qual passei no âmbito educacional, os quais me 

instigaram à realização deste trabalho de pesquisa. Em 1986, ingressei no Curso 

Técnico de Magistério na Escola Estadual de Ensino Médio Profa. Emília de Paiva 

Meira, no Bairro de Itaquera - São Paulo, na Zona Leste.  

Assim que me formei, iniciei na carreira do magistério, precisamente em 1988, 

na Rede de Ensino Estadual de São Paulo e, concomitantemente, na Rede Municipal 

da Cidade de São Paulo como Professora Comissionada de Ensino Fundamental I e 

Professora de Educação Infantil. Em 1992, efetivei-me na Educação Infantil, na Rede 

Municipal de Educação da Cidade de São Paulo como professora Titular do Ensino 

Fundamental 

Dando continuidade aos estudos, ingressei no Curso de Pedagogia, pela 

Universidade UNIFIEO, em Osasco (SP), no ano de 1993. Em 1996, iniciei o Curso 

de Pós-graduação Lato Sensu – Didática e Metodologia de Ensino de 1º e 2º Graus 

na Faculdade de Educação de Assis, localizada na Cidade de Assis - SP. A decisão 

de escolher essa especialização deu-se pelo fato de ser habilitada em Didática no 

Curso de Pedagogia e por aspirar a lecionar no curso do magistério da Rede de Ensino 

Estadual de São Paulo. A perspectiva era de especializar-me nessa disciplina, 

aprofundando minha compreensão conceitual e prática para melhor desenvolver o 

trabalho com os alunos do curso de magistério. 

Durante o ano de 2003, por meio de concurso público, assumi o cargo de 

Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, 

o qual foi exercido no Ensino Fundamental e Educação Infantil de 2003 a 2006 e de 

2007 a 2017 no Ensino Fundamental I e II, alternadamente com a Educação Infantil. 

O exercício dessa função permitiu que adquirisse muitos conhecimentos teóricos por 

meio de estudos relativos às práticas desenvolvidas por mim e por meus pares. 

Em 2007, fui convidada pela Diretora de Orientação Técnico Pedagógica da 

Diretoria Regional de Educação de Guaianases para exercer o trabalho de Formação 

de Coordenadores Pedagógicos e Professores de Educação Infantil, Professores 

Orientadores de Informática Educativa (POIEs) do Ensino Fundamental e Educação 
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Infantil. Para qualificar minhas práticas como formadora, ampliar conhecimentos sobre 

a formação continuada de educadores com a intencionalidade de intensificar as 

discussões e desenvolver reflexões para melhor atendimento aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, iniciei o curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia, na Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), em São Miguel Paulista 

- São Paulo.  

Participei dos Grupos de Trabalho da Rede Municipal de Educação da Cidade 

de São Paulo, na atualização de alguns documentos curriculares da Rede como: 

Documento de Orientações Curriculares - Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas (2008); As Mídias no Universo Infantil, Um Diálogo Possível 

(2010). 

Em 2013, participei de grupos de trabalho para estudos e elaboração do 

documento “Direitos de Aprendizagem dos ciclos Interdisciplinar e Autoral” da área de 

Educação Física, fazendo parte da equipe formadora de implantação e mediação das 

discussões junto aos professores do Ensino Fundamental atuantes nos ciclos 

Interdisciplinar e Autoral. 

No ano de 2017, integrei o GT de ARTE, Currículo da Cidade de São Paulo do 

Ensino Fundamental II, para colaboração das discussões, reflexões e escrita do 

documento Currículo da Cidade, da área de Arte. 

Em 2018, iniciei como colaboradora no grupo de trabalho, estudo e construção 

do Currículo da Educação de Jovens e Adultos, da área de Arte, cujo trabalho foi 

finalizado em 2019, o que resultou na escrita e produção do documento Currículo da 

Cidade Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, participo de estudos e reflexões 

que compõem a construção do Currículo da Cidade EJA ARTE, implementado em 

março de 2020.  

O documento Currículo da Cidade EJA reconhece o direito social fundamental 

à educação para todos os cidadãos, bem como o direito à moradia, à saúde, ao 

trabalho e que por meio da educação contempla-se uma concepção de homem 

consciente, autônomo e transformador de sua vida e de seu meio. O documento 

curricular atende ao proposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no que se 

refere ao atendimento à modalidade EJA. 
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Após 30 anos de experiência e militância na Educação, encontro-me 

aposentada no cargo de coordenador pedagógico e lecionando na Educação de 

Jovens e Adultos. Essas vivências de muitos anos no exercício do magistério geraram 

muitos questionamentos sobre educação, práticas, formação docente, aprendizagens 

e currículo. Diante dos desafios encontrados, percebi a necessidade de ampliar meus 

conhecimentos com relação à formação de professores e sua dialogicidade com o 

currículo. A intencionalidade de pesquisar e de ampliar conhecimentos estimulou-me 

a estudar essa realidade em uma das escolas municipais da Cidade de São Paulo que 

trabalha com EJA, modalidade a qual me dedico atualmente.  

Essa opção instigou-me a investigar a complexidade da formação contínua 

articulada ao currículo que a norteia. Assim, ingressei no curso de Pós-Graduação 

stricto sensu em Educação: Currículo na PUC-SP, tendo como um dos focos de 

interesse compreender a relação entre o currículo da educação de jovens e adultos e 

a formação dos educadores/professores que atuam junto aos sujeitos que imprimem 

identidade à EJA por meio de suas vivências e cultura.  

O Projeto de Pesquisa foi elaborado nessa perspectiva e apresentado 

inicialmente como um dos requisitos exigidos pelo processo de seleção de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, do qual participei exitosamente. As atividades 

acadêmicas vivenciadas no Programa, desde meu ingresso em 2018, e o 

enriquecimento da minha formação possibilitaram redimensionamentos e 

complementações do Projeto, tendo em vista a proposta da pesquisa, a qual tem como 

foco a Educação de Jovens e Adultos na Cidade de São Paulo. 

Diante da complexidade e desafios da realidade contemporânea sobre o 

reduzido nível de escolaridade da população brasileira, verifica-se a importância de 

reflexões críticas e propositivas sobre os cursos de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), sobretudo em relação à formação dos educadores. Constata-se que as 

especificidades dessa modalidade educacional, seus fundamentos e parâmetros 

curriculares exigem ampliação e ressignificação da sua compreensão. 

A presente dissertação tem como objetivo geral: analisar a implementação do 

Currículo da EJA na formação continuada de professores que atuam como docentes 

no Ensino Fundamental. Nesse sentido, torna-se pertinente compreender o processo 

formativo dos professores da EJA e seu significado e articulação ao Projeto Político 

Pedagógico, valioso instrumento norteador do currículo.  



18 
 

   

A partir do objetivo geral foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

 

✓ Identificar as definições legais e documentais das políticas públicas e 

institucionais referentes às Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e 

Adultos; 

✓ Caracterizar a visão de professores e suas concepções acerca da influência 

das políticas de EJA em relação à sua participação na definição e 

implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP); 

✓ Investigar as experiências formativas de professores na escola e em outros 

territórios e sua influência na docência de EJA, considerando as Diretrizes 

Curriculares e o Currículo vigente da SMESP; e 

✓ Compreender como se articulam as propostas do PPP e as ações formativas 

propostas. 

 

Esses objetivos resultam de provocações colocadas por inúmeras questões de 

interesse, dentre elas: Qual o significado das práticas pedagógicas formativas 

desenvolvidas na EJA? Quais os fundamentos teóricos conceituais que alicerçam 

essas práticas nas diferentes formas de representações documentais da instituição 

educacional? As práticas formativas estão de acordo com as necessidades dos 

estudantes e educadores da EJA? 

  A proposição de alcançar os objetivos e os desafios provocados pelas 

questões moveram-nos a analisarmos os registros do Projeto Político Pedagógico de 

uma das EMEFs da Cidade de São Paulo. Percebemos a importância de identificar 

na proposta educacional da escola como concepções educacionais relacionam-se aos 

aspectos sociais, culturais e históricos, de modo a interferirem nos saberes e fazeres 

dos educadores da EJA.  

A complexidade dessa realidade exigiu o conhecimento das políticas 

pertinentes ao objeto do estudo e suas especificidades em relação ao lócus de 

atuação desses profissionais, desvendando seu cotidiano. Colocou-se a necessidade 

de estudos e análise interdisciplinar de modo a incorporar a contribuição da base 

conceitual das ciências humanas e sociais. Segundo Ivani Fazenda (2001), 

especialmente em sua obra Dicionário em construção: interdisciplinaridade [...], “a 

análise conceitual facilita a compreensão de elementos interpretativos do cotidiano” 
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(FAZENDA, 2001, p.12). 

A competência para analisar os saberes e fazeres dos educadores exige que o 

pesquisador trabalhe também com o conceito de docência e suas peculiaridades. 

Nesse sentido, o professor deve ser compreendido enquanto sujeito do conhecimento 

no exercício profissional. Tardif (2014, p. 36), em suas reflexões, ressalta que: “[...] a 

relação do docente com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos 

conhecimentos já constituídos [...]”. A prática educativa integra diferentes saberes com 

os quais o docente mantém diferentes formas de aproximação. Nesse sentido, pode-

se definir o saber docente como um saber plural. (TARDIF, 2014) 

Considerando-se o contexto no qual se coloca o objeto deste estudo, torna-se 

evidente a importância do conhecimento e compreensão das bases legais que regem 

a concepção da Educação de Jovens e Adultos, bem como o exercício da prática 

docente e formação de professores. Nesse âmbito, as reflexões sobre a legislação 

vigente, referentes ao campo educacional, pautaram-se na Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), Lei de Diretrizes e Bases – LDB. Nº 13.796/19, artigos (1, 

3, 4, 7 e 37); o Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 13005/14, respectivamente 

as metas relacionadas à EJA; Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e 

Adultos, Resolução nº. 3 nov. /18 “Princípios da Educação de Jovens e Adultos”, 

PCNs, entre outras. 

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de que mesmo considerando estudos 

já realizados e reflexões no campo do currículo para EJA, percebe-se que ainda há 

lacunas pendentes quanto à concepção curricular na sua relação com as 

especificidades dos sujeitos que a frequentam e das práticas docentes na área da 

Educação na cidade de São Paulo.  

Nesse sentido, coloca-se a necessidade indiscutível de estudos relacionados 

às bases legais que norteiam a Educação de Jovens e Adultos, estudos teórico-

conceituais e documentais que permeiam essa modalidade, com a intencionalidade 

de investigações que se reportem à seguinte problemática: Como desenvolver a 

formação de professores, considerando a concepção de currículo da Secretaria 

Municipal da Educação da Cidade de São Paulo para EJA, norteadora do Projeto 

Político Pedagógico e da prática docente, considerando o perfil dos sujeitos 

adolescentes, jovens adultos e idosos? 

 A hipótese inicial é a de que a concepção de Currículo está intrinsecamente 
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relacionada à concepção de Formação de Professores. Portanto, sendo o currículo 

instrumento norteador do Projeto Político Pedagógico, é fundamental que as ações 

formativas estejam alinhadas e articuladas a uma proposta curricular orientada por 

princípios sócio-histórico-culturais que possam qualificar a prática docente desses 

profissionais na escola.  

 Portanto, é por meio das discussões e análises reflexivas das ações 

desencadeadas pelo P.P.P, que os educadores podem definir o modo ideal para 

avaliar, reelaborar e reconhecer as ações pedagógicas assertivas desenvolvidas na 

escola. Nesse sentido, os professores podem organizar e reorganizar o planejamento 

das ações e práticas desenvolvidas em sala de aula, de acordo com as necessidades 

reais da escola, possibilitando mudanças qualitativas no processo ensino-

aprendizagem dos estudantes. Mudanças curriculares devem, portanto, alicerçarem-

se na diversidade histórica, cultural e social dos sujeitos, sejam eles, educadores ou 

educandos. 

Diante da complexidade do estudo, preliminarmente esboçada, coloca-se a 

exigência de um referencial teórico substancialmente direcionado aos objetivos deste 

trabalho. A seleção de autores, obras, legislação e documentos subsidiam a análise 

crítica dos dados coletados e possibilitam a compreensão do problema instigador da 

pesquisa, de forma a atender a relevância da temática estabelecida, levando em 

consideração sua pertinência com relação aos aspectos do contexto político, histórico, 

social e cultural, do Currículo e da formação de educadores. 

A Educação de Jovens e Adultos tem sido merecedora de incansáveis 

discussões e debates que se tornam cada vez mais frequentes entre teóricos e 

educadores brasileiros, assim como se encontra inserida em políticas públicas 

especificamente dedicadas a essa modalidade.  

Para que se possa entender o papel social da EJA, no decorrer da história e 

até os dias atuais, é preciso recuperar o percurso dos períodos educacionais e suas 

pedagogias durante a colonização, império, república velha e nova. Nessa dimensão, 

são focalizados nas análises fatos históricos, políticos e sociais, a implantação e 

implementação de leis e políticas públicas educacionais, de acordo com as demandas 

e necessidades apresentadas pela sociedade relacionadas aos interesses políticos e 

econômicos no Brasil. 
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Desse modo, as abordagens teórico conceituais são embasadas em obras 

relevantes dos autores: Demerval Saviani; Sérgio Haddad; Maria Clara Di Pierro; 

Moacir Gadotti e José Eustáquio Romão; Paulo Freire; Vanilda Pereira Paiva, como 

fonte de pesquisa histórica educacional no Brasil.  

Os referidos autores apresentam produções relacionadas aos fatos históricos 

que marcaram o desenvolvimento educacional formal e não formal, a partir da invasão 

europeia às terras indígenas, ao sul do continente americano. Trata-se de fatos que 

influenciaram o surgimento de ideias pedagógicas que foram responsáveis por 

avanços e retrocessos do sistema educacional brasileiro, de acordo com os interesses 

culturais, sociais e econômicos durante os períodos: colonial, imperial e republicano 

no território brasileiro. 

Quanto à formação dos educadores que atuam com a EJA, destacam-se 

reflexões que explicitam a importância do compromisso com a transformação social 

das camadas populares, o que exige um profissional crítico-reflexivo, que contempla 

a ação educativa no âmbito individual e coletiva, em perspectiva dos seus significados 

sociais e investigativos. O embasamento teórico quanto à concepção de currículo e à 

formação de professores conta com a contribuição dos seguintes teóricos: José 

Gimeno Sacristán; Marina Graziela Feldmann; Maurice Tardif; Miguel Gonzalez 

Arroyo; Paulo Freire e Tomaz Tadeu da Silva. 

Em suas reflexões na obra Pedagogia da Autonomia, com relação aos saberes 

necessários à prática educativa, Freire (1996) contextualiza de forma pertinente o ato 

de pesquisar enquanto processo contínuo do conhecer, aprender e comunicar, por 

meio da relação com o objeto do conhecimento. O autor enfatiza que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esse que fazeres se 
encontram um corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervendo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 39) 

 

Portanto, o aprender, conhecer e comunicar são ações próprias da relação 

humana entre o objeto do conhecimento e o ato de educar. 

 

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação 
especificamente humana, de endereçar-se até sonhos, ideais, utopias e 
objetivos, que se acha o que venho chamando politicidade da educação. A 
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qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, 
a neutralidade da educação. E é impossível, não porque professoras e 
professores “baderneiros” e “subversivos” o determinem. A educação não vira 
política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política. 
(FREIRE, 1996, p.110) 

 

Nesse sentido, o referido autor ressalta que toda e qualquer ação educativa 

deve ser um ato político que ajuda o homem a tomar consciência de sua posição no 

mundo, a se libertar de sua consciência oprimida, a fim de participar, de forma ativa e 

criadora, da história e da transformação da realidade na qual está inserido.  

Nessa concepção, o currículo escolar deve considerar o processo de 

aprendizagem próprio de cada sujeito e seus conhecimentos adquiridos em 

experiências vivenciadas no cotidiano. Considerando que o currículo influencia a 

formação das pessoas, pode-se afirmar que ele é determinante no desenvolvimento 

do processo de aprendizagem e produção do conhecimento nas dimensões individual, 

cultural e social. Segundo Tardif (2014, p. 221): “transformar os alunos em atores, isto 

é, em parceiros da interação pedagógica, parece-nos ser a tarefa em torno da qual se 

articulam e ganham sentido todos os saberes do professor”. 

A formação do docente consolida-se na relação cotidiana com os educandos 

na medida em que vai enriquecer seus conhecimentos e conquista maior maturidade 

ao assumir seu papel como docente: no processo de construção e reconstrução do 

conhecimento. Nesse sentido, é imprescindível que o professor tome consciência de 

seus saberes teóricos e profissionais para que possa refletir sobre sua prática, 

objetivando a transformação de seus alunos em sujeitos de suas aprendizagens. 

Entende-se assim que para atingir o papel de intelectual crítico, o professor 

deve analisar sistematicamente sua realidade profissional, os aspectos políticos, 

sociais, culturais e econômicos que permeiam a escola e seus alunos. Necessita 

também questionar seu desempenho, suas concepções de escola, currículo, ensino, 

metodologias e assumir a responsabilidade da produção e utilização do 

conhecimento, firmando compromisso com o fortalecimento do pensamento crítico 

frente à prática dominante. Ressalta-se que as práticas da EJA precisam caminhar na 

direção de uma educação transformadora voltada para a emancipação social. 

 De acordo com Feldmann (2009, p. 71), ressalta-se o argumento de que 

“Professor, sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha relações 

e, junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo.” 
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As ações de produção coletiva da escola sustentam ciclicamente a formação 

docente, em um ir e vir das reflexões realizadas, por meio de vivências práticas, 

estudos teóricos e trocas de experiências entre os pares. Feldmann sustenta em suas 

reflexões ao afirmar que: 

 

[...] Os estudos sobre os professores e sua articulação com a produção do 
lócus escolar não podem ser feitos desvinculando-se da análise de definição 
de políticas públicas, que geralmente não valorizam o professor como um ser 
provido de saberes próprios, advindos da experiência, e capaz de contribuir 
significativamente para as discussões sobre o trabalho docente na 
construção do conhecimento sistematizado e na produção da escola [...] 
(FELDMANN, 2009, p. 79). 

 

Nesse contexto, para realização de estudos que envolvam os sujeitos que 

fazem educação e produzem conhecimento na cidade de São Paulo, é de grande valia 

o apoio científico metodológico, o que justifica a opção pela abordagem qualitativa 

desta pesquisa, por tratar-se de um trabalho em que o método investigativo, tanto 

teórico quanto documental, se impõe na interligação com o estudo empírico. A 

pesquisa contempla instrumentos às temáticas, tais como: Educação de Jovens e 

Adultos, análise documental considerando as deliberações da legislação vigente 

referente à EJA, que definem políticas públicas pertinentes ao objeto deste estudo, 

como também aos documentos de caráter institucional, os quais compõem parte da 

coleta de dados e análises. Entre esses documentos estão o Projeto Político 

Pedagógico da escola, Planos de Ação do Diretor de Escola, do Coordenador 

Pedagógico e dos Professores.  

A pesquisa de campo teve como lócus a EMEF CEU Jambeiro, Diretoria 

Regional de Educação de Guaianases, Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo. Dentre os procedimentos metodológicos, inclui-se a realização de entrevistas 

tendo como sujeitos as coordenadoras pedagógicas que atuam com a EJA e o Diretor 

da escola. A coleta deu-se por meio da utilização de roteiros semiestruturados com 

itens relacionados à identificação e a questões específicas referentes à 

Implementação de políticas públicas na escola, educação e currículo e Formação de 

educadores. 

A Pesquisa, dado seu caráter de envolvimento de seres humanos no processo 

de coleta de dados, observou todos os procedimentos exigidos pelo Comitê de Ética 
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da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, com parecer favorável 

ao projeto submetido segundo normas e procedimentos condizentes. 

Minayo (1993, p. 25-26), em suas considerações acerca do ato de pesquisar, 

enfatiza que: 

 

Diferentemente da arte e da poesia que se concebem-na inspiração a 
pesquisa é um labor artesanal, que se realiza fundamentalmente por uma 
linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, 
linguagem essa que se constrói com um ritmo próprio e particular. A esse 
ritmo denominamos de ciclo de pesquisa, ou seja, processo de trabalho em 
espiral [...]. 

 

Pretendeu-se, por meio deste trabalho científico, participar do processo de 

socialização dos resultados de estudos que contribuam nas suas especificidades para 

qualificar as políticas públicas e institucionais, bem como para uma concepção de 

formação de professores e o exercício da docência em cursos da EJA. 

Na intenção de atingir o objetivo central proposto para esta pesquisa, a fim de 

dar visibilidade às vivências experienciadas em EJA na cidade de São Paulo, 

organizamos a apresentação da produção acadêmica a partir da introdução, na qual 

apresentamos nosso percurso profissional, a partir do qual definimos o problema 

central da pesquisa, justificativa, objetivos e fundamentos teóricos que embasam os 

estudos e metodologia adotada neste percurso. 

A estrutura da dissertação compõe-se de três capítulos. No Capítulo 1, 

Educação de Jovens e Adultos: percurso histórico e políticas públicas, apresentamos 

um breve histórico da EJA; incluindo também questões relativas à concepção dessa 

modalidade no Brasil e na Cidade de São Paulo; principais políticas públicas e o perfil 

dos sujeitos que estudam na EJA na cidade de São Paulo. No Capítulo 2, Concepção 

da Educação de Jovens e Adultos: reflexões sobre o currículo, foram inseridas 

reflexões acerca da abordagem curricular, enfatizando as teorias críticas e pós-críticas 

do currículo e suas contribuições para EJA, como também, análise do currículo da 

Cidade EJA da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo (SMESP). 

O Capítulo 3, O currículo da CIDADE EJA e a formação de professores em uma escola 

municipal da cidade de São Paulo, contém as análises da pesquisa de campo, 

segundo categorias de apoio para apresentação dos resultados. Por fim, seguem as 

considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PERCURSO HISTÓRICO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

[...] as características dos diversos períodos da história da educação de um 
país acompanham seu movimento histórico, suas transformações 

econômicas e sociais, suas lutas pelo poder político [...]. 
Vanilda Paiva 

 

 

Neste capítulo, buscou-se resgatar, de forma mais sintética possível, o 

percurso histórico da Educação de Jovens e Adultos e as políticas públicas que 

surgiram por meio das lutas dos movimentos sociais, o que possibilitou a elaboração 

de leis, planos, programas e projetos educacionais, proporcionando aos cidadãos 

usufruírem do direito à educação no Brasil.  

Estudos acerca da forma de organização social dos povos indígenas revelam-

nos que a educação se fazia presente entre os mais velhos das tribos por meio do 

contato direto com as novas gerações. O processo educativo abrangia as crianças, 

jovens, adultos e idosos, por toda vida. O conhecimento e as técnicas sociais eram 

compartilhados entre todos, de modo que a cultura era transmitida oralmente no 

cotidiano das tribos. Essa forma de organização social foi alterada pelos 

conquistadores europeus, que acionaram formas específicas para intervir na prática 

educativa, o que deu origem ao que Saviani (2013) chamou de “pedagogia brasílica”.  

Segundo Saviani (2013), o Brasil entra para a história da chamada “civilização 

cristã” com a chegada dos portugueses. A história da educação brasileira inicia-se, 

então, a partir de 1549, quando os jesuítas chegam ao Brasil, com o propósito de criar 

escolas, colégios e seminários para desenvolver o processo de catequização dos 

indígenas. A inserção do Brasil no mundo ocidental deu-se por meio de três processos 

articulados entre si: a colonização, a educação e a catequese. (SAVIANI, 2013) 

O processo de colonização aconteceu de forma articulada, porém não 

harmônica, por meio da posse e exploração da terra, subjugando os indígenas à 

educação enquanto aculturação, impondo a cultura e os valores próprios do 

colonizador aos habitantes do território. 

  Além da educação não formal que já era vivenciada nas sociedades indígenas, 

nesse período aconteceu a sistematização da educação formal por meio das primeiras 
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ações de educação jesuítica aos jovens e adultos indígenas. A Companhia de Jesus 

trouxe dois métodos de instrução pedagógica, um deles voltado à alfabetização dos 

indígenas (leitura e escrita) e outro voltado a um ensino mais culto para os filhos dos 

colonos. 

 De acordo com Saviani (2008), as etapas seguintes da educação colonial são 

marcadas pela organização e consolidação da educação jesuítica centrada no Rátio 

Studiorum (1599-1759). Os jesuítas foram expulsos em 1759 de suas colônias, por 

ato assinado por Marquês de Pombal, primeiro-ministro do Rei Dom João I, abrindo 

um grande vazio na Educação brasileira. A fase pombalina (1759-1808) caracteriza-

se pela inauguração das ideias pedagógicas no Brasil. Pombal efetiva reformas 

educacionais em relação à instrução pública, visando a elevar Portugal “à altura do 

século”, denominado como período iluminista que se estendeu até a fase do Brasil 

império. Por meio dessas reformas abre-se espaço para circulação das ideias 

pedagógicas inspiradas no laicismo que caracterizou o período iluminista. 

O século XVIII ficou marcado pelo contraste entre a fé e a ciência, o 

pensamento iluminista tomava conta do império português e por meio dos que 

defendiam o desenvolvimento cultural e educacional baseados nas ideias de base 

empirista e utilitarista. Haddad e Di Pierro (2000, p. 109) afirmam que “por razão da 

desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos jesuítas do Brasil 

em 1759, somente no Império voltaremos a encontrar informações sobre ações 

educativas no campo da educação de adultos”. 

A partir da independência do país, conquistada em 1822, no período imperial, 

algumas mudanças no panorama sociopolítico e econômico começavam a esboçar-

se, inclusive em termos de política educacional.  

Diante da promulgação da Constituição de 1824, criou-se o Sistema Nacional 

de Educação com o compromisso de assegurar “instrução primária, gratuita e laica a 

todos os cidadãos”, com ideal de educação popular. Estudos revelam que apesar da 

Constituição de 1824 instituir legalmente educação para todos, inclusive adultos, na 

prática isso não aconteceu. 

 

[...] No campo dos direitos legais, a primeira Constituição brasileira, de 1824, 
firmou, sob forte influência europeia, a garantia de uma “instrução primária e 
gratuita para todos os cidadãos”, portanto também para os adultos. Pouco ou 
quase nada foi realizado neste sentido durante todo o período imperial, mas 
essa inspiração iluminista tornou-se semente e enraizou-se definitivamente 
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na cultura jurídica, manifestando-se nas Constituições brasileiras posteriores. 
O direito que nasceu com a norma constitucional de 1824, estendendo a 
garantia de uma escolarização básica para todos, não passou da intenção 
legal [...]. (Haddad, Di Pierro 2000, p. 109) 

 

Desta forma, as ideias liberais presentes na legislação desse período não se 

consolidaram, por conta das estruturas sociais vigentes, as quais estavam 

condicionadas. Entretanto, considerando a elevada taxa de adultos e jovens 

analfabetos entre a população, foram criadas algumas escolas noturnas nas principais 

Províncias com objetivo de solucionar o problema nas aprendizagens de jovens e 

adultos.   

O período que preconiza a república é marcado por reformas que sublinham a 

alfabetização de pessoas jovens e adultas no Brasil, a qual passa de um direito a um 

ato de solidariedade. A Reforma Leôncio de Carvalho, em 1879, trata da reforma do 

ensino primário. Apresenta em sua essência as questões da moralidade e higienismo. 

Caracteriza a Educação como remédio para curar as doenças da sociedade e da 

civilização, concebe que com a disseminação das escolas, o analfabetismo seria 

extinto, dessa forma, as luzes do conhecimento se espalhariam como antídoto para 

cura das doenças da ignorância e pobreza. Trata-se de um discurso que se 

disseminou para as falas dos educadores, políticos e intelectualidade da época. 

(SAVIANI, 2013) 

Em 1881, a Lei Saraiva reafirma a concepção da Reforma Leôncio de Carvalho 

impedindo o voto de adultos analfabetos, reforçando assim a ideia de analfabeto 

incapaz. A escolarização passa a ser vinculada à ascensão social e o analfabetismo 

à incapacidade e inabilidade social. Surge a criação das escolas de instrução primária 

de Pernambuco e prescrição de conteúdos para aulas a alunos acima de quinze anos. 

Di Pierro e Haddad (2000, p. 109) sustentam que: 

 

A Constituição de 1891, primeiro marco legal da República brasileira, 
consagrou uma concepção de federalismo em que a responsabilidade pública 
pelo ensino básico foi descentralizada nas Províncias e Municípios [...]. A 
nova Constituição republicana estabeleceu também a exclusão dos adultos 
analfabetos da participação pelo voto, isto em um momento em que a maioria 
da população adulta era iletrada. 

 

Somente a partir da década de 1920 inicia-se o movimento de ampliação do 

número de escolas, elevando a qualidade do ensino, contribuindo de modo favorável 

à implementação de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Passa-
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se a exigir que o Estado se responsabilize definitivamente pela oferta de educação 

nessa modalidade. 

Beisiegel (1974), em seus escritos, relata que: “Os levantamentos do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos indicam que na década de 1920 e, principalmente, 

após a Revolução de 1930, quase todos os Estados acabam por realizar alguns 

esforços nesta área dos serviços educacionais”. (BEISIEGEL, 1974, p. 65) 

Muitos são os marcos relevantes na década de 1930 para o histórico da 

educação de jovens e adultos analfabetos no país, no que diz respeito à atuação do 

Estado no Brasil. Entre eles, temos: criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, em 1930; A elaboração da ideia de um plano nacional de educação, presente 

na Constituição de 1934; Criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, em 

1938.  

        

1.1 A Educação de Jovens e Adultos e as Campanhas de alfabetização no Brasil, 

nas décadas de 1940 a 1960 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil, entre 1940 e 1950, desenvolveu-se 

na concretização da pauta de política de alfabetização, que compõe o movimento de 

questionamentos e lutas por parte da sociedade civil e dos interessados e simpáticos 

à causa educacional. 

Ao final da década de 1940, a educação de jovens e adultos afirmou-se como 

um problema de política nacional, incorporando muito do que havia sido debatido em 

anos anteriores. Institui-se o Fundo Nacional de Ensino Primário, em 1942, com sua 

regulamentação, em 1945, o qual com recursos financeiros próprios pretendia ampliar 

o atendimento à educação primária incluindo o Ensino Supletivo para adolescentes e 

adultos. Em 1945, criou-se o Serviço de Educação de Adultos. E, a partir daí, cria-se 

a Campanha de Educação de Alfabetização de Adultos, por meio de ações educativas 

para alfabetização e com a abertura de escolas noturnas de Ensino Primário para 

adultos.  

Di Pierro e Haddad (2000. p. 110), em suas reflexões, enfatizam que “foi 

somente ao final da década de 1940 que a educação de adultos veio a se firmar como 

um problema de política nacional [...]”. Esse período histórico da educação ocorreu 
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concomitantemente ao período pós-guerra, no qual grandes mudanças aconteceram, 

em especial no campo político, logo após a queda de Vargas. 

Em suas reflexões, Paiva (1983, p. 89) afirma que: “O final da Segunda Guerra 

Mundial, com a vitória dos ideais democráticos, e a orientação da política interna 

brasileira, trouxe à tona o problema da educação das massas como instrumento de 

construção de uma sociedade democrática”. 

Nesse contexto, o governo passou a entender a necessidade de alfabetizar a 

população para atender ao crescimento industrial que exigia mão de obra qualificada 

e técnicos especializados para gestar o Estado, como também atender a economia 

que movimentava o capital industrial a nível internacional e nacional, como também 

os problemas sociais internos. Muitos eram os conflitos sociais no Brasil e os mais 

afetados envolviam a população mais pobre, que carecia de emprego, melhores 

salários, melhoria no atendimento à saúde pública, entre outras situações que 

tornavam difícil a vida dos cidadãos mais vulneráveis. 

A Campanha destacou-se pelos aspectos da fundamentação política e 

abordagem teórica do analfabetismo. O primeiro ligado à ampliação das bases 

eleitorais, acompanhado das ideias de “integração” justificado pelo “social” e de 

incremento da produção justificado pela “economia”. Dessa forma a alfabetização de 

adultos estava relacionada ao desenvolvimento do país, por meio da formação de mão 

de obra industrial, passando a ideia de inclusão das pessoas no mercado de trabalho 

e no processo educativo, portanto, situando-as na condição de marginalização social. 

Partindo desse contexto, Paiva (1983, p. 186) expõe a visão do analfabeto no 

Brasil: 

 

[...] O analfabeto, onde se encontre será um problema de definição social 
quanto aos valores: aquilo que vale para ele é sem mais valia para os outros 
e se torna pueril para os que dominam o mundo das letras. Ele estaria 
“inadequadamente preparado para as atividades convenientes à vida adulta” 
e, incapaz de integrar-se nos padrões culturais, “ele tem que ser posto à 
margem como elemento sem significação nos empreendimentos comuns”.  

 

Apesar de toda sua fragilidade, a Campanha de Educação e Alfabetização de 

Adultos contribuiu para diminuição da taxa de analfabetismo no Brasil. Segundo Paiva 

(1983, p. 194), “os índices de analfabetismo caíram de 55% em 1940 para 49,31% em 

1950 e para 39,48% em 1960, apesar do elevado crescimento popular”. 
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Em 1958, criou-se a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA) com o propósito de novas experiências no campo da educação para superar 

o insucesso dos programas anteriores. Assim, iniciavam-se as discussões sobre 

novos métodos e estratégias pedagógicas para o ensino de jovens e adultos. Segundo 

Paiva (1983, p. 194): “[...] a CNEA pretendia ser um programa de estudos 

experimentais, destinado à educação popular em geral”, com perspectiva de encontrar 

métodos de ensino que não resultassem em novos fracassos educativos. Em 1960, a 

CNEA foi reestruturada. Com dificuldades financeiras, foi extinta em 1963, juntamente 

com outros programas elaborados pelo MEC. 

     Concomitante a esses fatos, a Cultura no Brasil conquistava espaço entre a 

população. Os anos finais da década de 50 e os iniciais da década de 60 até 1964 

foram marcados pela efervescência cultural, política e intelectual no Brasil. Nesse 

período, a valorização da cultura popular foi disseminada por todos os espaços, por 

meio dos grupos comunitários, artistas e intelectuais. Nesse contexto, surgiram 

movimentos importantes de educação e cultura popular. Fávero e Freitas (2011, p. 

373-374) explicam: 

 

Os movimentos de educação popular [...] dão um salto qualitativo em relação 
às campanhas e mobilizações governamentais contra o analfabetismo de 
adultos ou de educação rural, dos anos de 1940 e 1950. Foram iniciativas 
qualitativamente diferentes das ações anteriores. Havia um compromisso 
explicitamente assumido em favor das classes populares, urbanas e rurais, 
assim como orientação da ação educativa para uma ação política [...]. 

 

Segundo Ana Maria do Vale (1992, p. 26), “A campanha em defesa da escola 

pública segue a passos largos, incorporando na sua caminhada outras instâncias 

organizacionais de diferentes entidades da sociedade [...]”. 

 Tanto os sindicatos, como a União Nacional dos Estudantes participaram em 

defesa da escola pública e da reforma universitária, por meio de patrocínios para 

realização de convenções para discussões, reflexões e tomada de decisão em relação 

a uma educação democrática para todos. 

Nesse contexto, surgiu em 1960 o Movimento de Cultura Popular (MCP), criado 

inicialmente no Recife, depois estendido a várias outras cidades do interior de 

Pernambuco, quando Miguel Arraes era respectivamente prefeito da Capital, depois 

governador do Estado.  
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O objetivo do MCP era o de formar a consciência política e social entre as 

massas trabalhadoras, com o propósito de prepará-las para participação efetiva nas 

decisões políticas do país. Além do MCP, foi instituído em 1961 o Movimento de 

Educação de Base (MEB), que adotou o Método Paulo Freire, disseminando-o para 

todo país. 

Esses movimentos foram estimulados e encontravam-se bem próximos das 

propostas do Centro Popular de Cultura (MCP) e foram difundidos por todo o Brasil 

pela UNE em 1962 e 1963. Em 1962, aconteceu a primeira experiência de 

alfabetização e conscientização de adultos, feita por Paulo Freire no MPC. A 

experiência foi sediada no Centro Dona Olegarinha. Em 1963, promoveu-se o I 

Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, promovido pelo MEC. 

A partir da Influência da pedagogia freiriana, esses programas passaram a 

identificar o analfabetismo como efeito de uma sociedade injusta, excludente e 

desigual, e não mais como o responsável pela situação de pobreza das pessoas. Esse 

período foi marcado por ideias divergentes entre os liberais, a esquerda marxista e 

católicos. Entretanto, convergiu para um consenso de ideal nacionalista em defesa da 

cultura popular com premissa de mudança no país. 

No início da década de 60, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases 4024/61, 

a qual define a Educação como direito de todos a ser ministrada na escola e no lar. 

No mesmo ano, o MEB foi criado pelo Decreto nº 50.370, de 21 de março de 1961 e 

deveria executar um plano quinquenal (1961-1965), que previa inicialmente 15 mil 

escolas radiofônicas, devendo expandir-se nos anos subsequentes. Para 

cumprimento do decreto, foi assinado um convênio entre o Ministério da Educação e 

a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

 Nesse contexto, Paulo Freire e sua equipe trouxeram a proposta da prática de 

alfabetização voltada às experiências vividas pelos estudantes, ou seja, por meio das 

expressões culturais ao contrário das práticas tradicionais de alfabetização 

instrumental. Freire contribuiu para a produção de um novo conceito e postura 

epistemológica para os processos de alfabetização e educação popular. Entretanto, 

com a instituição do golpe de 1964, a proposta de alfabetização popular, embasada 

nos princípios da conscientização e problematização que tinha como princípio a 

transformação da sociedade, com o objetivo de instrumentalizar os cidadãos para uma 

educação libertária, foi ceifada e os movimentos populares foram submetidos à 
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repressão, perseguição, intervenção e outros abusos praticados pela ditadura, 

imposta nesse longo período da história brasileira.  

De acordo com Ana Maria do Vale (1992, p. 27):  

 
[...] O método adotado por Paulo Freire para alfabetizar adultos seria o canal 
viável que possibilitaria a ultrapassagem do homem de objeto da história para 
sujeito ativo da história. [...] De cunho extremamente político e 
conscientizador, esse movimento educacional teve as suas chances cortadas 
com a repressão violenta nascida em 64 e atingindo todos os movimentos 
organizacionais dos trabalhadores [...]. 

 

 Após alguns anos da instituição do Regime Militar no Brasil, em 1964, criou-se 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que permaneceu até 1985. Com 

o MOBRAL, a alfabetização passou a ser restrita à apreensão da habilidade de ler e 

escrever, sem haver a compreensão contextualizada das ações pedagógicas 

articuladas ao cotidiano dos sujeitos. Configurava-se assim, o sentido político do 

Mobral, que procurava responsabilizar o indivíduo por sua situação de analfabetismo, 

desconsiderando seu papel de ser sujeito produtor de conhecimento e cultura. 

Stephanou; Bastos (2005, p. 270) afirmam que: 

 

O Mobral enfatiza a concepção de que as pessoas que não eram 
alfabetizadas eram responsáveis por sua situação de analfabetismo e pela 
situação de subdesenvolvimento do Brasil. Um dos slogans do Mobral era: 
“você também é responsável, então me ensine a escrever, eu tenho a minha 
mão domável”. 

 

Um ano após a criação do MOBRAL, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Base 

(LDB) Lei nº 5692/71, que implanta o Ensino Supletivo, dedicando um capítulo à 

Educação de Jovens e Adultos, em seus artigos 24 e 25. Segundo o relator Valnir 

Chagas: 

  

O Ensino Supletivo encerra, talvez, o maior desafio proposto aos educadores 
brasileiros. Ligando o presente ao passado e ao futuro na mais longa linha de 
continuidade e coerência histórico – cultural de uma reformulação 
educacional já feita [...] dada a riqueza e flexibilidade de que passou a 
revestir-se o Ensino Supletivo, a partir das suas 4 funções básicas previstas 
desde logo: Suplência, Suprimento, Aprendizagem e Qualificação. [...] 
Suplência, como função de suprir a escolaridade regular para os 
adolescentes e adultos, que não tenham seguido ou concluído na idade 

própria. (BRASIL, Lei 5692/71. Art. 22 a) (Parecer 699/72) 
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A proposta do Ensino Supletivo foi a de retomar o crescimento socioeconômico 

do país, reformulando o presente, com formação de mão-de-obra técnica, em novo 

modelo de escola, para que pudessem contribuir por meio de seus esforços e trabalho 

ao progresso e modernidade do país. De acordo com Di Pierro e Haddad (2000, p. 

117): 

 

O Ensino Supletivo foi apresentado à sociedade como um projeto de escola 
do futuro e elemento de um sistema educacional compatível com a 
modernização socioeconômica observada no país nos anos 70. Não se 
tratava de uma escola voltada aos interesses de uma determinada classe, 
como propunham os movimentos de cultura popular, mas de uma escola que 
não se distinguia por sua clientela, pois a todos devia atender em uma 
dinâmica de permanente atualização. 

 

           O Ensino Supletivo difundiu-se em larga escala por quase todos os municípios 

do Brasil. Os Centros de Ensino Supletivo (CES) foram implantados e a concepção 

implementada era compensatória com reposição de conhecimentos que não 

consideravam as especificidades e experiências de vida dos estudantes jovens e 

adultos. 

         A LDB, em seu artigo 24, o delibera como finalidade do ensino supletivo: 1. 

suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham 

seguido ou concluído na idade própria; 2. proporcionar, mediante repetida volta à 

escola, estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o 

ensino regular no todo ou em parte. Parágrafo único. O ensino supletivo abrange 

cursos e exames a serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas 

baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação.  

No artigo 25, do referido documento, o ensino supletivo abrangerá, conforme 

as necessidades a atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a 

formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas 

do ensino regular e a atualização de conhecimentos. No § 1º, é delimitado que os 

cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se ajustem às suas 

finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se destinam. O § 2º especifica 

que os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante à utilização de 

rádios, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que permitam 

alcançar o maior número de alunos. 
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 Com a abertura política e o fim do Regime Militar em 1985, é instituído o 

Decreto 91980/85, que substitui o MOBRAL pela Fundação EDUCAR, com a 

finalidade de acompanhar e supervisionar as instituições e Secretarias que recebiam 

recursos financeiros para executar os programas de Educação de Jovens e Adultos. 

Esse último programa foi extinto em 1990, pelo então governo Collor. 

Nos anos 1980, difundiram-se várias pesquisas sobre a língua escrita que, de 

certa forma, refletiram na EJA, de modo que com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, denominada Carta Magna, o Estado amplia o seu dever com a 

Educação de Jovens e Adultos. 

A Constituição Federal de 1988 representou um marco para popularização do 

ensino, quando, em seu artigo 208, apresentou o Ensino Fundamental obrigatório e 

gratuito, e por se tratar de direito “público subjetivo”. O inciso I do artigo 208 indica 

que o Ensino Fundamental passa a ser obrigatório e gratuito, “assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”.  

Em seu artigo 214, a Carta Magna indica também a que legislação: 

 

[...] estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: I – 
Erradicação do analfabetismo e II – Universalização do atendimento escola. 

           

 Os dados referentes ao analfabetismo em 1980 revelaram preocupação com a 

educação de adultos, tendo em vista que esse número corresponde 74.6 milhões de 

pessoas acima de 15 anos consideradas analfabetas no Brasil. (INEP, Mapa do 

Analfabetismo no Brasil, 2014). Entretanto, pouco ou quase nada foi feito em relação 

à Educação de Jovens e Adultos nos anos finais da década de 80.  

Com o Governo Collor, em 1990, a Fundação Educar foi extinta, sem ter sido 

criado nenhum outro projeto em seu lugar. A partir daí então, começou a ausência do 

envolvimento do governo federal no que se refere aos projetos de alfabetização, o que 

se perpetuou até 1996. 

 Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, emergiram iniciativas em 

favor da Educação de jovens e adultos, como: a elaboração das Diretrizes Nacionais 

de Educação Básica que conceitua a educação de jovens e adultos como aquela que 

possibilita ao educando ler, escrever e compreender a língua nacional, o domínio dos 

símbolos e das operações matemáticas básicas, dos conhecimentos essenciais das 
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ciências sociais e naturais, e o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais 

o lazer, a arte, a comunicação e o esporte e o Programa de Alfabetização Solidária 

(PAS). 

Os municípios passam a engajar-se nessa política por meio de parcerias entre 

ONG’s, universidades, grupos informais, populares, fóruns estaduais e nacionais. 

Assim, a partir de 1996 a história da EJA começa a ser registrada no intitulado “Boletim 

da Ação Educativa”. No entanto, muitas críticas foram atribuídas ao Programa 

Alfabetização Solidária (PAS), dentre elas que além de se tratar de um programa 

aligeirado, com alfabetizadores pouco preparados, reforçando a ideia de que qualquer 

um sabe ensinar, tinha como um de seus pressupostos a relação de submissão entre 

o Norte-Nordeste (subdesenvolvido) e o Sul-Sudeste (desenvolvido).  

De acordo com Stephanou; Bastos (2005, p. 272), o PAS contribuiu para 

reforçar a imagem de quem não sabe ler e escrever como uma pessoa incapaz, 

passível de adoção, de ajuda, de uma ação assistencialista.  

Nesse contexto, em 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9394/96, que estabelece no artigo 4º: “O dever do Estado 

com a Educação Escolar pública, será efetuado mediante a garantia de ensino 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. 

O artigo 32 da referida lei define que: “A Educação de Jovens e Adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidades de estudos no Ensino Fundamental 

e Médio na idade própria”. Em seu inciso 1º, deixa clara a intenção de assegurar 

educação gratuita e de qualidade a esse segmento da população, respeitando a 

diversidade que nele se apresente. 

 A referida Lei, em seu parágrafo único, afirma que os sistemas de ensino 

manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do 

currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

Uma das grandes ações implementadas foi a parceria entre os movimentos 

sociais e as administrações populares municipais e estaduais na construção dos 

Movimentos de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVAs). Esse movimento 

promove uma ação alfabetizadora popular que extrapola a visão da alfabetização 

apenas como decodificação da escrita, pautando-a nos princípios de formação cidadã, 

envolvendo toda sociedade cível em parcerias com os poderes públicos enquanto 

ação política e cultural, para a garantida alfabetização. Rompendo com as práticas 
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das antigas campanhas com vieses assistencialistas, descomprometidas com a 

continuidade da escolarização e com a transformação da sociedade brasileira. 

Diante disso, torna-se perceptível na Educação o desafio da metodologia 

criativa, universalização do Ensino Fundamental de qualidade, fortalecimento da 

cidadania e formação cultural da população.  

Gadotti (2011, p. 64), em suas reflexões, argumenta que:  

 

A Educação de Jovens e Adultos se inscreve no universo da chamada 
“Educação Popular” e, como tal, tanto pode derivar de iniciativas estatais ou 
particulares, conservadoras ou transformadoras, porque sua substância e 
Centralidade estão no atendimento das camadas populares. 

 

Algumas ações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para EJA após LDB 

9424/96 foram concretizadas: ampliação de vagas, recuperação e melhoria da escola 

pública, valorização do professor, elaboração e produção de materiais didáticos para 

os 1º e 2º segmentos da EJA, legislação e respaldo legal à EJA, educação do Campo, 

educação Escolar Indígena. 

Nesse contexto, o Brasil vivencia um momento de intensa mobilização em torno 

da discussão do sentido da EJA como modalidade da Educação Básica, resultando, 

em 2000, na aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº 01/2000 – BRASIL, 2000a) que, em 

parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB nº11/2000), obtém o 

reconhecimento da concepção de EJA como “um modo de existir com característica 

própria” (BRASIL, 2000b, p. 26). 

O Parecer prescreve também que o seu desenvolvimento deve considerar “as 

situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias” e se pautar “pelos princípios de 

equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio” 

(BRASIL, 2000b). Di Pierro (2010, p. 944) complementa que: 

 

Nas diretrizes, o PNE aderiu à concepção de educação continuada ao longo 
da vida, mas priorizou a atenção ao direito público subjetivo dos jovens e 
adultos ao ensino fundamental público e gratuito. O capítulo sobre EJA 
enunciou 26 metas, dentre as quais se destacavam cinco objetivos: 1) 
alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de pessoas, de modo a erradicar o 
analfabetismo em uma década; 2) assegurar, em cinco anos, a oferta do 
primeiro ciclo do ensino fundamental a metade da população jovem e adulta 
que não tenha atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, até o final da 
década, cursos do segundo ciclo do ensino fundamental para toda a 
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população de 15 anos ou mais que concluiu as séries iniciais; 4) dobrar, em 
cinco anos, e quadruplicar, em dez anos, a capacidade de atendimento nos 
cursos de EJA de nível médio; 5) implantar ensino básico e profissionalizante 
em todas as unidades prisionais e estabelecimentos que atendem a 
adolescentes infratores. 

 

          O Plano Nacional de Educação (PNE) foi pensado e elaborado em 1996, para 

vigorar entre os anos de 2001 a 2010. Foi sancionado pelo Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, em 2001. Concebido com o propósito de atender o 

disposto no artigo 214 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o Plano de 

duração plurianual, como também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996 (Lei n. 9.394/96), a qual determina que o Plano de Educação seja 

encaminhado ao Congresso Nacional, com diretrizes e metas articuladas com a 

Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. O Plano Nacional de Educação 

(PNE) sustenta-se na legislação brasileira e nos movimentos da sociedade civil. 

 Diante da complexidade do PNE, composto por 295 metas gerais, desdobradas 

de acordo com as especificidades locais, houve a necessidade dos setores ligados a 

organizações civis, entidades sindicais, acadêmicas, científicas e estudantis 

promoverem e organizarem Congressos Nacionais de Educação (CONED), 

seminários e encontros em todo território brasileiro, dos quais surgiram proposições 

para o Plano Nacional de Educação. Dentre essas proposições, destacamos a 

participação ativa do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). 

          Portanto, fazem-se necessários esforços conjuntos nas ações articuladas entre 

os estados, munícipios e Distrito Federal na elaboração de seus respectivos planos 

decenais de educação, como está determinado no PNE, em seu artigo 2. 

É preciso considerar o caráter pedagógico do PNE, no sentido das evidências 

dos interesses e embates de vários setores políticos e civis envolvidos na busca de 

definições das prioridades educacionais para um período de dez anos, considerando 

as condições sociais, políticas e econômicas do país e suas perspectivas de 

desenvolvimento abrangendo diagnóstico da situação educacional do país, nos 

diversos níveis e modalidades, demandas e reivindicações sociais, recursos 

financeiros, infraestrutura e recursos humanos das redes e sistemas de ensino. 

Considerando os avanços e equívocos durante o desenvolvimento do PNE 

(2001/2010), em relação às metas e objetivos que foram fixados, chega-se à 

conclusão de que, apesar de todos os esforços, a meta referente à universalização da 
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educação básica não foi alcançada, principalmente entre a população de 15 anos ou 

mais a qual necessita do acesso e permanência no curso de EJA.  

Cury (2008, p. 301) aponta que “a Lei n. 10.172/01, Lei do Plano Nacional de 

Educação, esvaziada de seu suporte financeiro, ficou apenas em metas de “boa 

vontade” conquanto expressivas do quanto se poderia fazer nos dez anos de sua 

validade”. 

Apesar da complexidade dos problemas referentes às desigualdades sociais 

do país e a ausência das políticas públicas em muitos dos territórios brasileiros, que 

promovessem a equidade no acesso e permanência dos cidadãos à escola pública 

com qualidade pedagógica e profissional de seus professores, podemos evidenciar 

fatores positivos durante a vigência decenal do plano como: Ensino fundamental de 9 

anos (2006), Fundeb (2007), Lançamento do PDE (2007) e Lei 11.738/08 (Piso do 

Magistério). 

Em meio a essas reflexões e avaliação, abrem-se as discussões para 

elaboração do novo PNE. Sancionado em 2014, pela então presidente da República, 

Dilma Rousseff, com vigência até 2024, o Novo PNE (Lei n.13.0051) apresenta 

estratégias, metas e diretrizes de implementação de Projetos, programas e políticas 

públicas com instrumentos de análise e avaliação dos resultados e execução das 

estratégias. 

Entretanto, a tramitação do novo PNE, evidenciou tensões e disputas que 

historicamente caracterizam o campo educacional brasileiro. A aprovação do plano 

não encerra a luta para sua concretização e por novas conquistas, mas viabiliza as 

possibilidades de sua materialidade na prática. 

As 20 metas do PNE constituem-se como marco das políticas públicas em 

relação à Educação Básica, reafirmando a necessidade da erradicação do 

analfabetismo absoluto no Brasil até 2024. Dessas metas, quatro dizem respeito ao 

atendimento escolar de adolescentes, jovens e adultos (3, 8, 9 e 10), as quais 

solidificam e qualificam os esforços federativos e da sociedade civil com a 

intencionalidade de consolidar e concretizar o Direito à educação em sua 

integralidade, acesso e permanência, possibilitando a diminuição progressiva das 

desigualdades com propósito de garantia dos Direitos humanos, formação para o 

trabalho e o exercício pleno e autônomo da cidadania, consagrados na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96).  
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 
(oitenta e cinco por cento). Meta 8: elevar a escolaridade média da população 
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 
(doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% 
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE. Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 
15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 
cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. (BRASIL, 
2014a)  

 

Para materialização do PNE, no que se refere à EJA, é relevante considerar e 

articular as metas que são comuns às demais modalidades da Educação Básica. 

Como as metas de número: 7 - Qualidade da Educação Básica, 15 - Política Nacional 

de Formação de professores (assegurar formação inicial e continuada dos 

profissionais de educação), 16 - Estratégias para formação em nível de pós-

graduação (stricto sensu e lato sensu) e formação continuada conforme as 

necessidades e diversidades locais, 19 - Gestão democrática, 20 - financiamento. 

(BRASIL, 2014a). 

Atendendo aos objetivos do PNE, outros programas educacionais foram 

idealizados e materializados, a partir de 2003, durante o Governo de Luís Inácio da 

Silva. Um deles é o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com ênfase no voluntariado, 

que apostou na mobilização da sociedade para resolver o problema do analfabetismo, 

prevendo erradicá-lo em 4 anos. Com atuação sobre 20 milhões de pessoas, buscou  

incorporar os excluídos e valorizar a sócio diversidade que constitui a sociedade 

brasileira. Houve esforços em vários direcionamentos, por meio de políticas de ações 

afirmativas, ou seja, medidas que atendessem grupos étnicos e povos indígenas. 

Para tanto, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Cidadania (SECADI), com os seguintes Departamentos: de Jovens e Adultos, da 

Diversidade e Cidadania; Desenvolvimento e Articulação Institucional; Avaliação e 

Informações Educacionais. Concretizam os Programas: Brasil Alfabetizado, 

Conexões de saberes, Escola que protege e Quilombolas. 
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Como instrumento legal, foi concebida a Lei nº 10.639/2003, que inclui no 

currículo a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Africana” 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico–Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a partir da Resolução CNE/P. 

nº 1 de 17 de junho de 2004. Para o atendimento da multietnicidade e do plurilinguismo 

indígenas, foi concebida a Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ingresso nos 

currículos das escolas brasileiras a temática das Culturas e Histórias indígenas. 

Outras iniciativas foram recentemente promovidas para o atendimento da 

Educação de Jovens e Adultos como: o Programa Nacional de integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PRONEJA); Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC); o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM 

urbano e PROJOVEM campo). 

No ano de 2009, o Brasil foi sede da VI Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (VI CONFINTEA). No documento preparatório para a participação 

brasileira na Conferência (BRASIL, 2009), utilizando como base a Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2006, foi apresentado um importante 

diagnóstico da EJA no Brasil, revelando que: 

 

Apesar dos avanços, as deficiências do sistema escolar brasileiro ainda 
produzem grandes contingentes de pessoas com escolaridade insuficiente, 
lançando no horizonte a necessidade de construir um sistema educacional 
que melhore a qualidade do ensino oferecido em todas as modalidades, 
contemplando a EJA e orientando as políticas para a superação das 
desigualdades educacionais e sociais (BRASIL, 2009, p. 17). 

 

1.2 O desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Estado de São 

Paulo 

 

 O percurso da EJA no estado de São Paulo não se descolou dos 

acontecimentos históricos do Brasil e as políticas públicas e legislações impactaram 

de maneira negativa ou positiva as ações desenvolvidas no estado.  

 Com as exigências federais e a responsabilidade atribuída aos Estados e 

Territórios quanto ao trato da Educação de Jovens e Adultos, foi necessária a 

instituição de novas ações locais para o desenvolvimento progressivo da EJA, 

forçando a elaboração de legislações específicas e mais complexas, reestruturação 
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dos recursos humanos e financeiros. Assim, também foi ampliado o número de 

escolas noturnas de ensino supletivo para alfabetização dos adultos.  

 Na década de 40, o ensino de Adultos no Estado de São Paulo apresentava-se 

pouco desenvolvido. O governo estadual mantinha os denominados Cursos Populares 

Noturnos de Educação Primária, com duração de dois anos. As prefeitura e entidades 

particulares complementavam o atendimento com cursos semelhantes ao oferecido 

pela Estado. O número de classes oferecidas pelo governo estadual era baixo em 

relação às classes oferecidas pelas prefeituras e entidades particulares: as duas 

juntas somavam 611 classes, enquanto o Estado 91 classes. (BEISIEGEL, 1974) 

 Muitos foram os avanços favorecidos pela Campanha de educação para 

adultos, entre elas o desenvolvimento do Ensino Supletivo e o deslocamento de um 

número expressivo de classes para educação de jovens e adultos das áreas urbanas 

para o interior do Estado, principalmente nas áreas rurais mais populosas. O ensino 

supletivo para jovens e adultos analfabetos continuou por muito tempo no Estado de 

São Paulo, apesar de se caracterizar como um subsistema de ensino em relação ao 

ensino primário. Outras ações educacionais além da Campanha educacional foram 

promovidas pela União federativa no Estado, como por exemplo: o trabalho realizado 

em alguns municípios do estado pelas missões rurais, os centros sociais, e 

campanhas educativas. 

 Em 1963, surgiram indícios de renovação do ensino supletivo em São Paulo 

devido à repercussão do Método de Paulo Freire destinado à alfabetização de adultos, 

durante o exercício de suas atividades no Movimento de Cultura Popular de Recife. 

Rui Beisiegel (1974, p. 171) afirma que: 

 

“O método Paulo Freire de alfabetização de adultos” foi introduzido em São 
Paulo por grupos estudantis da ‘esquerda cristã” integrados na União 
Estadual de Estudantes. Enquanto outras modalidades de atuação junto às 
“massas” estudantis e populares estariam já sob controle de grupos de 
orientação política diversa. [...] Contatos mantidos com o próprio Paulo Freire 
e com outros estudantes e professores já informados sobre as características 
do método, vieram reforçar as impressões iniciais. 

 

 Entretanto, os fatos relacionados à Revolução de 1964 repercutiram também 

em São Paulo, desmotivando, de certo modo, as ações culturais, sociais e 

educacionais por parte dos Movimentos de Alfabetização de Adultos. No entanto o 

Movimento se manteve ativo e expandiu o trabalho de alfabetização para outras 
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regiões da Capital paulista e outros municípios do Estado. Nesse período inicial da 

Revolução de 64, o ensino supletivo do Serviço de Educação de Adultos seguia 

regularmente com seu trabalho nas classes noturnas. 

 Em 1969, celebrou-se o convênio entre a Fundação Padre Anchieta e o Serviço 

de Educação de Jovens e Adultos. Em decorrência, nasceu o projeto experimental de 

educação de adolescentes e adultos pelo rádio que foi estendido para o ano seguinte. 

Em 1970, implantou-se o MOBRAL no Estado de São Paulo, ao qual foi integrada a 

Campanha de ensino supletivo. Nesse mesmo ano, a Prefeitura da capital criou a 

Comissão Municipal do MOBRAL, criando, logo após, seu próprio projeto de 

alfabetização. No ano seguinte (1971), o Governo Estadual instituiu a Coordenação 

Estadual do MOBRAL. 

 Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

5692/71), o SENAC, o SENAI e o SESI passam a se responsabilizar como parceiros 

na esfera privada pela qualificação profissional no Ensino Supletivo, com objetivo de 

formação de mão de obra qualificada, atendendo, assim, ao princípio de qualificação 

para o trabalho presente na LDB. Nesse contexto foram criados em São Paulo 

diversos cursos para qualificação profissional para adultos. 

 Com a responsabilização da EJA atribuída aos estados e municípios e com o 

desenvolvimento de ações locais próprias para o Ensino Supletivo, o Estado 

responsabilizou-se pelas ações supletivas dos 1º e 2º graus, com raras intervenções 

na área de alfabetização de adultos. Os municípios ficaram responsáveis no campo 

da alfabetização de Adultos, com raras ações supletivas para 1º e 2º graus. 

 Com a redemocratização da sociedade brasileira durante a década de 1980, 

cresceram os avanços dos direitos e justiça social a todos os cidadãos no Brasil. A 

partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, assume-se o princípio de 

igualdade social como parte de um conjunto de direitos sociais. Em seu artigo 205, a 

Educação é concebida como Direito Constitucional assegurado a todos inerente à 

dignidade humana, entendida como bem maior do homem, sendo dever do Estado 

provê-la.   

 Diante disso, movimentos sociais ganham força nas discussões e participação 

na elaboração de legislações educacionais que favoreçam a concretização de ações 

educacionais voltadas às pessoas em situações vulneráveis, entre elas os jovens e 

adultos que necessitavam retornar aos sistemas de ensino. Pode-se dizer, portanto, 



43 
 

   

que as políticas educacionais relativas à EJA obtiveram maior expressividade a partir 

da Constituição Federal de 1988. Conforme art. 208 da CF, o direito à educação será 

efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria.  

 Apesar da garantia de educação para todos como direito constitucional, as 

políticas públicas em relação à EJA ainda ficam a desejar mudanças deliberativas 

quanto à sua concretização. Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 119): 

 

A história da educação de jovens e adultos do período da redemocratização, 
entretanto, é marcada pela contradição entre a afirmação no plano jurídico do 
direito formal da população jovem e adulta à educação básica, de um lado, e 
sua negação pelas políticas públicas concretas, de outro.  

 

 No Estado de São Paulo, é possível constatar que as ações educacionais para 

EJA desenvolvem-se prioritariamente com relação ao Ensino Médio, com pouca 

atuação no Ensino Fundamental e Alfabetização. Os Municípios assumem a 

responsabilidade dos programas para alfabetização de jovens e adultos como também 

do Ensino Fundamental, com rara ou nenhuma atuação no Ensino Médio. 

 Esse contexto em âmbito federal e estadual remete-nos à necessidade de 

abordar as políticas públicas relativas à Cidade de São Paulo, em relação à Educação 

de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Educação, elaboradas e desenvolvidas 

nas últimas três décadas. 

 

1.3 Educação de Jovens e Adultos na Cidade de São Paulo a partir de 1989  

 

 O Projeto de Educação de Adultos (EDA) oferecia essa modalidade no período 

noturno, em entidades conveniadas com a prefeitura e nas Escolas Municipais de 

Primeiro Grau (EMPG), configurando 90 dias letivos e 360 horas semestrais. Com 

carga horária de três horas de aula/dia, o curso era dividido em Suplência I e Suplência 

II, tendo como base a Lei de Diretrizes e Bases Nacional n.5692/71. Em 1989, na 

gestão do Secretário de Educação Paulo Reglus Neves Freire, esse projeto foi 

transferido da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) para a Secretaria 

Municipal de Educação (SME). Após essa iniciativa, ao contrário do que se exigia 

(contratação de monitores para ministrar aulas, com o antigo 2º grau completo), 
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passou-se a exigir habilitação para o magistério aos interessados em trabalhar com 

essa modalidade. 

 Com o propósito de exercer a gestão democrática que tanto defendia, Freire 

passou a dialogar com as equipes de trabalho, com as universidades e com os 

movimentos sociais a proposta da política de educação que pretendia implementar na 

cidade. Para tanto, visitou escolas em todo o município, mantendo o diálogo junto aos 

funcionários, professores, gestores e supervisores escolares, assim como com 

estudantes e familiares, enfatizando sempre que “aprender é gostoso, porém, requer 

disciplina”. 

 Para tornar possível a democratização das decisões e ações coletivas foi de 

grande importância respeitar a autonomia dos movimentos sociais, abrir canais de 

participação a partir da nova administração e muita transparência administrativa, isto 

é, ampla democratização doas informações. 

 

A participação popular é um processo efetivo de educação de adultos, pois 
fortalece a consciência da cidadania da população, para que ele assume o 
papel de sujeito da transformação da cidade de São Paulo. [...] Foi diretriz do 
governo popular e democrático da cidade de São Paulo estimular a criação 
de canais democráticos das informações institucionais, que possibilitem à 
população se apropriar efetivamente das informações sobre a totalidade de 
um processo educativo, dirigido à produção de decisões sobre a totalidade 
das problemáticas da cidade (PMSP,1990, p. 2). 

 

          Foi com base nesses pressupostos políticos e pedagógicos que se implantou o 

Movimento de Alfabetização de Adultos – MOVA-SP, na Secretaria Municipal de 

Educação. Surgiu por inspiração de Freire e de outro grande educador popular de São 

Paulo, Pedro Pontual. Em abril de 1990, foi realizado junto aos movimentos populares 

um simpósio, no qual foi criado o Fórum dos movimentos populares de alfabetização 

de adultos da cidade de São Paulo. 

           A Secretaria de Educação desenvolveu ações educativas relativas à educação 

de jovens e adultos, por meio de convênios firmados com as entidades que integravam 

o Fórum dos movimentos populares de alfabetização que, por sua vez, era 

responsável pelos recursos financeiros e técnicos para viabilização e desenvolvimento 

do projeto com locação de salas de alfabetização, material didático e pagamento dos 

alfabetizadores e supervisores.  

 O MOVA-SP não se impôs como uma única metodologia para orientar os 

educadores, ou como costumava dizer o “Método Paulo Freire”, procurou, sim, manter 
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o pluralismo de ideias, entretanto, não aceitava métodos pedagógicos anticientíficos 

e filosóficos autoritários ou racistas. Assim, mesmo sem imposições metodológicas, 

sustentou os princípios políticos pedagógicos, sintetizados na concepção libertadora 

de educação, confirmando o papel da educação na construção de um novo projeto 

histórico, que tem como concepção teórica o conhecimento que parte da prática 

concreta para construção do saber. Ademais, enxerga o educando como sujeito do 

conhecimento e parte da compreensão da alfabetização não apenas como um 

processo que envolve a lógica e o cognitivo, mas especialmente envolve o afetivo e o 

social. No documento “Construindo a Educação Popular”, Paulo Freire expressa a 

seguinte compreensão sobre escola e educação popular: 

 

Entendemos que essa escola deva ser um espaço de educação popular e 
não apenas o lugar de transmissão de alguns conhecimentos cuja valorização 
se dá à revelia dos interesses populares, uma escola cuja boniteza se 
manifeste na possibilidade da formação do sujeito social. Para isso partimos 
do princípio da verdade, transparência [...] queremos imprimir uma fisionomia 
a essa escola, cujos traços principais são os da alegria, da seriedade na 
apropriação e recriação dos conhecimentos, da solidariedade de classe e da 
amorosidade, da curiosidade e da pergunta, que consideramos valores 
progressistas [...]. (FREIRE, 1989, p. 5) 

 

 Nesse sentido, quatro eixos foram implantados e implementados ao longo dos 

quatro anos de governo, mesmo após a saída de Paulo Freire: 1. Democratização da 

gestão – democratizar o poder pedagógico e educativo – todos os segmentos da 

escola e da comunidade; 2. Acesso e permanência – ampliar o acesso e a 

permanência dos setores usuários da educação pública; 3. Qualidade da Educação – 

construir coletivamente um currículo interdisciplinar e investir na formação 

permanente do pessoal docente; 4. Educação de Jovens e Adultos – contribuir para 

eliminar o analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo. 

         O MOVA foi considerado uma das parcerias mais importantes para erradicar o 

analfabetismo da cidade de São Paulo.  

 Em agosto de 1990, foi criado o Projeto Supletivo Educação – Saúde, no bojo 

da Reorientação Curricular do Ensino Noturno, por necessidade dos atendentes de 

enfermagem e do interesse político da área de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS), com o objetivo de regularizar a situação funcional desses 

trabalhadores, no que se referia à escolarização. O Projeto ficou sob a coordenação 
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e assessoria pedagógica da Divisão de Orientação Técnica de Educação de Adultos 

(DOT-EDA) e dos Núcleos de Ação Educativa (NAEs). 

 Em 1991, teve início o Projeto Suplência II, oferecido em quatro núcleos, tendo 

esse número aumentado após o segundo semestre de 1991. Os cursos Supletivo I e 

II eram oferecidos nos locais de trabalho dos servidores estudantes. Eram atendidos 

os servidores da Saúde, do Bem-estar Social, do Serviço Funerário, da Cultura, e da 

Companhia de Transporte Coletivo. As questões administrativas dos núcleos ou 

classes do Projeto eram de responsabilidade de um funcionário da Secretaria 

envolvida. 

 O projeto começou timidamente e veio a transformar-se no Frente do 

Funcionalismo, tendo como objetivo: “o resgate da cidadania dos servidores públicos, 

sua valorização profissional e a melhoria da qualidade de atendimento à população 

usuária dos serviços municipais” (SME, 1992, p. 32).   

           A gestão de Paulo Maluf (1993-2000) destacou-se, entre outros eventos, pela 

extinção do MOVA, com a justificativa de irregularidades na realização de parcerias 

com as entidades sociais. Em seu lugar foi instituído o Programa de Alfabetização de 

Adultos (ProAlfa); e para Suplência II, os Centros Municipais de Ensino Supletivos 

(CEMES), ambos instituídos pelo decreto de nº. 33.894, 16 de dezembro de 1993. 

 O Programa de alfabetização (ProAlfa), por meio de convênios entre a SME e 

instituições, empresas, órgãos públicos, atendia aos educandos com atividades em 

sala de aula, com duração de quatro horas/aulas, de segunda a quinta-feira, e de duas 

horas/aulas às sextas-feiras. Contemplava o curso de Suplência I para adultos e 

jovens com idade igual ou superior a 14 anos. 

 O Programa dos Centros Municipais de Educação para Jovens e Adultos 

(CEMEs) foi elaborado e aprovado no final do governo de Luíza Erundina, pelo 

Conselho Estadual de Educação, em 18 de novembro de 1992. Porém, as unidades 

desses Centros foram implantadas somente na gestão de Paulo Maluf, pelo decreto 

33.894, 16 de dezembro de 1993. A intenção era contemplar a escolarização de 

jovens e adultos trabalhadores, que não conseguiam frequentar a EJA, nos moldes 

como vinha sendo ofertada na rede. 

 Durante a gestão de Paulo Maluf também foi criado o Centro Municipal de 

Capacitação do Treinamento (CMCT), aprovado pelo Parecer CEE 501/1995. Outro 

Projeto aprovado foi o Teleducar, criado com: 



47 
 

   

  

[...] o propósito de ampliar as oportunidades de acesso e retorno à escola e 
de estimular a participação dos empresários nas ações voltadas para a 
elevação dos níveis médios de escolaridade da população e, por outro lado, 
a necessidade da educação incorporar as novas tecnologias, utilizando-a no 
processo educativo, a fim de tornar o ensino mais motivador e eficiente, a 
Secretaria Municipal de Educação em parceria com a iniciativa privada 
implantará o Projeto TELEDUCAR - Ensino Fundamental Supletivo via 
Teleducação, em circuito fechado, a ser instalado no próprio local de trabalho  
do aluno, em unidades denominadas TELEPOSTOS. (SME 1995, p. 7) 

  

 Na gestão posterior, de Celso Pitta (1997 a 2000), que teve como Secretários 

de Educação Hebe Tolosa e João Gualberto de Carvalho Meneses, foram mantidas 

as propostas já existentes na administração anterior e não foram criadas outras 

propostas educacionais, principalmente relacionada à EJA.   

 Durante a gestão de Marta Suplicy (2001 a 2004), no que se refere à proposta 

de Educação de Jovens e Adultos, SME retomou a parceria com o MOVA, através do 

resgate e ampliação dos convênios com inúmeras organizações sociais, por meio do 

Decreto nº. 41.109, de 06 de setembro de 2001. Ao final da administração, segundo 

dados da SME (2004), 1170 núcleos haviam atendido 24.609 alunos, número 

significativamente maior que as administrações anteriores. 

 Nessa gestão, foram criados os Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJAs) com assessoria do Centro de Tecnologia e Gestão Educacional do 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Eles foram criados, em 2003, 

como projeto experimental, a partir da publicação do Decreto 43.052, de 04 de abril 

de 2003, visando a atender à necessidade de ampliação do acesso ao Ensino 

Fundamental dos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de cursá-lo e 

concluí-lo na idade própria, assim como de implantar programas de educação, 

especialmente dirigidos a esses educandos, com ênfase na preparação para o mundo 

da cultura e na orientação para o mundo do trabalho, conforme revelou o documento 

de avaliação dos CEMES (SME, 2003).  

 Nas unidades do CIEJA eram oferecidos itinerários formativos diferentes, de 

acordo com a necessidade de demanda local. A qualificação profissional ocorria em 

cinco setores, até o ano de 2004. 

No início da gestão do governo de José Serra, com o secretário José 

Aristodemo Pinotti, surgiu a possibilidade de exclusão do MOVA do quadro de 

modalidades ofertadas aos estudantes, porém houve sua manutenção, devido à 



48 
 

   

atuação da sociedade civil organizada que assegurou sua continuidade a partir da 

aprovação do Projeto de Lei nº 110/05, do Vereador Paulo Fiorilo (PT).  

Com o sucessor de José Serra, o então, vice-prefeito Gilberto Kassab (2006-

2008 e 2009-2012), a princípio, a SME ofertaria somente a modalidade dos CIEJAs, 

mas foram mantidas todas as modalidades de EJA do governo anterior, atendendo as 

reivindicações dos movimentos sociais e dos estudantes que frequentavam o MOVA. 

 Na gestão de Fernando Haddad (2013 a 2016), a oferta da EJA se dá em cinco 

modalidades: EJA Regular, EJA Modular, MOVA, CMCT e CIEJA, as quais, de acordo 

com o portal da Secretaria Municipal de Educação, se caracterizam por suas 

especificidades e função como explicitado a seguir:  

 A EJA Regular é um curso presencial, organizado semestralmente, sendo que 

cada etapa tem duração de 200 dias letivos e 890 horas. As etapas estão organizadas 

em: I – Alfabetização; II – Básica; III – Complementar; IV – Final. 

A EJA Modular caracteriza-se em curso presencial oferecido nas Unidades 

Educacionais que decidiram aderir a essa modalidade, no período noturno. 

Desenvolvido em quatro Etapas: Alfabetização; Básica; Complementar e Final, cada 

uma é composta por quatro Módulos independentes e não sequenciais, apresentando 

uma adequação dos componentes curriculares obrigatórios, organizados em 50 dias 

letivos cada e as unidades de estudos dentro dos Módulos de cada Etapa, compostas 

de temas e atividades que se completam no mesmo dia (encontros de duas horas e 

quinze minutos/três horas-aula), sendo que com exceção da disciplina Português, que 

compõe um único módulo, os demais módulos são compostos por duas disciplinas 

com 25 dias letivos para cada uma delas desenvolver suas atividades.  

 Os CIEJAs têm um diferencial em relação à EJA Regular e EJA Modular. 

Trabalha com atendimento exclusivo aos jovens, adultos e idosos, em três turnos: 

matutino, vespertino e noturno com duração de 2 horas e 15 minutos. O curso é 

organizado em quatro módulos: • Módulo I – Alfabetização; • Módulo II – Básica; • 

Módulo III – Complementar; • Módulo IV – Final. Além de frequentarem sua turma em 

período específico, os alunos podem participar de atividades e projetos, como 

informática. O trabalho pedagógico é organizado por três áreas do conhecimento: 

Linguagens e Códigos (Português, Inglês, Artes e Educação Física), Ciências 

Humanas (História e Geografia) e Ciências da Natureza e Matemática. Os CIEJAs 

promovem a superação das questões de gestão e da prática pedagógica como: a 
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flexibilização dos horários de estudo e dos currículos para o pleno desenvolvimento 

dos estudantes, a reorganização dos tempos e espaços escolares e a reestruturação 

dos ciclos em módulos de aprendizagem. 

 O CMCT oferece a jovens e adultos interessados em qualificar-se 

profissionalmente cursos de formação profissional inicial de curta duração nas áreas 

de: panificação, confeitaria, elétrica residencial, mecânica de autos, informática, corte 

e costura e auxiliar administrativo. Os cursos têm duração de 2 meses com aulas 

presenciais que promovem o estudo teórico e as experiências práticas com oficinas, 

ateliês e cozinha industrial.  

 O Movimento de Alfabetização (MOVA) tem por princípio atuar nas regiões 

mais periféricas da cidade de São Paulo por meio de Organizações não 

governamentais, oportunizando a alfabetização a todos e todas que, de alguma 

maneira, não tiveram acesso ou oportunidade na idade correta. A criação do MOVA-

SP teve por objetivos: desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos 

educandos uma leitura crítica da realidade, contribuir para o desenvolvimento da 

consciência crítica dos educandos e dos educadores envolvidos; reforçar o incentivo 

à participação popular e à luta pelos direitos sociais do cidadão, ressaltando o direito 

básico à educação pública e popular, reforçar e ampliar a atuação dos grupos 

populares que já trabalhassem com alfabetização de adultos na periferia da cidade. 

 O quadro 1, na sequência, busca sistematizar a Educação de Jovens e Adultos 

na Cidade de São Paulo a partir de 1989: 

 

Quadro 1 – A EJA na cidade de São Paulo  

1989 – 1992  
 

(PT) Luíza 
Erundina 

1993 – 2000  
 

(PDS/PPB) 
Paulo Maluf/ 
Celso Pitta 

2001 – 2004  
 

(PT) Marta 
Suplicy 

2005 – 2012  
 

(PSDB/DEM) 
José Serra/ 

Gilberto 
Kassab 

2013 – 2016  
 

(PT) 
Fernando 
Haddad 

2017 – 2020  
 

(PSDB) 
Bruno Covas 

EMEFSG/EDA EMPSG EMEF EMEF EMEF EMEF 

MOVA PROALFA MOVA MOVA MOVA MOVA 

CEMES CEMES CEMES/CIEJ
A 

CIEJA CIEJA CIEJA 

Frente do 
Funcionalismo 

TELECURSO CMCT CMCT CMCT CMCT 

 
CMTC 

    

Fonte: elaboração da autora 
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  Concretizando a proposta de atendimento à EJA, foram elaborados os 

seguintes Documentos Curriculares: Educação de Jovens e Adultos: Princípios e 

práticas pedagógicas – vol. 1 e 2, finalizado em 2016, a partir das discussões e 

reflexões práticas e teóricas dos educadores que atuam na EJA em SMESP. 

 O governo de Bruno Covas mantém os programas e Projetos, revendo e 

elaborando algumas legislações pertinentes à EJA com participação de alguns 

educadores por representação com consulta pública. 

 Entre 2017-2020, foi construído o Currículo próprio da EJA: Currículo da Cidade 

EJA (DIEJA/COPED/SME/SP, 2017), considerando os documentos curriculares 

elaborados na gestão anterior e as especificidades da modalidade. O documento foi 

construído por áreas conhecimento concretizando sua implantação e implementação 

em 2019 e 2020, de modo presencial e por plataformas digitais. 

 A Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA/COPED/SME/SP, 2020) 

mediou a elaboração em 2020 de alguns documentos curriculares como a revista 

Retratos da EJA em São Paulo: histórias e relatos de prática, 

(DIEJA/COPED/SME/SP, 2020), escrita pelos educadores da EJA, e o livro CIEJAs 

na Cidade de São Paulo: identidades, culturas e histórias (DIEJA/COPED/SME/SP), 

escrito pelos educadores dos CIEJAs. 
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CAPÍTULO 2: Concepção da Educação de Jovens e Adultos: 

reflexões sobre o currículo 

 

 

As concepções curriculares são as formas que a racionalidade ordenadora 

do campo teórico-prático adota, ou seja, o currículo [...]. 

Gimeno Sacristán 

 

 

 Neste capítulo, apresentaremos reflexões teóricas que sustentam este 

trabalho, em relação à concepção de EJA e de currículo específico para essa 

modalidade. 

 

2.1. Concepção de educação de jovens e adultos no Brasil  

 

É impossível falar em concepção de Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

sem citarmos o nome do Educador Paulo Freire e suas contribuições para essa 

modalidade. Suas ideias e princípios ficam caracterizados no Movimento de Educação 

Popular, por conceber o processo de educação como formação humana, 

contextualização social, cultural e histórica. A concepção freireana de educação para 

EJA caracteriza-se pela relação dialógica e de interação entre os sujeitos. 

Muitas foram e são as lutas da sociedade para garantir os avanços e conquistas 

da educação de Jovens e Adultos. Entre os avanços conquistados, podemos citar: a 

criação de leis que garantem o direito e qualidade à educação para os adolescentes, 

jovens adultos e idosos; políticas públicas relacionadas à EJA, no que se refere à 

elaboração de um currículo próprio a essa modalidade e à formação dos profissionais 

que atuam com essas pessoas. 

Entretanto, ainda há muito a se conquistar e avançar em relação à educação 

para jovens e adultos, por parte das esferas federais, estaduais e municipais com 

ações de colaboração mútua com a sociedade civil, no intuito de elaborar, implantar e 

implementar políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos, que 

viabilizem equidade, inclusão e participação ativa desses segmentos etários. Nesse 

sentido, não podemos nos eximir da responsabilidade social e humana de lutar, exigir 

e contribuir para que tenhamos educação de qualidade para todos, visando ao 
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desenvolvimento humano em todas suas potencialidades, a partir da solidariedade, 

ética e respeito. 

Como vimos no capítulo anterior, a Educação de Jovens e Adultos apresentou 

grande avanço no final da década de 1950 até 1964. Esse avanço deve-se às lutas e 

reivindicações dos movimentos: populares, culturais, sindicais, religiosos e de outras 

frentes políticas que contribuíram para o desenvolvimento e progresso dessa 

modalidade. Portanto, a EJA surgiu a partir das demandas sociais, referendada por 

reinvindicações e lutas de homens e mulheres que necessitavam da alfabetização 

para alcançarem outros conhecimentos, que lhes possibilitassem a participação ativa 

na transformação social e política, a partir da Educação Popular.  

A dimensão política e gnosiológica são características de uma concepção 

amparada nos princípios da prática da liberdade, que se define como pensamento 

educacional revolucionário, no contexto histórico-político-econômico, o qual se 

encontrava o Brasil no início década de 60. Freire em suas reflexões a respeito da 

educação afirma que: [...] é pela educação que as consciências se tornam críticas da 

realidade. Ela deve ser pensada além da tutela do Estado, devendo estar sob a tutela 

do povo.” (FREIRE, 1983, p. 38) 

A ação educativa para Freire é de grande importância para garantia de direitos 

aos sujeitos que constituem e fazem a educação no Brasil. Portanto, a concepção 

freireana é fundamental e imprescindível atualmente para os educadores e militantes 

da EJA.  

Soares (2002, p. 07) sustenta que “A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 

um campo carregado de complexidades que carece de definições e posicionamentos 

claros. É um campo político, denso e carrega consigo o rico legado da Educação 

Popular”.  

           É importante ressaltar que a educação de adultos, apesar de ter conquistado 

seu espaço no sistema educacional institucionalizado, não perdeu as características 

de educação desenvolvida em espaços não formais, o que ainda se mantém.  

           Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos como formal e não formal 

expressa que ambas têm sua importância, sendo que a educação não formal é 

complementar ao processo de ensino aprendizagem dos sujeitos que constituem e 

frequentam EJA. A Educação de Adultos, ao integrar o sistema institucionalizado, não 
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perdeu suas características da educação não formal. Segundo Moacir Gadotti (2011, 

p. 36): 

 
Os termos de educação de adultos, educação popular, educação não formal 
e educação comunitária são usados muitas vezes como sinônimos, mas não 
são. Os termos educação de adultos e educação não formal referem-se à 
mesma área disciplinar, teórica e praticada educação [...]. 

 

  A concepção de educação na EJA vai para além da alfabetização (o ler e 

escrever com autonomia), avançando assim para um processo contínuo de 

aprendizado, o que possibilita aos sujeitos a apropriação de conhecimentos e 

aprendizagens frente aos desafios da complexidade do mundo contemporâneo. 

   Esse contexto exige que o aprendizado seja contínuo por toda vida para que 

jovens e adultos possam se reinventar no sentido de definirem novos modos de vida, 

participação e intervenção social com autonomia e competência em todos os aspectos 

da vida sociocultural como: do mundo do trabalho, saúde, política, economia, arte, ou 

seja, que sejam escritores e autores das próprias experiências de vida, diante das 

complexidades presentes no século XXI. Nesse contexto, podemos reportar-nos a 

Morin (2000, p. 47-48) quando em suas reflexões sustenta que: 

 

O homem somente se realiza pela cultura e na cultura plenamente como ser 
humano. Não há cultura sem cérebro (aparelho dotado biologicamente de 
competência para agir, perceber, saber, aprender), mas não há mente (mind), 
isto é, capacidade de consciência e pensamento sem cultura. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 

trazem no Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000 que: devem ser 

observados os princípios da equidade, respeito às diferenças e proporcionalidade na 

apropriação e contextualização das Diretrizes Curriculares, possibilitando a 

construção coletiva e democrática de modelo pedagógico e identidade própria da EJA, 

que considere os perfis dos estudantes, as faixas etárias, pautados nas funções: 

reparadora equalizadora e qualificadora.  

Nesse contexto, considera-se que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

consiste numa modalidade da Educação Básica, a qual está voltada para atender aos 

estudantes que não puderam concluir seus estudos de forma regular na infância. Em 

função dessa particularidade, muitos desses indivíduos vivem realidades semelhantes 
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de injustiça, explorações socioeconômicas, assim como diversos preconceitos 

oriundos do desrespeito e da discriminação aos seus valores culturais.  

O que se observa no cotidiano da EJA é um indivíduo que busca não só retomar 

a sua escolaridade, mas também iniciar ou organizar a sua vida profissional. Para 

tanto, ele acredita que a escola irá lhe proporcionar recursos para essas construções. 

Arroyo (2007, p. 19) afirma que: 

  

[...] o campo da Educação de Jovens e Adultos tem uma longa trajetória. 
Diríamos que é um campo ainda não consolidado nas áreas de pesquisa, de 
políticas públicas e diretrizes educacionais, da formação de educadores e 
intervenções pedagógicas. Um campo aberto a todo cultivo e onde vários 
agentes participam. De semeaduras e cultivos nem sempre bem definidos ao 
longo de sua tensa história.  

 

Portanto, a educação de jovens e adultos convive cotidianamente com uma 

questão: como construir um currículo que contemple as demandas e potencialidades 

do público por ela atendido, levando em consideração as transformações em curso 

hoje no mundo? Essa questão remete-nos ao tipo de sujeito que queremos formar, 

pois como qualquer prática cultural, o currículo está envolto nas singularidades do seu 

entorno. 

Nessa perspectiva, o currículo para a Educação de Jovens e Adultos terá como 

fio condutor de suas práticas educativas a percepção do homem em sua totalidade, 

preocupando-se em oferecer alternativas que possibilitem a problematização de sua 

condição humana e a necessidade de convivência harmoniosa consigo, com o outro 

e com o mundo, que garanta não só a sua formação escolar como também busque 

uma identidade profissional com uma visão crítica do processo de produção.  

Romão (2011, p. 81) em suas reflexões ressalta que: “A politização do ato 

pedagógico tem relação íntima com a questão da recuperação da funcionalidade do 

saber escolar, isto é, a recaptura da instrumentalidade do que é desenvolvido em sala 

de aula para o projeto de vida do aluno”.  

Para tanto, é de fundamental importância reconhecer o contexto plural onde se 

efetivam as práticas educativas formais e não formais, no sentido de oferecer uma 

educação não fragmentada, reflexiva, dialógica e contextualizada, em que o educando 

no seu processo formativo possa reconhecer suas possibilidades humanas. Trata-se 

de uma educação que o motive e contribua para a restauração da sua autoestima, da 

sua autoimagem e de sua formação profissional. Como pontua Arroyo:  
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[...] a EJA sempre aparece vinculada a um outro projeto de sociedade, um 
projeto de inclusão do povo como sujeito de direitos. Foi sempre um dos 
campos da educação mais politizados, o que foi possível por ser um campo 
aberto, não fechado e nem burocratizado, por ser um campo de possíveis 
intervenções de agentes diversos da sociedade, com propostas diversas de 
sociedade e do papel do povo (ARROYO, 2018, p. 31). 

 

2.2 Concepção da EJA no Município de São Paulo 

 

Na cidade de São Paulo, a política educacional da Secretaria Municipal de 

Educação em relação à EJA, em suas variadas formas de atendimento (EJA Regular, 

Modular, CIEJA, CMCT e MOVA), baseia-se nos princípios de: Inclusão, Integralidade 

e equidade. Trata-se de princípios que promovem o desenvolvimento integral dos 

estudantes em todas suas dimensões, possibilitando a todos uma formação que 

consiga aflorar e desenvolver todo o potencial existente em suas experiências 

cotidianas, preparando-os para que possam se realizar como pessoas, profissionais 

e cidadãos comprometidos consigo mesmos e com o outro, frente aos desafios e 

complexidades inerentes a humanidade. 

A EJA na cidade de São Paulo, precisamente nas escolas municipais de ensino 

fundamental - Secretaria Municipal de Educação, está caracterizada como direito 

humano fundamental e instrumento para melhoria da qualidade de vida de jovens, 

adultos e idosos, numa concepção dialógica e humanística; assumindo a perspectiva 

de educação ao longo da vida para atender as características específicas dessa 

modalidade, contribuindo para interação desses sujeitos, no processo de sua 

formação cultural, social e ética. De acordo com a V CONFINTEA (1997): 

 

Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um processo de 
longo prazo, desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das 
pessoas e das comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as 
transformações que ocorrem na economia, na cultura e na sociedade como 
um todo; promove a coexistência, a tolerância e a participação criativa e 
crítica dos cidadãos em suas comunidades [...] é essencial que as 
abordagens referentes à educação de jovens e adultos estejam baseadas no 
patrimônio cultural comum, nos valores, nas experiências anteriores de cada 
comunidade [...] 

 

Diante desses pressupostos, é importante pensar o currículo a partir da 

construção coletiva, baseada em princípios humanos, fundamentos e concepções que 

se alinhem às necessidades sociais, culturais e econômicas dos sujeitos que estudam 



56 
 

   

nas instituições educacionais que oferecem cursos de EJA, nos quais a fala dos 

sujeitos seja respeitada e valorizada. 

É de fundamental relevância, portanto, que os educadores possam definir, 

refletir, avaliar e optar pela concepção curricular que melhor atenda às necessidades 

de aprendizagens dos estudantes e da comunidade escolar. Nesse sentido, o 

currículo é um dos principais norteadores do processo educacional, sendo mediado 

pela intencionalidade das ações docentes, que configuram os objetivos e metas 

propostos no Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

2.3 Reflexões sobre a EJA  

 

Inicialmente, trataremos do currículo de forma ampla, em sua perspectiva 

conceitual, por meio de estudos e das contribuições de autores como Silva (2019), 

Sacristán (2017) e Arroyo (2000). As reflexões com base nesses fundamentos 

consideram o currículo no âmbito da educação escolar, seu sentido intercultural e 

suas repercussões.  

A relevância dessa discussão possibilita a análise do currículo e da sua 

articulação com a prática educativa, considerando que ele faz parte integrante do 

cotidiano das instituições educacionais de todos os níveis, exercendo diretamente ou 

indiretamente sua influência nos sujeitos que fazem parte do processo educativo e da 

sociedade em geral. O documento referente à V CONFINTEA (1997) apresenta 

reflexões, entre elas argumenta que:   

 

[...] A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um 
significado à sua vida. A educação ao longo da vida implica repensar o 
conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, 
necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. 

 

Primeiramente iremos discorrer acerca da conceitualização de currículo. 

Posteriormente, discorremos acerca dos aspectos históricos do currículo, enfatizando 

as concepções tradicionais, críticas e pós-críticas. Destacaremos, por fim, a 

importância de se conceber um currículo que considere os sujeitos como seres 

históricos e culturais na construção de uma educação justa, inclusiva e de qualidade 

social, principalmente na Educação de Jovens e Adultos. 
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Compreende-se que empiricamente, currículo relaciona-se a tudo que se 

ensina e se aprende no âmbito do espaço escolar, tendo em vista que o trabalho na 

escola exige ir além da lista de conteúdos programáticos nas diversas áreas do 

conhecimento. Desse modo, o trabalho docente supõe a necessidade de criar, recriar, 

compor e recompor o currículo conforme as necessidades do espaço a que se destina, 

incluindo todas as experiências do ensinar e do aprender.  

Nessa perspectiva, aproximamo-nos da ideia de que: 

 
[...] O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de 
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, currículo vitae: no currículo se forja nossa identidade. 
O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade. (SILVA, 2019, p. 150).  

 

As discussões no campo do currículo cada vez mais se ampliam e se 

aprofundam, superando a concepção restrita e fragmentada, desde que concebido 

como instrumento de ação política e pedagógica. Assim, retrata o conjunto de valores 

e interesses da sociedade como também a concepção de educação e de sujeito cuja 

materialidade ocorre na sala de aula. A partir dele podemos compreender a 

construção da identidade escolar. 

A atualização do currículo deve ser contínua, se dar ao longo do tempo, por 

meio das discussões e reflexões, na delimitação do melhor percurso a se adotar para 

o desenvolvimento do processo educativo em sua integralidade.  

Ao buscarmos compreender a constituição do ser, confrontamo-nos com as 

teorias do currículo e com o entendimento do seu caráter ideológico, que contribui 

para a manutenção de crenças e valores que balizam qual conhecimento é ou não 

valido, qual finalidade, aplicação e tempo.   

Compreender de fato o que se quer aprender ou mesmo ensinar com maior 

ênfase remete-se ao sentido dessas opções no cotidiano dos docentes e discentes, 

para delinear, para formar uma conjuntura de saberes necessários, de forma que os 

professores possam construir, definir de forma coerente o currículo de sua área de 

atuação.  

No currículo, sistematizam-se os esforços pedagógicos que constituem, em 

outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que agimos, o que torna a 

todos nós, educadores, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis 

por sua elaboração.  
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O currículo é, antes de tudo, uma ferramenta da educação. No entanto, por seu 

caráter fundante e por seu papel estruturante no processo educacional, o currículo 

pode facilitar a transmissão de dogmas, crenças e ideologias, individuais ou de 

grupos, que muitas vezes assumem o papel precípuo da educação, de mecanismo de 

transmissão que desencadeia e fomenta o seu processo reprodutivo. Essa reprodução 

pode encontrar o espaço ideal para a sua proliferação nas lacunas culturais existentes 

em cada sujeito e/ ou instituição.  

De acordo com Sacristán (2017, p. 31): "o currículo é a expressão da função 

socializadora da escola", dado seu significado na concretização da "função da escola", 

em seus aspectos culturais, políticos, científicos, administrativos, pedagógicos. Ainda 

segundo o autor, o currículo abarca "formas e conteúdos", podendo-se acrescentar, 

"por meio de seu formato e pelos meios com que se desenvolve na prática, condiciona 

a profissionalização dos professores e a própria experiência dos alunos ao se 

ocuparem de seus conteúdos culturais". (SACRISTÁN, 2017, p. 51)  

Pensar o currículo demanda refletir a respeito de sua amplitude, necessidade 

e intencionalidade. Para tanto, torna-se imprescindível compreender as teorias que 

nortearam a definição de um determinado currículo e os objetivos propostos. Sabemos 

que as concepções de currículo são delimitadas por teorias caracterizadas como 

tradicionais, críticas e pós-críticas, sendo que cada uma delas apresenta 

especificidades conceituais. 

 

2.4 Concepções teóricas do currículo 

 

O currículo tem diversas abordagens teóricas e definições que perpassam por 

muitos momentos históricos. Segundo Lopes e Macedo (2011, p. 40), “[...] cada uma 

das tradições curriculares é um discurso que se hegemonizou e que, nesse sentido, 

constituiu o objeto currículo, emprestando-lhe um sentido próprio”. Para situá-las, 

inserimos a seguir uma breve apresentação dos principais conceitos teóricos de 

currículo (teoria tradicional, teoria crítica e pós-crítica). 

As teorias baseadas em modelos tradicionais de educação não oportunizam o 

trabalho pedagógico problematizador ou contextualizado envolvendo discussões e 

questionamentos. A tendência é cumprir programas educacionais conteudistas sob 

orientação didático-metodológica relacionados a modelos econômicos a partir dos 
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princípios da administração científica em que a maioria dos países capitalistas se 

inserem. 

A teoria do currículo tradicional situa-se em 1918, com o objetivo de moldar o 

sistema educacional de massa nos Estados Unidos, tendo como seus principais 

representantes Bobbitt e Taylor.  

Silva (2019, p. 30), em suas reflexões, afirma que: “as teorias tradicionais eram 

teorias de aceitação, ajuste e adaptação”. Quando se fala de aceitação, ajuste e 

adaptação admitimos que essas teorias se caracterizam na concepção reprodutivista 

e se relacionam em conexão com os aparelhos ideológicos do Estado. 

Na contramão da educação tradicional, no início dos anos 60, surgia a 

concepção crítica de currículo, a qual chega contextualizada a partir dos grandes 

movimentos sociais que ocupavam o mundo na época. Como alternativa crítica à 

Pedagogia tradicional, problematizava-se e questionava-se o processo de ensinar e 

aprender na escola. Entre seus principais representantes identificamos: Freire, Apple, 

Young, Althusser e Bourdieu. 

Nesse contexto, destacamos os estudos de Paulo Freire, que problematiza a 

chamada Educação bancária, em que o professor é visto como mero depositário de 

saberes e o estudante mero receptor. Nesse tipo de educação, não há diálogo entre 

os principais atores do processo ensino aprendizagem. O autor, em sua crítica, 

destaca:  

 

Mas, se para a concepção “bancária” à consciência é, em sua relação como 
mundo, esta “peça’ passivamente escancara a ele, a espera de que entre 
nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum papel que 
não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, 
também, o de imitar o mundo. [...] O de “encher” os educandos de conteúdos. 
O de fazer “depósitos” de “comunicados” - falso saber – que ele considera 
como verdadeiro “saber’.” (FREIRE, 1987, p. 36) 

 

             Por meios das teorias críticas identifica-se que o currículo se constitui em um 

espaço de poder e os conhecimentos que a ele são corporificados carregam marcas 

dessa relação de poder, portanto, quem tem conhecimento tem o poder. Silva (2019, 

p. 147) enfatiza que: 

 

[...] O conhecimento corporificado no currículo carrega marcas indeléveis das 
relações sociais de poder. O currículo capitalista. O currículo reproduz 
culturalmente as estruturas sociais, tem papel decisivo na reprodução da 
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estrutura de classes da sociedade capitalista. O currículo é um aparelho 
ideológico do Estado capitalista [...] transmite a ideologia dominante [...].    

 

As concepções que caracterizam as teorias pós-críticas de currículo tiveram 

suas expressões culturais por meio dos movimentos de grupos considerados 

subalternizados nos Estados Unidos, na dimensão do multiculturalismo. Destacam-se 

nesse contexto ações de grupos culturais subordinados como: mulheres, negros, 

homossexuais, povos indígenas, o que resultou fortes críticas contra a expressão do 

privilégio da cultura branca, masculina, europeia, heterossexual, cristã. Nessas 

teorias, o currículo é entendido como algo que gera uma referência de gêneros, além 

de expor à crítica todo tipo de depreciação de progresso cultural e histórico de grupos 

étnicos. Colocam-se a favor do reconhecimento das formas culturais dos mais 

diversos grupos sociais. Entre seus representantes encontramos: Michel Foucault, 

Antonio Flávio B. Moreira, Tomaz Tadeu Silva e Peter Maclarem. 

 A teoria pós-crítica ao questionar a teoria crítica do currículo introduz um novo 

elemento de tensão na discussão curricular. Ela passa a contribuir na compreensão 

de questões pertinentes ao processo identitário do ser humano. Apesar de ser 

entendida como continuidade da teoria crítica, não deixa de pôr em xeque algumas 

de suas premissas. Menos estruturalista, compartilha preocupações quanto às 

questões de poder. Entretanto, para a teoria pós-crítica o poder e o conhecimento não 

se opõem por serem interdependentes. Nesse sentido, o currículo é definido como 

uma questão de poder e identidade no sentido do multiculturalismo e diversidades 

culturais do mundo contemporâneo. 

   Na pós-modernidade, é impossível pensar e compreender o currículo 

somente em seu contexto técnico e considerar apenas a psicologia da aprendizagem 

ou uma lista de conteúdos programáticos a serem trabalhados sem contextualizá-los 

de acordo com as demandas sociais e culturais que permeiam o mundo. Silva (2019, 

p.147), em suas colocações enfatiza que: 

 

                       Depois das concepções críticas e pós-críticas, torna-se impossível                       
compreender o currículo simplesmente através de conceitos técnicos como 
os de ensino e eficiência ou de categorizações psicológicas como as de 
aprendizagem e desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas como de 
grades curricular e a lista de conteúdos [...]. 
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A teoria pós-crítica analisa o currículo escolar, como indicado anteriormente, 

na perspectiva da ligação entre identidade e poder, gênero, raça, etnia, geração, 

religião etc. “A própria Antropologia contribuiu para tornar aceitável a ideia de que não 

se pode estabelecer uma hierarquia entre as culturas humanas.” (SILVA, 2019, p. 86). 

Nesse sentido, sistematiza-se que as diferentes culturas ou a diversidade é resultado 

do contato entre grupos diferentes que dão origem a novas concepções. Em meio à 

interatividade, as culturas modificam-se produzindo novas características conforme a 

necessidade do grupo aos quais estão inseridas. Conforme Silva (2019, p. 86): “[...] 

Não é possível estabelecer nenhum critério transcendente pelo qual uma determinada 

cultura possa ser julgada superior a outra”.  

Essas diferenças estão presentes no cotidiano das pessoas, sendo produzidas 

e reproduzidas constantemente por meio das relações de poder existentes. Para que 

haja respeito e tolerância para com as diferenças pertinentes às diversas culturas, é 

necessária uma análise que problematize e contextualize essas diferenças para uma 

possível compreensão e entendimento de forma consciente. Esse processo torna-se 

claro, quando Silva (2019, p. 88) afirma que “Num currículo multiculturalista crítico, a 

diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em 

questão.”  

As teorias do currículo remetem-se a muitas possibilidades e impossibilidades, 

uma vez que o currículo pode ser interpretado de diferentes maneiras, tanto sob o 

olhar tradicional, crítico ou pós-crítico. 

Observando o quadro síntese abaixo, é possível perceber as diferentes 

concepções de currículo e as diferentes concepções de homem e sociedade, que se 

ajustam a seus tempos e, consequentemente, definem a concepção de educação e 

formação dos sujeitos, pois os currículos não são neutros, pelo contrário, assumem 

conotações políticas e estão potencialmente carregados de intencionalidades. 

Portanto, essas concepções curriculares permitem-nos enxergar a educação de um 

determinado ponto de vista e identificar o currículo como identitário de seu tempo 

histórico e cultural. 
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Quadro 2 - Síntese das teorias curriculares 

 

Fonte: Silva (2019) 

 

Portanto, ao se construir um currículo é preciso considerar as adversidades e 

diversidades locais de ordem étnica, cultural, social, política e econômica, as 

singularidades relativas a interesses e capacidades de aprendizagem, bem como ao 

direito de respeito aos conhecimentos construídos fora da escola, para além dos 

direitos de aprendizagem de conteúdos prescritos, mas pertencentes ao universo 

social dos alunos, entendidos como sujeitos de suas aprendizagens.  

 O município da Cidade de São Paulo, por meio da SME, tem um histórico 

relevante em relação às reflexões, sistematizações e atualizações curriculares. A 

construção de currículo tem como diferencial fundamentar-se na teoria pós-crítica de 

concepção multiculturalista, visando ao protagonismo dos educadores, tendo como 

foco a qualidade do ensino e aprendizagem dos educandos das diversas modalidades 

de ensino, no intuito de respeitar as especificidades de cada uma delas.   

 Nas últimas décadas, a SME, vem pensando e avaliando coletivamente seus 

documentos curriculares, a fim de qualificar as ações pedagógicas de seu sistema de 

ensino. 

 

Teorias conceituais do Currículo 

Modernidade Pós-Modernidade    

Teorias Tradicionais Teorias Críticas Teorias Pós - Críticas 

 

▪ Ensino 

▪ Aprendizagem 

▪ Avaliação 

▪ Metodologia 

▪ Didática 

▪ Organização 

▪ Planejamento 

▪ Eficiência 

▪ Objetivos 

 

▪ Ideologia 

▪ Reprodução  

▪ Cultural e Social 

▪ Poder 

▪ Classe social 

▪ Capitalismo 

▪ Relações Sociais de 

Produção 

▪ Conscientização 

▪ Emancipação e libertação 

▪ Currículo Oculto 

▪ Resistência 

 

▪ Identidade, alteridade 

e diferença 

▪ Subjetividade 

▪ Significação e discurso 

▪ Saber-poder 

▪ Representação 

▪ Cultural 

▪ Gênero, raça, etnia, 

sexualidade 

▪ Multiculturalismo 
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2.5 A concepção de currículo em EJA, nas escolas municipais da Cidade de São 

Paulo 

 

Como vimos, o currículo admite muitas instâncias de determinação e tantas 

outras relações peculiares entre elas. Portanto, há possibilidade de se construir um 

currículo que contemple as especificidades de seu destinatário, em particular as 

instituições escolares. Para Sacristán (2017, p. 103): 

 

A concretização do currículo se dá na esfera do ambiente escolar. Há muitos 
currículos entre a lei e a escola, entre o campo econômico, político, social, 
cultural e administrativo e a prática efetiva das salas de aula: um currículo 
prescrito, um currículo apresentado aos professores, um currículo modelado 
pelos professores, um currículo em ação, um currículo realizado e um 
currículo avaliado.  

 

Ao focalizarmos uma reflexão acerca do currículo da EJA, torna-se necessário 

conhecer e identificar, por meio de estudos teóricos, quais as concepções de currículo 

que mais se identificam com a EJA e, consequentemente, com o perfil e com as 

necessidades de seus estudantes. Para tanto, é imprescindível que se conheçam 

esses sujeitos e quais suas expectativas em relação à escola, assim como é preciso 

compreender o que buscam, sonham e pensam, para a construção e implementação 

de um currículo efetivo e afetivo. Para Arroyo (2018, p. 24): 

 

Urge ver mais do que alunos ou ex-alunos em suas trajetórias humanas. 
Superar a dificuldade de reconhecer que, além de alunos ou jovens evadidos 
ou excluídos da escola, antes do que portadores de trajetórias escolares 
truncadas, eles e elas carregam trajetórias perversas de exclusão social, 
vivenciam trajetórias de negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à 
alimentação, à moradia, ao trabalho e à sobrevivência. 

 

Nesse contexto, a EJA convive cotidianamente com uma questão: como 

construir um currículo que contemple as demandas e potencialidades do público por 

ela atendido, levando em consideração as transformações em curso hoje no mundo? 

Essa questão remete-nos a que tipo de sujeito queremos formar, pois como qualquer 

prática cultural, o currículo constrói sujeitos particulares e específicos. 

Nessa perspectiva, o currículo para a Educação de Jovens e Adultos terá como 

fio condutor de suas práticas educativas a percepção do homem em sua totalidade, 
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preocupando-se em oferecer alternativas que possibilitem a problematização de sua 

condição humana e a necessidade de convivência harmoniosa consigo, com o outro 

e com o mundo, que garanta não só a sua formação escolar como também busque 

uma identidade profissional com uma visão crítica do processo de produção.  

Portanto, é de fundamental importância reconhecer o contexto plural onde se 

efetivam as práticas educativas formais e não formais, no sentido de oferecer uma 

educação não fragmentada, reflexiva, dialógica e contextualizada, em que o educando 

no seu processo formativo possa reconhecer suas possibilidades humanas. Trata-se 

de uma educação que o motive e contribua para a restauração da sua autoestima, da 

sua autoimagem e de sua formação profissional. Como pontua Arroyo (2018, p. 31)  

 

[...] a EJA sempre aparece vinculada a um outro projeto de sociedade, um 
projeto de inclusão do povo como sujeito de direitos. Foi sempre um dos 
campos da educação mais politizados, o que foi possível por ser um campo 
aberto, não fechado e nem burocratizado, por ser um campo de possíveis 
intervenções de agentes diversos da sociedade, com propostas diversas de 
sociedade e do papel do povo”. 

 

O currículo para essa modalidade deve contribuir para dar sentido e plenitude 

à existência humana, no convívio social e de sua qualificação profissional. Um outro 

desafio a ser superado é a ideia de idade certa para aprender. A aprendizagem 

sistemática pode acontecer seja nas relações interpessoais, na escola, na vida, ou no 

trabalho, possibilitando a construção de novos saberes, independente de faixa etária.  

Destaca-se a importância de articular a seleção de conteúdos escolares que 

sejam significativos para a realidade dos educandos, centrado em estratégias que 

considere os saberes adquiridos ao longo da vida, de modo que se relacione com os 

saberes sistematizados pela escola. Assim sendo, a produção de saberes se torna 

significativa e produz novos saberes. Segundo Freire (2011, p. 21) “Os próprios 

conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela 

cotidianidade”. 

O currículo é o eixo central dos processos educativos no interior da escola, o 

que requer no exercício de sua função a definição seu projeto político-pedagógico 

pertinente à sua concepção de sociedade, de homem e de educação para que sua 

proposta curricular seja evidenciada em suas ações pedagógicas. Dessa forma, os 

processos de ensino e aprendizagem para atender as necessidades e especificidades 
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das salas de EJA devem pautar-se nas concepções e princípios de uma educação 

integrada.  

 Enfim, pensar a educação de jovens e adultos é pensar um currículo que em 

sua base de organização e de orientação do trabalho pedagógico considere o desafio 

de desenvolver processos de formação humana, articulados a contextos sócio-

históricos, a fim de que se reverta a exclusão e se garantam aos jovens e adultos o 

acesso e permanência bem-sucedida desses sujeitos à escolarização básica como 

direito fundamental.  

Mas o que se pode considerar como qualidade quando se trata de educação e 

currículo? Nas considerações de Moreira e Candau (2008, p. 21): 

 

[...] uma educação de qualidade deve propiciar ao(à) estudante ir além dos 
referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o, 
transformando-se, assim, em um sujeito ativo na mudança de seu contexto. 
Que se faz necessário para que esse movimento ocorra? A nosso ver, são 
indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao (à) aluno (a) uma 
compreensão acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem 
uma ação consciente e segura no mundo imediato e que, além disso, 
promovam a ampliação de seu universo cultural. 
 

 Entendemos que o trabalho pedagógico de qualidade corresponde às 

atividades intencionais que acontecem na escola, que possibilita as relações de 

aprendizagens entre sujeitos, orientadas pela ética profissional; é aquele que se 

alcança por meio de atividades voltadas para produção de ideias, de concepções, 

conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes e habilidades. A educação de qualidade 

social implica, pois, assegurar a redistribuição da riqueza produzida e que os bens 

culturais sejam socialmente distribuídos entre todos. 

Qualidade de educação, nos reporta à questão do valor fundamental à vida 

humana. Quando falamos em qualidade de educação, estamos nos referindo a uma 

concepção de currículo potente no que se refere às necessidades sociais pós-

modernas. É latente pensarmos na construção de um currículo, de modo que, nele se 

evidencie o compromisso social da educação com a vida. A qualidade para a vida, 

está intrinsecamente relacionada à educação, e essa se sustenta por um currículo que 

contemple as questões sociais, históricas, políticas e culturais.  

Nessa perspectiva, temos o compromisso com a transformação social, ao 

definir objetivos adequados às necessidades sociais que se apresentam. Da mesma 

forma, é importante notar que o conteúdo curricular precisa ter intenções claras nas 
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dimensões técnicas e política em função dos objetivos proclamados. É imprescindível 

que o conteúdo curricular seja elaborado levando em consideração a realidade dos 

estudantes da EJA, incorporando os saberes que trazem quando ingressam na 

escola.   

 

2.6 Currículo da CIDADE EJA: Princípios de equidade, educação inclusiva e 

integral 

 

 As propostas e legislações educacionais pertinentes à Secretaria Municipal de 

Educação da Cidade de São Paulo seguem em conformidade com as seguintes bases 

legais: Constituição Federal (BRASIL, 1988), Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 

1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013).  

As bases legais respaldam as políticas públicas pensadas para a Educação da 

cidade em todas as modalidades de atendimento. A Educação de Jovens e Adultos 

por si só se caracteriza uma política pública e, como tal, se torna essencial para a 

acolhida e atendimento dos sujeitos jovens, adultos e idosos que desejam e 

necessitam voltar à escola para adquirir novos conhecimentos e concluir seus 

estudos. Como vimos no capítulo anterior, a história da EJA foi marcada pela exclusão 

social, desde os primórdios da Educação brasileira. Essa exclusão sempre esteve 

presente nas classes mais vulneráveis da sociedade.  

Ainda hoje, a exclusão atinge as populações mais vulneráveis em todo o Brasil, 

devido a conflitos sociais, econômicos e culturais. Não podemos excluir repetidamente 

essas pessoas em relação ao seu percurso escolar. Assim, pensar em uma educação 

que dê conta de sua história de vida, memórias, cultura e expectativas é um grande 

desafio para os educadores e, em especial, aos que militam para uma EJA que acolhe, 

que respeita e que trabalha em prol de uma educação equânime, que inclua os 

sujeitos e que lhes propicie uma formação integral. Nesse sentido foi pensado e 

construído o Currículo da Cidade EJA para ser implementado nas escolas municipais 

da Cidade de São Paulo. 

A proposta do Documento curricular foi pensada, discutida e elaborada com a 

participação coletiva dos profissionais da Rede Municipal de Educação e 

representantes da sociedade civil (estudantes, lideranças comunitárias, sindicais e 

assessores representantes das Universidades). A construção do Documento 
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Curricular pretende a garantia do atendimento pleno e qualitativo dos estudantes que 

frequentam a EJA nas escolas municipais da Cidade de São Paulo.  

O currículo da Cidade EJA orienta o trabalho pedagógico desenvolvido nas 

seguintes formas de atendimento: EJA Regular, EJA Modular, Centro Integrado de 

Educação de Jovens e Adultos, (CIEJA), Centro Municipal de Capacitação e 

Treinamento (CMTC) e Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA SP).  

 O documento tem como um de seus princípios orientar o desenvolvimento dos 

programas, projetos e demais ações presentes nas políticas públicas para Educação 

de adultos da cidade de São Paulo na SME. As ações do currículo para EJA 

vislumbram a emancipação social dos sujeitos, por meio de uma educação que os 

considere protagonistas do processo ensino e aprendizagem, considerando a 

diversidade presentes e inerentes aos seres humanos. 

 

2.6.1 Estrutura e caracterização do Currículo da Cidade EJA 

 

Nos últimos trinta anos, as revisões e elaborações curriculares vêm 

acontecendo de maneira democrática na cidade de São Paulo. O documento 

curricular vigente foi implantado em 2017. Sua construção deu-se por meio de 

encontros mensais de educadores de várias áreas do conhecimento, equipe do 

quadro de apoio, equipe técnica – administrativa, equipes gestora, técnicos dos 

órgãos centrais (DRE e SME) e assessoria de renomadas Universidades, quando 

foram problematizadas e contextualizadas temáticas sociais profundas e complexas.  

O currículo da Cidade e os documentos curriculares que o antecederam foram 

pensados a partir de uma concepção progressista e multiculturalista do currículo. A 

proposta curricular vigente atende aos conceitos fundantes da Educação Integral, 

Equânime e Inclusiva. Nos últimos quatro anos, a prefeitura adotou a agenda 2030 e 

propôs à sua Rede de ensino discussões e reflexões em torno dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em que o quarto objetivo propõe “assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos”. 

 Quando pensamos em uma escola democrática, como um lugar privilegiado 

para formação de sujeitos em sua integralidade, respeitando suas diferenças, por 

meio de uma educação de qualidade, é necessário pensar no contexto em que esses 
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sujeitos vivem, em que espaço social, econômico e cultural a escola está inserida, 

quais problemas e conflitos os cercam e como podemos coletivamente pensar e 

propor soluções. A perspectiva é a de que possam intervir em seus territórios 

buscando parcerias que os ajudem em soluções a curto, médio e longo prazo frente 

aos problemas e conflitos relacionadas às diversas demandas sociais. Para Sacristán 

(2017, p. 15): 

 

[...] o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais, de 
socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao seu 
desenvolvimento, de estímulo e cenário, o reflexo de um modelo educativo 
determinado, pelo que necessariamente tem de ser um tema controvertido e 
ideológico, de difícil concretização num modelo ou proposição, simples. [...] 
O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola 
um determinado sistema social, pois através dele que lhe dota de conteúdo, 
missão que expressa por meio de usos quase universais em todos os 
sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e pela 
peculiaridade de cada contexto se expresse em ritos, mecanismos etc., que 
adquirem especificidades em cada sistema educativo [...]. 

 

           A Implantação e implementação do Currículo da Cidade para EJA na Rede 

Municipal de Educação de São Paulo ocorreu em 2019/2020. O documento é 

resultado do trabalho dialógico e colaborativo, o qual propõe um trabalho integrado 

entre as experiências, práticas e culturas que permeiam os estudantes: adolescentes, 

jovens, adultos e idosos atendidos nessa Rede de ensino. O documento é norteador 

do trabalho pedagógico desenvolvido na EJA da Rede Municipal de São Paulo. “Trata-

se, portanto de um documento que se atualiza todos os dias nas diferentes regiões da 

Cidade. É parte de um processo que passará por transformações e qualificações a 

partir das contribuições vindas das práticas” (SME, CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).  

 O currículo da Cidade é composto por uma Matriz de Saberes fundamentada 

pelos Princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2013, p. 107-108). O objetivo da Matriz de Saberes é formar 

cidadãos éticos, responsáveis e solidários para que possam fortalecer a sociedade de 

maneira inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Constitui-se nos seguintes 

princípios: 1 - Pensamento Científico, Crítico e Criativo, 2 - Resolução de Problemas; 

3 – Comunicação, 4 – Autoconhecimento e Autocuidado, 5 – Autonomia e 

Determinação, 6 – Abertura e Diversidade, 7- Responsabilidade e Participação. Os 

temas propostos inspiram-se na agenda 2030, em seus dezessete (17) objetivos. 

(SME, CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p. 30-32). 
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       Nas escolas municipais da cidade de São Paulo, o currículo oficial assume a 

concepção multiculturalista a partir da teoria pós-crítica. 

 O currículo não deve ser um espaço para legitimar essa ou aquela cultura ou 

esse ou aquele grupo de pessoas ou classe social. Ele deve ser o norteador das ações 

desenvolvidas por meio dos projetos e programas da escola. Portanto, deve estar 

aberto às discussões entre pensamentos e posições culturais diferentes presentes na 

comunidade escolar. 

Faz-se importante ressaltar que há uma cultura escolar em relação à 

modalidade EJA e implicações políticas e sociais em relação à Educação, as quais 

interferem nas pesquisas e na prática cotidiana das escolas.   

No capítulo 3, são apresentadas reflexões a respeito da relação entre a 

formação dos professores que atuam na EJA e o currículo da Cidade em uma das 

escolas da Rede Municipal de educação da Cidade de São Paulo. Desse modo, esta 

pesquisa pretende, propositivamente, identificar as significações e os sentidos da 

escola para esses sujeitos, motivando a realização de “reconcepções” acerca da 

docência na EJA. 
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CAPÍTULO 3: O CURRÍCULO DA CIDADE EJA E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO 

 

 

O Primeiro ponto a ser afirmado com relação aos grupos de formação na 

perspectiva progressista em que me situo é o de que não produzem sem a 

necessária existência de uma liderança democrática, alerta, curiosa, 

humilde e cientificamente competente [...].  

Paulo Freire 

 

 

 Neste capítulo, reportamo-nos ao resultado das análises da pesquisa de campo 

cujo propósito é investigar a relação entre o Currículo EJA e a Formação dos 

professores, em uma escola municipal da Cidade de São Paulo. A investigação foi 

norteada pela seguinte pergunta de pesquisa: Como desenvolver a formação de 

professores em relação ao currículo específico para EJA, tendo em vista o currículo 

como norteador do Projeto Político Pedagógico? 

 A abordagem metodológica considerada para realização da pesquisa é a 

qualitativa, que respaldou a utilização de todos os procedimentos incluindo o estudo 

bibliográfico, a análise documental e a pesquisa de campo.  

 No que concerne à pesquisa de campo, essa foi realizada por meio da utilização 

de questionário e roteiro semiestruturado, composto de questões fechadas referentes 

à formação inicial dos gestores, tempo no magistério e de trabalho com a EJA. A 

segunda parte teve questões abertas relacionadas às concepções de homem, 

educação e Currículo dos docentes que atuam nessa modalidade, considerando a 

formação docente e o currículo oficial, desenvolvido junto aos estudantes jovens, 

adultos e idosos.  

 O questionário foi enviado por e-mail aos sujeitos da pesquisa: os membros da 

equipe gestora da instituição pesquisada (diretor escolar e os dois coordenadores 

pedagógicos) (Cf. Apêndice 1). As respostas das questões foram transcritas e 

sistematizadas a partir das categorias de análise que se caracterizam por sua 

relevância em relação aos objetivos e aos resultados da pesquisa de campo: 

Implementação de políticas públicas, Educação e Currículo e Formação de 
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Educadores. 

Além da sistematização das bases conceituais e legais, pertinentes à 

educação, políticas públicas para EJA, currículo e formação de professores, foram 

analisados também os documentos institucionais da escola, tais como o Projeto 

Político Pedagógico e o Plano Estratégico de Ação. 

O lócus da pesquisa de campo foi a EMEF CEU Jambeiro, uma das escolas 

municipais que atendem a EJA Regular na cidade de São Paulo, no período noturno 

das 19h às 23h. A escola está situada no Bairro de Guaianases, distrito Lajeado, 

extremo leste da cidade de São Paulo – SP. Os objetivos das questões de 

identificação são delinear um perfil inicial da equipe gestora da referida EMEF e 

analisar as respostas considerando formação inicial, tempo de atuação no magistério 

e experiência com a EJA.  

O projeto de pesquisa foi devidamente submetido ao Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, por meio da Plataforma 

Brasil, sendo observados todos os trâmites legais para realização da investigação in 

loco junto aos gestores envolvidos. A pesquisa de campo foi desenvolvida após 

emissão de parecer favorável do Comitê. 

 

3.1 Caracterização da EMEF CEU Jambeiro 

 

 A EMEF do CEU Jambeiro está localizada na Avenida José Pinheiro Borges, 

60 - Jardim Moreno, Distrito Lajeado – Guaianases, São Paulo – SP, conforme indica 

a figura 1.  
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  Figura 1 – Localização da EMEF do CEU Jambeiro 
 

 
   Fonte: google maps.  

 

O prédio da EMEF faz parte do complexo educativo do CEU Jambeiro, 

denominado, a partir de 2009, como CEU Jambeiro - José Guilherme Gianetti. Trata-

se do primeiro CEU inaugurado na Cidade de São Paulo (01 de agosto de 2003), 

contando com a presença do então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 

em sua inauguração. 

A Unidade educacional está localizada no Bairro de Guaianases, no distrito do 

Lajeado, zona leste da cidade de São Paulo- SP. A região tem 500.009 mil habitantes, 

distribuídos nos distritos de Cidade Tiradentes, Lajeado e Guaianases. Seu Índice de 

Desenvolvimento Humana (IDH) está em 0,77. Trata-se de um bairro dormitório, com 

economia voltada a bens de serviço e comércio local. Segundo o Portal da Prefeitura 

da Cidade de São Paulo (índices referentes ao censo de 2010), a taxa de 

analfabetismo na região das pessoas com 15 anos ou mais é de 14,6%, sendo de 

4,2% na Cidade Tiradentes e 5% em Guaianases e 5,4 no Lajeado, sendo que a média 

da cidade é de 3,2%.  

Abaixo, temos a imagem do Complexo Educacional CEU Jambeiro. 

 

  



73 
 

   

  Figura 2 - Complexo Educacional CEU Jambeiro - São Paulo (SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: google maps. 

 

3.2 Projeto Político Pedagógico 

 

A EMEF atende um total de 944 alunos matriculados, sendo que desse número 

200 alunos estão cursando a EJA Regular. A escola está organizada em três turnos: 

o primeiro funciona das 07h00 às 12h00, o segundo turno das 13h30 às 18h30 e o 

terceiro turno das 19h00 às 23h00. 

O atendimento aos estudantes está organizado por ciclos de aprendizagens: 

ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar, ciclo autoral e EJA em suas respectivas 

etapas: 1ª Etapa Alfabetização, 2ª Etapa Básica, 3ª Etapa Complementar e a 4ª Etapa 

Final. Os ciclos de aprendizagens estão distribuídos entre os 1º e 2º turnos e a EJA 

com suas etapas tem seu funcionamento apenas no 3º Turno.  

O atendimento aos jovens, adultos e idosos está regulamentado pela Portaria 

nº 5.930/13, pautada no Decreto nº 54.452/2013, por meio do artigo 5º, que trata da 

Reorganização Curricular no seu inciso II relativo ao Ensino Fundamental na 

Modalidade EJA. O curso da EJA, na EMEF CEU Jambeiro, é organizado em Etapas 

com periodicidade semestral e apresenta a seguinte configuração de classes/turmas: 
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Quadro 3 – Configuração da EJA na EMEF CEU Jambeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  Fonte: elaboração da pesquisadora, a partir dos dados fornecidos pela escola. 

Observando o quadro acima, verificamos o número total de estudantes 

distribuídos nas Etapas de organização dos Ciclos I e II, de acordo com análise dos 

históricos escolares ou da avaliação diagnóstica realizada com os candidatos que não 

têm comprovação de escolaridade. Esse processo ocorre durante todo o semestre 

letivo da EJA. O número de matriculados geralmente não representa o número de 

alunos que frequentam a sala de aula. Os estudantes apresentam características de 

revezamento presencial. Muitos ausentam-se por conta do trabalho que os força a 

viajar para outros municípios ou estados ou mesmo devido à variação nos turnos de 

trabalho.  

  Há necessidade de flexibilidade nas análises e reflexões dos professores e 

equipe gestora em relação à porcentagem de presenças e faltas dos estudantes da 

EJA. Nesse sentido, é preciso repensar a forma de avaliação e reposição das 

ausências de modo a proteger os estudantes de uma nova evasão escolar.  

  Segundo o Portal da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São 

Paulo, os números de matrículas na EJA podem sofrer alterações no decorrer do 

semestre considerando evasões de alguns alunos por diversos motivos, ou mesmo 

novas matrículas efetivadas no período. A secretaria Municipal de Educação conta 

com um banco de dados com cadastro dos interessados em matricular-se na EJA. 

Surgindo vagas, os interessados são chamados para efetivarem suas matrículas. 

Encontramos na Unidade educacional pesquisada especificidades, características 

próprias e singulares dos sujeitos jovens, adultos e idosos. Acrescenta- 

Encontramos na Unidade educacional pesquisada especificidades, 

características próprias e singulares dos sujeitos jovens, adultos e idosos. Acrescenta-

 

Etapas 

 

Ano 

 

Vagas 

oferecidas 

 

Matriculados 

 

Média de alunos por 

turma 

Etapa Básica 5ºA 35 24 24 

Etapa Complementar 6ºA 41 32 32 

Etapa Complementar 7ºA 41 34 34 

Etapa Final 8ºA 45 39 39 

Etapa Final 8ºB 41 35 35 

Etapa Final 9ºA 41 36 36 

Total  Estudantes 244 200 200 
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se a essa diversidade a migração dos adolescentes do ensino fundamental regular 

que, por várias motivos e situações, passam a frequentar a EJA.  

Trata-se de um público que se revela na diversidade, na pluralidade social e 

cultural e singularidades que se evidenciam ao focarmos o olhar para o perfil de 

educandas e educandos. No Município de São Paulo, encontramos nas salas de aula 

trabalhadores proletariados, donas de casa, jovens, adultos, idosos, desempregados, 

pessoas com deficiência, adolescentes em situação de liberdade assistida ou que por 

não acompanharem suas turmas de origem no ensino fundamental regular são 

transferidos para classes da educação de jovens e adultos. Estamos falando de 

pessoas com diferenças culturais, étnicas, de gênero, religiosas, com diversas 

trajetórias e histórias de vida. 

Os sujeitos que procuram a EJA enxergam na escola um espaço de construção 

de conhecimentos, de possibilidades, de sociabilidade, de transformação social, uma 

possibilidade de inserção no mundo do trabalho que lhes garanta melhores condições 

de vida. Portanto, a escola é vista por eles como um território de ascensão social e de 

melhores condições de vida, por meio do conhecimento e aprendizagens. 

Na EMEF CEU Jambeiro o perfil dos estudantes da EJA é heterogêneo, 

composto tanto por jovens que não concluíram o Ensino Fundamental Regular, como 

os adultos regressos que buscam completar sua formação escolar, devido às 

exigências impostas do mercado de trabalho, bem como de idosos à procura de 

alfabetização e de um espaço para fazer amizades. Há também os migrantes 

estrangeiros que desejam aprimorar seu aprendizado em Língua Portuguesa para se 

comunicarem no cotidiano da cidade. Os discentes caracterizam-se pela diversidade 

étnica, cultural, de gênero e de raça.  

Os alunos da EJA são trabalhadores da construção civil e auxiliares de limpeza, 

outros em número menor são trabalhadores do setor de serviços como cabeleireiros, 

manicures, prendas do lar, camelôs e um número expressivo de estudantes 

desempregados.  

Moacir Gadotti (2011, p. 38), em suas reflexões, complementa expondo a 

relação entre a condição de vida e escolaridade desse segmento: 

 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições 
precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego etc.) 
que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos 
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salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de 
alfabetização dos jovens e dos adultos [...]. 
 

Conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 (BRASIL, 2000), a função 

reparadora da EJA articula-se com as necessidades de inúmeras pessoas referentes 

ao seu itinerário escolar e possibilidade de prosseguimento dos seus estudos. 

Ressalta-se também a função equalizadora dessa modalidade de formação no 

atendimento de trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de 

casa, migrantes, aposentados e encarcerados.  

 

[...] é importantíssimo para a igualdade de oportunidades às pessoas, a 
reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada 
seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 
permanência ou outras condições adversas [...] possibilitando aos indivíduos 
novas inserções no mundo do trabalho, na vida social nos espaços da 
estética e na abertura dos canais de participação [...] (BRASIL, 2000, n.p). 

 

Podemos observar, a seguir, o quadro referente à Formação inicial dos 

professores da EMEF: 
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Quadro 4 - Formação inicial dos professores da EMEF CEU Jambeiro 
 

 
Quadro EMEF CEU JAMBEIRO 
 
Educadores/Professores 
Data de referência: 16/11/2020 

 

 
 
 Formação inicial dos profissionais 
 
 

Ensino 
Médio 

Licenciatura 
curta 

Licenciatura 
Plena  

Total de profissionais por 
cargo 

Diretor de escola 0 1 2 2 

Coordenador Pedagógico 0 0 2 2 

Professor De Educação Infantil E 
Ensino Fundamental I 

0 1 27 28 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio – Artes 

0 1 4 5 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio – Ciências 

0 1 5 6 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio - Educação Física 

0 0 6 6 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio – Geografia 

0 0 3 3 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio – História 

0 0 4 4 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio - Inglês 

0 1 6 7 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio - Matemática 

0 0 7 7 

Professor De Ensino Fundamental II 
E Médio - Português 

0 0 2 2 

Total de profissionais por formação 0 5 72 77 

Fonte: elaboração da pesquisadora, a partir de dados fornecidos pela escola.  

 

Analisando o P.P.P da escola, não constatamos nos registros especificidades 

acerca da formação acadêmica dos professores em relação à EJA. Pode-se observar 

que as práticas docentes no cotidiano escolar conduzem a busca de atualização dos 

saberes e qualificação dos fazeres dos professores, o que pode ser alcançado por 

estudos e reflexões pertinentes à EJA e por situações inusitadas no cotidiano escolar, 

as quais exigem preparo do professor e formação obtida na licenciatura ou em um 

curso de Pedagogia. Imbernon (2011, p.57), ao discutir propostas formativas para 

professores, ressalta que: 

 

[...] A formação inicial é muito importante, já que o conjunto de atitudes, 
valores e funções que os alunos de formação inicial conferem a profissão será 
submetido a uma série de mudanças e transformações em consonância com 
o processo socializador que ocorre nessa formação inicial. É ali que se geram 
determinados hábitos que incidirão no exercício da profissão. 
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O quadro de profissionais da EMEF é composto pela equipe gestora, 

constituída por 01 (um) diretor escolar, 02 (dois) assistentes de direção de escola e 

02 (dois) coordenadores pedagógicos, os quais organizam a rotina de trabalho em 

forma de rodízio semanal, com propósito de conseguir em meio a tantas outras tarefas 

pertinentes à gestão técnico–administrativo e pedagógico, atender presencialmente 

aos três turnos da escola. 

A equipe docente é formada por sessenta e oito (68) professores, todos com 

curso superior em áreas relacionadas à educação. Desse número, 60% moram no 

mesmo bairro da escola, porém, a maioria necessita utilizar meios de transportes para 

sua locomoção. 

Quanto à condição contratual, 98% dos professores são efetivos, sendo vinte e 

oito (28) professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e quarenta (40) 

professores do ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os docentes estão situados 

em diferentes áreas de atuação, classes e turmas, como em projetos e programas que 

são executados na instituição. O quadro docente apresenta muitos professores 

afastados por motivos de saúde, em sua maioria por estresse, depressão e ansiedade.  

De acordo com o P.P.P, podemos identificar algumas das ações desenvolvidas 

pela equipe docente:  

✓ Participar da elaboração e implementação e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade da 

educação, em consonância com as diretrizes educacionais da SMESP; 

✓ Elaborar plano de ensino da turma e do componente curricular, observadas as 

metas e objetivos propostos no P.P.P e nas diretrizes curriculares de SMESP;  

✓ Zelar pela aprendizagem e frequência dos alunos;  

✓ Participar das atividades de formação continuada oferecidas para seu 

aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam contribuir para o seu 

crescimento e atualização profissional; e 

✓ Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a 

implementação da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos. 

 

A carga horária de trabalho dos educadores caracteriza-se por Jornadas: (JBE) 

Jornada Básica do Gestor Educacional 40 Horas; (JEIF) Jornada Especial Integral de 

Formação de 40 horas semanais, sendo 25 horas aula e 15 horas adicionais para 
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formação docente, pesquisa e planejamento; (JBD) Jornada Básica Docente com 30 

horas semanais, sendo 25 horas aula, com 5 horas adicionais para planejamento; JB 

Jornada Básica do Professor 20 horas semanais com 18 horas aula e 2 horas 

adicionais para planejamento. A partir dessas jornadas, o coordenador pedagógico 

organiza seu plano formativo e os grupos de formação dos docentes. 

A EMEF CEU Jambeiro em seu P.P.P caracteriza-se por ser uma escola cuja 

função social estrutura-se em um local propício ao desenvolvimento integral dos seus 

alunos, por meio de uma formação comprometida com a construção de uma 

sociedade mais humana, ética e participativa, proativa. Nesse sentido, o P.P.P 

assume uma concepção progressista de educação. 

Formar cidadãos conscientes de seu papel como agente de transformação 

social é caracterizado como: ser crítico, perceptivo, observador, participante, criativo 

e responsável, o que expressa o caráter social e pedagógico da proposta da EMEF 

CEU Jambeiro. 

O P.P.P explicita que o papel do professor nesse processo é o de mediador do 

conhecimento, respeitando os tempos de aprendizagens, a cultura, o desenvolvimento 

cognitivo de cada estudante. Portanto, para possibilitar o avanço no campo didático e 

reflexões quanto ao currículo, a escola propicia capacitação pedagógica sistemática 

em horários coletivos, em que se realiza o trabalho formativo dos professores e equipe 

gestora, a partir das reflexões teóricas em relação às práticas desenvolvidas na sala 

de aula. 

A proposta pedagógica da escola está centrada no Projeto de Leitura e Escrita, 

com o objetivo de uma formação cidadã. A leitura e escrita são essenciais para vida 

na sociedade moderna, de maneira que tais práticas vêm sendo repensadas pelos 

educadores enquanto didática e metodologia para que propiciem aos estudantes uma 

proficiência leitora e escritora capaz de fazê-los conhecer os bens culturais 

historicamente acumulados e exercer sua cidadania de forma plena, isto é, 

compreendendo criticamente o mundo em que vivem. Assim, os professores 

trabalham a partir de uma perspectiva inclusiva e integral, considerando as reais 

condições culturais de seus alunos, como também seus saberes e fazeres. 

Na visão coletiva da escola, de acordo com o P.P.P, o grande desafio do Ensino 

Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos é fazer com que seus estudantes 

leiam fluentemente, para além da decodificação do código escrito. Para os 
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professores e demais educadores da escola, conforme descrito no P.P.P: “Ler é 

essencial, não só para o acesso aos bens culturais, mas também para interpretar as 

produções sociais, o que possibilita a inserção dos estudantes no mundo”. 

No que se refere ao trabalho desenvolvido com a EJA, a escola possibilita o 

conhecimento, a partir de ações que considerem as necessidades específicas dos 

estudantes jovens e adultos, propondo, assim, um currículo que se revele crítico e 

transformador, favorecendo aprendizagens significativas para os estudantes. Nesse 

contexto, o professor exerce o papel de mediador do conhecimento, respeitando os 

tempos de aprendizagens, a cultura, o desenvolvimento cognitivo de cada estudante. 

Para que o professor desenvolva esse papel com habilidade, competência e sucesso, 

o P.P.P assume em seu cerne a necessidade de formação desses professores que 

atuam com EJA, propiciando a eles espaços e tempos para realização de reflexões 

teóricas e metodológicas pertinentes ao currículo desenvolvido.  

Para o avanço qualitativo nas reflexões quanto ao currículo e no campo 

metodológico, a escola propicia capacitação pedagógica sistemática em horários 

coletivos, nos quais é realizado o trabalho formativo junto aos seus profissionais, 

favorecendo momentos para o planejamento de ações e estratégias que viabilizem a 

qualificação contínua do processo ensino-aprendizagem dos estudantes em situações 

regressas ou inicial da EJA. Na Rede Municipal de Educação, em atendimento às 

bases legais da educação, a formação dos professores acontece em horário de 

trabalho de acordo com a opção de jornada de cada um.  

 A partir dos registros contidos no P.P.P, identifica-se que a EMEF CEU 

Jambeiro participa dos seguintes Programas institucionais de governo: Programa 

“Mais Educação São Paulo”, regulamentado pela Portaria nº5.930/13, tem como 

objetivo a reorganização curricular e administrativa; a ampliação e o fortalecimento da 

Rede Municipal de Educação de São Paulo, possibilitando o enriquecimento curricular 

por meio do Programa “São Paulo Integral” e projetos curriculares no contraturno das 

Escolas Municipais de São Paulo.  

Nesse contexto, a EMEF desenvolve programas institucionais que 

potencializam as ações curriculares contidas em seu P.P.P. As ações pertinentes a 

esses Programas são realizadas no contraturno. Dentre elas, destacamos: Imprensa 

Jovem, com a carga horária de 84 h/a; Academia Estudantil de Letras Maria Colasanti 

com 88h/a; AdolêSer - Mediadores de textos literários com 76h/a; Aluno Monitor I, com 
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87h/a e Aluno Monitor II, com 123h/a. Esses programas são constituídos de atividades 

curriculares de caráter educacional a partir de ações de cunho social, esportivo e 

cultural articulados ao P.P.P da Unidade Educacional. No período noturno, são 

atendidos os migrantes (Jovens e adultos) que chegam de vários países e desejam 

melhorar a comunicação em Língua portuguesa, por meio do Programa Portas 

Abertas Língua Portuguesa. 

 Além desses programas Institucionais da SMESP, a escola também 

desenvolve outras ações articuladas ao P.P.P, como a realização dos Projetos de 

Artes Plásticas e Visuais, Brinquedoteca; Cidadania e Participação; Cultura Popular; 

Diversidade Cultural; Educomunicação, Fotografia, Horta Pedagógica; Língua 

Estrangeira, Sarau. 

 

3.3 Identificação dos entrevistados 

 

 A partir de questões relacionadas à identificação, ao tempo no magistério, 

tempo de experiência com a EJA e formação inicial dos entrevistados, caracterizamos 

de forma sintetizada o perfil dos gestores que compõem a equipe gestora da EMEF 

CEU Jambeiro. 

Segundo análise dos dados, a média de tempo dedicado ao magistério chega 

a 26 anos, com experiência média de mais de 9 anos de atuação na Educação de 

Jovens e Adultos, o que corresponde ao exercício de funções como professor e gestor 

escolar. 

Da equipe gestora, apenas o Diretor tem mestrado em Educação e está 

cursando doutorado em Psicologia da Saúde. Todos da equipe frequentaram alguma 

disciplina relacionada à EJA em curso de modalidade de complementação 

pedagógica.  

A partir da análise do P.P.P, os educadores que compõem a equipe gestora da 

escola são concursados e lotados em Unidades educacionais pertencentes à SMESP. 

O Diretor de escola é efetivo no cargo base de Professor de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I. Está exercendo a função em caráter de substituição, aguardando 

chamada de concurso de provimento público para exercer o cargo de Diretor de escola 

na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Exerce a função de gestor na unidade 

educacional desde 2016.  
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A Coordenadora Pedagógica que atende os 1º e 2º turnos é efetiva no cargo 

de Coordenador Pedagógico. Licenciada em Língua Portuguesa e Inglês, atua como  

gestora desde 2020 na escola. A Coordenadora Pedagógica que atua nos 2º e 3º 

turnos é efetiva no cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio na disciplina 

de Língua portuguesa e Inglês; está em substituição ao Coordenador efetivo desde 

2018 na referida unidade. Também aguarda chamada para o Cargo efetivo de 

Coordenador na mesma rede que atua. 

Diretores de escola exercem ações importantes para o desenvolvimento do 

Currículo, do P.P.P e Formação dos professores, dentre as quais podemos citar 

algumas que constam no Plano de ação dos entrevistados. São ações pertinentes ao 

cargo de Diretor de escola:  

✓ Promover encontros pedagógicos e sociais, divulgando em todos os 

períodos, através de murais e comunicados, os eventos e atividades que 

vierem a ocorrer na Unidade Escolar;  

✓ Partilhar as decisões com a comunidade escolar, onde a APM e o 

Conselho de Escola serão ativos e atuantes;  

✓ Delegar atribuições, quando se fizer necessário;  

✓ Participar da elaboração e acompanhar a execução de todos os projetos 

da escola;  

✓ Organizar o horário de trabalho da equipe escolar;  

✓ Organizar com o Coordenador Pedagógico e a Equipe escolar as 

reuniões pedagógicas da Unidade.  

Dentre outras ações, as atribuições correspondentes à função dos 

Coordenadores Pedagógicos situam-se as seguintes atividades:  

✓ Participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, bem como na 

execução deste na Escola;  

✓ Acompanhar o processo ensino e aprendizagem;  

✓ Preparar as reuniões previstas nos Calendário escolar; 

✓  Coordenar os momentos coletivos da JEIF, para um processo contínuo 

de reflexão sobre a prática com embasamento teórico, tendo como 

referência o Projeto Especial de Ação (PEA);  

✓ Priorizar os momentos de reuniões de pais, de professores e de 

Conselhos de Classe;  
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✓ Participar das reuniões de DRE/; e 

✓ Supervisionar e fazer formação de DIPED/DRE. 

 

Contextualizando a gestão escolar e pedagógica, Heloisa Luck (2009, p. 22), 

ao se reportar as competências dos gestores escolares, contribui acrescentando que: 

 

[...] os gestores escolares, constituídos em uma equipe de gestão, são 
profissionais responsáveis pela organização e orientação administrativa e 
pedagógica da escola, da qual resulta a formação da cultura e ambiente 
escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores do desenvolvimento, 
da construção do conhecimento e da aprendizagem orientada para a 
cidadania competente [...]. Cabe-lhes promover a abertura da escola e de 
seus profissionais para os bens culturais da sociedade e para sua 
comunidade [...]. A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação 
profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, 
a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a 
avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais 
orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos. 

 

3.4 Categorias de análise 

 

Para realização da análise dos dados obtidos, por meio dos questionários 

enviados e respondidos pelos participantes, foram consideradas três categorias, 

baseadas nas questões do roteiro: Implementação de Políticas Públicas na escola, 

Educação e Currículo e Formação de Professores. O Quadro 5, a seguir, demonstra 

a referida correspondência. 

Atendendo as questões éticas em relação à pesquisa que envolvam humanos, 

não revelamos a identidade dos entrevistados, apenas identificaremos as 

Coordenadoras Pedagógicas como: (C1), a coordenadora que atende 

eventualmente a EJA, e (C2), a coordenadora responsável pela EJA. 

 

Quadro 5 – Categorias de análise 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Implementação de políticas 

públicas na escola 

Educação e Currículo Formação de professores 
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1- Qual motivo o(a) levou a 

trabalhar com a EJA? 

 

 

2- Quais as concepções de 

Educação e Currículo 

assumidas pelo coletivo da 

escola em relação à 

Educação de Jovens e 

Adultos? Por quê? 

5- Quanto aos Horários Coletivos 

de Formação e reuniões 

pedagógicas:  

 

a) Como são planejados e quais 

os conteúdos trabalhados para 

atender as necessidades 

formativas dos educadores que 

atuam na EJA?   

b) As discussões e reflexões 

teórico-práticas auxiliam no 

desenvolvimento das práticas em 

sala de aula? 

3- Como são planejadas as 

ações desenvolvidas pelo 

grupo de educadores e quais 

conteúdos relacionados à EJA 

são abordados? O que é 

considerado para elaboração 

do planejamento bimestral ou 

anual desta modalidade de 

ensino? 

4- Considerando as 

especificidades da EJA, o 

P.P.P da Unidade Educacional 

e o Plano Especial de Ação, 

quais os principais êxitos e 

dificuldades encontrados para 

o desenvolvimento do 

currículo em sua escola? Por 

quê? 

 6- Como a formação do professor 

que atua com a EJA pode ser 

enriquecida? 

Fonte: elaboração da pesquisadora 

 

 A primeira questão está relacionada ao motivo que os levou a trabalhar com a 

EJA. A questão cabe perfeitamente à categoria Implementação de Políticas Públicas 

na escola. Analisando as respostas, identificamos que os educadores se viram 

motivados a trabalhar com a EJA muitas vezes pela percepção da força de vontade e 

perseverança dos sujeitos que regressam à sala de aula, após muitos anos fora do 

ambiente escolar, como expressa um dos gestores: “[...] ter o olhar voltado ao 

educando como sujeito de sua própria aprendizagem, e que esse traz para a escola 

um conhecimento vasto e diferenciado, por conta de suas experiências de vida”.  

Todos percebem nos estudantes da EJA o propósito em superar os obstáculos 

impostos pela sociedade, enxergando na escola uma ponte para a inclusão social e 
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inserção no mercado de trabalho, como também para obter conhecimentos que os 

possibilitem a prosseguirem os estudos em outros níveis de ensino.  

Para os educadores, os estudantes desejam aprender a ler, a ter acesso a 

novos saberes e fazeres, com o intuito de conseguir um trabalho melhor a partir da 

certificação de conclusão do ensino fundamental, ou seja, de alcançar qualidade de 

vida em um mundo tão conflituoso e conturbado. Fica evidenciado o olhar amoroso e 

ético com relação à história de vida das pessoas com quem trabalham cotidianamente 

na escola.  

Analisando as respostas em relação ao P.P.P, percebe-se um alinhamento 

quanto ao papel do educador enquanto sujeito crítico, responsável, político e ético, 

aquele que possibilita aos sujeitos regressos e iniciantes no curso da EJA uma 

educação de qualidade, com rigorosidade em seu planejamento para que suas aulas 

sejam pertinentes e significativas aos estudantes. Para tanto, identificam a 

necessidade de conhecer amiúde a comunidade escolar, seus interlocutores, seus 

conflitos e expectativas, como também se reconhecer como integrante dessa 

comunidade.  

A relação dialógica é de fundamental importância na experiência de conhecer 

a comunidade escolar, de reconhecer-se nela e a partir dela, enquanto exerce a 

profissão de professor. Freire (2017, p.140), em suas reflexões realizadas na sétima 

carta do livro Professora sim; Tia, não, expressa o seguinte fundamento: 

 

[...] é que nossas relações com os educandos são um dos caminhos de que 
dispomos para exercer nossa intervenção na realidade a curto e a longo 
prazo. [...] Procurar conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é um 
dever entre outros que a prática educativa nos impõe. 

 

A categoria Educação e Currículo está relacionada aos dados relativos à 

concepção assumida pelos educadores da escola em relação à EJA. Nesse aspecto, 

o diretor da EMEF refere-se à concepção de Homem, Sociedade e Educação 

enfatizando que: “[...] o ato de educar, no seu verdadeiro significado, educar é 

humanizar, e o trabalho do educador e do gestor efetiva-se com e entre os homens 

[...]. O ato de educar e seus processos são condições para a hominização do ser 

humano”. 

Os educadores concebem a educação como ato fundamental para construção 

de uma sociedade mais justa que consiste em formar cidadãos conhecedores dos 
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princípios político, ético e moral, sendo capazes de interferir em seu meio social como 

sujeitos históricos livres, participativos e solidários, tendo como princípio o respeito e 

a garantia dos direitos humanos. 

Os gestores da EMEF concebem o Currículo da Cidade EJA como instrumento 

que conceitualmente reforça as mudanças nos paradigmas que a sociedade 

contemporânea vive, considerando a escola como um campo aberto à diversidade 

social.  

Segundo a Coordenadora Pedagógica(C1) entrevistada:  

 

A educação tem papel fundamental na construção de uma sociedade mais 
justa, que consiste em formar cidadãos conscientes [...] em um mundo em 
constantes mudanças, a escola se insere como um espaço essencial aos 
processos de percepção e assimilação da cultura acumulada pela 
humanidade. Nesse sentido a escola possui função social ao possibilitar 
espaço e tempo para o desenvolvimento integral dos sujeitos que a frequenta. 

 

Os dados dessa categoria refletem parte dos registros do P.P.P da unidade 

escolar que, em seus princípios filosóficos, atendem o contido na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, Direito à Educação, em uma de suas três 

premissas “a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos do Homem”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).  

Freire (1996, p. 70), em suas reflexões, enfatiza: 

 

Como professor, se minha opção é progressista e venho sendo coerente com 
ela, se não me posso permitir a ingenuidade de pensar-me igual ao 
educando, de desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não 
posso, por outro lado, negar que o meu papel fundamental é contribuir 
positivamente para que o educando vá sendo o artífice de sua formação com 
a ajuda necessária do educador [...]. Se trabalho com jovens e adultos [...] 
atento devo estar com relação a que o meu trabalho possa significar como 
estímulo ou não à ruptura necessária com algo defeituosamente assentado e 
à espera de superação. 

 

A categoria Implementação de Políticas Públicas abrange o processo de 

implementação de ações relacionadas a um Currículo que atenda especificamente ao 

trabalho desenvolvido com a EJA e inclui análises de dados referentes às questões: 

Como são planejadas as ações desenvolvidas pelo grupo de educadores? Quais 

conteúdos relacionados à EJA são abordados; O que é considerado para elaboração 

do planejamento bimestral ou anual dessa modalidade de ensino?  
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Os entrevistados entendem que o trabalho desenvolvido com os estudantes da 

EJA baseia-se nos princípios freirianos, considerando as ações elencadas no P.P.P, 

referentes às reflexões de análise dos resultados das avaliações externas, dos 

resultados da avaliação diagnóstica realizada pelos professores aos seus alunos, do 

acompanhamento do processo de aprendizagem das turmas em sala de aula.  

Os professores trabalham os conteúdos selecionados de acordo com as 

necessidades de cada turma que frequenta a EJA, a partir de temas relevantes e 

significativos a elas. As ações desenvolvidas são organizadas por meio de Projetos 

interdisciplinares e situações didáticas que possibilitem a participação ativa dos 

estudantes no processo ensino e aprendizagem. Constata-se que para a elaboração 

do planejamento semestral e anual, os professores levam em consideração as ações 

do P.P.P, o currículo da cidade EJA e a matriz de saberes, como também o perfil dos 

estudantes, suas especificidades, as avaliações diagnósticas e os relatórios de 

análise das avaliações institucionais próprias para essa modalidade. 

A coordenadora pedagógica (C2) enfatiza que para o coletivo da escola:  

 

A educação proporcionada aos alunos da EJA, é um processo que deve 
interagir com o desenvolvimento do ser humano, respeitando os sujeitos em 
suas especificidades individuais, crenças, valores culturais e étnicos, 
propiciando o desenvolvimento de atitudes reflexivas, que possibilitem a 
esses sujeitos a resolução não só dos seus problemas imediatos, mas a 
responsabilidade de intervir e transformar sua realidade. 

 

Feldmann (2009, p. 197) contribui ao salientar que:  

 

[...] como professores temos o discernimento de que qualquer mudança exige 
um processo de construção que implica, necessariamente, o envolvimento de 
todos os sujeitos e segmentos sociais. Desse modo, mudar o tempo e o 
espaço da escola é inserir-se numa perspectiva de mudanças nas estruturas 
sociais, tendo como horizonte de possibilidades a transformação de uma 
sociedade injusta e excludente para uma sociedade mais igualitária e 
includente. 

 

Outra questão categorizada como Implementação de Políticas públicas na 

escola refere-se à questão 4 do roteiro: Considerando as especificidades da EJA, o 

P.P.P da Unidade Educacional e o Plano Especial de Ação, quais os principais êxitos 

e dificuldades encontrados para o desenvolvimento do currículo em sua escola? Por 

quê? De acordo com a coordenadora pedagógica (C2) da EMEF CEU Jambeiro, 
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[...] Os principais êxitos estão na conquista do tempo disponibilizado para 
formação dos educadores, a possibilidade que a comunidade escolar tem de 
escolha dos temas a serem abordados no PEA e nas adequações do P.P.P, 
para os estudos em horário coletivo dos materiais de estudo de acordo com 
a problemática da realidade local de cada escola e a possibilidade de adequar 
a formação dos professores ao atendimento do currículo na prática. 
Nossa principal dificuldade em desenvolver o currículo está em proporcionar 
situações de aprendizagens que atendam a grande diversidade de 
dificuldades de aprendizagens identificadas em relação às aprendizagens 
dos estudantes da EJA, que apresentam muitas ausências às aulas, por 
conta do trajeto do trabalho até à escola, do trabalho que exige deslocamento 
do estudante para outras cidades, doenças crônicas, e diversas outras 
causas. 

 

As reflexões do diretor da EMEF CEU Jambeiro revelam que as constantes 

mudanças de professores que atuam com a EJA, às vezes por motivos funcionais, 

outras por motivos pessoais, não colaboram com a consolidação da formação de um 

grupo de educadores fixo para EJA. Para ele: “os novos professores chegam com 

muitas dificuldades em se adaptar à realidade da EJA [...]”. 

Os dados referentes às questões 5 e 6 do roteiro foram categorizados como 

Formação de Professores. Estão relacionadas aos horários coletivos de formação e 

reuniões pedagógicas e correspondem às seguintes questões: a) Como são 

planejados e quais os conteúdos trabalhados para atender as necessidades 

formativas dos educadores que atuam na EJA?; e b) As discussões e reflexões 

teórico-práticas auxiliam no desenvolvimento das práticas em sala de aula? 

Quanto aos horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas, os 

gestores relatam que são planejados com o objetivo de proporcionar condições para 

que as propostas curriculares se desdobrem na escola, considerando as 

especificidades da EJA, oferecendo formação continuada aos professores de maneira 

dialógica e reflexiva, favorecendo a formação centrada no território da escola, 

permeada pelo currículo da cidade EJA e as matrizes dos saberes e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis.  

Segundo os gestores, as reflexões e discussões são realizadas a partir da 

prática docente. Os professores são orientados durante o horário formativo a 

considerarem os processos de ensino e aprendizagem, por meio do acompanhamento 

das aprendizagens dos estudantes, trazendo elementos de inovação às práticas 

curriculares a partir da observação atenta aos avanços e dificuldades dos estudantes. 

Outra questão que refere à categoria Formação de Professores é a de número 

6: Como a formação do professor que atua com a EJA pode ser enriquecida? Os 
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gestores a responderam enfatizando que a formação dos professores da EJA pode 

ser enriquecida à medida que buscam juntos (professores e gestores) criar 

indicadores qualitativos e quantitativos dos resultados dos avanços no processo de 

aprendizagem dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem ou 

baixo desempenho nas avaliações internas e externas. Acrescentaram que é 

necessário refletirem acerca desses indicadores, pensando e elaborando ações que 

possibilitem aos estudantes avançarem em suas aprendizagens.  

 Nesse sentido, o papel do professor que trabalha com a educação de jovens e 

adultos se faz ainda mais complexo em relação às outras modalidades de ensino, 

principalmente diante das novas demandas sociais. É necessário que o professor 

tenha consciência da importância que tem a formação nos horários coletivos com suas 

reflexões, análises e tomada de decisão junto a seus pares. 

Há compreensão de que não se pode perder de vista os princípios da gestão 

democrática, participativa e inclusiva e, como consequência, é necessário considerar 

a responsabilidade e o compromisso coletivo das ações da escola e decisões em 

relação ao seu funcionamento, organização e estrutura. Trata-se de ações que 

caracterizam o trabalho educativo que se pretende inclusivo e equânime.  

Em suas reflexões acerca dessa concepção, a coordenadora pedagógica (C1) 

faz a seguinte colocação: “É primordial que os professores da escola participem das 

decisões e ações pedagógicas, tornando-se sujeitos de sua formação continuada”. 

Nesse sentido, Feldmann (2009, p. 79) enfatiza que: “O processo de formação, 

de professores caminha junto com a produção da escola em construção por meio de 

ações coletivas, desde a gestão, as práticas curriculares e as condições concretas de 

trabalho vivenciadas [...]”. 

Os resultados anteriormente apresentados buscam contribuir com uma 

proposta curricular que possibilite a criação de espaços que educam de forma 

significativa e prazerosa os jovens, adultos e idosos das escolas que ofertam a 

modalidade da EJA, valorizando o repertório dos estudantes. Além disso, que seja 

uma proposta que cuide também zelosamente da formação dos professores, para que 

possam ter clareza quanto à concepção de currículo que norteie de maneira efetiva 

as ações do P.P.P da escola, no sentido de melhor atender as necessidades e 

especificidades dessa modalidade.  
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Não pretendemos resultados absolutos ou certezas plenas, mas deixar lacunas 

para que possa haver novos questionamentos e respostas à essa temática, pois a 

educação é subjetiva e o processo educativo é feito de incertezas e imprevistos a todo 

tempo. Porém, diante a todas as incertezas, por meio desta pesquisa, foram possíveis 

a identificação e análise de conceitos, realizando reflexões que possibilitaram algumas 

conclusões. 

Buscamos responder ao problema colocado para esta pesquisa: “Como 

desenvolver a formação de educadores em relação ao currículo vigente da SMESP 

para EJA, considerando a concepção de currículo pós-crítico, norteador do Projeto 

Político Pedagógico, e consequentemente da prática docente que pense no perfil dos 

sujeitos jovens, adultos e idosos”? 

A partir da pesquisa de campo, foi possível identificar a função social da EJA, 

como também o papel social que exerce a escola para os estudantes dessa 

modalidade, bem como toda movimentação do currículo em prol da formação de todos 

os sujeitos da comunidade escolar.  

 Em relação à formação de educadores e o currículo desenvolvido na escola, é 

possível identificar que muitas oportunidades e desafios surgem desses encontros e 

reencontros, principalmente entre os professores e estudantes, no sentido de se criar 

mecanismos que deem conta de superar o sentimento de exclusão que os estudantes 

têm em suas memórias. 

 Possibilitar espaços de formação continuada para reflexões e aprofundamento 

nas questões relacionadas às ausências de sujeitos e suas diversidades nos 

currículos, nas disciplinas ou no material didático é um trabalho fundamental e 

urgente. É necessário que se aprofundem as discussões no sentido de identificar os 

determinantes dessas ausências nas ações curriculares, nos planejamentos e na 

metodologia no processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos. (ARROYO, 2013) 

 Assim, é essencial que esteja previsto no P.P.P um plano de ação em relação 

à formação dos educadores e que esse seja articulado ao Currículo proposto no 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

A formação de Professores é um instrumento fundamental para concretização 

de políticas públicas que visem à qualidade do ensino. Segundo Imbernon (2011, p. 

61): “O objetivo da formação permanente é remover o sentido pedagógico comum, 
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para recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que 

sustentam a prática educativa”. 

Quando falamos em formação continuada na escola, não podemos nos 

esquecer de que além dos professores, é de fundamental importância que a equipe 

gestora também tenha oportunidades formativas e momentos de reflexões acerca de 

seu trabalho enquanto prática formativa na escola. Assim, é indiscutível que a equipe 

gestora tem papel fundamental no planejamento, elaboração e mediação das ações 

formativas junto aos docentes.  

Na figura do Coordenador Pedagógico, configura-se a responsabilidade de 

zelar pela construção, desenvolvimento e avaliação coletiva do Projeto Político 

Pedagógico direcionado à comunidade escolar. Entre outras ações pertinentes ao 

coordenador pedagógico, também é de sua responsabilidade a elaboração e 

execução do plano de ação formativa para os educadores, visando a atender as 

necessidades formativas do grupo e as demandas educativas da escola. É 

imprescindível, portanto, que esses documentos estejam em consonância com a 

proposta curricular e os documentos legais que norteiam os sistemas educacionais no 

país. De acordo com as reflexões de Isaneide Domingues (2014, p. 72): 

 

[...] A proposta de formação docente na escola não é uma ação descolada de 
uma estrutura organizativa, de um compromisso com os alunos e com a 
comunidade, de intenções formativas e do trabalho coletivo. [...] tal proposta 
deve estar inserida no Projeto Político Pedagógico da escola, configurado 
como plano de formação docente que, associado às demandas educativas 
promova o desenvolvimento do trabalho pedagógico, o desenvolvimento 
profissional docente e a construção de uma escola voltada para uma 
educação de qualidade para todos. 
 

Diante das diversas propostas curriculares, é imprescindível que o professor 

que atua na EJA participe da formação continuada em diferentes momentos e 

espaços, junto a seus pares, para que possa implementar e experienciar o currículo 

dentro de uma visão crítica, reflexiva e protagonista, que implique boas práticas em 

sala de aula ou em outros espaços de atuação na escola, de modo a favorecer aos 

estudantes o desenvolvimento de suas potencialidades, atuando ativamente em sua 

comunidade, na sociedade e no mundo, exercendo seus direitos de forma ética, 

solidária e responsável.  

Nesse aspecto, cabem as palavras de Libâneo (2003, p. 29): “existe uma 

relação entre o desenvolvimento profissional do docente e a organização do projeto 
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de escola”. O autor destaca algumas ideias que são de fundamental importância para 

serem analisadas no debate acerca da formação de professores e nos proporciona a 

oportunidade de reflexões em relação a que tipo de profissional e instituição educativa 

queremos para o futuro e qual formação será necessária aos professores. 

Essas ideias referem-se ao conhecimento profissional autônomo do 

professorado; a um questionamento quanto à legitimação ou não da transmissão do 

conhecimento escolar, como também da estrutura da profissão docente que, por 

muitas décadas, pareceu ser condizente, porém, hoje, não se adéqua às exigências 

do século XXI.  

Outra ponderação diz respeito à compreensão do que ocorre diante das 

especificidades relativas às áreas do currículo e estruturas que dificultam a 

participação ativa da comunidade, a dinâmica de comunicação dos grupos, 

implantação tecnológica e integração dos estudantes, considerando suas 

diversidades. 

A partir desse contexto, estarão sempre presentes aos educadores questões 

que os instigam, dentre elas: Como pensar na formação de professores que atuam na 

EJA, de modo a se considerar os fatores sociais, culturais e políticos de inserção 

desse profissional? Qual a formação que poderia favorecer o desenvolvimento de 

práticas que atendam às especificidades e necessidades reais dos estudantes da 

EJA? 

Portanto, é de fundamental importância pensar o professor como sujeito 

reflexivo crítico e transformador. O desempenho desse papel dá-se pela percepção 

da escola como lugar de disputa e de poder, lugar de seleção e exclusão social 

modelados nos princípios da lógica dominante. Esse potencial torna-se necessário ao 

se admitir que o espaço da escola, em especial a do currículo, não é neutro. Como 

não há neutralidade na escola, pode-se compreender a função pedagógica do 

professor como: um agente que ao refletir criticamente intervém para transformar a 

prática de um currículo emancipador. 

De acordo com Silva (2010, p. 54): “os professores e as professoras não podem 

ser vistos como técnicos ou burocratas, mas como pessoas ativamente envolvidas 

nas atividades da crítica e do questionamento”. Pode-se dizer que à medida que 

surgem novas demandas e reformas educacionais, há possibilidade de se excluir a 

figura protagonista do professor, considerando-os como meros executores das 
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propostas curriculares, o que deve ser “reconcebido” ao se ressignificar o papel do 

professor e o sentido do currículo.  

Giroux em suas reflexões (1997, p. 203-204) afirma que: 

 

Um currículo de formação de professores como forma de política cultural 
enfatiza a importância de fazer do social, cultural, político e econômico [...]. O 
projeto de “fazer-se” um currículo cultural como parte de um programa de 
formação de professores consiste na ligação da teoria social radical a um 
conjunto de práticas estipuladas, através do qual os professores sejam 
capazes de desmantelar e questionar os discursos educacionais [...] que 
limitam ou ignoram os imperativos da democracia crítica [...]. 

 

Portanto, o desafio da intelectualidade desse professor está em compreender 

as diferentes tendências curriculares, unindo-se ao debate que se faz no âmbito 

público, engajando-se na crítica e na autocrítica. Para isso, é necessária a 

organização coletiva de classe, enfatizando o professor como protagonista de sua 

formação, a partir de seus questionamentos sobre as decisões tomadas fora do 

coletivo escolar e da colegialidade dos professores ou educadores que deságuam no 

cotidiano escolar que contrapõem a democracia e a criticidade intelectual da 

comunidade escolar. Nesse momento, cabem novamente as reflexões de Giroux 

(1997, p. 204): 

 

[...] queremos remodelar a educação docente como projeto político, como 
uma política cultural que define os professores em formação como 
intelectuais cuja vontade estabeleça espaços públicos nos quais os 
estudantes possam debater, apropriar-se e aprender o conhecimento e 
habilidades necessárias para atingir a liberdade e justiça social. 

 

Nesse sentido, o professor é aquele que insere a escolarização na esfera 

política da educação. Em vez de abandonar o conhecimento, os intelectuais 

transformadores precisam incorporar o sentido político da ação educativa. Para que 

seja possível a resistência crítica quanto às formas hegemônicas do currículo, Giroux 

(1997) sugere utilizar a pedagogia emancipadora, ou seja, estabelecer um currículo 

que permita a participação ativa dos sujeitos, desenvolvida através de uma linguagem 

crítica das possibilidades e consideração sobre os anseios dos professores e 

estudantes.  

Diante dessa contextualização, não se pode isolar o currículo da compreensão 

de que Pedagogia, Política, Educação e Poder se relacionam também na abordagem 

cultural do currículo. É nesse espaço que o “currículo envolve a construção de 
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significados e valores culturais” (SILVA, 2019, p. 55), bem como caracteriza-se em 

seus objetivos como “um local onde ativamente, se produzem e se criam significados 

sociais.” (SILVA, 2019, p. 55). 

Assim, é de fundamental importância que a escola enquanto instituição social 

proponha o planejamento e acompanhamento das ações com intencionalidade, a fim 

de atingir os objetivos propostos por sua equipe e que essas ações se solidifiquem e 

se concretizem no P.P.P da unidade educacional. 

Sabemos que o P.P.P fundamenta-se pela clareza de seus princípios e 

intencionalidades quanto às ações desencadeadas para uma educação que atenda 

aos propósitos de valores como democracia, autonomia, protagonismo, inclusão, 

emancipação e transformação para os sujeitos que fazem educação. A clareza do que 

realmente se pretende e quais instrumentos de avaliação serão utilizados para 

correção do percurso que se faz necessário no decorrer do processo. O P.P.P como 

representante identitário da escola, a partir das interlocuções entre os diversos grupos 

sociais, exerce seu papel social, mesmo que inconscientemente voltado “a” e “com” 

seus atores, seja ele educando ou educador.  

Ilma Passos (2013, p.9), em seus estudos, afirma que:  

 

[...] o projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da 
escola, assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de 
caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os 
envolvidos com o processo educativo. Seu processo de construção aglutinará 
crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto 
social e científico, constituindo-se em compromisso político e pedagógico 
coletivo [...]. 

 

 Nesse contexto, a escola firma-se como espaço educativo, que se 

responsabiliza pelo processo educativo, por meio de ações contextualizadas e 

significativas aos sujeitos de direito, possibilitando-lhes experienciar o processo de 

ensino-aprendizagem como forma de inserção social e qualidade de vida.  

 O Censo Escolar da Educação Básica 2019, publicado em 2020, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revela-nos que, 

em 2019, 3,3 milhões de estudantes estavam matriculados na EJA em todo Brasil. 

Nesse universo, a EJA representa a chance de retomada de algo valioso a esses 

estudantes, algo que lhes foi tirado no decorrer da vida: o direito de frequentar uma 

escola e de aprender.  
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 Assim, a EJA passa a ser vista como um lugar dentro de determinado espaço 

e tempo em que encontros e reencontros possam acontecer e que a partir deles 

possam ser tecidas relações de amor e amizade, esperança (do verbo esperançar, 

como diz Paulo Freire), conhecimento e transformações para a vida dessas pessoas. 

 Podemos por meio da proposição da Educação de Jovens e Adultos identificar 

e conceituar o currículo, delineando com ele o percurso das ações pedagógicas 

desenvolvidas na escola. Essas ações revelam a concepção curricular assumida pela 

instituição, como também a forma como os sujeitos a entendem, interpretam e 

enfocam esse currículo. Esse processo não acontece instantaneamente, é importante 

que se tenha um conhecimento profundo das estruturas curriculares, as quais estão 

conectadas à política, à tomada de decisões, às metodologias de aprendizagem e à 

avaliação. Para tanto, é imprescindível proporcionar formação de qualidade aos 

educadores. 

Nesse contexto, concluímos que os gestores responsáveis pela formação da 

equipe docente na EJA, em relação à implementação do currículo, especialmente da 

EMEF CEU Jambeiro desenvolvem suas ações formativas a partir das propostas 

pertinentes ao Currículo da Cidade EJA. O trabalho formativo da equipe gestora e da 

equipe docente estão em fase de implementação do Currículo.  

 Consideramos propício enfatizar que apesar do currículo ser uma poderosa 

ferramenta para o desenvolvimento educacional, precisamos estar atentos às 

constantes mudanças sociais e culturais e até que ponto esse currículo posto 

consegue nortear adequadamente essas mudanças. Portanto, é importante que 

formação de educadores possibilite um espaço aberto às discussões, reflexões e 

avaliação das propostas curriculares, para que se possam realizar ajustes sempre que 

necessário. 

 As ações formativas necessitam propiciar aos educadores momentos para que 

possam refletir sobre suas práticas. É importante que a equipe docente estabeleça 

estratégias que a estimule, para que favoreça a tomada de decisão por parte dos 

professores, em relação a quais informações conceituais, procedimentais e atitudinais 

sistematizar em seu planejamento, transpondo-as para sua prática. É importante que 

o processo formativo esteja articulado ao contexto escolar e às suas problemáticas 

sociais, de modo a propiciar ao educador conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Nesse sentido, a formação assume papel fundamental na implementação do currículo, 
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propiciando o desenvolvimento da habilidade e capacidade de refletir sobre sua 

prática.  

 Devemos assumir que é por meio das discussões e análises reflexivas das 

práticas docentes desenvolvidas nos processos formativos que os educadores podem 

definir quais melhores práticas devem adotar para atender as situações complexas 

presentes no cotidiano escolar. Portanto, é importante estabelecer vínculo entre o 

saber intelectual e a realidade social e cultural da comunidade escolar, possibilitando 

assim mudanças qualitativas no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

 Fazenda (2012, p. 170) acrescenta que “considerar a prática social como ponto 

de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes da 

docência (saberes da experiência, saberes científicos, saberes pedagógicos) [...] e 

tomar a prática existente como referência para formação [...]”. 

Essas dimensões apontam que os estudos e reflexões precisam, antes de tudo, 

centrar o olhar aos estudos teóricos do currículo que se assume como orientador ou 

norteador de nossas práticas, principalmente quando falamos em uma concepção 

multiculturalista do currículo. Nessa perspectiva, é necessário que a equipe docente 

esteja consciente e certa da estrutura curricular que se está adotando como base do 

P.P.P. O estudo das práticas em sala de aula que considere a homologação dos 

processos é de extrema importância. Neste sentido, é fundamental ter clareza a quem 

estamos privilegiando com essas ações, principalmente quando nos referimos à EJA.  

 Como argumenta Fazenda (2012, p. 172) “É no confronto e na reflexão sobre 

as práticas e os saberes pedagógicos, e com base neles, que os professores criam 

novas práticas”. 

 Quando os responsáveis pela elaboração e organização do processo formativo 

da escola possibilitam à equipe docente discutir e refletir sobre as relações identitárias 

de raça, de classe e gênero, estão intencionalmente valorizando a diversidade 

histórica, cultural e social dos estudantes da EJA.  

 Moreira (2001, p. 86) salienta que:  

 

[...] o multiculturalismo crítico enfatiza o papel da linguagem e das 
representações na construção do significado e da identidade. 
Representações de raça, classe e gênero são entendidas como resultado de 
lutas sociais com o discurso a tarefa de transformar as relações sociais, 
culturais e institucionais nas quais o significado é gerado. 
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 Considerando essas argumentações, percebemos que a formação dos 

educadores deve ser um espaço e tempo de discussão política no sentido crítico da 

palavra, em que o currículo multiculturalista implique desenvolver ações que 

favoreçam o desenvolvimento político consciente dos educadores, como também 

aprendizagens das habilidades indispensáveis ao diálogo de forma dinâmica de crítica 

e autocrítica. 

Reforçamos também que ao falarmos em educação: reparatória, inclusiva e 

emancipatória, estamos referindo-nos ao fato de que só atingiremos uma educação 

de qualidade que consiga incluir a todos os cidadãos, quando a escola passar a 

produzir um currículo multicultural que acolha a diversidade e possibilite políticas de 

orientação que possam validar e potencializar a identidade dos sujeitos, que em sua 

grande maioria não se reconhecem nas estruturas de conhecimento e cultura escolar 

hegemônicas. Portanto, é necessário reconhecer os saberes, experiências e 

representatividades de forma a considerá-los na construção do Currículo educacional 

e do P.P.P.  

Sacristán (1995, p. 83), em suas reflexões sobre currículo, ressalta que: 

 

[...] o problema do currículo multicultural é algo que diga respeito apenas às 
minorias culturais, raciais ou religiosas, com vistas a que tenham 
oportunidades de se verem refletidas na escolarização como objetos de 
referências e estudo; trata-se antes, de um problema que afeta a 
“representatividade” cultural do currículo que, durante a escolarização 
obrigatória, é recebido pelos cidadãos [...]. 

 

 Enfim, a formação dos educadores precisa estruturar-se no compromisso de 

propiciar ações formativas que considere os aspectos sociais e culturais do currículo, 

por meio de reflexões e análises de situações escolares que revelem preconceitos e 

estereótipos, problematizando os conteúdos curriculares e, consequentemente, as 

práticas desenvolvidas.  

 É preciso atentar-se para a forma de organização didática desses conteúdos e 

práticas pedagógicas no desenvolvimento das ações orientadas por um currículo 

multicultural. Os responsáveis pela organização e formação pedagógica precisam 

estar atentos quanto às orientações dadas aos professores, sobre as melhores formas 

de organização didática do trabalho pedagógico.  

 Nesse sentido, observamos que a melhor forma de planejar e organizar o 

trabalho pedagógico, a partir de ações norteadas pelo currículo multicultural, é por 
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meio dos Projetos de Trabalho Coletivo, os quais comportam a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade como fios condutores.  

 Essa forma de organização do trabalho pedagógico propicia que todos estejam 

envolvidos em temas relevantes em relação a situações reais, que afligem a 

comunidade escolar como um todo. Além disso, favorece a participação e atuação 

coletiva dos sujeitos envolvidos no trabalho em todas as fases do projeto da escola,  

de forma crítica e responsável. De acordo com Fazenda (2012, p. 168): 

 
[...] a educação é um processo de humanização que ocorre na sociedade 
humana [...] Como prática social, é realizada por todas as instituições da 
sociedade [...] como processo sistemático e intencional ocorre em algumas 
destas instituições, dentre as quais se destaca a escola [...]. A educação 
escolar se fundamenta no trabalho dos professores e alunos, contribuindo 
para o processo de humanização de ambos pelo trabalho coletivo e 
interdisciplinar deles com o conhecimento [...]. 
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Considerações Finais 

 

 

Ao concluir esta dissertação, reafirmo as minhas convicções enquanto 

professora e coordenadora pedagógica que atua com a Educação de Jovens e 

Adultos. São convicções construídas durante o percurso no Magistério, o qual me 

conduziu até aqui. 

O processo de produção escrita da dissertação trouxe-me à memória o início 

da minha profissão, em que a percepção dos sentimentos e a sensação de 

insegurança e dúvida se confundem na mesma intensidade com o início de carreira. 

Como professora, fui me construindo aos poucos, da mesma forma, como 

pesquisadora, estou me construindo. Afinal, somos seres humanos inacabados em 

eterna construção e evolução. 

Escrever a respeito do cotidiano que me é caro exigiu de mim pôr em prática a 

humildade, rigorosidade, imparcialidade na sistematização dos dados, disciplina, 

perseverança e muitas leituras. Mas enfim, terminar este trabalho significa que um 

ciclo se encerra, mas não o prazer de produzir conhecimento por meio de novos 

estudos e contribuições para educação. 

Neste momento, apresento algumas considerações em relação aos resultados 

obtidos, por meio da pesquisa referente à Educação de Jovens e Adultos que teve por 

finalidade identificar e analisar a relação entre o Currículo da Cidade EJA e a 

Formação de professores, considerando a concepção pós-crítica de currículo, 

concebida pela Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo. 

A partir do referencial teórico, foi possível a compreensão de conceitos 

referentes à EJA, às teorias de currículo e à formação de professores. Além disso, 

entender o percurso histórico das políticas públicas da EJA e o que elas 

representaram com relação aos avanços para essa modalidade é potencializado pelas 

possibilidades de organização e oferta educacional às pessoas que desejam 

regressar ou se matricular pela primeira vez no curso de EJA. Entretanto, apesar dos 

avanços, percebe-se que existem aspectos que necessitam de um olhar mais atento 

e cuidadoso em relação à evasão escolar dos estudantes, à opção curricular e 

metodológica que mais se aproxima dos sujeitos a que se destinam e à formação de 
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professores que partam das análises e reflexões da prática dos docentes que atuam 

com a EJA. 

 A partir das análises das categorias: Implementação de Políticas Públicas, 

Educação e Currículo e Formação de Educadores, foi possível identificar que o 

Currículo da Cidade contribui para o desenvolvimento das ações pedagógicas em 

relação à formação dos professores, o que possibilita as reflexão sobre a prática 

docente e a proposição de construção de ações educativas de maior assertividade 

com a intencionalidade de atingir os objetivos propostos nos planejamentos dos 

professores. 

 Outro aspecto importante é a organização didática do trabalho pedagógico em 

Projetos de Trabalho, em que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são 

consideradas como forma de tratamento pedagógico dos temas que permeiam os 

conteúdos curriculares. Essa organização didática possibilita aos gestores e aos 

professores tratarem com mais facilidade os temas complexos que envolvem a 

realidade da comunidade escolar, evitando situações dolorosas e de 

constrangimentos. Essa organização favorece a participação e protagonismo dos 

envolvidos em todos os processos do trabalho pedagógico. 

 O desenvolvimento das ações pedagógicas por meio dos Projetos de Trabalho 

não exclui o trabalho com os conteúdos curriculares selecionados socialmente como 

prioritários, mas ao contrário, propõe um trabalho de forma contextualizada e 

significativa aos estudantes da EJA.  

 Enfim, considerou-se que ao final da pesquisa os resultados apontaram para a 

hipótese de que a concepção de Currículo está intrinsecamente relacionada à 

concepção de Formação de Professores. Portanto, sendo o currículo instrumento 

norteador do Projeto Político Pedagógico, é fundamental que as ações formativas 

estejam alinhadas e articuladas ao P.P.P, de acordo com as ações curriculares 

propostas e orientadas por princípios sócio-histórico-culturais que possam qualificar a 

prática docente desses profissionais na escola. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GESTORES  

 

I. Identificação da Unidade escolar 

II. Identificação do entrevistado 

Cargo/função: 

Termo/módulo de atuação: 

Tempo de exercício no magistério: 

Tempo de trabalho com EJA: 

Formação acadêmica: 

Frequentou disciplina relacionada à modalidade EJA?   

III. Questões 

1) Qual motivo o(a) levou a trabalhar com a EJA? 

2) Quais as concepções de Homem, Sociedade, Educação e Currículo do corpo 

docente que atua na Educação de Jovens e Adultos? Justifique  

3) Como são planejadas as ações desenvolvidas pelo grupo de educadores e quais 

conteúdos relacionados à EJA são abordados? O que é considerado para elaboração 

do planejamento bimestral ou anual desta modalidade de ensino? 

4) Considerando as especificidades da EJA, o P.P.P da Unidade Educacional e o 

Plano Especial de Ação, quais as principais êxitos e dificuldades encontrados para o 

desenvolvimento do currículo em sua escola? Por quê? 

5) Quanto aos Horários Coletivos de Formação e reuniões pedagógicas: 

a) Como são planejados e quais os conteúdos trabalhados para atender as 

necessidades formativas dos educadores que atuam na EJA?  

b) As discussões e reflexões teóricas - práticas auxiliam no desenvolvimento das 

práticas em sala de aula  

6) Como a formação do professor que atua com a EJA pode ser enriquecida. 


