
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA - DCHF 

COLEGIADO DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

DOCUMENTOS, SUJEITOS E APROPRIAÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 
2017 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. 

 

 

 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito final de 
avaliação do Curso de Licenciatura em História 
orientada pela professora Edicarla dos Santos 
Marques, Departamento de Ciências Humanas e 
Filosofia – DCHF, da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Feira de Santana 
2017 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS  

Agradecer não deixa de ser uma forma de reconhecer que o outro, ou outra 

em algum determinado momento da vida ajudou-nos de alguma forma, em uma 

conversa, em um abraço, ou apenas em um gesto de conforto. Fazendo com que 

seja lembrado no decorrer do tempo. 

Sendo assim, agradeço a minha família, que mesmo sem dar importância 

esse negócio de “nível superior”, me apoiou e esteve ao meu lado, em especial 

“Dona Domingas”, mãe, mulher guerreira, que apesar das dificuldades, nunca 

desistiu de seus filhos.  

Agradeço aos meus bons e poucos amigos e amigas, Marlon Correia, pelos 

debates em sala, na mesa do “boteco”, debates calorosos, produtivos. Geiza 

Gomes, pelas suas palavras incentivadoras, abraços revigorantes. Luana, pelos 

incentivos, conversas na mesa do bar. 

Agradeço a professora Edicarla, pelas orientações, os “puxões de orelha”, 

pelo incentivo, pela disposição. 

Agradeço todos os professores e professoras que de fato pude desenvolver 

um aprendizado, entre leitura e discussões, os debates que sempre foram ferrenhos. 

Agradeço todos aqueles e aquelas, que em algum momento esteve comigo 

nessa trajetória.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DA SILVA, Rafael Pereira. Ensino de História e Educação de Jovens e Adultos: 

documentos, sujeitos e apropriações. (História). Universidade Estadual de Feira 

de Santana, Feira de Santana, 2017. 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral fazer uma abordagem sobre o que 

pensa\sabem os estudantes de História na Educação de Jovens e Adultos, e o que 

as escolas estão ensinando. Para tal abordagem, foram desenvolvidas análises 

sobre documentos direcionados a EJA, e sobre as falas dos sujeitos, tanto 

estudantes, quanto professores. Estratégias metodológicas que auxiliaram para o 

desenvolvimento da pesquisa, propiciando indagações de como está sendo 

desenvolvido o Ensino de História em EJA. 

 

Palavras chaves: EJA. Ensino. Aprendizagem. Estudante. Professor. 

Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS. 

 

AC – A Construir. 

 

AC – Atividade complementar. 

 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular. 

 

C – Construído  

 

CNE – Conselho Nacional de Educação. 

 

CEB – Câmera de Educação Básica. 

 

CPA – Comissão Permanente de Avaliação. 

 

EC – Em Construção. 

 

EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

LDB – Lei de Diretrizes e Base. 

 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

SEC – Secretaria de Educação. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1- INTRODUÇÃO _____________________________________________ 7 

 

2- ESCOLA: APROPRIAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR PROFESSORES 

E ESTUDANTES, E OS REFLEXOS DENTRO DA SALA DE 

AULA.___________________________________________________ 14 

 

2.1- Dimensão pedagógica da EJA: Cadernos, Eixos, Tempos 

formativos.______________________________________________24 

 

3- COMO OS SABERES PRÉVIOS INFLUENCIAM NA DINÂMICA DOS 

SABERES INSTITUÍDOS. ____________________________________34 

 

4- APROPRIAÇÕES DE PROFESSORES DA EJA: VISÕES, PRÁTICAS._59  

     

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS___________________________________ 79 

 

REFERÊNCIAS. ______________________________________________81 

 

APÊNDICE___________________________________________________84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa foi desenvolvida no campo temático Ensino de História. Pois não 

será abordado o processo cronológico da EJA (Educação de Jovens e Adultos), ou 

seja, as etapas de como este Ensino foi abordado ao longo da história do Brasil, e 

sim um determinado aspecto dentro dessa modalidade de ensino. Dentro dessa 

proposta, e levando em consideração as ideologias que o Estado tem com essa 

modalidade de ensino, a pesquisa terá como tema, Ensino de História: Documentos, 

estudantes e professores na Educação de Jovens e Adultos. 

Um dos motivos para escolha desse tema, foi por está fazendo um curso de 

licenciatura, e sentir a carência de trabalhos de conclusão de curso (TCCs) 

desenvolvidos nesse campo temático do Ensino de História. Também por entender 

que a História  está presente no cotidiano de professores e estudantes. A escolha 

parte também da inquietação sobre o descaso do Estado na educação de jovens e 

ao longo processo histórico educacional brasileiro. 

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo geral, investigar o que 

pensam/sabem os estudantes de EJA sobre História e o que a escola estar 

ensinando. No caso, a relação entre saber vivido e o saber instituído. Dentro dessa 

perspectiva, este trabalho terá como objetivos específicos: 

1- Analisar a apropriação de professores em relação a alguns documentos 

sobre EJA, Parecer CEB nº:  11/2000, Caderno de Eixo VI, currículo de 

História. Compreendendo como essas apropriações refletem no âmbito da 

sala de aula, e na vida social dos estudantes. 

2- Entender como se dá o aprendizado em História na EJA, como o 

estudante está compreendendo os conteúdos, e se estão conseguindo 

relacionar os mesmos com seu cotidiano.  

3- Investigar como a escola está desenvolvendo o Ensino de História em 

EJA, e se está ponderando os conhecimentos prévios dos estudantes 

como princípio para o aprendizado.  

As fontes analisadas nessa pesquisa, proporcionou uma análise coerente do 

ensino de História em EJA, fazendo com que os objetivos fossem alcançados com 

mais precisão. As fontes são de cunho oficial, e oral, sendo elas: 
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1- Parecer CEB nº: 11/2000. Assunto, Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de jovens e Adultos. Um parecer que entre outras finalidades, 

traz conceitos que estão diretamente ligados com a EJA, equidade, 

igualde, qualidade entre outros. O Parecer também traz algumas funções 

da EJA. No entanto, o Parecer é contraditório e equivocado em alguns 

casos, quando define o que é ser alfabetizado, quando fala da educação 

escolar e consequentemente da função e finalidades da escola. 

2- Caderno de EJA. Nessa pesquisa foi analisado um caderno apenas. Como  

trabalhei com os anos finais da EJA, o caderno utilizado foi o do Eixo VI, 

que continua sendo chamado no âmbito escolar de “humanas”, conceito 

utilizado no antigo sistema “supletivo”. Nesse caderno estão contidos os 

temas geradores que devem ser trabalhados com os estudantes, uma 

possível metodologia de orientação ao professor, e o método avaliativo da 

EJA.  

3- Professores e estudantes foram entrevistados, com a finalidade de cruzar 

as falas desses sujeitos com as analises feitas do Parecer, Caderno da 

EJA. São sujeitos que a partir de suas experiências compreendem a EJA 

de forma diferenciada. 

A “preocupação” do Estado em “educar” jovens e adultos não é recente, 

desde a chegada dos jesuítas ao Brasil, já se tinha um olhar voltado para “educar” 

essas pessoas, em sua maioria a partir dos 15 anos de idade. Falando em termos 

“formais”, segundo Viviane Kanitz Gentil, “A ideia de adotar uma política 

colonizadora através da conversão dos indígenas no Brasil colonial, permitiu aos 

jesuítas desempenhar o papel de principais promotores e organizadores do sistema 

de educação.”  (2005, 2). Lembrando que antes da chegada dos jesuítas, já existiam 

práticas educativas “informais” entre os povos aqui existentes. Embora não 

possamos falar ainda em EJA, no período colonial brasileiro. Seja uma educação 

com caráter religioso ou com personalidade industrial, na qual os estudantes são 

“formados” para uma determinada área de trabalho, fica a impressão que todos os 

modelos implantados para essa modalidade surtiram os efeitos esperados pelo 

Estado. E, com isso, muitos jovens e adultos continuaram com seus direitos  

educacional negados. 
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 

requer um Ensino de História diferenciado, no qual, jovens e adultos sejam inseridos 

em uma educação onde os permitam despertar e aprimorar sua consciência de 

sociedade que estão inseridos, priorizando suas experiências, tornando-a diferente 

das demais modalidades. Esse fator vai implicar em uma formação específica de 

professores, uma dinâmica metodológica e epistemológica não tradicionalista, 

requer também uma análise detalhada de alguns documentos referentes a essa 

modalidade de educação. Dentro desse contexto, alguns problemas vão se tornar 

presente na EJA, a formação docente, por exemplo, como trabalhar Ensino de 

História em EJA se na academia não temos uma formação voltada e mais 

verticalizada para essa modalidade? Como fazer um trabalho diferenciado se o 

próprio Parecer que regulamenta a EJA é contraditório em aspectos relevantes e 

segue uma vertente tradicional sobre como pensar a educação para jovens e 

adultos? Essa modalidade de ensino exige que não só o professor, mas todo o 

conjunto que está inserido no funcionamento da EJA se comprometa, e venha agir 

de uma forma que dialogue com a realidade dos estudantes. Pois o público da EJA é 

constituído por pessoas que por algum motivo tiveram sua trajetória escolar 

interrompida, ou até mesmo nunca tinha frequentado a escola anteriormente, 

pessoas que retornaram á escola com o objetivo de alcançar uma posição melhor no 

mundo do trabalho, em outros casos a inserção na área do trabalho formal, ou até 

mesmo ingressar em um curso de nível superior, ou um curso técnico, já que o 

mesmo requer um menor tempo de formação comparado ao nível superior. 

No primeiro capítulo, será feita a análise da fonte: parecer CEB nº: 11/2000, 

que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Um parecer elaborado para regulamentar a educação de jovens, 

adultos e idosos. Será analisado também o caderno do eixo VI da EJA, um 

documento formulado pelo Estado da Bahia, que entre outras finalidades, funciona 

como “orientação” do professor que trabalha com essa modalidade de educação. 

Esse caderno também contém os conceitos que avaliam os estudantes, orientações 

de como utilizar esses conceitos para avaliar. Ambas as fontes são escritas de 

cunho oficial. A análise desses documentos proporcionou um aprofundamento no 

entendimento de como os PCNs  de História está sendo trabalhado em sala. 
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Analisando quais seus efeitos no aprendizado do estudante. É preciso analisar a 

apropriação desses documentos por professores e estudantes. 

O segundo capítulo tem como estratégica metodológica analisar as falas de 

dois sujeitos, estudantes da EJA. São dois sujeitos com perfis diferentes, enquanto a 

Maria tem 64 anos, negra, advinda de movimentos sociais, voltando a estudar 

depois de  40 anos afastada da escola, o Rodrigo tem 19 anos, negro, nunca 

participou de movimentos sociais, e nunca parou de estudar. Será feita uma análise 

de como as falas desse estudante, e dessa estudante podem dialogar, ou divergir 

em relação ao ensino de História na EJA. Apesar da diferença de idade, e de 

atuações sociais diferenciadas, Maria e Rodrigo tem algo em comum predominante 

na EJA, são negros, habitando em regiões periféricas. 

Para chegar aos dois sujeitos foi aplicado um questionário em duas escolas, 

porém, apenas Maria respondeu o questionário na Escola Estadual Itan Guimarães. 

Na Escola Estadual Teotônio Vilela, 11 estudantes responderam ao questionário. 

Posteriormente foram realizadas pequenas entrevistas com esses 11 estudantes. 

Ambas as escolas estão localizadas na cidade de Feira de Santana, Bahia. O 

objetivo dessas entrevistas foi definir com mais detalhes o perfil de cada estudante. 

Após feita a análise das entrevistas, o Rodrigo se mostrou com um perfil bastante 

curioso, apresentando similaridades com os demais estudantes entrevistados, a 

bagagem de leitura, e sua forma de se compreender dentro da sociedade, fez com 

que fosse realizada um segunda entrevista com o mesmo.  

Diferentemente da escola onde o Rodrigo estuda, como foi mencionado 

acima, na escola onde a Maria estuda apenas ela se dispôs a responder o 

questionário. Não foi necessária a realização de duas entrevistas com mesma, pois 

logo na primeira entrevista ela apresentou argumentos satisfatórios para  análise no 

presente trabalho. Vale ressaltar que apenas o fato de só ela responder o 

questionário, não foi o fator principal para que a entrevista com ela fosse utilizada 

neste trabalho. A idade, e sua atuação social contribuíram de forma direta para tal 

utilização. O intuito da pesquisa é justamente trazer as falas de dois sujeitos com 

uma considerável diferença de idade, para que assim seja feita uma análise de 

como o Ensino de História foi e é visto por determinados estudantes.  

 Tanto a entrevista com a Maria, quanto com o Rodrigo, duraram pouco mais 

que uma hora. As entrevistas foram realizadas na casa dos entrevistados, segundo 
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os mesmos, se sentiriam mais a vontade, o que previamente percebe-se que ambos 

têm a escola dentro de uma lógica de aprisionamento, ou talvez não se identifiquem 

com o espaço escolar. Dentro do contexto da História Oral, entrevistas realizadas na 

residência do sujeito, pode se tornar um ganho significativo para a pesquisa. “Se o 

local do encontro for a casa do depoente, estaremos mergulhados na sua atmosfera 

familiar e beneficiado pela sua hospitalidade”. (BOSI. 2003, p.59). Para além de se 

sentir mais confortável em sua residência, os detalhes da casa, os móveis, um 

quadro pendurado na parede, uma carta, pode fazer com que o depoente ofereça 

uma entrevista com mais detalhes sobre o que se está pesquisando. No caso da 

Maria, por exemplo, no meio da entrevista ela me mostra cartas que escrevia para o 

governador reivindicando melhores condições de vida para os sujeitos do bairro que 

residia. Sem dúvidas que essas cartas fizeram com que Maria recuperasse 

experiências, voltasse ao passado com mais precisão. 

O trabalho com História Oral requer muito cuidado, talvez até mais que fazer 

uma análise de um determinado documento escrito, pois o entrevistador está diante 

de um sujeito que narra sua própria história. Sendo assim, é preciso compreender 

alguns fatores, como subjetividade e a própria questão da memória. O pesquisador 

deve ter a habilidade para compreender o sujeito dentro de diversas temporalidades. 

É preciso que o pesquisador crie vínculos de amizade com o depoente para 

compreende-lo melhor, e para que a entrevista se torne algo agradável e se 

desenvolva em aprendizado significativo para ambos, a entrevista não pode ser uma 

conversa entre estranhos, mas, “muitas vezes falta ao pesquisador maturidade 

afetiva, ou formação histórica para compreender a maneira de ser do depoente”, 

(BOSI. 2003, p.61), o que pode trazer prejuízos no desenvolver da pesquisa. 

Maria e Rodrigo são nomes fictícios, ambos não se sentiram confortáveis 

quando foram questionados se poderia ser utilizados os verdadeiros nomes nesta 

pesquisa. A dinâmica da entrevista foi a mesma para os dois, partindo de perguntas 

pessoais, até perguntas específicas sobre a escola, e o Ensino de História na EJA.   

Algumas afirmações contidas no presente trabalho, estão baseadas no questionário 

aplicado, e o mesmo segue em anexo. As transcrições das entrevistas foram feitas 

da mesma forma que os sujeitos pronunciavam as palavras, para que assim seja 

garantida a autenticidade das falas. As entrevistas foram de extrema importância 

para a realização da pesquisa, pois proporcionaram uma análise detalhada do tema 
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proposto. As vozes dos estudantes estão dentro de um contexto de reivindicação, de 

tentativa de mudanças sociais, o que caracteriza um dos objetivos da História Oral, 

analisar as falas dos sujeitos para além de uma simples narrativa, compreendendo 

as inquietações dos sujeitos dentro dos quadros sociais nos quais estão inseridos. 

Vozes essenciais para compreender, por exemplo, o processo educacional, o 

espaço escolar, o Ensino de História em EJA.  

O terceiro capítulo tem por objetivo fazer uma abordagem sobre visões, 

práticas e o cotidiano escolar de professores, a partir da análise das falas de duas 

professoras da Educação de Jovens e Adultos e das observações feitas durante as 

aulas de ambas as professoras. A análise será feita no intuito de perceber como 

esses sujeitos se apropriam de materiais didáticos, da caderneta formulada para 

EJA, da forma que esses estudantes são avaliados segundo os conceitos contidos 

no Caderno VI da EJA. Será analisada também a visão delas sobre os estudantes 

da EJA, como elas percebem a relação da sala aula, e do Ensino de História com 

esses sujeitos, e de qual forma elas percebem as políticas educacionais sobre EJA. 

Será feita uma análise também de algumas questões de um determinado 

questionário aplicado nas salas onde os estudantes atuavam, este questionário é 

mesmo citado anteriormente.  

Para a realização das entrevistas, foi preciso um tempo de observação 

dessas professoras em suas rotinas de trabalho, foram realizadas conversas 

informais para que fosse feita uma maior análise dos perfis de ambas. As entrevistas 

foram feitas no espaço escolar, com duração de aproximadamente trinta minutos 

cada. Elas permitiram que seus nomes fossem utilizados para fins de identificação 

das falas, até reforçaram que era para utilizar seus verdadeiros nomes. Sendo 

assim, em respeito ao desejo das professoras, e por opção metodológica, trarei seus 

nomes no decorrer do capítulo.  São professoras da mesma escola e acumulam 

jornadas de trabalho nos três turnos, porém a EJA nesta escola está concentrada no 

noturno.  

O Colégio Estadual Teotônio Vilela encontra-se no bairro João Paulo II, 

considerado não periférico, porém, a maioria dos estudantes são de bairros 

periféricos. Em um questionário aplicado em uma das turmas de humanas que uma 

das professoras atua, os estudantes foram indagados sobre a localidade onde mora, 

o questionário foi aplicado para onze estudantes. Dos onze estudantes, dez moram 



13 
 

 
 

em bairros periféricos, ou em áreas periféricas dentro do bairro, pois alguns 

apresentaram características diferentes sobre o mesmo bairro. Sendo que um mora 

em um bairro com características que se aproximam da classe média. 

Jerusa e Cleidiane são professoras com tempos de profissão bem distintos, 

enquanto Jerusa têm 17 anos de experiência em sala de aula, Cleidiane têm 6 anos 

de atuação docente, o que vai ser um dos pontos decisivos nas divergências 

percebidas nas respostas de ambas sobre as problemáticas levantadas. A entrevista 

com Jerusa foi mais tranquila pelo fato dela dispor de uma quantidade maior de 

tempo, a conversa foi desenvolvida com mais detalhes, a outra professora precisava 

voltar para sala, e por conta disso a entrevista foi mais corrida, e com isso, creio que 

teve um déficit na entrevista, o que pode ter contribuído para que a entrevista não 

tenha sido ainda mais produtiva A princípio a entrevista estava composta por treze 

questões, um questionário que serviu para orientar o direcionamento na coleta dos 

depoimentos. Questões sobre Ensino de História em EJA e prática docente, no 

entanto outros questionamentos foram surgindo no decorrer da mesma. 

É preciso deixar definido que algumas abordagens contidas no texto, parte da 

minha experiência enquanto professor/estagiário da EJA por três anos. O que 

possibilitou um contato direto com essa modalidade de ensino, compreendendo 

alguns detalhes que não sendo professor atuando nessa modalidade, talvez não 

tivesse como perceber algumas especificidades.  
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1- ESCOLA: APROPRIAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR PROFESSORES, 

E OS REFLEXOS NO ENSINO DE HISTÓRIA EM EJA, E DENTRO DA 

SALA DE AULA. 

  

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma análise sobre alguns 

documentos relacionados a EJA, o Parecer CEB nº 11/2000, que regulamenta a 

modalidade de ensino e o Caderno VI da EJA. Dentro dessa abordagem, será feita 

em alguns momentos uma análise do Currículo de História. A análise desses 

documentos foi necessária para compreender quais as pretensões do Estado sobre 

essa modalidade de ensino. Entender como os estudantes são vistos por esses 

documentos. 

Analisando a “ideia” que a EJA deve ser desenvolvida como uma modalidade 

de educação com caráter próprio e diferenciada das demais modalidades, nota-se 

uma grande contradição. O parecer sobre EJA (CEB nº: 11/2000) aponta que essa 

modalidade de ensino, por atender a um público diferenciado com bagagem de 

experiência, deve conter características específicas: 

A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, passando a ser uma 
modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e 
médio, usufrui de uma especificidade própria que, como tal deveria 
receber um tratamento conseqüente... Ela tem, assim, um perfil 
próprio, uma feição especial diante de um processo considerado 
como medida de referência. Trata-se, pois, de um modo de existir 
com característica própria. (CNE\CEB nº 11\2000, 2). 
Não perceber o perfil distinto destes estudantes e tratar 
pedagogicamente os mesmos conteúdos como se tais alunos fossem 
crianças ou adolescentes seria contrariar mais do que um imperativo 
legal. Seria contrariar um imperativo ético. (CNE\CEB nº 11\2000, 
p.59). 

Essa característica própria da EJA trazida pelo Parecer CNE\CEB nº 11\2000), 

pode por vezes não se concretiza na prática da sala de aula, pois é comum perceber 

que a realidade da EJA na escola é a mesma tradicional do diurno, uma modalidade 

pautada nos conteúdos inseridos oficialmente no Currículo, sem que muitas vezes 

os conhecimentos prévios dos estudantes sejam considerados como o principal 

subsídio para que se alcance aprendizado. O próprio Parecer pode ser interpretado 

como contraditório quanto a essa questão, pois primeiro traz que a EJA é uma 

modalidade de educação com caráter diferenciado, com características próprias, 

mas afirma que a mesma deve seguir o modelo do Currículo de História que é 

direcionado para o Ensino Fundamental e Médio regular, pautado na LDB, e PCNs. 
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Ora, sendo a EJA uma modalidade da educação básica no interior 
das etapas fundamental e média, é lógico que deve se pautar pelos 
mesmos princípios postos na LDB. E no que se refere aos 
componentes curriculares dos seus cursos, ela toma para si as 
diretrizes curriculares nacionais destas mesmas etapas exaradas 
pela CEB/CNE. Valem, pois, para a EJA as diretrizes do ensino 
fundamental e médio. A elaboração de outras diretrizes poderia se 
configurar na criação de uma nova dualidade. (CNE\CEB nº 11\2000, 
p.56). 

Ainda que em seguida o Parecer traga que a EJA deve ser entendida como 

diferenciada, com abordagens específicas: “Contudo, este caráter lógico não 

significa uma igualdade direta quando pensada à luz da dinâmica sócio–cultural das 

fases da vida”. (CNE\CEB nº 11\2000, 56). Ainda assim, ao afirmar que a EJA deve 

seguir o currículo do Ensino fundamental e Médio, pode abrir precedentes para que 

professores levem para EJA a mesma metodologia aplicada aos estudantes das 

modalidades ditas regulares. O que vai acarretar numa grande contradição no 

ensino de História em EJA. 

É preciso, entender que a sala de aula não é constituída apenas por 

estudantes e professores, há toda uma legislação que se faz presente, que de certa 

forma dita a dinâmica da sala de aula. Professores não estão em sala apenas 

providos de seus conhecimentos próprios, é necessário seguir procedimentos 

presentes no currículo de História sobre EJA. O professor, que “obedece” certa 

demanda, assim como a escola, não debate essa grande contradição metodológica, 

tendo que seguir o currículo tradicional de História para os Ensinos Médio e 

Fundamental, fazendo com que o estudante também conviva com determinada 

realidade e documentos, Cadernos de EJA, Parecer sobre a EJA, entre outros. 

Documentos que trazem o debate da EJA de forma negligenciada, se é que pode-se 

compreender que o que estar inserido em determinados documentos como um 

debate. 

Em recente discussão, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que traz 

em seu texto discussões sobre a educação, trata a EJA da seguinte forma: 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), assegurada a todos os que 
não tiveram acesso à Educação Básica na idade adequada, incluindo 
aqueles em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 
penais, contempla as determinações curriculares previstas no Art. 26 
da Lei nº 9.394/1996 – LDB, prevendo outras estratégias no 
desenvolvimento de experiências escolares e não escolares 
necessárias para tratar as informações e construir conhecimentos. 
(MEC/BNCC, p.36) 
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Nota-se que não há um debate sobre como discutir a Educação de Jovens e 

Adultos, não enfatiza as especificidades da EJA, não traz ideias coerentes com o 

público pertencente a essa modalidade de ensino, apenas apresenta a modalidade 

assegurada por lei, porém ausenta-se do debate, o que vai abrir precedentes para a 

gestão escolar desenvolver um “ensino” completamente fora da realidade do 

estudante. Pois a falta de debate nesses documentos, faz com que gestão e 

professores desenvolvam as aulas como bem entenderem. O estudante por sua vez, 

se vê dentro de um espaço não pertencente a sua realidade, o que vai causar certo 

estranhamento diante da aula de História, pois é o espaço que não o representa, o 

que poderemos acompanhar no segundo capítulo deste texto. O ensino de História 

em EJA requer uma dinâmica diferenciada, requer uma leitura com outras 

abordagens.  

Dentro desse contexto de contradição do próprio Parecer, a falta de debate da 

BNCC,  trazer para prática da EJA uma dinâmica de modalidade com características 

próprias se torna uma tarefa complexa, pois professores e a própria lógica de escola 

muitas vezes se encontram presos à legislação, como teremos a oportunidade de 

acompanhar essa questão com mais detalhe no terceiro capítulo. Essa contradição 

que torna a EJA uma modalidade conteudista tradicional como as demais, reflete 

nos estudantes como uma modalidade que não corresponde aos seus propósitos, o 

que vai tornar a escola para este público apenas um lugar não formador de 

pensamento crítico, um lugar onde os conhecimentos prévios dos alunos, bem como 

suas experiências, estarão cada vez mais distantes. Fazendo com que o estudante 

transite em dois mundos distintos, educação escolar, e práticas para além da escola.  

A escola fora do contexto social, uma escola que não aproxima de forma significativa 

a experiência dos estudantes com os conteúdos oficiais. Entendendo que o 

estudante da EJA é um sujeito que partilha de experiências no trabalho, em casa, 

movimentos sociais, religiosos, a escola tem como dever atrelar esse “mundo” dos 

estudantes com a realidade escolar, trazendo para o cotidiano dos estudantes 

aspectos que possibilitem uma interação entre as realidades. É necessário 

questionar, como pode ter uma modalidade de educação que se propõe a 

diferenciar-se pelo caráter especifico, se a mesma segue a base nacional da LDB, e 

os PCNS? 
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Uma questão grave nessa contradição, é o que vai resultar desse problema, 

pois ao seguir o modelo tradicional, pautado em uma aula na qual o conteúdo é 

trabalhado pelo conteúdo, desconsiderando a experiência cotidiana dos estudantes, 

a EJA acaba se tornando mais um instrumento de reafirmação e fortalecimento de 

contradições sociais, econômicas, culturais e políticas nas quais se encontram os 

estudantes dessa modalidade de educação, estudantes em sua maioria, pobres, 

negros, de áreas periféricas. São estudantes frutos de uma realidade onde o 

trabalho se faz presente, cabe entender que o termo trabalho se aplica em suas 

variadas áreas, formal, informal e trabalhos domésticos. O parecer deixa essa 

questão muito definida em sua estrutura, como também deixa definido que os 

estudantes da EJA estão sendo “formados” para o mercado de trabalho, porém 

requer analisar que mercado é esse, as condições de trabalho que estão e vão estar 

inseridos esses sujeitos.   

O Parecer CNE\CEB nº 11\2000) sobre EJA traz em seu texto ideias voltadas 

para o mundo do trabalho, sua estrutura é formulada dentro de uma lógica que torna 

a EJA uma modalidade apenas a serviço da lógica das relações produtivas em 

nossa sociedade, a lógica de mercado. Um Parecer que de certa forma “estimula” 

não só o professor, mas toda a comunidade escolar assumir uma postura de 

interpretar que o estudante encontra-se e encontra sentido no ambiente escolar  

apenas por conta do trabalho, para conseguir uma colocação melhor no seu 

ambiente de trabalho, desprezando as experiências sociais dos estudantes, 

desprezando também a ideia do estudante estar inserido em uma formação, e 

buscar uma formação continuada.  Ainda que em alguns trechos traga em seu texto 

a relevância da cultura, do contexto social do estudante, o Parecer (CNE\CEB nº 

11\2000) tem como foco reafirmar que os estudantes que compõem a EJA são 

pessoas inferiores na medida que conduz o leitor ao entendimento de que os 

estudantes da EJA se caracterizam em uma lógica de: 

Muitos jovens ainda não empregados, desempregados, empregados 
em ocupações precárias e vacilantes podem encontrar nos espaços 
e tempos da EJA, seja nas funções de reparação e de equalização, 
seja na função qualificadora, um lugar de melhor capacitação para o 
mundo do trabalho e para a atribuição de significados às 
experiências sócio-culturais trazidas por eles. (CNE\CEB nº 11\2000, 
p.11). 

O Parecer CNE\CEB nº 11\2000) traz a EJA como uma solução para que se 

possa ter uma igualdade social, cultural e econômica, assumindo um discurso, ou 
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melhor, um falso discurso percebido diante das analises de estudantes e 

professores, de que a EJA vai inserir, ou aprimorar o estudante em um mercado de 

trabalho capaz de proporcionar-lhe sair da condição de subalterno para uma 

condição de superioridade. Em parte, esse discurso  acaba sendo acolhido pelos 

professores e escolas ao abordar os conteúdos contidos no currículo oficial, que por 

sua vez, têm seus interesses, e uma relação de poder incutida, e dentro desse 

contexto, são válidos os questionamentos de Tomaz Tadeu da Silva. “Qual 

conhecimento ou saber é considerado importante ou válido ou essencial para ser 

considerando parte do currículo?” (2009, p.13). Os conteúdos trazidos no currículo 

oficial, e posteriormente exposto em sala, diz muito sobre os interesses do Estado 

sobre a EJA, pois “selecionar é poder”. (2009, p.16). No entanto, um trabalho em 

conjunto da comunidade escolar, podem transformar tais conteúdos, muitas vezes 

fora do contexto, em situações de aprendizagem, fazendo com que os mesmo 

construam novas abordagens sobre determinadas questões.   

As escolas passam a ideia que é naquele espaço que o estudante vai se 

tornar uma pessoa bem sucedida economicamente, trazendo para a relação do 

trabalho formal a solução para que os estudantes consigam uma obtenção plena da 

cidadania, no entanto o que se encontra nas escolas e na sala de aula é uma 

política voltada para que aqueles estudantes se tornem ainda mais dependentes do 

trabalho, fazendo com que o sujeito não se sinta inserido dentro de uma lógica de 

exploração. A lógica desenvolvida na EJA, está justamente em “qualificar” o 

estudante, qualificar o sujeito para se aprimorar em seu trabalho ou assegurar sua 

entrada no mercado de trabalho formal. Essa questão se dá pelo fato que para a 

atual conjuntura de mercado ter mão-de-obra não qualificada é sinônimo de prejuízo 

e não obtenção de lucro, o sistema capitalista para se desenvolver e se fortalecer 

cada vez mais, precisa de uma mão-de-obra minimamente qualificada tecnicamente. 

Pois muitas vezes um operador de máquinas, uma doméstica, um zelador necessita 

tecnicamente, funcionalmente saber ler e escrever para desenvolver seus 

determinados serviços. Não que esteja desmerecendo tais profissões, mas antes de 

tudo, o sujeito deve ser inserido em uma construção coerente de seus saberes, 

oportunidades devem ser construídas, para que assim possa ter o poder de escolha. 

Segundo Umberto de Andrade Pinto:  

A implantação das redes de ensino público é uma decorrência 
histórica da consolidação do capitalismo industrial. De um lado, o 
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desenvolvimento das forças produtivas demandava trabalhadores 
com um mínimo de preparo intelectual e social para ocuparem as 
diferentes funções nos centros produtivos. (2008, p.90). 

É preciso entender que demandava e demanda essa categoria de trabalhador 

minimamente qualificado. É preciso questionar também quais funções são essas 

ocupadas por determinados sujeitos, funções geralmente subalternizadas. Sendo 

assim, fica explícito que o objetivo que recai sobre a escola pública e 

consequentemente sobre a EJA não visa fomentar a aprendizagem crítica do 

estudante, levando-o ao entendimento e problematização do  contexto social no qual 

se encontra, e assim desenvolver posturas de resistências e lutas diante dos 

problemas sociais, como isso, a função da EJA visa a formação de estudantes para 

ocupar determinadas áreas de trabalho, sendo assim, é questionável esse “mínimo 

preparo intelectual” trazido pelo autor. 

Não só esse parecer, mas também no Parecer (CEB nº 15\98), foram 

desenvolvidos pensando a ideia de tornar o ensino para esse público um ensino 

voltado para o trabalho, para alimentação do capitalismo. Mais uma vez é preciso 

chamar atenção que o problema não está em formar para o mercado de trabalho, 

pois todos os espaços formais de ensino formam em alguma medida para o 

mercado de trabalho, e sim como se dá essa “formação” e quais postos de trabalhos 

serão ocupados por tais sujeitos. Um público que se sente seduzido a voltar para 

escola, influenciado por falso discurso de ascensão social, econômica, porém, são 

inseridos em uma modalidade de ensino que reforça segregação econômica, social, 

cultural, entre outras. 

 As campanhas escolares nada mais são do que um chamado para 

condicionar os estudantes e outros sujeitos há uma lógica “produtiva”, de 

passividade diante do cenário explorador da sociedade, pois a escola determina a 

trajetória profissional ou não profissional de cada estudante, uma realidade 

totalmente distorcida do discurso voltado para a formação cidadã. Embora a nossa 

compreensão seja a de que formação cidadã perpassa pela relação com o mundo 

do trabalho, ainda mais considerando o público de trabalhadores que constitui a 

EJA, sabemos que a formação não deve ser pautada apenas em um determinado 

aspecto. E, se assim for, que essa dimensão formação/mundo do trabalho, seja 

trabalhada na amplitude das discussões teóricas existentes. É preciso desenvolver 

uma formação na qual o estudante não esteja inserido em uma ideia de passividade 

diante da sociedade e do mundo de trabalho que o mesmo está condicionado, para 
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que assim possa ampliar sua noção crítica de que  recebendo um determinado valor 

monetário, ainda assim perpassa uma prática de exploração sobre o mesmo. A 

relação trabalho\escola é algo inerente a todas as modalidades de ensino, sempre 

camuflada por um discurso de obtenção da plena cidadania. Pois em alguma medida 

ao mundo do trabalho assegura uma dimensão cidadã. Analisando outro Parecer 

(CEB nº 15\1998) sobre educação de jovens e adultos, percebe-se características 

muito semelhantes com a do Parecer (CNE\CEB nº 11\2000) atual. 

O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular (...) 
O significado desse destaque deve ser devidamente considerado: na 
medida em que o ensino médio é parte integrante da educação 
básica e que o trabalho é princípio organizador do currículo, muda 
inteiramente a noção tradicional da educação geral acadêmica ou, 
melhor dito, academicista. O trabalho já não é mais limitado ao 
ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que, 
nas sociedades contemporâneas, todos, independentemente de sua 
origem ou destino profissional, devem ser educados na perspectiva 

do trabalho... (CEB nº 15/1998) 
Nota-se que essa relação educação\trabalho está presente no currículo 

escolar, sendo assim determina a dinâmica da escola que se torna seletiva diante da 

necessidade das sociedades capitalistas, que precisam de mão-de-obra em seus 

múltiplos setores produtivos. A escola não tem a preocupação em formar pessoas 

aptas a interagir de forma significativa no âmbito social, a não ser no campo do 

trabalho.  Assim, a lógica da educação, mais especificamente da EJA, é formar para 

o mercado de trabalho, colocando o sujeito que em sua maioria é pobre, negro, 

residente em áreas periféricas sempre em condição de desvantagem, pois o 

estudante não vai aprimorar enquanto um ser crítico, ativo, ele vai ser mais um 

sujeito que mesmo com suas capacidades e resistência, vai sofrer os processos de 

tentativas de manipulação das ideias capitalistas.  

Compreendendo o conceito objeto como algo elaborado pelos documentos 

aqui discutidos, porém é necessário entender que o público da EJA é formado por 

sujeitos ativos em sua comunidade, seja por participar de movimentos sociais, 

religiosos, sindicatos, tirando do mesmo essa ideia de objeto, sustentada nos 

documentos oficiais. O sujeito é um ser com potencialidades, e seu aprendizado 

muitas vezes se dá fora, do que dentro da sala de aula. O Paulo Freire vai criticar de 

forma contundente esse não formar da criticidade nos estudantes, para ele é 

necessária uma formação “educativo-crítica” (1996, p.23), uma formação que 
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proporcione ao ser uma condição de interagir e problematizar  com o meio em que 

estar inserido. 

A relação trabalho\escola proporciona ao ensino de História em EJA, além de 

apresentar as características já citadas, essa relação vai influenciar diretamente na 

qualidade do ensino, ou melhor, na má qualidade. O outro fator que é inerente ao 

ensino de História em EJA é o tempo/aula, a carga horária no ensino de EJA é 

reduzida se comparado ao ensino no diurno, não que o problema esteja diretamente 

ligado ao tempo de cada aula, pois poderia durar a noite inteira, mas, se aula não 

dialogar com a realidade dos sujeitos na EJA, a mesma se torna vazia, os 

estudantes não atribuem significado, mais ainda assim, o tempo que se tem, muitas 

vezes é mal utilizado para que venha se concretizar um trabalho de plena qualidade.  

Outra especificidade da EJA é que por serem estudantes, em sua maioria, 

trabalhadores formais ou informais, os estudantes de EJA chegam á escola com um 

acúmulo do dia inteiro, encontram-se sim em situação de cansaço, com isso o 

professor muitas vezes por orientação da própria gestão da escola, torna o ensino 

de EJA totalmente sem qualidade, pois alegam que não podem cobrar muito do 

aluno pois eles estão cansados, “suavizando” a aula, que vai ficar comprovado nas 

falas das professoras no terceiro capítulo, que também trazem um acúmulo de 

trabalho. Embora não possam deixar despercebidas as dificuldades que os 

estudantes da EJA enfrentam para conciliar trabalho e escola, as dificuldades 

apontadas por estudantes muitas vezes são utilizadas como manobra para muitos 

professores colocá-los como vítimas, o que pode se tornar nocivo para processo de 

ensino\aprendizagem porém é uma realidade  presente no âmbito da EJA.  

Analisando a educação detectamos que a mesma se encontra em um 

verdadeiro abandono que vai das políticas públicas até a ação de muitos gestores e 

professores. Falando especificamente da EJA o problema é elevado 

consideravelmente. Professores assumem o discurso de que os estudantes de EJA 

chegam cansados na escola depois de um dia de trabalho, o que não deixa de ser 

verdade, mas o problema não está em reconhecer o cansaço e sim transformar esse 

cansaço em desculpa para desenvolver uma aula de má qualidade, comprometendo 

assim o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos em sala. 

De fato, um estudante da EJA que trabalha durante o dia não tem tempo para 

responder um questionário ou ler algum livro ou revista durante o dia, pois esse 
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estudante trabalhador só tem durante todo o dia uma ou no máximo duas horas para 

almoçar e “descansar”, seria incoerente com a proposta da modalidade EJA, solicitar 

que o mesmo deixe de fazer uma das duas coisas para realizar atividades 

relacionadas à escola. Sendo assim, as atividades propostas devem ser realizadas 

em sala, durante o tempo\aula. 

A modalidade EJA está diretamente ligada ao campo do trabalho, o público da 

EJA é um público trabalhador. No entanto, não se pode pensar a EJA como um 

instrumento apenas formador para o mercado de trabalho, é necessário 

compreender que a função primordial dessa modalidade de educação é formar o 

sujeito despertando e estimulando sua criticidade, o ato de pensar, sua forma de agir 

na dinâmica da sociedade, indo na compreensão da própria organização produtiva 

do capitalismo. 

O texto do Parecer deixa bem definido que a preocupação da EJA está ligada 

na formação para o trabalho, um trabalho subalternizado. A própria ideia de ver e 

pensar a EJA como reparação da “dívida” que o Estado tem com a educação de 

jovens e adultos, já mostra qual o caráter pensado para essa modalidade de ensino, 

é inegável que há uma dívida histórica educacional com sujeitos pobres, negros e 

trabalhadores que compõe o público da EJA, porém o parecer (CNE\CEB nº 11\2000) 

deixa entender que essa dívida é puramente econômica, estando no acesso ao 

trabalho a saída para os males causados. É preciso ressaltar que no Parecer a EJA 

aparece com um discurso de “salvação”, estando apenas nela a solução para que 

jovens e adultos alcancem uma vida digna social e economicamente. A educação, a 

ampliação do pensar e agir criticamente, não se dá apenas em sala de aula, a 

formação do sujeito deve dialogar com o meio no qual estar inserido, trabalho, 

família, religião, movimentos de bairros, estrutura do bairro. Assim o sujeito 

desenvolve significados atrelados ao que se discute em sala de aula, com a vida 

cotidiana. Partindo da análise de como ocorre o desenvolvimento das aulas, é 

perceptível que a sala de aula se torna o último dos espaços para a formação crítica 

dos estudantes. Como pode uma educação defasada, que deve seguir o padrão das 

outras modalidades de ensino, ser unicamente a solução para uma reparação 

educacional e social? Mesmo abordando em alguns momentos questões de 

valorização de cultura, a relação com o meio, o caráter do Parecer (CNE\CEB nº 
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11\2000) não deixa de ser voltado para a questão do trabalho como difusor das 

conquistas dos sujeitos.  

Nesta linha, a educação de jovens e adultos representa uma 
promessa de efetivar um caminho de desenvolvimento de todas as 
pessoas, de todas as idades. Nela, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar 

experiências e ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura. 
(CNE\CEB nº 11\2000, p.10) 

Vejamos que o Parecer além de colocar a inserção no mercado como pauta 

principal para essa modalidade de ensino, ele também parte de uma perspectiva que 

insere os estudantes dentro uma homogeneidade, desconsiderando as diferenças 

entre esses estudantes. De fato são jovens, adultos e idosos, porém com 

características pessoais, adquiridas a partir de suas experiências enquanto sujeitos. 

Ao entender que os estudantes de EJA são todos iguais, insere-se nessa 

modalidade, teorias e práticas que não atende a todos os sujeitos, fazendo com que 

ocorra uma disparidade na aprendizagem, isso quando há aprendizagem. O que 

muitas vezes abre precedentes para que o caráter da EJA venha variar de região 

para região, escola para escola.  

Sendo assim, outra questão existente na EJA é questão da autonomia de 

cada Estado sobre essa modalidade de ensino, um limite contido no texto do parecer 

sobre EJA. É necessário entender que essa autonomia pode contribuir para que 

cada Estado, cidade e até mesmo escola venha desenvolver um trabalho que não 

permita que a EJA se consolide de modo coeso, sólido, significativo para o âmbito 

nacional, o que pode ocasionar uma disparidade entre diferentes estudantes de 

diferentes regiões, lembrando que essa autonomia é limitada, ficando condicionada 

ao respeito à LDB. A autonomia seria importante e significativa, se permitisse um 

processo de estudo mais verticalizado de cada região, Estado, escola, para que 

desse estudo os estudante tivessem uma visão panorâmica de toda a sociedade, e 

pudesse partir da sua experiência para entender como se dá os procedimentos de 

formação teórica, sociais, políticos, econômicos, religiosos e culturais.  Por trás 

desse discurso falacioso de autonomia a EJA segue o currículo formal de História. 

Com isso, o que se percebe nessa autonomia é uma redução do aprendizado, 

condicionando o estudante a ficar preso ao seu mundo. No entanto, os sujeitos da 

EJA encontram-se em constante formação, e tendo acesso a informação mais gerais 

a todo tempo, seja por rádio, Tv, Internet, e de certa forma é dotado de uma 

consciência sobre o que presencia.  
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Pensar e organizar a EJA a partir das experiências dos estudantes, ancorada 

na relação com meio é proporcionar a esses sujeitos compreender os fenômenos 

sociais tendo como base as experiências do cotidiano. É compreender que seja em 

Estados diferentes, a condição de vida de sujeitos podem se repetir, independente 

da região. Compreendendo que as especificidades locais são de extrema 

importância para que o estudante alcance uma visão geral de “sociedades”. 

Os documentos que norteiam a EJA, Parecer, PCNs e os próprios cadernos 

de orientações, tendem a atender às demandas da sociedade capitalista. 

Documentos que deveriam ser elaborados de forma que, a educação que se 

apresenta com caráter conservador, se tornasse na prática uma educação 

emancipadora, proporcionando ao sujeito uma condição de liberdade intelectual. No 

entanto, são documentos que só contribuem para manter uma educação de 

estratificação, onde a escola assume o papel de dar sustentação às forças 

produtivas, determinando o direcionamento profissional de cada estudante, 

mantendo uma estrutura pautada na desigualdade. 

 

1.1- Dimensão pedagógica da EJA: Cadernos, Eixos, Tempos 

formativos. 

 

Os cadernos funcionam como uma forma de orientação para o professor, pois 

neles estão contidos os temas geradores a serem abordados, a forma de avalição, 

como proceder na avaliação dos estudantes, neles são trazidos textos nos quais o 

professor pode estar trabalhando em sala. Questões que sofrem críticas de 

professores como presenciaremos no terceiro capítulo.  

Especificamente o Caderno do Eixo Temático VI, Eixo no qual os estudantes 

se encontram no tempo formativo III, que corresponde a uma parte do ensino médio. 

O Eixo VI é voltado para as disciplinas de humanas, e linguagens. Antes de iniciar a 

análise sobre este Caderno, é preciso compreender que o significa Eixo Temático e 

tempo formativo. Está contido no Caderno: 

Os Eixos Temáticos não são séries, e sim organizadores do Tempo 
Formativo, tendo a função de sinalizar o início e o fim de cada Tempo 
Formativo; (BAHIA,SEC 2013, p.28). 

No entanto, percebe-se nas escolas  que ainda se tem a política de tratar os 

Eixos como séries, sendo que o Eixo IV é correspondente a antiga 5ª\6ª série, o Eixo 

V equivale a antiga 7ª\8ª série, ambos equivalentes aos anos do Ensino 
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Fundamental. O Eixo VI equivale a antiga Humanas, e o Eixo VII equivale a antiga 

Exatas, sendo estes dois últimos eixos correspondentes ao Ensino Médio, 

lembrando que são concluídos em dois anos, diferentemente do Ensino Médio que é 

concluído em três anos. O tempo formativo equivale as etapas de ensino, o tempo 

formativo III, por exemplo, equivale a todo o Ensino Médio. Essa realidade deixa 

definido que o ensino da EJA ainda se encontra com as mesmas características do 

antigo ensino supletivo, uma modalidade de ensino que tinha um caráter ainda mais 

técnico e mecanicista. Vale ressaltar que a educação de jovens e adultos ganha a 

nomenclatura EJA justamente com a regulamentação através do Parecer (CNE\CEB 

nº 11\2000), autores já falavam em educação de jovens e adultos, mas a sigla se 

torna presente após a regulamentação da modalidade de educação. 

Esse caderno foi elaborado pela Secretaria do Estado da Bahia e tem como 

objetivo “orientar” professores, para que o ensino se torne “significativo”. Segundo a 

SEC (Secretaria de Educação): 

O Caderno Didático é de uso exclusivo dos(as) professores(as) e 
deve ser consultado sempre, durante as Atividades Complementares 
- AC. Este instrumento ajudará a estruturar o trabalho didático 
pedagógico, possibilitando assim planejar as atividades do Tempo 
Formativo durante o estudo de cada Eixo Temático. (BAHIA\SEC. 
2013, p.2). 

Como pode-se perceber é um documento de uso obrigatório na EJA. Assim  

já se começa a pensar o porquê da sua obrigatoriedade, qual o objetivo do Estado 

em formular tal documento. O documento apesar de ter algumas ideias que 

priorizam a realidade, as experiências dos estudantes, é um documento de caráter 

tradicional, e assim como o Parecer (CNE\CEB nº 11\2000), também é um 

documento ancorado nas Leis de Diretrizes e Bases, sendo assim, mesmo 

apresentando em alguns momentos ideias diferenciadas, é um documento que 

também reforça uma estrutura tradicional do ensino de História. O currículo voltado 

para EJA deveria estar ancorado nas experiências dos estudantes, no que os 

mesmos pensam sobre História, para que assim o ensino se tornasse algo coerente, 

e não um currículo feito de cima para baixo, sem compreender quais as 

necessidades e experiência do público da EJA. Um documento feito desta forma, 

acaba generalizando, colocando os estudantes em um mesmo nível de vivência e 

conhecimento, algo prejudicial. Deveria ser desenvolvido a partir concepções 

emancipadoras de pensar e agir. Pois os saberes dos estudantes não devem ser 
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interpretados como menores ou inferiores, e sim como instrumento emancipador do 

sujeito.  

Pautado em um ensino conteudista, o Caderno deixa transparecer que o 

professor é o único detentor do conhecimento, desconsiderando que o estudante 

ainda que não tenha propriedade para falar de determinado conteúdo, mas, em 

algum momento talvez já tenha ouvido falar sobre determinada questão. Pois é um 

sujeito que está em contato com outros sujeitos, e questões sociais, é preciso 

entender que o aprendizado se dá no diálogo entre estudante, experiência e 

professor, aprendizado não é construído de forma unilateral. Sobre esse caráter 

tradicional do ensino de História e seus efeitos sobre os estudantes Luis Fernando 

Cerri (1999) chama atenção: 

O ensino tradicional (ligado também a uma concepção tradicional da 
disciplina), sem acabar, já nos deixa uma herança em dívidas: os 
alunos têm sido obrigados, ao longo do tempo, a engolir uma história 
estática, linear e cronológica, sucessão arbitrária e obrigatória de 
eventos e nomes, com pouco ou nenhum sentido para a sua vida ou 
formação intelectual. (1999, p.143). 

Além desse caráter tradicional, a ideia de valorizar as experiências dos 

estudantes também é apresentada de uma forma muito confusa nos documentos em 

tais documentos. Priorizar as experiências dos sujeitos em sala não é começar a 

explicar o conteúdo curricular e em determinado momento pedir para que o 

estudante fale sobre suas experiências. Vejamos o que diz uma das estratégias para 

o desenvolvimento da aula trazida no Caderno VI: 

O próximo passo é Problematizar os temas e conteúdos das aulas, 
para Superar a visão ingênua por uma visão crítica capaz de 
transformar o contexto vivido. Por isso, nesse momento o professor 
deve provocar para que os educandos exponham as suas opiniões 
sobre os saberes de experiência da vida, e ele só participa do 
diálogo para perguntar por que os estudantes pensam dessa forma, 
na intenção de descobrir o que fundamenta as referidas opiniões. No 
final o professor sintetiza as ideias predominantes da 
problematização;  (BAHIA\SEC. 2013, p.10). 

É preciso trazer para o debate primeiramente a fala do estudante, para que 

assim sejam desenvolvidas ideias que possam ser relacionadas com essas 

experiências. Ainda que mude o curso da aula, o professor deve partir do cotidiano 

das pessoas ali presente para construir situações de aprendizagens. É preciso 

realizar um diagnóstico sobre os estudantes. Tanto documentos quanto a ação do 

professor deve partir da prática desses indivíduos, e não de teorias acadêmicas, 

certo que ambas se auxiliam. O professor não pode depois de expor todo o 
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conteúdo, aproveitar de uma palavra do estudante para  dizer que relacionou a 

experiência com o conteúdo. É preciso construir a aula junto com a fala do 

estudante, tecer cada detalhe relacionando com as experiências, para que assim os 

mesmos sintam-se inseridos no processo histórico. 

Muitos problemas surgem quando o professor tenta fazer essa relação da 

experiência dos estudantes com os conteúdos escolares. O primeiro deles que 

aparece de forma predominante, é o apego ao documento, muitos professores se 

tornam prisioneiros de determinados documentos em sala, seja do livro didático que 

fisicamente se encontra com mais frequência em sala, seja de um documento como 

o Caderno de EJA. O professor por falta de conhecimento em relação a EJA, falta de 

formação específica para essa modalidade, acaba cumprindo de forma satisfatória 

os objetivos do Estado. O professor precisa conhecer, analisar e acima de tudo 

problematizar o documento, e não o tornar um manual de verdade única de como 

agir em sala. Outro problema presente nessa suposta relação, é o professor 

interpretar os saberes curriculares em uma escala de maior importância que os 

saberes prévios e experiências dos estudantes. É preciso compreender que não há 

um conhecimento mais importante que outro, pois ambos devem ser relacionados. 

Ainda que o público da EJA seja formado em sua maioria por estudantes com uma 

trajetória escolar “irregular”, os mesmos assim como todos os outros sujeitos são 

dotados de um pensamento histórico, e consequentemente de uma consciência de 

mundo, de sociedade que deve ser considerada pelo professor.  

A prática de muitos docentes em utilizar o passado como ponto de partida 

para explicar os conteúdos em sala, além de estar seguindo o caráter linear de 

tempo dos documentos já citados, e tendo o mesmo como “verdade”, contribui de 

forma direta para que estudantes da disciplina de História vejam a mesma como 

algo do passado, uma disciplina totalmente desconexa com a realidade não só dos 

estudantes da EJA, mas como de muitos estudantes de outras modalidades de 

ensino. O tempo presente deve ser entendido como de fundamental importância 

para que o estudante compreenda questões do passado a partir das suas vivências 

do presente, assim ele compreende as continuidades históricas. Segundo Ana Maria 

Monteiro: 

O tempo presente está presente em toda a elaboração: na 
formulação das questões, nas comparações, nas metáforas e 
analogias, nas demandas e constrangimentos das atividades 
escolares, exames e vestibulares e que, muitas vezes, restringem ou 
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dificultam o estabelecimento de relações com as questões da 
atualidade e sua problematização. (2011, p.16). 

 É necessário ter como ponto de partida a relação dos estudantes com o 

meio, para que assim eles possam compreender que História é uma continuidade. 

Segundo Cerri, (1999, 142) “quando um professor apenas reproduz um discurso 

oficial, ele não passa de um inocente útil”. Compreendendo que a sala de aula, é um 

local de formação ideológica tanto de estudantes quanto de professores, a atitude do 

professor citado por Cerri também faz com que os estudantes se tornem “inocentes 

úteis”. 

O caderno do Eixo VI da EJA, além de trazer conteúdos tradicionais, é 

composto por textos que “norteiam” os professores na hora das discussões e 

problematizações sobre um determinado tema gerador.  Nota-se aqui uma 

imposição da secretaria de educação, o professor é “obrigado” a seguir os temas 

geradores, algo que não deveria acontecer, pois deveria ser o professor, depois de 

uma sondagem em conjunto com toda escola, com a comunidade, os estudantes e 

suas condições materiais de existência, que deveria escolher tais temas geradores. 

O tema gerador imposto pela secretaria, é aquele que perpassa toda uma unidade, 

sendo que todos os conteúdos discutidos em sala devem estar dentro da 

perspectiva de um determinado tema gerador, o que na maioria das vezes não 

acontece. O problema não está em trazer o texto do tema gerador, e sim o objetivo e 

o caráter desse texto. Todo documento de caráter educacional merece uma 

interpretação sobre seu real objetivo. Assim como em livros didáticos que a 

produção contida sejam textos, imagens, as abordagens feitas sobre, por 

professores e estudantes implica em uma certa formação ideológica do pensar e do 

agir. 

 O livro didático também é um material apropriado por professores e 

estudantes, sendo assim vai influenciar de forma direta sobre o que é discutido e 

como se estabelece essa discussão. É notório um apego do professor a este 

material didático, muitas vezes sem problematização do que está inserido no 

mesmo, colaborando para o fortalecimento da ideologia de segregação inserida na 

sala. O livro didático não é uma produção isolada do contexto social, vai além da sua 

capa e folhas, há um interesse que se esconde em meio tantas imagens e palavras. 

Segundo Circe Bittencourt: “Os balanços bibliográficos mostram que houve uma 

tendência, iniciada na década de 1960, de se analisarem os conteúdos dos livros 
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escolares privilegiando a denúncia do caráter ideológico dos textos”. (2004, p.472). 

Partindo desse contexto é preciso entender que documentos como o Caderno da 

EJA também ao serem analisados proporcionam uma certa marcação ideológica, 

sendo assim, requer uma problematização sobre essa ideologia. O professor precisa 

analisar esses documentos compreendendo que os mesmos não estão desconexos 

do contexto social e cultural, é necessário analisar também o contexto histórico que 

o mesmo está inserido, começando a analisar a sua seleção, bem como o que é 

necessário para que um determinado texto esteja inserido nesse Caderno, ou nesse 

material didático, quais os critérios avaliados, quem avalia, quais os interesses na 

aprovação de determinado texto. Voltaremos com essa discussão sobre o livro, no 

terceiro capítulo, a partir das falas de professores. 

O discurso voltado para educação e especificamente para educação de 

jovens e adultos, foi e é pautado em uma ideia de inclusão social, tendo como porta 

de entrada o trabalho. A negligência histórica educacional do Estado para com os 

jovens e adultos é inegável, como já foi dito no presente trabalho. Dentro desse 

contexto, sem um efetivo de qualidade, de forma negligenciada o Estado vem 

tentando reparar essa carência. Cabe ressaltar que, embora a modalidade se 

apresente como reparatória, essas iniciativas não partiram unicamente do Estado, 

foram muitas e ferrenhas lutas dos sujeitos prejudicados, e pessoas interessadas 

para que pudessem tem acesso a uma educação de qualidade e essas mudanças 

acontecerem. Sendo assim, percebe-se uma resistência diante das manobras do 

Estado em tentar impor seus ideais. Porém, em uma sociedade extremamente 

capitalista, esse discurso de inclusão não passa de meios de tentativas de 

manipulação de uma classe aliada ao Estado para explorar ainda mais aqueles que 

têm em todo momento seus direitos negados. Porém resistindo à todas essas 

tentativas. Para Cerri,  

Uma vez no Estado, ao lado da nobreza ou não, esta classe verá 
claramente que a história é uma arma, e esta arma deverá ser 
usada para estabelecer a hegemonia burguesa, no sentido de um 
consenso social em que fica justificado o poder desta classe e seus 

aliados. (1999, p.138).  
Dentro desse contexto, é necessária a análise desse sistema capitalista, suas 

funções seus objetivos com a educação, para que assim determinados documentos 

não venham ter tanta força dentro do âmbito escolar. Há um jogo de poder inerente 

a esses documentos e materiais didáticos que não pode passar despercebido. As 
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ideologias contidas nesses documentos se apresentam de forma cada vez mais 

camufladas, nas entrelinhas, requer do professor uma formação coerente para que 

seja feita a desconstrução dessas. Esses documentos analisados até então, podem 

ser utilizados tanto para a desconstrução das ideias tidas como “verdades”, mas que 

na prática são ideias com caráter, racista, machista, discriminação religiosa e sexual. 

No entanto, podem ser usados como instrumentos de legitimação e acomodação, o 

que na maioria das vezes acontece. São documentos que ainda reproduzem o papel 

do negro, mulher, indígena, algumas regiões como inferior, sem visibilidade, e isso 

não se dar por acaso, acontece de forma proposital, justamente para fortalecer tais 

concepções ideológicas. Ainda que esses documentos apresentem pontos 

diferenciados, o seu contexto estar inserido dentro de uma História conservadora e 

tradicional. Dentro dessa lógica é que deve-se pensar, analisar esses documentos 

no contexto da sociedade como um todo, economicamente, socialmente, 

culturalmente e politicamente. 

Além de todos os problemas elencados sobre o Caderno VI da EJA, o mesmo  

ainda traz um outro problema muito grave que requer  atenção, a questão da 

avalição, a forma como os estudantes da EJA são avaliados, o que aponta se os 

mesmos estão “aptos” ou não para “passar” de um Eixo Temático para outro.  

A forma de avaliar os estudantes apesar de ter adquirido nomenclatura 

diferente, também segue o modelo anterior. Apesar de apresentar uma avaliação por 

conceitos, abandonando a questão da pontuação por nota, há a permanência do 

caráter tradicional. Avaliar um estudante através de números é quantificar o 

estudante, afirmar que seu aprendizado se resume a uma notação numérica. Com a 

orientação vigente sobre a avaliação em EJA, da SEC, os estudantes deverão ser 

avaliados por conceitos obedecendo ao modelo contido no Caderno da EJA, com 

base na seguinte legenda: 

C – Aprendizagem Construída (o estudante construiu 
satisfatoriamente aprendizagem)  
EC – Aprendizagem em Construção (o estudante construiu o 
mínimo necessário da aprendizagem)  
AC – Aprendizagem a Construir (o estudante ainda não construiu a 
aprendizagem). (BAHIA\SEC 2013, p.26). 

Esses conceitos são tão limitados quanto a forma de avaliar nas modalidades 

de ensino regulares, pois os mesmos não permitem que o professor faça uma 

avaliação significativa do estudante, compreendendo o real aprendizado do mesmo. 

Essa avaliação por conceitos é imprecisa e igualmente fragmentada, bem como não 



31 
 

 
 

indica a real percepção do desenvolvimento do estudante em sala, para Edicarla 

Marques, (2013, p.10) “O processo avaliativo permaneceu sequencial, classificatório 

e fragmentado”. Está contido nesses cadernos que o estudante para alcançar o 

conceito C, precisa apenas saber a escrita e a leitura, operações matemáticas, 

noção de tempo e espaço, e o bom comportamento em sala, que vai de se manter 

comportado à realização de todas as atividades. Ou seja, não há uma preocupação 

com desenvolvimento do indivíduo enquanto sujeito cognitivo. Assim, como em 

outras modalidades de ensino, onde a preocupação é voltada apenas no resultado, 

a avaliação na EJA não está preocupada em avaliar o porquê que o estudante ficou 

com determinado conceito ao final da unidade, transferindo apenas para o estudante 

a responsabilidade de alcançar determinado conceito. Como nas demais 

modalidades, o ensino e avalição em EJA são pautados na teoria e na prática da 

educação bancária, método duramente criticado por Freire. Esse método é baseado 

na prática do professor depositar no estudante conteúdos, e ao final de cada 

unidade retirar o “saldo parcial”, sendo que no final do ano retira-se o saldo final que 

são as notas e conceitos finais, para assim definir se os estudantes estão aptos a 

seguir para o Eixo Temático seguinte. Esse método segundo Paulo Freire é nada 

mais do que manobra para inserir o estudante em processo de acomodação, sem 

despertar do pensamento crítico, segundo o mesmo: 

O necessário é que, subordinado, embora à prática "bancária", o 
educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando 
sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de 
aventurar-se, de certa forma o "imuniza" contra o poder apassivador 
do "bancarismo". (1996, p.13). 

 Talvez a grande problemática sobre a avaliação em EJA não resida no fato 

de se atribuir notas ou conceitos, mas na compreensão de quais são as 

aprendizagens que devem ser construídas pelos estudantes nesta modalidade. Esse 

método não está preocupado em perceber e analisar o processo de aprendizagem 

do estudante, colocando-o na condição de memorizar conteúdos e de expressar seu 

“aprendizado” através de métodos tradicionais, provas e testes escritos, nesse 

contexto deixa de valorizar as competências e habilidades dos estudantes. Segundo 

Freire: 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão  - a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
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alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 
outro. (1987, p.32).  

A avaliação em EJA apresenta ainda um problema muito grave refletido 

diretamente na formação desses estudantes. Os estudantes da EJA não podem 

repetir um mesmo Eixo, exceto se o estudante acumular um número excessivo de 

faltas. Não é que a reprovação escolar seja a solução para que a educação possa 

se tornar significativa e de qualidade. No entanto, como os estudantes foram 

inseridos em lógica de educação cujo o discurso é levar o estudante a pensar que 

estudar está pautado em apenas “passar de ano”, tanto o estudante quanto o 

professor, em sua maioria não desenvolvem uma “reponsabilidade” com o 

ensino\aprendizagem. O estudante assume o discurso que não precisa se 

comprometer em sala, pois o único critério avaliativo para que ele “passe de ano” é a 

sua presença em sala, ou seja, não ter muitas faltas. O professor, por sua vez, 

adquire um discurso que “não preciso me preocupar muito” em mediar os conteúdos, 

pois só o fato dos estudantes não faltarem eles já estão aptos para o próximo Eixo 

Temático. Sendo assim, a EJA se torna apenas uma modalidade de ensino pautada 

em um falso discurso de inclusão e “reparação”.  

Sendo assim, o Caderno se torna pedagogicamente contraditório, pois em um 

momento diz que é obrigatório ter um Conselho onde são apresentados os 

Pareceres finais para determinar se o estudante segue para outro Eixo Temático ou 

fica retido, mas aponta o número de falta como o único empecilho para que o 

estudante não siga para a próxima etapa formativa Então, cabe analisar, que nesse 

Parecer Descritivo Final, me refiro ao elaborado pelo conselho formado por 

professores, contém apenas o número de faltas dos estudantes como critério 

avaliativo, sem uma análise do processo de aprendizagem do estudante. Em um 

momento o Caderno aponta que: 

No final de cada Eixo Temático, será necessária a construção do 
Parecer Descritivo Final, através do conjunto dos professores, em 
Conselho de Classe, que tomarão a decisão da progressão do 
educando para outro Tempo Formativo ou retenção, o que significa a 
permanência no mesmo Tempo Formativo; 
 (BAHIA. SEC, 2013, p.28). 

No entanto, em seguida, afirma que, “vale lembrar que não há interrupção 

entre os Eixos Temáticos, salvo se o educando apresentar um grande número de 

faltas”. (BAHIA\SEC. 2013, p.28). 

Partindo das análises do Parecer (CNE\CEB nº 11\2000), e do Caderno VI da 

EJA, e de outros documentos aqui apresentados, percebe-se que a ideologia contida 
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nesses documentos influencia diretamente no comportamento de professores e 

estudantes em sala de aula, pois são documentos que tidos como norteadores 

dessa modalidade de ensino, sendo que os mesmos devem seguir a Lei de 

Diretrizes e Bases, fazendo da EJA uma modalidade de ensino de caráter 

tradicional, fazendo com que professores utilizem práticas incoerentes em sala. 

Tornando assim essa modalidade de educação em algo desconexo da realidade dos 

estudantes, pois as contradições presentes nos documentos se fazem presentes na 

sala de aula, e professores, juntamente como toda escola, estão presos limitados a 

esses documentos. No entanto, é preciso destacar a ação de poucos professores e 

gestores que “burlam” determinados documentos. Profissionais que tentam buscar 

meios, para desenvolver de fato situações de aprendizado, possibilitando ao 

estudante construir suas inquietações sobre o meio que o mesmo está inseriso. 

Dentro desse contexto, não só a EJA, mas a educação como um todo, se 

tornou um instrumento a serviço do capitalismo, fazendo dos estudantes sujeitos  

que fortalecem o sistema através de uma educação de estratificação. Educação que 

fora as exceções, determina o espaço atuante do sujeito no modo de produção, e na 

sociedade. “Incorporar o cotidiano ao currículo significa também trabalhar com a 

historicidade e o saber do aluno” (TOURINHO. 2008, p.61). A educação, juntamente 

com os documentos que norteiam as modalidades de ensino, devem ser analisadas 

para além da educação, é necessário compreender o contexto social e histórico que 

essas modalidades estão inseridas, é necessário analisar qual a função da 

educação nas sociedades onde o capitalismo dita as regras. Sendo assim, os 

estudos sobre a educação e especificamente sobre a EJA se tornam cada vez mais 

complexos, sendo que a EJA é uma modalidade de educação escassa em termos 

de trabalhos acadêmicos para que a mesma possa ser analisada e estudada com 

maior grau de precisão, colocando os pesquisadores em condição de criar esses 

documentos. Analisando esse contexto que a EJA se encontra é necessário 

reconhecer que os estudos sobre essa modalidade ainda demandam muitas 

indagações.    
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3 - COMO OS SABERES PRÉVIOS INFLUENCIAM NA DINÂMICA DOS         

SABERES INSTITUÍDOS.  

 

Este capítulo tem por estratégia metodológica analisar as falas de dois 

estudantes da EJA, com o intuito de perceber como os estudantes estão percebendo 

o ensino de História em EJA. Analisar como os estudantes interpretam a EJA, quais 

as contribuições essa modalidade de ensino proporciona para os estudantes, 

percebendo se os estudantes entendem que seus conhecimentos prévios estão 

sendo valorizados em sala. Maria e Rodrigo estudam em escolas diferentes, ela 

estuda no Colégio Estadual Itan Guimarães, que tem um perfil de escola voltada 

para Zona Rural. Ele estuda no Colégio Estadual Teotônio Vilela, que tem um perfil 

de escola da Zona Urbana.  

A escola, e consequentemente a sala de aula, é um espaço de disputa, seja 

ela econômica, cultural, política e mesmo ideológica. É o espaço onde perpassam os 

saberes dos estudantes, professores, e os saberes instituídos, sendo assim cada um 

deve ser analisado dentro da realidade social que estão inseridos. Os estudantes 

chegam na sala de aula com definições, perspectivas, conhecimentos dos mais 

variados possíveis, saberes que entrarão em conflitos e debates. Conflitos entre os 

saberes dos estudantes, com os saberes dos professores e com os saberes 

instituídos contidos nos PCNs de História e nos caderno do Eixo VI, analisados no 

capítulo anterior. A escola é feita de normas institucionais, sendo assim, é 

necessário que os professores, juntamente com os estudantes, construam 

determinadas práticas “educacionais”, dentro dessa realidade, questões são 

levantadas acerca desse contexto, como se dá essa relação entre saberes vividos e 

saberes instituídos? Até que ponto os saberes influenciam na dinâmica de produção 

do conhecimento histórico e desenvolvimento de ambos? Como a gestão escolar e o 

professor se comportam diante desses saberes prévios dos estudantes? Como os 

estudantes reagem ao modelo de escola e modalidade de ensino que estão 

inseridos, e as práticas docentes? 

Para tentar compreender tais questionamentos, é preciso entender como os 

estudantes se comportam diante de um modelo de escola que muitas vezes 

despreza os saberes prévios dos estudantes, saberes que devem ser entendidos 

como algo fundamental no processo de aprendizagem. Segundo Freire: 
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Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais 
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com 
que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a 
ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas 
também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com 
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 
o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 2002, p.16). 

O autor dialoga diretamente com público presente nesta pesquisa, os sujeitos 

aqui em questão, são advindos em sua maioria das classes populares inseridos em 

uma realidade de trabalho formal, e não formal. No entanto, é preciso compreender 

que, mesmo os que não estão inseridos dentro da “formalidade do trabalho”, 

vivenciam através das práticas domésticas ou da relação familiar, cuidar de filhos, 

afazeres da casa, as experiências do mundo do trabalho. Analisando que tais 

sujeitos estão inseridos dentro de um discurso historicamente construído, essas 

práticas domésticas são direcionadas na maioria das vezes para o público feminino 

inserido na EJA. E para além do “mundo” do trabalho, muitas vezes são sujeitos que 

participam ou já participaram de movimentos sociais, religiosos, entre outros. Sendo 

assim, os sujeitos da Educação Jovens e Adultos (EJA), estão repletos de 

experiências, saberes e aprendizados constituídos do cotidiano. E, quando o 

docente se apega apenas ao que é instituído por quem promove as políticas 

educacionais, esses saberes são desconsiderados, fazendo com que os estudantes 

não se sintam pertencentes à escola, nem a sala de aula, os conteúdos são apenas 

conteúdos, sem uma relação com as práticas desses sujeitos.  

Analisando a fala de Maria, uma estudante da EJA, percebemos o quanto 

muito dos sujeitos trazem em suas experiências práticas sociais que lhes 

proporcionam desenvolver saberes prévios à escola. Quando pergunto a mesma se 

participa ou participou de movimentos sociais, culturais, religioso, político, ela me 

responde:  

Eu já participei, política, já fiz campanha, já trabalhei muito com ‘boca 
de urna’, fiz parte de associação de bairro, mais de 15 anos, 
Associação 1º de Maio, é... hoje eu não faço parte, eu faço parte sim 
da igreja, só da igreja né, mas de atividade assim esses tempos eu tô 
parada, ‘tô coçando’1 porque estou parada, gosto muito de 
movimento, mas meu medo é de ser presa, eu já fui.  

Então pergunto se a escola, o ensino de História em EJA que Maria está 

inserida, dialoga e faz com que a participação em movimentos sociais seja utilizada 

como forma de aprendizagem em sala de aula. Se existe uma ligação entre escola e 

                                                           
1
 Inquieta por não está participando de nenhum movimento social. 
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movimento, ou se a escola age de forma “solta”, independente, dentro de uma lógica 

unilateral desconsiderando a importância dos movimentos sociais. Então ela diz: 

 
Eu tô achando solta, eu acho... é nisso que eu queria dizer, deveriam 
né, deveria trabalhar mais, até mesmo sobre o que é uma 
associação, o que faz uma associação no bairro, se o senhor chegar 
no colégio e perguntar poucas pessoas ali vai saber, se saber, pouca 
gente vai saber, é falar o que faz uma associação, né, a gente 
trabalhar é, na associação a gente tanto se desenvolve como ajuda 
desenvolver os outros. Como, é um orgulho pra gente trabalhar ter o 
prazer de ajudar o nosso irmão ali encima naquele sofrimento, eu 
mesmo trabalhava encima da maré, (cidade de Salvador) quem viu 
sabe, viu minha cara muitas vezes na televisão, muitas vezes sendo 
presa, porque derrubavam casa de pobres encima das famílias, eu 
ficava ali dentro, a polícia me puxar, me arrastando no chão para 
puder acabar de derrubar a casa, e esse é o trabalho que eu acho, 
essas coisas tudo tem que se botar pra fora, e essas tudo tá 
encoberta, muitas coisas, não saem em jornal, não sai em televisão, 
é tudo “incubado”, pra que? Pra que as pessoas não entendam, não 
conheçam, não aprenda a se desenvolver a caminhar, e enxergar o 
seu direito, que aquilo não indigente. 

Então pergunto novamente a Maria sobre a questão da relação com a escola: 

A escola é, o que ela ensina, o que ela tá ensinando, tudo bem é 
bom, é algumas coisas que a gente tá aprendendo em História, mas 
ainda não é o suficiente, ainda não é a parte que eu penso, qual seu 
direito? Você sabe qual seu direito? Parar assim, para conversar com 
o aluno, o professor também não é o culpado, a culpa vem de lá, de 
longe.”  

A fala de Maria traz para o debate a questão de que ela é uma pessoa 

oriunda de movimentos políticos, de associação de bairro, e isso contribuiu para que  

obtivesse muita experiência, e saberes, saberes esses que fizeram da mesma uma 

pessoa atuante, e de uma consciência crítica sobre determinados acontecimentos 

na sociedade. Não estamos falando de qualquer Associação, o nome da associação 

a qual a depoente construiu sua experiência, é diretamente ligado a questão do 

trabalho, pois traz a data do dia do trabalhador, ela se sentia pertencente ao 

determinado espaço, pois era uma forma de ajudar ao outro, e se ajudar, um 

entendimento de coletividade. E a escola, as práticas desenvolvidas no ensino da 

EJA simplesmente agem com indiferença, desprezando todo um processo histórico 

da Maria, uma mulher que foi até mesmo presa enquanto associada por defender 

seus ideais.  

Ela entende que a escola é algo bom, mas que está muito longe de ser o 

ideal, de se preocupar com o que os estudantes trazem de conhecimento prévio 

para sala de aula, e consequentemente com suas práticas fora dos muros da escola. 
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Interessante que ao mesmo tempo que ela critica a escola, ela entende que o 

problema está muito além da atuação do professor, e percebe que há algo acima, no 

caso as políticas públicas voltadas para  educação, algo com um poder capaz de 

interferir e tornar a escola deficiente. Sendo assim é preciso analisar qual modelo de 

educação está sendo desenvolvido no Ensino de História em EJA, quais os 

interesses envolvidos nesse processo. Será por mera distração ou há uma 

intencionalidade na não valorização dos saberes prévios dos estudantes? 

Maria, uma mulher negra, com 64 anos, de região periférica tem consciência 

de entender que o que está posto na sociedade, na educação, não é o caminho para 

uma saída onde na qual a desigualdade social deixe de existir. Que sua condição de 

mulher negra é alvo de repressão e discriminação, que a distribuição de renda é um 

problema social, que afeta os sujeitos subalternizados socialmente. Segundo ela: 

“Minha idade é 64 anos... sou negra, graças a Deus, sou ‘negona’, filhas de pais 

‘índios’ com africano, meu pai era de origem africana, e minha mãe índia.” Então 

pergunto como ela vê a questão do negro o do índio na sociedade. 

 
Eu vejo como meio discriminada, o negro passa muito discriminado 
ainda, por que muito se comenta que o racismo já melhorou, não é 
mais como antigamente, mas é sim, continua, embaixo do tapete, 
mas continua, e se for procurar ver, tá pior do que o que era, se a 
gente parar pra pensar tá o que era, por quê na origem africana o 
negro ainda é muito massacrado como agora mesmo eu tô vendo aí 
quantos homens negros estão morrendo, estão morrendo não, estão 
matando, e mulheres, os desleixo dos presos, o racismo, a 
indiferença.  

Com 64 anos, Maria já esteve envolvida em diversas questões relacionadas a 

exploração, discriminação, e tais questões possibilitou a mesma fazer uma relação 

de um passado imerso a desigualdades, com o presente. Presente esse que ela 

entende que as mudanças foram poucas, o que vai refletir em sua vida como algo 

negativo. Interessante compreender também na fala da Maria, que os sujeitos em 

desvantagens inseridos dentro desse processo, vítimas de ações concretas e 

direcionadas, são reféns de atitudes que vão estar inserindo o negro dentro dessa 

complexa relação de desigualdade. Compreende-se também que mesmo 

entendendo o negro como vítima de tais ações, Maria não enxerga o negro como 

passivo, dominado, são pessoas que resistem, lutam por seus direitos, como a 

mesma afirma tanto nesta fala, quanto em outras.     
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Dialogando com outro estudante, sobre a questão da etnia qual se sente 

pertencente, Rodrigo, de 19 anos que também se considera “descendente” de 

africanos com indígenas, e que igualmente reside em um bairro periférico, diz o 

seguinte: 

Rapaz eu me defino indígena, negro, metade. Minha avó era 
indígena... rapaz acho que hoje em dia o  indígena, nem existe, 
existe umas “tribos” assim, mas aceitação assim se você é, viver na 
sociedade não existe não, por que a sociedade é outro mundo, e ali 
indígena é outra coisa... é tanto que eu tava falando recentemente 
com um amigo meu, o negro tem preconceito sim, racismo, sabe, a 
sociedade diferencia negro e branco, mas para mim é tudo igual 
mesmo, se levar um tiro vai sangrar os dois. 

Percebemos que, apesar da diferença de idade, ambos se sentem 

pertencentes as mesmas “descendências”, e os mesmos entendem que o 

preconceito, o racismo se encontra presente até os dias atuais. Na fala dos dois o 

negro aparece em lugares subalternizados. No entanto, as falas de ambos divergem  

em abordar a questão do racismo, e a própria atuação do negro na sociedade. 

Enquanto a Maria entende o negro como um sujeito que resiste, protagonista de 

suas lutas, o Rodrigo entende o negro como passivo, com o agravante de entender 

que o negro é formulador do próprio racismo. Maria compreende as diferenças entre 

classes, etnias, Rodrigo pensa dentro uma lógica de senso comum, onde todos são 

iguais, ideia que só faz reafirmar a discriminação e a negação da luta dos negros.  

Enquanto a Maria tem uma consciência racial bem definida, o Rodrigo traz ideias 

bastante preocupantes, a Maria afirma que é descendente de negro com indígena, 

tem a plena consciência que é negra e se identifica enquanto tal. Já o Rodrigo, além 

de não ter uma definição étnica, compreende que mesmo sendo descendente 

indígena, para ele não existem mais esses povos, e ainda traz o indígena como 

objetos, “tribos” fora da sociedade.   

Vejamos que as experiências da Maria, permitem a ela uma visão 

diferenciada do Rodrigo, pois cada detalhe vivido pela mesma, fez com que 

interpretasse que as questões relacionadas ao negro, as condições de 

desigualdades, estão dentro de um processo de construção social. Através da sua 

luta diária, da sua resistência, Maria compreende que o negro pode ser protagonista 

de uma mudança. O interessante, é perceber que esse aprendizado se deu muito 

mais fora, do que dentro do espaço escolar, já que a ela passou a maior parte da 

sua vida sem frequentar a escola. Já o Rodrigo, que nunca parou de estudar, tem 

uma visão contrária a da Maria. Ainda que entendemos que o aprendizado não se 
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dá apenas no ambiente escolar, e a percepção da Maria deixa essa questão bem 

definida, não tem como negar, que parte dessa visão do Rodrigo perpassa pela 

escola, e consequentemente pelo ensino de história que o mesmo obteve. A Maria 

pensa de forma emancipada, o Rodrigo apresenta uma concepção muito ligada com 

o que é desenvolvido na escola. Sendo assim, o ensino de História, deveria ser 

desenvolvido com objetivo de fazer com que o Rodrigo pense de forma coerente. 

A Maria deixa bem definida sua coerência no pensar e agir, pensa de forma 

emancipadora. Percebe-se que ela transita entre presente e passado percebendo as 

continuidades em relação ao negro, desenvolvendo uma consciência sobre tais 

acontecimentos históricos. A mesma não parte de um discurso de reprodução, ela 

constrói seu próprio discurso, o Rodrigo muito mais reproduz o racismo do que 

compreende como um problema social. Sendo assim a Maria consegue não só se 

perceber enquanto mulher negra, mas a dimensão histórica das questões 

envolvidas, como isso a Maria tem uma consciência histórica em formação, porém 

solida. Cerri parafraseando Rusen, Angvik e Borries, afirma que: 

A consciência história pode ser definida como “a suma das 
operações mentais com as quais os homens interpretam a sua 
experiência de evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de 
tal forma que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no 
tempo” ou ainda “o grau de consciência da relação entre o passado, 
o presente e o futuro”. (2010, p.268). 

O objetivo não é fazer uma crítica ao modo de pensar desse sujeito e sim 

compreender que são ideias formadas, e que foram formadas em determinados 

espaços, como a escola por exemplo. A escola, o livro didático, trazem a imagem do 

negro de uma forma inferiorizada, e a imagem do indígena, como algo do outro 

mundo que deixou de existir, são saberes instituídos que afetam o modo de pensar e 

agir dos sujeitos inseridos no ensino de EJA. A visão estereotipada do indígena o do 

negro é algo presente desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, e acompanha 

o sujeito por toda sua trajetória, a não ser que o mesmo busque e encontre outros  

aparatos para mudar tal visão. “Currículos e manuais didáticos que silenciam e 

chegam até a omitir a condição de sujeitos históricos às populações negras e 

ameríndias têm contribuído para elevar os índices de evasão e repetência de 

crianças provenientes dos estratos sociais mais pobres”. (FERNANDES 2005, p. 

380). O autor ainda traz a relação da evasão escolar entre estudantes negros e 

estudantes brancos, e explica o porquê de uma quantidade maior de estudantes 

negros evadirem da escola. 
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Pesquisas já realizadas pela Fundação Carlos Chagas (1987) têm 
demonstrado o quanto nossa escola ainda não aprendeu a conviver 
com a diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos 
setores subalternos da sociedade. Os dados revelam que a criança 
negra apresenta índices de evasão e repetência maiores do que os 
apresentados pelas brancas. A razão disso tudo, segundo a 
pesquisa, era devido aos seguintes fatores: conteúdo eurocêntrico do 
currículo escolar e dos livros didáticos e programas educativos, 
aliados ao comportamento diferenciado do corpo docente das 
escolas diante de crianças negras e brancas. (FERNANDES 2005, p. 
381) 

 É necessário pensar essas questões compreendendo que há um jogo 

ideológico presente em tudo o que diz respeito a escola, as imagens e textos 

contidos no livro didático. E que essas dimensões são frutos de um conjunto de 

interesses que o Estado tem a pretensão de desenvolver no ambiente escolar e 

junto aos sujeitos nela inseridos, fazendo com que aconteça uma reafirmação de 

lugares, pois se o estudante evade da escola é porque a mesma não lhe representa, 

então a forma de resistir a tal modelo educacional muitas vezes é evadindo, porém é 

preciso se questionar, em quais espaços se encontra o estudante que evadiu?  

A escola deveria fazer a função oposta, contribuindo para que esses 

estudantes dialoguem com suas experiências, seus saberes vividos com os saberes 

instituídos, e assim tornando o ensino de História em EJA algo significativo. No 

entanto, muitas vezes o professor se fecha, não dialoga com os estudantes, 

entendendo que ele é o dono do saber, e os estudantes são apenas receptores de 

determinados conhecimentos. Para Freire: 

O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao 
texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se 
estivesse recitando-as de memória – não percebe, quando realmente 
existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no 
país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão mas 
raramente ensaia algo pessoal. Fala bonito de dialética, mas pensa 
mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros todos a cuja 
leitura dedica tempo farto, nada devessem ter com realidade de seu 
mundo. A realidade com que eles têm que ver é a realidade 
idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um lado aí, 
desconectado do concreto. (FREIRE, 2002, p.14). 

Dentro desse contexto, a escola não assume uma função social de 

transformar o sujeito, contribuir para que o mesmo adquira um emancipar do pensar 

e agir. Tanto o Rodrigo, quanto a Maria, são sujeitos com consciência dentro do 

processo que estão inseridos, porém a escola não contribui de forma satisfatória 

para que os mesmos possam tecer uma relação dos conhecimentos com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. A presença do estudante em sala de aula 
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não pode e nem deve ser transformada em algo técnico, mecânico, onde o 

estudante é condicionado a técnicas de memorização. Abrimos um parêntese para 

que não confundirmos memorização, com memória, pois a utilização desta no 

Ensino de História é de extrema importância para que se venha ter aprendizagens 

significativas. “A memória tem uma ligação direta, afetiva, com o passado pois ela é 

antes de tudo memória individual, lembrança pessoal de eventos vividos” 

(JOUTARD. 2007, p.1).  Como estamos falando de sujeitos da EJA, sendo que 

muitos desses sujeitos se encontram em maior faixa etária que muitos estudantes de 

outras modalidades de ensino, o uso da memória, dos acontecimentos passados, 

devem ser considerados em sala, pois além do presente, é também no passado que 

as experiências são construídas, seja um passado recente, ou mais distante. A 

trajetória de vida desses sujeitos é marcada por detalhes que os permitem traçar 

uma comparação do presente com o passado. O que critica-se aqui é a 

memorização de conteúdos no ensino de História.   

A memorização mecânica da descrição do elo não se constitui em 
conhecimento do objeto. Por isso, é que a leitura de um texto, 
tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de 
memorizá-la, nem é real leitura, nem dela portanto resulta o 
conhecimento do objeto de que o texto fala. (Freire, 1989, p.12) 

É necessário que o estudante, junto com o docente, problematize o que estar 

sendo posto, uma problematização que parta da sua realidade, da sua visão de 

sociedade. Para  Freire 

Desde o começo, na prática democrática e critica, leitura do mundo e 
a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando da 
leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos 
à experiência comum dos alfabetizandos e não de palavras e de 
temas apenas ligados à experiência do educador. (Freire 1989, p.18). 

Se assim for, a discussão em sala de aula ao partir apenas da experiência do 

docente, dos saberes instituídos, faz com que os saberes vividos dos estudantes 

sejam inseridos dentro de um sistema de invisibilidade. É dentro desse contexto, 

dessa prática de desprezar os saberes dos educandos que é apresentada uma das 

formas nas quais a escola desenvolve o processo de descaracterização do 

estudante enquanto sujeito, tornando-o objetos. É preciso compreender que: 

Levar em conta o universo da criança ou do adolescente não é, pois, 
abdicar do rigor intelectual ou do valor do conhecimento histórico, 
mas garantir que a apropriação deste conhecimento ocorra 
permeada de sentido e significação, resultando em sólidas 
aprendizagens. (CAIMI 2006, p.24).  
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Ainda que falando de crianças e adolescentes, o raciocínio da autora dialoga 

perfeitamente com o público da EJA, não que sejam crianças, mas na lógica de 

trazer as experiências dos estudantes para que assim o aprendizado se torne um 

fator de mudanças coerentes para os estudantes, compreendendo que saberes 

instituídos, devem ser contextualizados com os saberes vividos dos estudantes. 

No entanto, é preciso entender que muitos desses sujeitos, não são passivos 

a esse processo, resistem, sejam através da evasão escolar, da repetição do 

mesmo ano, ou ainda quando procuram meios para tentar mudar a realidade, uma 

dessas manobras é a busca por conhecimento para além da sala de aula, essa 

questão nos permite entender que muitos desses estudantes não estão satisfeitos 

com o ensino da EJA, mais especificamente com o ensino de História, questionam 

sobre o ensino que está sendo desenvolvido, ou melhor, questionam o ensino que 

não está sendo desenvolvido, pois um ensino se torna presente se houver 

aprendizado. Para Rodrigo: 

Eu acho que a História no EJA, da formação do EJA no caso, do 
ensino, tinha que ampliar a verdade hoje que a gente tá vendo, não o 
passado, o passado já passou, acabou, a gente tem que ver hoje o 
que tá acontecendo, dizer a verdade, botar na cara do aluno, o que a 
gente tá passando, o sistema que a gente tá passando.  

Percebemos aqui que para o Rodrigo a História é algo do passado, ou ao 

menos, é assim que está sendo estuda na escola. Infelizmente essa é uma visão 

construída em muitos estudantes na disciplina de História. O currículo formal de 

História tem um caráter voltado para estudar o passado sem contextualizar com 

elementos do presente, o estudo do passado com a contextualização do presente,  

permiti que o estudante amplie seu campo de visão para entender as continuidades, 

rupturas, e transformações da História. É indispensável que o sujeito possa fazer 

uma relação do seu tempo e espaço com outros tempos e espaços, pois assim ele 

desenvolve a capacidade de analisar historicamente as questões sociais que está 

envolvido, e assim se tornar um sujeito capaz de provocar mudanças dentro do 

processo. “Aprender História é discutir evidencias, levantar hipóteses, dialogar com 

os sujeitos, os tempos e espaços históricos. É olhar para o outro em tempos e 

espaços diversos.” (CAINELLI 2012, p.180). Então questiono o Rodrigo se muitos 

acontecimentos que estão presentes, não são de certa forma uma herança do 

passado, ele diz: 

Em algumas coisas são, mas nem tudo porque, você pega a 
revolução industrial a da substituição do homem pela máquina, né, 
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têm algumas coisas de fato, sabe? Mas principalmente a escravidão, 
que a gente é escravo, a escravidão não acabou, mas a gente não 
tem que viver o passado, a gente tem que ver o agora, ver o que tá 
acontecendo hoje, não que há que os “índios” era dessa forma, há 
que os negros eles eram “escravos”, todo mundo sabe, e viveu a 
escravidão, passou aquilo, hoje é como eu falei, o preconceito é 
criado pelo homem, sua mente que cria o preconceito, se você entrar 
no lugar as pessoas vão te olhar diferente, outra vai lhe olhar de 
outra, outras vão lhe chutar, não depende do outro, há eu sou assim, 
não, é sua mente que cria o racismo, até você mesmo cria o racismo, 
o preconceito, é, já que ninguém me aceita na sociedade, vou ser 
ladrão, vou ser, é você que tá criando em sua mente, tudo depende 
de você.  

No primeiro momento desta fala, o Rodrigo apresenta a necessidade do 

ensino de História em EJA de contextualizar o passado com o presente, ele 

demostra uma enorme preocupação com a questão do presente que está inserido. O 

passado discutido pelo passado, não faz o estudante se sentir pertencente ao 

processo histórico, e assim os estudantes vão entender que História é algo apenas 

para estudar o passado. Porém, do meio para o final da fala ele assume uma 

postura no modo de pensar preocupante e perigosa, presente também em outra fala, 

pois considera que a questão do racismo é algo criado pela mente de quem sofre o 

racismo, ele traz o sujeito dentro de uma lógica de complexo de inferioridade. Essa 

questão é perigosa pelo fato dele não ter o conhecimento de que o discurso do 

racismo não é formulado pelo negro, e sim por muitos brancos, racistas.  

Dentro desse contexto, percebemos mais uma vez o fracasso da escola, não 

que a formação de identidade do sujeito se dê apenas no espaço da sala de aula, os 

espaços que ele ocupa fora dela também estão presentes em sua formação. Porém, 

quando a escola, o professor de História traz o negro em variados conteúdos 

instituídos sempre em papel de inferioridade, não contextualiza a escravidão 

colonial, por exemplo, a escola contribui diretamente para que o estudante 

compreenda que os negros tem um complexo de inferioridade, sendo eles os 

criadores do racismo. Sendo assim, a escola não pode fugir ao debate. Certo que 

algumas discussões vem sendo realizadas em algumas escolas sobre a questão 

racial, no entanto, é preciso questionar a natureza desse debate. Um debate sobre a 

questão racial sem uma contextualização do negro enquanto protagonista de lutas, 

de mudança social, serve apenas para reforçar estereótipos, fazendo com que haja 

uma negação de sujeitos negros enquanto sua etnia.  
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Assim como o Rodrigo, Maria também entende que a escravidão não acabou, 

e que os negros permanecem escravizados. Para ela: 

Eu sofri muito na vida, eu fui criada como escrava, desde os 4 anos 
de idade eu trabalhei com porco, trabalhei com gado, trabalhei com 
ovelha, com tudo, fui muito maltratada apanhava muito, hoje ainda 
tenho cicatriz de porrada, e essa cicatriz não fica só na carne, ela 
fica, ela passa pra dentro também, fica no coração da gente... 
quando você esquece seu passado, você começa a pisar nos outros, 
e isso eu não quero nunca na vida, eu quero sempre lembrar de 
onde eu vim, quem eu sou... mas não esqueço das surras de 
2‘ingaço de licurí’, de vaqueta vermelha, eu apanhei de tudo... 

Então questiono se para ela esse processo continua existindo com outras 

crianças, jovens, ela responde: 

Continua, continua, e não vai longe não, se o senhor entrar aqui 
nessas roças, aqui ‘nesses interior’, senhor ainda ver patrão, patrão e 
patroas ainda fazendo das empregadas, escravas, aí quando chega 
uma pessoa, eles tratam bem, pra pensar que não existe, mas existe. 

Então pergunto se no ensino de EJA estão sendo debatidas essas questões: 

exploração do trabalho infantil, trabalho com caráter de escravização, como está a 

relação da disciplina de História em EJA com tais ações.  

Eu não estou achando que debate, não, se debate nunca chegou pra 
mim entender, ela (escola) precisa se ‘exprimir’ mais, se declarar 
mais para as pessoas, porque tem coisas que eu mesmo no EJA 
ainda não entendo, ainda tô procurando entender, e outras pessoas 
como eu também ainda não sabe qual é seu devido lugar direitinho, 
qual é seu direito, isso precisa esclarecer mais, de saber o direito da 
gente, estamos precisando mais e mais estamos precisando. 

A escola mais uma vez se torna ausente em debater determinados assuntos 

do presente, deixa de contextualizar o papel social dos negros, e assim os 

estudantes sempre vão está reforçando o discurso de inferioridade. Não que seja 

mentira, que pessoas ainda vivem em condições de escravização, porém é preciso 

entender que o processo de escravização pautado na “propriedade”, que iniciou no 

período colonial, institucionalmente termina no século XIX, e que isso foi o resultado 

de muita luta e resistência dos negros, certo que práticas perduram até os dias 

atuais. É preciso compreender que o modo de exploração contemporâneo em muito 

se diferencia do período colonial, e o estudante precisa compreender essa 

transformação, até mesmo para saber como resistir diante de tal problema.  Maria 

tem uma visão, uma crítica pertinente ao processo de escravização, no qual não 

apenas crianças são exploradas, e segue sendo explorada em sua vida adulta, tanto 

que ela relembra das surras que levava de seu patrão, e o que percebemos é que 

                                                           
2
 Parte do licurizeiro utilizada para castigar fisicamente uma pessoa. 
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ela entende que ser submetida a esse processo, não só seu corpo é marcado por 

toda vida, mais essa condição de escravização interfere principalmente no 

psicológico daqueles sofrem tais ações, o que vai consequente influenciar na forma 

de agir e pensar do negro na sociedade. 

Percebemos também que ao se ausentar de tal debate, a escola não contribui 

para que o estudante desenvolva uma contextualização dessa exploração com os 

variados lugares e setores da sociedade. Maria deixa  compreender em sua fala que 

para ela a exploração do trabalho acontece apenas na zona rural, em pequenas 

cidades do interior, é óbvio que ela tem uma visão geral dessa exploração, uma 

consciência de como essa exploração atinge a todos aqueles que têm seus direitos 

negados, mas deixa perceber que não tem uma prática para desenvolver o diálogo 

dessa exploração infantil, trabalhista em determinados espaços sociais, urbanos, por 

exemplo. 

Mas a escola, o ensino de História em EJA deve despertar no estudante que 

os negros não foram e não são passivos a tais processos de escravização, é preciso 

que os estudantes tenham uma visão de mudança, para que não confunda 

exploração, com escravização. Como percebemos nas falas da Maria e do Rodrigo, 

certo que com visões divergentes de determinados assuntos, mas são sujeitos 

resistentes que buscam uma mudança na estrutura social que estão inseridos, é 

perceptível o incomodo na fala de ambos, sinal que não são passivos, porém as 

práticas escolares que estão submetidos, fazem com que principalmente o Rodrigo 

pense dentro de uma perspectiva de inferioridade. Maria entende que não se pode 

esquecer o passado, para que não haja uma mudança do discurso, onde 

“opressores, virem oprimidos, e oprimidos virem opressores”, quando ela assume 

essa postura, ela não estar preocupada apenas com sua realidade de vida, ela 

busca por equidade entre os sujeitos. Porém, a escola não faz com que ela e nem o 

Rodrigo se sintam seguros em mudar. 

Maria aponta um dos fracassos da EJA através das relações econômicas 

estabelecidas, da corrupção: 

Sou ‘classe baixa’, eu vivo com o mínimo, que só se espremendo 
para dar um mês (...) uns com tanto outros sem nada, tem horas que 
fico pensando assim (...) têm dias que não tenho dinheiro para 
comprar um pão, e uma pessoa com milhões, e milhões, com 
bilhões, melhor dizendo uma pessoa pra uma família com bilhões, e 
a gente aqui que não tem dinheiro. Quem faz a cadeira que o 
presidente, o deputado estar sentando? São eles? na minha visão, 
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quem estar roubando e foi preso, tira tudo o que ele levou, bota no 
lugar, pra depois distribuir, pra ver onde foi que fez falta aquilo ali, 
principalmente do bolso do pobre. Uma mulher foi presa e continua 
presa por conta de um pacote de fubá, vejo quem rouba bilhões fora 
da cadeia. E essas coisas que eu quero entender, e muita gente no 

EJA quer entender, essa ‘indiferença’”. (injustiça).  
Como percebe-se na fala de Maria, ela tem sim uma consciência de classe, 

que não é considerada em sala de aula. O Ensino de História em EJA poderia 

proporcionar para ela um maior entendimento sobre a realidade social, econômica, e 

assim ela teria mais autonomia para tentar mudar tal processo. Porém, a EJA está 

fazendo justamente o contrário. É preciso entender, que essa consciência tanto dela 

quanto do Rodrigo, não foram adquiridas na sala de aula de EJA, analisando a fala 

de ambos até aqui, percebemos que a escola é quem menos contribui para que os 

estudantes venham a desenvolver consciência crítica do meio que estão inseridos, a 

escola precisa dialogar com os estudantes, para que assim seja possível um 

trabalho em conjunto, aproximando-se da noção de coletividade que a Maria 

percebe na Associação de bairro. Porém é preciso pensar também que, a falta de 

uma escola que dialogue com os estudantes da EJA, talvez seja o que impulsiona os 

estudantes a buscarem uma consciência crítica para além da sala de aula. No 

entanto, isso se torna um perigo, pois muitos dos estudantes não fazem essa busca 

externa, se tornando reféns apenas dos conteúdos oficializados.   

 Dentro desse contexto, o estudante muitas vezes é taxado de não querer 

nada, e no caso da EJA, com o agravante por serem inseridos dentro de uma lógica 

de cansaço, pois são trabalhadores, e chegam à noite na escola com a carga de um 

dia de trabalho., o que pode influenciar para que o estudante não se concentre tanto 

na aula. O objetivo aqui não é apontar culpados, pois muitos dos professores em 

EJA, também trazem para noite muitas vezes uma carga horária de trabalho 

exaustiva, como veremos no terceiro capítulo. Professores que ensinam nos três 

turnos, muitas vezes em mais de uma escola, não porque querem, mas sim por 

tentar atender as necessidades de sobrevivência, dentro de uma lógica de profissão 

desvalorizada por quem elabora as leis educacionais. Dentro desse contexto, a sala 

de aula da EJA vai se tornando uma tortura tanto para o estudante, quanto para 

muitos professores.   

Essa lógica do cansaço do estudante, utilizada muitas vezes para distorcer o 

ensino de História em EJA perde “legitimidade” quando fazemos a seguinte 

pergunta: Como explicar sujeitos que vão para aula, e ainda buscar o conhecimento 
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para além da escola? Pergunto a Rodrigo se ele busca, tem acesso a outras leituras 

para além da escola, quais leituras ele faz, e se faz, o que ele tira de aprendizado: 

Sociologia, filosofia, ocultismo, rapaz, eu acho que o que eu leio, as 
coisas que eu leio, é, se baseia muito na vida, sabe? Coisas que a 
gente vive, principalmente, quando a gente ler cada parte ali, da pra 
ver o que a gente vive hoje em dia, é como eu citei que Karl Marx 
fala do poder, né? Ele fala é, da forma que o cidadão é escravizado, 
não pelo sistema, a gente é escravizado pelo dinheiro, quanto mais a 
gente tem, mais a gente quer. Então o trabalhador no caso, é, ele tá 
visando ali, ele tá trabalhando só para ganhar dinheiro, mas na 
verdade ele tá morrendo por dentro, é, o livro ele fala mais ou menos 
isso, e sempre vai haver outros homens com poder. É como falei 
com um amigo meu, o filme que eu assisti, é, o nome do filme é, “o 
livro de Eli”, ele quer dizer que o cara quer pegar a bíblia ali pra ele 
manter o controle sobre outras pessoas, ele queria ter o 
conhecimento porque ninguém sabia ler, então ele queria ter o poder. 
O problema do homem é querer ter o poder, ser maior que todo 
mundo. Conhecimento é poder, mas tem que ser um poder limitado. 
Eu conheço uma coisa, você não conhece, então eu vou querer lhe 
passar. A gente tem que saber tolerar o poder, não expandir o poder. 
Ele (“o homem”) usa a intolerância.  

Com as leituras feitas, para além da escola, o Rodrigo desenvolve a 

consciência sobre determinadas questões que envolve o capitalismo, a exploração 

do sujeito, da classe trabalhadora. Ele consegue adquirir uma consciência para além 

das relações econômicas, ele entende que conhecimento é poder, mas também 

entende que esse usado de forma equivocada provoca uma dominação de 

determinadas pessoas.  No entanto, ele não consegue perceber que a escola, 

espaço no qual o Estado impõe seus interesses, utilizando um poder muitas vezes 

equivocado, fazendo com que muitos professores desenvolvam em sala de aula os 

objetivos do Estado sobre a educação. Sem desprezar a autonomia, e a consciência 

do professor, mas muitas vezes o mesmo reforça o poder do Estado sobre a 

educação.  Sendo assim, o espaço escolar se torna uma arma nas mãos de quem 

detém o poder, pois a escola muitas vezes é utilizada para que o sujeito permaneça 

sempre na mesma condição social, reforçando o sistema de exploração sobre o 

sujeito. A escola muitas vezes não dialoga para que os saberes dos estudantes 

sejam uma ferramenta para que o mesmo interprete e entenda que a própria escola 

está inserida dentro de uma relação de poder.   

Pergunto se a escola, o ensino de História em EJA contribui para que ele 

busque outras leituras, e qual a relação que ele faz com o saber instituído, (escolar, 

curricular) e o saber vivido.  “Não, a escola não, não de jeito nenhum... a escola hoje 

é para conseguir a ficha 19 no caso, mas se você quer conhecimento mesmo, você 
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tem que buscar fora, tudo depende de você, não depende da escola...”O Rodrigo 

entende que o conhecimento adquirido fora da escola é mais eficaz, pois este 

conhecimento lhe proporciona uma ampla visão de mundo, despertando para 

consciência do que é ser sujeito, uma consciência crítica sobre os problemas 

sociais, algo que a escola não o proporciona, o ensino de História em EJA não 

funciona, ou melhor, funciona a serviço do Estado.  

Quando ele afirma que a escola não contribui para que ele desperte para 

buscar tais leituras, ele deixa de perceber que é justamente a escola, mais de uma 

forma negativa, são as falhas escolares, junto com seu desejo de conhecer, que o 

faz ir mais além, é a sua inquietação diante do processo educacional que estar 

inserido, que serve de impulso para leituras extraescolares. No entanto, ele entende 

que a escola não contribui de forma positiva para que ele desperte tal consciência. 

Esta fala do Rodrigo, também traz algo muito perigoso, pois quando ele interpreta 

que depende unicamente do sujeito para buscar o conhecimento fora da escola, ele 

desconsidera o meio de subalternidade que muitos estudantes estão inseridos, bem 

como o acesso a bens culturais. Durante a entrevista ele afirma que a Internet está 

acessível para todos, porém não é verdade, certo que a mesma se tornou muito 

mais acessível, o que não significa dizer que todos compartilham dessa 

acessibilidade, e muitas vezes quando tem o acesso a utilização é para outros fins. 

A escola deveria desenvolver junto ao estudante uma conscientização da utilização 

da internet, para que assim, os estudantes possa garantir um maior campo de 

conhecimento. Pois acesso a Internet muitas vezes não é igual a conhecimento 

significativo No entanto, para Silva e Carvalho: 

O livro didático ainda se constitui no principal recurso de 
direcionamento de professores e alunos em sua prática pedagógica e 
atividades escolares. Os professores utilizam o livro didático como 
principal manual de orientação sua aula e os alunos são orientados 
para a realização de suas tarefas (exercícios, pesquisa, estudo) 
tornando-se o roteiro principal ou exclusivo, do processo de 
ensino\aprendizagem, na escola ou em casa. (2010, p. 2). 

Não que o livro didático seja descartado em sala de aula, mas o estudante 

deve ter acesso a outros meios de informação, para que assim possa está 

relacionado os conteúdos do livro com as informações adquiridas por outros meios, 

até porque muito do que estar inserido no livro cabe críticas, é nesse contexto que 

por exemplo a Internet, que também estar sujeita a crítica, pode contribuir para que 

os estudantes levantem tais críticas, e desenvolva um aprendizado pertinente para 
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sua realidade social. Não que esteja comparando o livro com a Internet, mas é 

preciso interpretar ambos como possibilidades de aprendizagens. 

O acesso virtual para todos, é discurso falacioso da mídia, e da própria escola 

para afirmar que o estudante, o sujeito não tem acesso a outros conhecimentos 

porque não quer, e assim se transfere a responsabilidade, ou melhor, a 

irresponsabilidade do fracasso educacional. “Para a escola e seus profissionais, o 

problema situa-se na juventude, no seu pretenso individualismo de caráter hedonista 

e irresponsável,...” (DAYRELL 2007, p.106). 

Nesse mesmo propósito de buscar o conhecimento para além da escola, 

Maria afirma que, “Eu gosto de pegar um livro assim pra eu ler, o espaço da sala de 

aula não é muito agradável, porque tem coisa que eu fico nervosa e eu quero 

aprender, fico ansiosa...”   

Aproveito para perguntar o que a escola significa para ela: 

Pra mim agora significa tudo porque, eu tô aprendendo mais, um 
pouquinho das coisas que esqueci, porque a gente tem que aprender 
a se desenvolver, saber aprender a ler e escrever, eu já esqueci 
muitas coisas, o ensino de antigamente era totalmente diferente... 

Maria compreende o ambiente da sala de aula como desagradável, o que vai 

acarretar em uma perda de pertencimento da mesma para com o espaço. Essa 

situação desagradável ocasionada pelo cansaço, muitas vezes gerado pela forma 

que estão organizadas as aulas, de forma massiva, distante da realidade dos 

estudantes, não vai provocar uma aprendizagem, fazendo com que muitos 

estudantes busquem uma leitura de forma autônoma,  que lhe agrade, e que de fato 

lhe desperte a consciência crítica da sociedade, sendo assim a sala de aula se torna 

o lugar onde os estudantes menos consigam um aprendizado. Sendo assim, Juarez 

Dayrell afirma que:  

Para os jovens, a escola se mostra distante dos seus interesses, 
reduzida a um cotidiano enfadonho, com professores que pouco 
acrescentam à sua formação, tornando-se cada vez mais uma 
“obrigação” necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas. 
(2007, p.106). 

Não que essa busca seja ruim, pois um dos objetivos da escola deveria ser 

estimular de forma positiva para que os estudantes buscassem outras leituras para 

além da sala de aula. Para que essas leituras externas viessem contrapor as ideias 

desenvolvidas na escola, atrelando assim o cotidiano com conteúdos. Quando o 

ensino escolar se torna desestimulante para o estudante, ainda que ele busque uma 

leitura autônoma, ele vai sentir enorme dificuldade em relacionar tais leituras com os 
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conhecimentos escolares. No entanto, dentro dessa lógica de escola culpar o 

estudante, e o estudante entender a escola como culpada e alguns pesquisadores 

culparem o professor, acabe-se deixando de lado o problema maior da educação, 

que seria a forma na qual as escola foi pensada, deixa-se de compreender que as 

políticas públicas em relação a educação é a grande responsável pelo fracasso 

educacional.    Mas, Maria também traz na fala a ideia de que escola é tudo, pois ela 

tinha parado de estudar, e estar relembrando e aprendendo algumas coisas, dentro 

desse contexto, a fala se torna perigosa, pois Maria não percebe que a EJA, apesar 

de pontos positivos, desenvolve um ensino técnico, mecanicista, pautado em 

oferecer apenas conteúdos, saberes instituídos, sem se preocupar com a 

emancipação de pensar e agir do sujeito diante do meio no qual o mesmo estar 

inserido. Durante esta fala ela não relaciona em nenhum momento a escola com 

seus saberes adquiridos nas experiências do cotidiano, como os movimentos sociais 

que a mesma já participou, e assim o sujeito muitas vezes tem uma visão 

equivocada do modelo de escola que se faz presente.   

O Ensino de História seja ele em qualquer modalidade de educação, está 

carregado de falhas, principalmente em sua divisão curricular formulação do 

currículo, que para Tomaz Tadeu da Silva, “um currículo busca precisamente 

modificar as pessoas que vão ‘seguir’ aquele currículo” (2009, p.5). Mas é preciso 

analisar cuidadosamente o que o autor chama de “modificar”. Todo processo 

educacional está inserido dentro de uma lógica de interesses, “As concepções da 

educação de jovens e adultos sempre foram norteadas por interesses políticos, 

econômicos e ideológicos...” ( DOS SANTOS, OLIVEIRA, STREMAL. 2004, p.3). 

Não que modificar não deva ser um dos propósitos da Educação, mas é preciso um 

modificar dentro da perspectiva freireana, emancipadora no pensar e nas práticas 

dos sujeitos. Pois, “da perspectiva pós-estruturalista, podemos dizer que o currículo 

é também uma questão de poder”. “As teorias do currículo estão ativamente 

envolvidas na atividade de garantir o consenso, de obter hegemonia” (DA SILVA, 

2009, p.16). Sendo assim, o Ensino de História em EJA deve contribuir para que os 

estudantes venham a desenvolver suas competências para contrapor tal hegemonia 

institucional. A formação docente, as práticas docentes, analisadas com maiores 

detalhes no próximo capítulo, também são muitas vezes falhas dentro do processo 
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de Ensino. Muitas delas formuladas de forma proposital, são intencionalidades que 

faz o estudante não se sentir inserido dentro do processo histórico.  

O ensino de História não deveria estar pautado na discussão dos conteúdos 

desvinculados da realidade dos estudantes, pois são os estudantes os personagens 

principais no processo educacional. Primeiro deveria ser o estudante compreendido, 

para que assim se pudesse formular determinados documentos trazidos no primeiro 

capítulo deste trabalho, e práticas educacionais. O ensino de História se tornou algo 

incoerente para os estudantes, verdade é que não há um ensino de História 

significativo para uma mudança na realidade social dos estudantes inseridos na 

EJA, o que existem são práticas educacionais que tentam passar essa imagem, mas 

que na verdade reforça e legitima as desigualdades, o local de cada sujeito dentro 

do processo educacional, e consequentemente dentro da sociedade. Luiz Fernando 

Cerri afirma que:  

Coloca-se a urgente necessidade de pensar o ensino da história para 
além dos pares dicotômicos conservadora/renovada, 
tradicional/moderna, etc., e começar a pensar o ensino de história 
institucionalizado como um fenômeno social de longa duração, cujas 
motivações e cuja lógica não estão limitadas às discussões 
contemporâneas sobre objetivos, conteúdos e métodos para a 

disciplina.  (CERRI, 2001, p. 110) 
O estudante da EJA, por ser um sujeito muitas vezes com maior experiência 

de vida dos demais sujeitos das outras modalidades de educação, são os sujeitos 

que talvez mais sentem seus saberes vividos serem desconsiderados pelo modelo 

de ensino de História que impera nas escolas, e consequentemente na sala de aula, 

esse modelo conteúdista, no qual os conteúdos são as premissas para um possível 

aprendizado, e não as experiências dos estudantes. Esse entendimento vai 

acarretar em uma defasagem no modo de pensar e agir dos estudantes da EJA. É 

certo que na EJA existem muitos outros “Rodrigos”, e muitas outras “Marias”, porém 

inseridos dentro desse processo, assim como a Maria e o Rodrigo, não se sentem 

estimulados a buscar dentro da escola uma tentativa de mudança. Dentro desse 

contexto, analisamos a fala da Maria: 

Essa semana mesmo... teve alguns alunos que se “zangou” com o 
professor (de história), então eles estavam planejando assim, não 
vim mais na aula daquele professor, cada um falava uma coisa. Eu 
não sei se foi ruim ou se bom o que eu disse na sala, eu disse assim 
com eles, com uma meia dúzia lá na sala, eu não acho certo esse 
tipo de atitude, de há, eu não venho na aula de professor tal, falei 
gente não é assim, a gente tem sentar, chamar o professor em 
particular, professor quero falar com o senhor, a maneira que o 
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senhor agiu assim eu não gostei, há eu sou muito sincera eu não 
gostei porque o senhor fez isso, isso, e isso, do mesmo jeito que lhe 
respeito, eu quero que senhor me respeite, eu não estou aqui sendo 
melhor do que o senhor, não sou, mais eu me sinto igual, não no seu 
conhecimento, não seu modo financeiro, na sua aprendizagem, mas 
como humano eu sou igual. Cheguei para a professora (diretora) e 
falei, falei isso, isso, e isso, ela me disse, não tava sabendo disso 
não. Na outra semana ela chamou os alunos. Quer dizer, isso tudo 
tem que ser uma coisa passada a limpo, tem que ser ensinado por 
que os alunos têm muitos que estar na ignorância, eu sou ignorante, 
mas tem muitos, tem muitos que estão na ignorância de não 
entender, não saber como agir... a escola deveria tá mais atenta a 
essas coisas, o modo de ensinar, explicar, dialogar com os alunos. 
Assim, por que um dia na semana o professor não senta e não 
conversa com os alunos? O quê, que vocês estão achando do meu 
ensino aqui? Da minha maneira de ensinar? Vocês estão gostando 
de mim? Para ver o que cada um deles vão dizer. 

Perguntei a Maria qual foi o problema, mas ela se recusou em dizer, o que 

deixa entender que foi algo muito grave, para os estudantes não querem voltar mais 

nas aulas do professor, e pela indignação na fala dela. Problemas entre professores 

e estudantes no âmbito da sala de aula se torna uma prática cada vez mais 

recorrente, por um lado encontra-se muitas vezes professores autoritários, que se 

acham o detentor do saber, e sendo assim não podem ser questionados, do outro é 

cada vez mais comum encontrar jovens que não permitem certos tipos de 

comportamento relacionados aos docentes. Esse problema não é algo dado, e sim 

construído, que perpassa na formação docente, na formulação dos documentos que 

regulamentam a EJA, no ensino de História, e também na realidade que muitos 

jovens que tem uma certa autonomia no pensar e agir, que identifica quando a 

prática do professor é incoerente, práticas que não dialogam com a realidade social 

de muitos estudantes que compõe a EJA. Os mesmos entendem que devem ser 

valorizados em sala. Como foi dito no começo do capítulo, é preciso entender que a 

sala de aula é um lugar de disputas, sejam elas políticas, culturais, religiosas, entre 

outras. O conflito é algo inerente ao ser humano, e entendendo que a sala de aula é 

um espaço composto por tais seres, o conflito vai se fazer presente, seja entre 

professor e estudante, ou entre estudantes. Esses saberes tanto de estudantes 

quanto do docente, entram em conflitos diante de uma realidade que a escola não 

estar preparada para trabalhar com essas demandas, problemas que surgem na 

sociedade, mas que são revelados em sala através dos saberes e experiências de 

ambos os sujeitos. Para Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli: 
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A sala de aula não é apenas o espaço onde se transmitem 
informações, mas o espaço onde se estabelece uma relação em que 
interlocutores constroem significações e sentidos. Trata-se de um 
espetáculo impregnado de tensões, no qual se torna inseparável o 
significado da relação entre teoria e prática, entre ensino e pesquisa. 
Na sala de aula, evidenciam-se, de forma mais explícita, os 
dilaceramentos da profissão de professor e os embates da relação 
pedagógica. (2009, p.35). 

Sendo assim, compreende-se que no espaço da sala de aula perpassa 

saberes que se entrelaçam, e que influencia na dinâmica tanto do saber vivido, 

quanto do saber instituído. Dentro desse contexto, a relação desses saberes, reflete 

diretamente no comportamento dos estudantes, dentro e fora da sala de aula. No 

entanto, é preciso entender que muitas vezes a prática docente não faz com essa 

relação de saberes se torne algo significativo para os estudantes, não acontece a 

aprendizagem, e assim, os estudantes compreendem que seus saberes prévios não 

são importantes no âmbito da sala de aula. Essa questão se revela nas falas dos 

depoentes presentes neste texto. Segundo Schmidt e Cainelli 

É necessário, também, destacar que, do ponto de vista didático-
pedagógico, só é relevante a aprendizagem que seja significativa 
para o próprio aluno. Tal fato pressupõe o trabalho como 
conhecimento histórico em sala de aula particularmente em duas 
direções: na primeira, o conteúdo precisa ser desenvolvido na 
perspectiva de sua relação com a cultura experimental dos alunos e 
com suas representações já construídas; na segunda, para uma 
aprendizagem significativa, é necessário construir, em sala de aula, 
um ambiente de compartilhamento de saberes. (2009, p.54).  

O processo de ensino-aprendizagem se faz dentro de um conjunto de 

especificidades e estratégias, que perpassa da formação docente significativa, até 

as práticas didáticas-pedagógicas em sala de aula, nas quais o docente precisa ter a 

consciência que a experiência do estudante de EJA deve ser a premissa para o 

desenvolvimento dos conteúdos debatidos em sala de aula. É um processo de 

construção e reconstrução de saberes e significados, para que assim o estudante se 

sinta pertencente ao processo histórico nas mais diversas temporalidades, 

entendendo que suas experiências, suas condições materiais estão inseridas dentro 

de um discurso e práticas que são construídas ao longo do tempo, compreendendo 

que não é algo dado. Se assim fosse desenvolvido o ensino na EJA, O Rodrigo não 

teria determinada postura sobre os sujeitos que não buscam alguns conhecimentos: 

Eu acho que muitos brasileiros têm é que acabar com a preguiça, 
brasileiro é muito preguiçoso, principalmente para buscar o 
conhecimento, entendeu? Buscar os seus direitos, ninguém busca, 
pergunta se ele sabe o que diz o artigo 5º, quantos incisos têm no 
artigo 5º, 78 incisos tem no artigo, pergunta se ele sabe um, não 
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sabe, não sabe quantos direitos a gente tem, entendeu? Então se ele 
soubesse, se ele parasse para a cada dia ler um artigo, é, e saber 
pelo menos o seu direito, o que ele tem direito, não ia existir essa 
ignorância, ignorância de não partir para agressão, mas pautar do 
conhecimento, entende?  

Percebe-se que o Rodrigo tem uma ampla visão sobre seus direitos, e 

consequentemente da Constituição vigente no Brasil, e essa questão faz dele um 

sujeito que tem certa consciência do meio em que vive, pois sua condição de leitor 

lhe dá a possibilidade de questionar quando determinados direitos são negados, 

tanto que ele em outra fala específica já trazida no texto, demostra sua insatisfação 

com a EJA, e em particular com o Ensino de História em EJA. É a demonstração que 

muitos dos sujeitos que estão inseridos no ensino de EJA tem uma visão política e 

crítica da sociedade. A Maria também apresenta sua própria concepção sobre 

política e sociedade. No entanto, esta fala acima do Rodrigo apresenta um problema 

muito grave, pois o mesmo entende que muitos sujeitos se encontram em condição 

de subalternidade por conta de si mesmo, tanto que ele chama muitos sujeitos 

brasileiros de preguiçosos. Ao pensar dessa forma, ele acaba não percebendo que 

os sujeitos que ele chama de preguiçosos, estão condicionados dentro de uma 

lógica de um processo construído, que as condições materiais, culturais e 

intelectuais nas quais se encontra esses sujeitos não os permitem buscar 

determinados conhecimentos. O Rodrigo também não percebe que essa visão 

estereotipada sobre muitos sujeitos brasileiros é algo também construído, e que ele 

está contribuindo para uma reafirmação de lugar, e falsa identidade do discurso 

construído sobre esses indivíduos que ele chama de preguiçosos.   

Vejamos um sujeito da EJA que trabalha o dia todo, seja informal, ou 

formalmente, será que ele tem condição de parar para ler um artigo da constituição 

por dia? Possa ser que até tenha tal condição, mas não se pode esquecer o fator 

cansaço, esgotamento físico. Para o Rodrigo talvez até seja “mais fácil” ocupar-se 

em determinados tempos para estudar, buscar leituras, pois o mesmo se encontra 

desempregado, e quando, segundo o mesmo “rola um bico” (trabalho) é aos finais 

de semana, sendo assim, tem tempo para desenvolver tais leituras. Estendendo 

essa situação, a relação tempo/estudo, para uma estudante da EJA esse fator se 

torna ainda mais complicado, pois dentro da dinâmica machista social, muitas das 

mulheres, em vários casos, além de trabalhar o dia todo fora de casa, quando chega 

tem que preparar comida, cuidar de filhos. Provavelmente ela vai dormir na 
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madrugada fazendo os serviços domésticos, para acordar depois de algumas horas, 

e assim retomar sua rotina diária. Sem falar que muitas vezes tais sujeitos ditos 

“preguiçosos” por Rodrigo, não tem nem como ter acesso a outras informações que 

não seja na sala de aula, e quando tem, estão reféns das mídias que muitas vezes 

influenciam na leitura social do sujeito. Outro problema que se apresenta na busca 

por outras leituras, é o próprio ato de ler, a deficiência da leitura funcional de muitos 

estudantes de EJA, a vontade de ler que a escola não desperta no estudante, o 

estudante não é estimulado a ler criticamente compreendendo sua condição de vida 

que estar inserido, e sim a de decorar determinados conteúdos, o que vem defasar 

no estudante a importância do ato de ler, não leitura apenas funcional, mas, crítica.  

E o perigoso é que ao entender dessa forma, o Rodrigo tira do Estado a 

responsabilidade pela oferta de uma educação de qualidade. O discurso de quem 

formula as leis educacionais comunga desse mesmo pensamento, que a culpa é da 

população por não querer estudar, buscar novos conhecimentos, se abstendo da 

sua responsabilidade. Dentro desse contexto, a escola deveria desenvolver a função 

de conscientizar os estudantes, explicitando para o mesmo que são as condições 

materiais e intelectuais condicionadas aos sujeitos que fazem com que muitos 

permaneçam na condição de subalternidade. Problematizando uma das finalidades 

do Parecer sobre EJA: 

É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige aos 
sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que 
venham a se ocupar da educação de jovens e adultos sob a forma 
presencial e semi-presencial de cursos e tenham como objetivo o 
fornecimento de certificados de conclusão de etapas da educação 
básica. (CNE\CEB nº 11\2000, p.3). 

Percebe-se que o parecer não está preocupado com um aprendizado 

significativo dos estudantes, apenas se preocupa em certifica-los para uma 

determina atividade, provavelmente ligada ao mundo do trabalho formal. Não há 

uma discussão na qual os estudantes sejam levados a apropriação da escrita e da 

leitura na sala de aula, um debate sobre um letramento não funcional.  

No entanto, não significa que por estar dentro dessa lógica, não sejam 

sujeitos resistentes, ativos socialmente, que lutam por condições melhores de vida, 

seja em movimentos sociais, ambiente de trabalho, na escola, e na busca do 

conhecimento para além da sala de aula.  

A escola deveria desenvolver sua função social, dialogando com as 

demandas, políticas, econômicas, sociais, culturais, considerando que as 
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experiências, os saberes prévios dos estudantes é fundamental para que os 

mesmos compreendam seu papel social, como sujeitos ativos, e não se percebam 

como os culpados pelo Estado agir de tal forma, negligenciando a educação. O 

Ensino de História desenvolvido na EJA, despreza tais experiências, não dialogando 

com os estudantes, deveria compreender a conscientização dos sujeitos estudantes 

da EJA. Para Schmidt e Cainelii: 

Esse trabalho baseado na experiência dos alunos remete, de um 
lado, à compreensão de que uma das funções do ensino da História 
é que os alunos e professores, dentro de um diálogo entre presente e 
passado, poderem identificar possibilidade de intervenção e 
participação na realidade em que vivem. Por outro lado, é importante 
superar a opinião de que trabalhar com base na experiência do aluno 
significa valorizar sua aprendizagem espontânea. (2009, p.55). 
 

Sendo assim, segundo as autoras: 

 

Nesse sentido, fala-se na necessidade de a sala de aula ser 
transformada em um espaço de conhecimentos compartilhados, pois 
as pesquisas já indicam que a aprendizagem não é resultado de 
mera relação entre professor e aluno individualmente, mas realiza-se 
em um coletivo que possui suas necessidades e vivências culturais 

peculiares. (2009, 55). 
Se assim fosse desenvolvido o Ensino de História em EJA, os estudantes 

teriam mais possibilidades de construir a aprendizagem, e teriam sim mais aparatos 

para lutar contra os determinantes que os inserem em tal condição de vida. Ao 

desenvolver a aprendizagem atrelada a sua vivência, o estudante se torna capaz de 

sair do ensino de EJA e poder continuar seus estudos, seja em nível superior ou 

técnico. Porém, esse ensino não pode se dá na ideia do professor desenvolver uma 

prática de apenas ouvir as experiências dos estudantes, sem fazer com que elas 

reflitam nas variantes sociais, econômica, culturais, políticas; sem fazer com que os 

mesmos compreendam que a realidade de hoje está historicamente fundada nos 

eventos do passado, e que assim, é um processo continuado, no entanto com outras 

roupagens. 

No entanto, essas experiências devem ser transformadas em aprendizado, 

aprendizagem não só para conseguir uma posição melhor no seu ambiente de 

trabalho, ou apenas aprender ler e escrever. A EJA deve ir muito além da simples 

alfabetização funcional, muitos estudantes da EJA já pensam em uma formação 

continuada, e não parar de estudar ao término da EJA. Vejamos o que diz Maria: “eu 

quero me formar, ser uma professora, pra tudo hoje tem que ter uma formatura de 
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alguma coisa, até pra ser uma cozinheira agente precisa de uma formação...” Então 

vejamos a fala do Rodrigo, pergunto se ele pretende continuar estudando após 

término da EJA “com certeza, só paro quando eu morrer, pretendo fazer curso 

superior” (direito). 

Então fiz a mesma pergunta para ambos, se a EJA vai contribuir para esse 

estudo continuado, Maria respondeu: “agora o senhor me apertou”. Já o Rodrigo 

disse que a única contribuição seria a ficha 19. A ficha 19 é uma certificação que o 

estudante adquire após o término de estudo na educação básica, ela habilita o 

sujeito fazer o vestibular, ingressar em um determinado trabalho que exija que o 

sujeito tenha completado toda a educação básica. Porém a ficha 19 não é um 

indicador para avaliar a qualidade na qual o estudante termina os estudos na rede 

básica de ensino. A ficha traz apenas os resultados de cada disciplina, sem uma 

discussão sobre o processo de aprendizagem do sujeito. Quando o Rodrigo afirma 

que a escola seve apenas para a ficha 19, em outras palavras, ele quer afirmar que 

a escola não desenvolve práticas para que o estudante venha construir o discurso 

que o coloca como sujeito ativo, detentor de práticas de mudanças sociais. 

Infelizmente o modelo de escola que está sendo desenvolvido vem despertando o 

mesmo pensamento em variados estudantes, “O processo de apropriação da 

escolarização da EJA dar-se-á, para esses/as jovens, somente como um tempo de 

passagem cujo principal objetivo é a certificação” (DA SILVA. 2009, p.14). 

Por muito tempo e ainda é predominante o discurso de que o estudante da 

EJA está na sala de aula apenas para conseguir um emprego melhor, ou uma 

posição melhor no mercado de trabalho, ou ainda apenas para aprender a ler e 

escrever. “Em geral, deparamo-nos com um alunado de EJA que procura a escola 

principalmente para conseguir emprego (ou se manter empregado) e se estabelecer 

no mercado de trabalho”. (DOS SANTOS 2011, p.1) Fato que vem mudando a cada 

dia, pois muitos dos estudantes da EJA, assim como a Maria e o Rodrigo, almejam 

após o término dos estudos seguir para uma universidade, fazer um curso, a Maria, 

por exemplo, quer ser professora, e se tornarem sujeitos com uma formação, não 

que a prática de fazer um curso superior não esteja ligada a questão de uma melhor 

condição de trabalho, porém dentro uma lógica diferenciada de trabalho. Um dos 

fatores que contribui para tal pensamento é a questão de que o público da EJA vem 

se tornando cada vez mais jovem, ou seja, os estudantes vão para o ensino em EJA 
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com a idade cada vez menor. Mas esse pensamento de uma educação continuada 

perpassa por uma questão muito mais importante, pois ao querer fazer um curso 

superior, esses sujeitos tem a consciência da insatisfação da condição de vida que 

estão inseridos, e almeja uma mudança social, econômica, cultural de tal realidade.  

De fato todas as modalidades de ensino formam para o mercado de trabalho, porém 

é preciso se perguntar qual mercado de trabalho? Se eles não estão satisfeitos com 

apenas o ensino de EJA é por que entendem que esse ensino não forma para um 

mercado “digno” de trabalho, e para além do mercado de trabalho, eles entendem 

que o ensino em EJA não os proporcionam uma conscientização, para a mudança 

da sociedade, sair da condição de subalternizados.  

As falas dos sujeitos deixam explícito que o ensino em EJA, mas 

especificamente o ensino de História em EJA, mais contribui negativamente do que 

de forma positiva para um aprendizado significativo. Ainda entendendo que o 

aprendizado de ambos se dá mais significativamente fora da escola, eles entendem 

que a escola tem um papel muito importante para o estudante, que a educação 

ainda é a questão mais importante para acaba com a desigualdade social, tanto que 

eles pretendem continuar estudando. É preciso reconhecer também que durante o 

período de observação nas turmas de EJA, houve algumas práticas na tentativa de 

trazer a experiência dos estudantes, como, por exemplo, discutir a globalização a 

partir das profissões de alguns sujeitos. Onde os mesmo tiveram a oportunidade de 

compreender que o lugar social que estão inseridos é fruto de uma “herança” 

historicamente construída, e fazer uma nova leitura sobre sua realidade social. A 

atividade foi desenvolvida como uma espécie de tribunal, de um lado a defesa da 

globalização, que trazia as profissões mais sucedidas economicamente, e do outro a 

acusação que analisou como determinado sujeitos conseguiu se desenvolver 

economicamente, e como principal linha investigativa estava a exploração 

desenvolvidas por essas pessoas com poder aquisitivo. Os problemas inerentes a 

EJA vão das leis educacionais, formação docente, gestão escolar, e práticas 

didáticas-pedagógicas. Mas, os estudantes entendem que é preciso lutar, que é 

possível uma mudança.   
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4- APROPRIAÇÕES DE PROFESSORES DA EJA: VISÕES, PRÁTICAS. 

 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver uma abordagem sobre 

apropriações de duas professoras da EJA. A análise será feita a partir das falas de 

ambas as professoras, compreendendo como se dá a relação dessas professoras 

com os estudantes. Jerusa e Cleidiane são professoras no Colégio Estadual 

Teotônio Vilela. A análise das falas de ambas as professoras permitiu um melhor 

entendimento sobre a dinâmica de professor e estudante na sala de aula, e como o 

ensino de História em EJA está sendo abordado. Dados de um determinado 

questionário aplicado para 11 estudantes nesta mesma escola será abordado neste 

capítulo.  

O ensino de História em EJA, e a prática docente, são dois pontos 

fundamentais para entender não só a dinâmica que perpassa em sala de aula entre 

professor e estudante, mas também nos permite compreender o contexto que essa 

modalidade de Ensino está inserida. Entendendo que a sala de aula é espaço de 

interesses, e disputas, é preciso analisar como o Ensino de História em EJA está 

sendo construído na dinâmica diária entre professores e estudantes. Novas 

demandas surgem nesse espaço, os interesses, o público de estudante muda de 

tempo para tempo, sendo assim, é necessária uma mudança na prática do 

professor, consequentemente será necessário que o professor esteja dentro de uma 

lógica de formação continuada. Para Viviane Kanitz Gentil: 

Baseada na produção dialética do conhecimento, a formação 
continuada como processo de construção e reconstrução de saberes 
docentes, desafia para produzir conhecimentos e criar novas 
estratégias práticas de ações, pois o educador terá que construir 
novos saberes docentes direcionados para o ensino-aprendizagem 
de adultos, (re)significando sua práxis pedagógica. (2005, p.1). 

A formação continuada do professor, possibilita ao mesmo interagir com 

necessidades dos estudantes de se compreender e analisar o meio que faz parte, 

levantar um debate sobre a conjuntura atual do país, por exemplo. E para além 

dessa possiblidade, uma formação continuada faz com que o professor seja capaz 

de compreender e desenvolver possibilidades de aprendizagem, pois o mesmo pode 

abordar o Ensino de Historia em EJA em uma desconstrução e reconstrução 

coerente para que o estudante possa desenvolver uma aprendizagem pautada em 

um processo que o estudante se reconheça enquanto sujeito histórico, e se 

emancipe na forma de comportar socialmente.    
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Ao construir, descontruir e reconstruir conceitos, o professor se coloca a 

disposição em acompanhar não só as mudanças sociais dos estudantes, mas 

também, o modelo educacional no qual ele está inserido. Adotando tal prática o 

docente adquire uma maior articulação para trazer os saberes dos estudantes, que 

passam a ser abordados dentro de uma ideia de protagonismo, pois a construção do 

conhecimento vai se dá a partir desses saberes prévios. Sendo assim, o estudante 

da EJA, passa a ser visto como um sujeito que tem capacidades para construir seu 

pensamento crítico, descontruindo a ideia que estes sejam incapazes e inferiores. 

No entanto, essa visão pejorativa ainda se faz presente.  

Dentro desse contexto, é preciso compreender que os três aspectos 

conceituais trazidos anteriormente devem está diretamente ligados para que um 

aprendizado possa ser de fato significativo para o estudante. A formação continuada 

coerente possibilita melhor capacidade do professor para com os estudantes, pois 

começa a perceber que conceitos devem ser revistos, e reconstruídos, e 

consequentemente passa a perceber o quanto os sabres prévios destes sujeitos é 

fundamental para o aprendizado. “Por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. (FREIRE, 1996, p.21).  

Depois dessa breve análise sobre a formação continuada docente, 

entendendo que tal formação vai influenciar de forma direta no comportamento do 

professor para com os estudantes, são essas práticas percebidas no dia-a-dia que 

vão dizer muito sobre a formação do professor, pois a ação do professor traz  

aspectos relacionados sobre seu entendimento sobre determinada modalidade de 

ensino. Sendo assim, vejamos o que diz a professora Cleidiane sobre sua rotina de 

trabalho com a EJA. 

É trabalho com as turmas de Humanas. A EJA do Ensino Médio é 
dividida entre Humanas e Exatas. Então nós temos o desafio de 
tentar trabalhar com eles, esse público, que é um público carente, 
muitas vezes parou de estudar muito tempo, um público que não tem 
base, um público que mal sabe ler e escrever, o que é básico numa 
disciplina de História. 

É muito interessante perceber que na fala da professora ela reconhece as 

fragilidades que envolvem a maioria dos estudantes da EJA, o que é importante para 

que essa professora possa desenvolver práticas que venha contribuir para que 

esses sujeitos possam ocupar um lugar de igualdade diante de outros sujeitos na 
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sociedade. Como foi posto anteriormente, o professor ao perceber a realidade social 

dos estudantes, ele deve através de sua formação e de seus conhecimentos 

desenvolver situações de aprendizagem, tendo como prioridade os saberes desses 

estudantes.  

No entanto, esse tipo de olhar sobre os estudantes pode contribuir para um 

aprendizado incoerente com as necessidades desses sujeitos. A análise a seguir 

não significa afirmar que seja a visão da professora, mas, essa perspectiva pode 

condicionar o estudante a uma lógica de inferioridade.   Ainda que percebemos que 

o público da EJA, em sua maioria  constituído por estudantes em condição de 

vulnerabilidade econômica, e que tem seus direitos negados em diversas situações, 

compreender esses sujeitos pela lógica de que eles não possuem uma base, pode  

simplesmente considerar que esses estudantes não tem a capacidade de 

desenvolver um pensamento que o possa levar a se enxergar enquanto sujeito. É 

preciso reafirmar que essa não é necessariamente a visão que a professora traz em 

sua fala. Sendo assim, é preciso entender que ainda com essas dificuldades, o 

estudante possui conhecimento, de certa forma ele tem uma base, talvez não possa 

ter uma base técnica de leitura e escrita, mas muitas vezes, suas experiências lhe 

permitem uma visão coerente do ambiente que está inserido, como constatamos no 

capítulo anterior com a Maria, e em partes o Rodrigo. 

No entanto, existe um problema presente na fala da professora, é que ao 

afirmar que são todos sem base, ela acaba inserindo todos os estudantes no mesmo 

patamar, desconsiderando as particularidades de cada um destes, nem todos estão 

na mesma condição financeira, não participam da mesma atividade fora da escola, 

nem todos apresentam o mesmo déficit de leitura e escrita, entre outras diferenças. 

Sem falar nas idades dos estudantes, que diferencia muito, são tempos diferentes 

em sala, a idade diz muito sobre um determinado sujeito, as práticas muitas vezes 

mudam de idade para idade. Vejamos o que fala a professora Jerusa sobre os 

estudantes: 

Tem alunos misturados nas turmas, jovens e idosos também, 
pessoas que deixaram de estudar muito tempo, quinze, dezoito anos, 
e também alunos repetentes do diurno, as atividades precisam ser 
mais dinâmicas com eles. (...) O desafio são os mais novos, porque 
os mais velhos eles têm desejo de aprender, realmente, e eles ficam, 
eles têm o maior gosto de aprender, agente chega ver o brilho nos 
olhos deles, mas o nosso maior desafios são os mais jovens.  
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A partir da fala da professora, é possível perceber a quantidade de perfis 

diferentes em sala de aula, perfis que devem ser analisados em suas 

particularidades. É óbvio que a concepção de escola para um jovem de quinze anos, 

vai ser diferente de uma pessoa com mais de sessenta anos, ainda que o objetivo 

de ambos seja o mesmo em determinados momentos, a forma com que eles 

entendem a escola é diferenciada, pois são realidades de vidas diferentes, ainda 

que os mesmos estejam inseridos dentro da mesma lógica de uma sociedade, onde 

seus direitos são negados, e por eles reivindicados. Possa ser que o caráter 

institucional da escola  tenha sido o mesmo apresentado para os estudantes, porém 

suas bagagens de conhecimentos, o meio que os mesmos se inserem fora da 

escola, vão influenciar de forma direta em suas concepções. Sendo assim, o Ensino 

de História em EJA, precisa ser construído através dessas bagagens de 

conhecimento dos estudantes, e se assim for, se torna um Ensino significativo.  

A fala das professoras traz uma característica recorrente na realidade da EJA, 

é a questão de ter em sala muitos estudantes que pararam de estudar, o que muitas 

vezes coloca os estudantes em tempos diferentes de aprendizagem, talvez um 

estudante que esteja voltando para a sala de aula depois de muitos anos, sinta 

maior dificuldade em compreender determinados assuntos, do que um estudante 

que nunca parou de estudar. Sobre essa questão vejamos o que disseram 

estudantes a serem questionados sobre já ter parado de estudar ou não: 

Dos onze estudantes entrevistados, cinco em algum momento pararam de 

estudar, sendo que desses cinco, três ficaram sem estudar entre um e quatro anos, 

dois não informaram a quantidade de tempo sem estudar. Dos cinco, três pararam 

de estudar por conta do trabalho, um por questão familiar, e outra por não ter 

companhia para ir para escola. Seis dos estudantes nunca pararam de estudar. 

O que não significa dizer que esses estudantes que pararam de estudar 

durante determinado tempo, não tenha construído aprendizados em suas práticas 

longe da escola. Mas é preciso questionar como devem ser desenvolvidas as 

práticas docentes, e se todos acompanharam as atividades no mesmo tempo, pois 

quase metade da turma deixou de ir para escola durante determinado tempo. 

Nesses dados é possível perceber que são os variados motivos que levaram os 

estudantes a parar de estudar, trabalho, questão familiar, segurança pública, o que 

vai permitir que cada um desses estudantes retorne para escola com uma visão de 
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sociedade a partir desse meio que está inserido. Percebemos também quanto o 

trabalho está relacionado com esses sujeitos, e o quanto o trabalho influencia na 

vida educacional desses estudantes.  

É preciso compreender que conhecimentos trazidos pelos estudantes, 

adquiridos ao longo de sua vida social, possibilitam aos mesmos uma certa 

autonomia na forma de agir e pensar, com isso determinados conteúdos deixam de 

fazer sentido para o estudante. Vejamos o que dizem as professoras sobre tais 

questões. Jerusa:  

Eles aprendem o que eles acham necessário aprender, e também 
tem aqueles que querem aprender, eles conseguem absorver as 
coisas que ales acham necessário, agora tem quem não quer nada, 
não aprende nada e não absorve nada, de jeito nenhum.  

Então pergunto ao que ela atribui essa falta de interesse por parte de 

estudantes:  

 As vezes a aula tá chata, realmente, a gente as vezes tem que colocar nesse 

sentido, e muitas vezes a aula tá sendo dinâmica e tudo, eles não querem, eles saem, a 

maconha é mais importante, né? A droga que rola, né? Namorada, namorado, aí. Sobre 

tais questões Cleidiane afirma que: 

Até alguns anos atrás meu maior desafio é a falta de base dos 
alunos, muitos alunos chegavam na EJA, no Ensino Médio sem ler e 
escrever o mínimo, e aí eu tinha que fazer algo que não é da minha 
alçada, que é alfabetizar. Eu não fui formada pra isso, eu fui formada 
pra trabalhar com alunos que já são alfabetizados. Porém hoje, meu 
maior desafio não é esse, essa realidade continua existindo? 
Continua, mas além disso, existe algo muito pior que é a falta de 
interesse dos alunos, porque hoje se tornou muito mais fácil você 
conseguir uma ficha 19, você fazer um CPA, através do ENEM, 
apesar que acho que esse ano mudou, comprando uma ficha 19. 
Pois hoje o interesse do aluno é muito menos do que alguns anos 
atrás, trabalho com EJA há seis anos, e até uns três anos atrás a 
gente tinha aluno que não sabia de nada, mas que tinha força de 
vontade, garra, hoje os alunos querem, coisas mais fáceis possíveis, 
o objetivo não é aprender, o objetivo é conseguir a ficha 19, pra sair 
da escola, ter o atestado de conclusão do ensino médio.  

A primeira das duas últimas falas de Jerusa trazidas acima, possibilita um 

diálogo com Paulo Freire, sobre a questão do “absorver”, o que remete a concepção 

de educação bancaria, tão criticada pelo autor. Ainda que na fala da professora é 

possível perceber uma autonomia dos estudantes, pois eles aprendem o que julga 

necessário. No entanto, a professora compreende que esse “aprender” se dá dentro 

de uma lógica de absorção, o que pode não significar um aprendizado coerente. Não 

é absorvendo o conteúdo que os estudantes vão desenvolver um aprendizado, é 
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preciso que o sujeito dialogue e compreenda tal conteúdo o transformando em algo 

que possibilite um desenvolvimento crítico do meio que está inserido. Pois dentro 

dessa concepção de absorver, os estudantes passam a ser entendidos como meros 

receptores de conteúdos, o que caracteriza o modelo bancário. Para Paulo Freire:  

Na medida em que esta “educação bancaria” anula o poder criador 
dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não 
sua criticidade, satisfaz os interesses dos opressores: para estes o 
fundamental não é o desnudamento do mundo, e sua transformação. 
(1987, p.34). 

Não que a professora pense dentro dessa concepção de educação “bancaria”, 

porém é preciso perceber que tal prática muitas vezes passa de forma 

despercebida, condicionando os estudantes a um modelo de educação que diverge 

da sua realidade. O sujeito precisa ser crítico, construindo possibilidades de 

resistências diante das contradições sociais que está inserido. O sujeito muitas 

vezes pode até não compreender em termos formais o que significa a “educação 

bancaria”, mas se sente incomodado com tal modelo de educação, com isso, não 

devemos pensar que não há possibilidade de transformar essa realidade incoerente. 

Pois, “é que, se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é 

humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a “educação 

bancaria” pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação”.  (FREIRE. 

1987, p.35).  Na fala de Cleidiane, aparece uma algo importante para o debate, que 

é a questão de ter que alfabetizar os estudantes, pois é desconfortável para 

professores licenciados desenvolver tal prática, pois sua formação não permite 

desenvolver tal habilidade, já que essa responsabilidade está direcionada para os 

anos iniciais do Ensino  Fundamental, o que não significa dizer que estes 

professores não possam desenvolver práticas que atendam as necessidades dos 

estudantes. É possível que com a interação de toda a escola o estudante de EJA do 

Eixo IV em diante, possa ser alfabetizado, não só alfabetizado no modo funcional da 

palavra, mas com uma leitura de sociedade que o mesmo está inserido. Para Freire: 

Todo debate que se coloca é altamente crítico e motivador. O 
analfabeto aprende criticamente a necessidade de aprender a ler e a 
escrever. Prepara-se para ser o agente dessa aprendizagem. E 
consegue fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais que o 
simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com 
efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É 
entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se 
graficamente. É uma incorporação. Implica não uma memorização 
mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas 
de um universo existencial. (2014, p.98). 
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E reitera. 

Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem 
de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de 
dentro para fora pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo 
educador. (2014, p.99). 

Dialogando com essa perspectiva do Freire é possível interagir com um 

fenômeno desenvolvido em escolas, e na disciplina de História, o letramento. Para 

Marco Antônio Silva:   

Em outras palavras, o conceito de letramento nos remete à condição 
adquirida pelo sujeito que é capaz de executar a leitura de forma 
proficiente e autônoma nos diversos contextos sociais onde esta 
capacidade é solicitada. (2011, p.124). 

O letramento possibilita ao sujeito compreender o espaço para além do que é 

apresentado, a partir de sua realidade cotidiana, o indivíduo constrói a habilidade de 

compreender a leitura de um texto contextualizando com os aspectos culturais, 

sociais, econômicos. Sendo assim, é possível perceber diferentes leituras sobre o 

mesmo aspecto, concepções de leituras que pode mudar de acordo com o meio que 

o sujeito faz parte. Dentro dessa perspectiva, o sujeito consegue traçar relações 

históricas diante do que é apresentado para o mesmo, um processo de reconstrução 

de conceitos em temporalidades diferentes, percebendo permanências e mudanças 

dentro do processo histórico, e assim, o estudante desenvolve um letramento 

histórico. Silva afirma que: 

Nessa perspectiva, o sujeito historicamente letrado não se limita 
apenas a estabelecer conexões entre as informações novas e uma 
série de fatos históricos, objetivos durante os processos de leitura 
das narrativas históricas. Para além disso, o letramento em História 
exige uma interação mental durante as leituras das narrativas 
históricas com uma estrutura histórica utilizável, estabelecendo uma 
orientação temporal e permitindo a construção de novos significados 
para o sujeito. (2011, p.124). 

Dentro desse contexto, percebe-se que em Freire a alfabetização do 

estudante deve partir da sua leitura de mundo, é preciso que as particularidades do 

meio que esse sujeito está inserido seja algo significativo no processo de 

alfabetização, para que assim o mesmo compreenda o processo alfabetização para 

além de uma questão técnica. Se assim for a alfabetização, o estudante vai adquirir 

um letramento histórico com mais consistência, sendo assim, o letramento se 

configura como a continuação da alfabetização pensada e praticada por Freire. 

Mas, tomemos o cuidado para não deixar de criticar o quadro defasado da 

educação, pois é certo que tenha acontecido algum problema durante a vida escolar 

de um estudante que chega ao Eixo VI da EJA sem saber ler, e nem escrever. No 
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entanto, essa condição de “jovem analfabeto” não lhe tira o direito de ser 

alfabetizado, uma alfabetização dentro dessas práticas trazidas pelo Paulo Freire, 

tendo como ponto de partida a sua visão de mundo, uma visão não no sentido de 

reforçar desigualdades, mas de acabar com as mesmas. A prática de letramento 

histórico vai contribuir para que esse sujeito alfabetizado desenvolva habilidades de 

interação da leitura com a sociedade. O estudante deve está constantemente nesse 

processo de interação com suas experiências, pois, “a interação do leitor com o 

texto se faz a partir de sua carga experiencial”. (SILVA. 2011, p.116). 

Analisando as falas das professoras, percebemos que há explicitamente ao 

menos duas “categorias de estudantes”, os que têm, e os que não têm interesse em 

estudar. Fica bem definido também que os mais jovens são os que não têm essa 

vontade de estudar. Sendo assim, há concepções de escola diferentes entre os 

estudantes, no entanto ambas não se questionam o porquê dessa falta de interesse. 

A sala de aula deve ser um espaço no qual o estudante se sinta pertencente, e se 

identifique com práticas desenvolvidas não só na sala, mas em toda escola, quando 

não é desenvolvido esse processo, o estudante passa a se interessar por outros 

espaços e situações. Com isso, o ambiente do trabalho, a atuação em movimentos, 

sociais, políticos, religiosos, a roda de conversa com amigos fora da escola, pode 

passar a ter mais significados de aprendizagem para os estudantes. O aprendizado 

não se dá de forma unilateral, não que o professor seja o único responsável por 

determinados comportamento dos estudantes, pois o mesmo muitas vezes se 

encontra em processo de exploração pelo Estado, mas, é necessário que o docente, 

ainda que com tantas dificuldades impostas pelo Estado, desenvolva tentativas para 

construir um ambiente de aprendizagem, no qual os estudantes se sintam 

pertencentes. Segundo Freire: 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os 
outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar.  
(1996, p.23). 

Sendo assim, a sala de aula deve ser um espaço no qual os estudantes 

reforcem suas potencialidades, descontruindo e reconstruindo conceitos coerentes 

com uma prática de mudança. O professor deve proporcionar condições para que os 

estudantes possam interagir socialmente. No entanto, não apenas o professor deve 



67 
 

 
 

desenvolver tais práticas, a gestão escolar também deve assumir suas 

responsabilidades, para que assim, o modelo instituído de currículo, escola e Ensino 

não se faça tão presente nas escolas. 

Questionadas sobre tentar trazer o cotidiano dos estudantes relacionados 

com os conteúdos instituídos elas dizem:   

Então eu escolho tema que eu considero importantes para as 
avaliações externas e temas que eu consiga trazer para o cotidiano 
deles, né? E aí eu tento trabalhar de forma diversificada com 
exposição do conteúdo, utilizando muito o quadro, porque eles gostam 
de escrever, eles acham que estão aprendendo, eles se sentem no 
processo de aprendizagem, quando estão escrevendo, diferente do 
público do Ensino Médio, que prefere slides, que prefere uma coisa 
mais moderna, eles gostam de quadro, de piloto, de caderno, tento 
fazer com que eles leiam e escrevam muito, pra exercitar essas duas 
práticas, tento fazer com que eles apresentem também trabalhos, 
seminários, né? Produções de textos em duplas, em grupo, passo 
sempre um filme, peço análise de filme, tento trabalhar de forma 
diversificada, para não ficar maçante, porque a gente tem a noção que 
esse aluno tá cansado, muitas vezes do dia inteiro, trabalhou, ou tem 
filhos, né? Tem uma família, tem problemas, então a gente precisa 
tornar o ensino mais “leve”, e mais diversificado possível. (Cleidiane). 

A fala da professora traz algumas questões que devem ser analisadas com 

cuidado. Primeiro ela diz que escolhe temas que ela considera importante para as 

avaliações externas dos estudantes, e que possa relacionar com seu cotidiano. No 

entanto devem ser feitos alguns questionamentos, quais os impactos dessa escolha 

na vida social desses estudantes? Como julgar que um determinado tema é mais 

importante, e vai se tornar mais significativo que outro? A escolha de conteúdos 

dentro de um determinado tema a serem trabalhados em sala, requer uma análise 

criteriosa do cotidiano dos estudantes, talvez não seja um mais importante que 

outro, a forma como o professor aborda tal conteúdo é que vai fazer deste 

significativo para tais estudantes. Pois os conteúdos escolhidos, e as formas de 

abordagens, vão direcionar para um aprendizado significativo ou não dos estudantes 

em sala. É preciso que os conteúdos selecionados, e a abordagem sobre os 

mesmos, venham contribuir para a formação de sujeitos que possam interagir com a 

sociedade, compreendendo os problemas dentro de uma perspectiva de mudança. É 

preciso compreender que a fala da professora não permite analisar se ela 

desenvolve ou não a relação do cotidiano dos estudantes com o tema e os 

conteúdos dentro desse tema escolhido por ela, e se desenvolve, como que se dá 

essa relação. No entanto, sua fala é pertinente para a análise feita acima. 
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A professora compreende que ir ao quadro para desenvolver atividades, e 

copiar apontamentos, faz com que os estudantes se sintam dentro de um processo 

de aprendizado, mas como explicar a “falta de interesse” dos estudantes? Questão 

trazida pela mesma anteriormente, onde ela diz que os estudantes não querem 

aprender, querem apenas a ficha 19. Então, é preciso se perguntar o que muitos 

professores entendem enquanto aprendizado em relação aos estudantes, e o que 

considera como diversificado, pois ir ao quadro não parece ser muito significativo 

para o estudante. Pois, essa forma “diversificada” de atividades, que deveria surtir 

como práticas significativas, muitas vezes não deixam de reforçar o desconforto dos 

estudantes em relação ao Ensino.  

Outra questão que aparece na fala, é o cansaço dos estudantes, mas antes 

de analisar essa questão, vejamos o que Jerusa diz sobre o tempo disponível para 

atuar na EJA, e a presença do cansaço:  

Muitas vezes sim, outras vezes não, outras vezes como eu digo, a 
gente tá muito cansado, atarefado, e faz aquela atividade rápida e 
que a gente que é copiou, copia né, copiar, tirar do livro, né? Tem 
vezes que só dá pra fazer isso. Outra vezes não, dá pra fazer algo 
melhor mais efetivado mesmo. Justamente não dá tempo. É a tarefa 
do professor, eu ensino aqui de manhã, ensino de noite, tenho outras 
atividades durante a tarde, e tem dias que não dá tempo você pensar 
em outra coisa, porque você precisa de xerox, você precisa de ter 
tempo para pegar material, procurar revista, procurar jornal, porque 
são coisas que, de detalhes, você precisa ter tempo para fazer isso, 
e muitas vezes a gente não tem tempo, eu estou sendo realista. 

Vejamos que dois problemas se cruzam na sala de aula da EJA, na maioria 

das vezes. De um lado temos o estudante cansado depois de um dia de trabalho, 

que “tem que ser” submetidos a práticas docentes mais “leves”, dinâmicas, o 

problema não está em tornar esses conteúdos mais leves, está em como acontece 

essa transformação, se esse tornar mais leve de fato está atendendo as 

necessidades dos estudantes. Não que modelos tradicionais, como utilizar apenas o 

quadro, apenas o livro didático funcione, mais é a forma de como são abordados os 

conteúdos que se encontra muitas vezes o problema. Se de um lado criticamos 

algumas práticas docentes, por outro é preciso reconhecer que o professor também 

está inserido dentro uma lógica de exploração, e sua condição de trabalho muitas 

vezes não permite desenvolver algo produtivo para os estudantes, é preciso 

entender que o trabalho do professor não se resume apenas a sala de aula, ele está 

envolvido em um processo que o condiciona a desenvolver várias atividades para 

além da sala, Atividades Complementares (AC), correções de trabalhos escolares, 



69 
 

 
 

provas e em alguns casos, cursos complementares, sem falar na vida pessoal. No 

entanto, mesmo reconhecendo essas dificuldades, é preciso o esforço para a 

realização de um trabalho coerente com as necessidades dos estudantes da EJA, 

sendo assim, é preciso reconhecer que existem professores empenhados, e ainda 

que com algumas limitações e obstáculos, se propõem em desenvolver situações de 

aprendizagem que dialoguem com os estudantes. A fala das professoras deixa 

entender que há um esforço por elas para tornar o ensino de História significativo 

para os estudantes. A junção desses problemas trazidos aqui, e muitos outros vão 

desenvolver um déficit enorme nessa modalidade de ensino, fazendo com que as 

atividades não desenvolvam o aprendizado dos estudantes.     

Questionadas se o Ensino de História em EJA, e as atividades desenvolvidas 

em sala, estão proporcionando um aprendizado significativo e atendendo às 

necessidades dos estudantes, elas dizem:  

Não 100%, algumas necessidades não são atendidas, como a maior 
parte desses estudantes querem logo prática, para poder melhorar 
sua atuação no mercado de trabalho, ou até ingressar nesse 
mercado de trabalho. Infelizmente é muito difícil a gente conseguir, 
conciliar os conteúdos com essa necessidade que eles possuem. 
(Cleidiane) 

 

Eu acredito que sim, História é muito importante, eu acredito que sim, 
e eles, eu sinto que quando a gente tá discutindo determinados 
assuntos como a questão da corrupção que a gente discutiu 
bastante, parece que abre assim, um leque na frente deles, eles 
começam a falar, mesmo aqueles mais tímidos quando eles não 
falam eles escrevem, eles não gostam de falar, mas eles gostam de 
escrever, os mais tímidos geralmente são assim, ou então chegam 
perto da gente, eles não gostam de falar alto, mas chega perto da 
gente e fala. Entendeu? (Jerusa) 

Percebemos o quanto as falas das professoras se diferenciam, e qual a visão 

de cada uma sobre os estudantes. Enquanto a Cleidiane percebe os estudantes 

dentro de uma lógica de trabalho, reforçando uma ideia de trabalho trazida em 

alguns documentos analisados no primeiro capítulo, condicionando essa modalidade 

de Ensino a uma formação técnica para o mercado de trabalho. Talvez sem 

perceber, ela acaba reproduzindo ideologias contidas em documentos discutidos 

neste trabalho. No entanto, como já foi abordado nos capítulos anteriores, o 

problema não está em formar para o mercado de trabalho, e sim questionarmos para 

qual mercado de trabalho esses sujeitos estão sendo direcionados. Sendo assim, o 

Ensino de História pode se tornar técnico, sem potencialidades para reforçar as 
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práticas de mudanças inerentes a esses sujeitos, o estudante vai estar sempre 

dentro de um paradigma de subalternidade, sendo que o ensino, e as atividades em 

sala deveriam cumprir o papel oposto. Para Circe Bittencourt: 

O ensino de História deve contribuir para libertar o indivíduo do 
tempo presente e da imobilidade diante dos acontecimentos, para 
que possa entender que cidadania não se constitui em direitos 
concedidos pelo poder instituído, mas tem sido obtida em lutas 
constantes e em suas diversas dimensões. (1997, p.20) 

É preciso que essa concepção seja transformada em práticas coerentes, para 

que assim o estudante, a partir de sua leitura de mundo, compreenda as mazelas 

sociais, as continuidades históricas que permeiam a sociedade, reforçando e 

legitimando desigualdades, pois a partir desse entendimento, ele se sentirá um 

sujeito pertencente ao processo histórico. 

Jerusa, por sua vez, vai trazer uma concepção de estudante que problematiza 

e levanta o debate em sala, um sujeito atento aos problemas sociais, que tem 

vontade de mudar, que se reconhece pertencente à tal sociedade, e sendo um 

agente da mesma, entende que precisa desenvolver algo para que a realidade mude 

de configuração, e consequentemente passe a ter seus direitos assegurados.  É 

notório na fala também que os assuntos do cotidiano despertam mais o interesse 

dos estudantes em relação aos conteúdos trabalhados, pois até os tímidos 

participam da aula, afirmando seus conhecimentos e contribuições para a 

construção da aula. Consequentemente eles vão se perceber e entender que são 

capazes de refletir, criticar e mudar, não só na sala de aula, mas criticar sua 

condição enquanto trabalhadores, enquanto sujeitos que tiveram muitos dos seus 

direitos negados, de pensar para além de uma lógica de trabalho refletido apenas na 

exploração. Pois quando o sujeito é autônomo no pensar e agir, ele consegue 

desenvolver uma postura de sujeito modificador de questões, de criticar problemas 

sociais. Quando nessa condição, o estudante pensa em uma educação de qualidade 

que pode contribuir para que o mesmo continue seu processo educacional para 

além da conclusão na EJA. Sendo assim:  

Essa educação com qualidade deve contribuir para a formação de 
cidadãos capazes de corresponder aos desafios impostos pela 
sociedade globalizada, ou seja, de cidadãos que saibam agir de 
forma autônoma, flexível, responsável, selecionando o que é 
importante, investigando, pesquisando, questionando e refletindo 
sobre esses conhecimentos. Esse processo se dá através da 
construção e reconstrução do conhecimento, o qual depende das 
condições de aprendizagem de natureza objetiva e subjetiva, que 
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leva ao desenvolvimento de diferentes capacidades, afetivas, 
cognitivas, físicas. (Dos Santos, Oliveira, Stremel 2004, p.2). 

No entanto, para desenvolver tais práticas e situações de aprendizagem, não 

depende unicamente do professor, certo que existem manobras, metodologias e 

estratégias que o professor pode desenvolver de tal modo que o ensino de história  

seja coerente com a realidade dos estudantes. Mas, o foco aqui não é delegar 

culpados, e sim analisar um Ensino de História em EJA que muitas vezes não condiz 

com as experiências dos estudantes. Vejamos o que dizem as professoras sobre as 

políticas relacionadas à EJA.  

A questão burocrática, né? Ela é muito chata, (risos), agora graças a 
deus, neste ano a pró Claúdia, elaborou uma caderneta que está 
excelente, se outros professores de outras escolas quiserem dá uma 
olhada, acho que seria bem legal, porque ela colocou os 
quadradinhos, pra gente ir só marcando, né? E botando o mínimo 
possível pra gente escrever, porque no final cada professor tem que 
levar pra casa uma, por exemplo, se for final de semana, a gente 
fazia no dia de sábado, deixar isso bem claro, que dia de sábado a 
tarde a partir da três horas a gente fica aqui no colégio fazendo 
nossas coisas, né? A gente já saiu daqui dez horas da noite de 
sábado, agora mais não, não passa mais das seis. Certo? (Jerusa) 

Então pergunto qual a concepção dela sobre a avaliação da e EJA por 

conceito: 

Ele deveria ser ampliado, o conceito, AC menos, AC mais, porque 
fica muito difícil você dá, por exemplo, EC, deveria no mínimo, ser 
igual o da UEFS, se for conceitos, tipo aqueles da UEFS, né? Ainda 
tá assim? (respondo que não). Por número? No meu tempo era 
conceito. 

Cleidiane diz o seguinte sobre essas questões: 

Eu discordo do método de avaliação, eu discordo por conta desses 
conceitos, porque acaba nivelando os alunos, eu acho injusto, um 
aluno, por exemplo, que tiraria um dez ter o mesmo conceito de 
quem tiraria um oito. E isso faz com que os próprios alunos fiquem 
acomodados, “tirei o EC e acabou”, mas acredito que o sistema de 
notas, com números ele seja mais justos, motiva o aluno também, 
que se tenha mais, tirar uma própria nota, que avaliação não é só 
nota, mas essa questão da nota infelizmente nessa sociedade que a 
gente vive de disputas, ela acaba sendo importante. E acho que a 
EJA tem muita burocracia, uma burocracia às vezes desnecessária e 
que acaba atrapalhando o processo de ensino\aprendizagem. 

É possível perceber que nenhuma das professoras concorda com o método 

de avalição. Uma defende abertamente a avalição quantificada em números, a outra 

entende que os conceitos devem ser ampliados com o mais e o menos, ou seja, os 

conceitos, Construído (C), A Construir (AC), Em Construção (EC), passariam a ser, 

(C+, C-; AC+, AC- e EC+, EC-), o que não deixa de seguir a lógica da avalição por 

números. O problema não é a discordância, e sim a defesa da avaliação por nota, 
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pois ambos os tipos de avaliações, não analisa de fato o desenvolvimento cognitivo 

dos estudantes, nem avalia o real aprendizado. Ambos os modelos não asseguram 

que possa ser feita uma análise do processo em sala de aula dos estudantes, 

apenas quantificar, quanto conceituar só reduz o estudante a uma lógica de não 

poder externar de fato seus aprendizados. O problema talvez não esteja nos critérios 

de avaliação, mas sim como os mesmos são aplicados aos estudantes, muitas 

vezes de forma superficial, sem perceber o desenvolvimento cognitivo do estudante. 

O estudante precisa ter a consciência que nota ou conceito não é o suficiente para 

que ele se compreenda enquanto um sujeito que desenvolveu aprendizagem ou 

não. Precisam entender que conceitos ou notas são apenas critérios avaliativos, e 

não um processo de avaliação de todo o desenvolvimento de suas competências. 

 E mais, quando a Jerusa fala sobre a caderneta feita pela vice-diretora, com 

grande entusiasmo, ela não percebe que o modelo elaborado, reduz ainda mais uma 

aviação coerente com os estudantes, pois se antes era preciso escrever mais sobre 

os estudantes na hora de “avaliar”, agora apenas marca um quadrado, com 

conceitos prontos para dizer se estudante estar apto ou não para seguir para o 

próximo Eixo. Sendo assim, os dois modelos de avaliação acomodam os 

estudantes, e de certa forma também acomoda muitos professores, que muitas 

vezes não se ver na obrigação de acompanhar o desenvolvimento do estudante, 

dentro de uma lógica emancipatória. É preciso destacar que as falas das 

professoras não deixa definido como elas desenvolvem esses critérios de avaliação, 

por tanto, não é coerente afirmar que ela não acompanhe os estudantes em seus 

desenvolvimentos cognitivos. O que não significa dizer que não se pode fazer uma 

análise desses critérios, dialogando com outras formas de avaliação. Stela Maria 

Meneghel, Cristiane Kreisch citando Hoffmann, Saul diz o seguinte: 

A perspectiva emancipatória privilegia a avaliação processual, em 
que o docente analisa todas as atitudes do estudante ao executar 
uma tarefa de avaliação e, após a mesma, faz considerações 
relevantes para um processo de reconstrução e aprimoramento do 
saber. Para tanto, os instrumentos são diversificados, contínuos, e os 
alunos respeitados em suas diferenças. (HOFFMANN, 2000; SAUL 
2000). (2009, p.9825). 

 A avaliação deve ser feita diariamente, com o professor percebendo cada 

detalhe no processo construtivo de aprendizado do estudante, para que assim ele 

não compreenda que o estudante aprendeu porque tirou uma pontuação máxima, ou 

ainda porque não foi aprovado na disciplina, o mesmo serve para os conceitos 
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“avaliativos” da EJA. Modelos avaliativos que conduzem o estudante a entender que 

avalição é a realização de uma atividade, para obter uma nota, ou um conceito, não 

percebendo que processo de avaliação compreende toda uma questão de análise 

de avanços ou não, ao longo do ano letivo. 

 Outra questão que contribui para que o Ensino de História em EJA não seja 

significativo, na maioria das vezes, é a questão da formação docente específica para 

essa modalidade de Ensino. Um professor formado para ensinar apenas os Ensinos 

ditos regulares, Fundamental e Médio, enfrentará enorme dificuldade em assumir 

uma sala de EJA, pois as práticas e metodologias devem ser diferenciadas, bem 

como a percepção sobre como esses jovens devem ser vistos em sala de aula. 

Porém, é muito raro uma Licenciatura, que foque seus conteúdos, suas práticas para 

uma formação específica em EJA. Para Gentil: 

Partindo da realidade de uma especificidade diferenciada da 
educação de jovens e adultos, também faz-se necessária a 
constituição de um profissional docente que contemple competências 
e saberes necessários a prática com a alfabetização ou 
aprendizagens fundamentais de adultos e jovens trabalhadores. 
O professor para tanto, assume o papel de mediador da sua própria 
aprendizagem. Frente à diversidade de saberes de seu grupo 
representativo de diferentes lugares sociais, ele apercebe-se da 
especificidade dos próprios conhecimentos, que por sua vez, passam 
por um processo de reconstrução. (2005, p.9) 

Uma formação de professor que não contemple discussões específicas sobre 

a EJA, pode levar o docente a desenvolver, nesta modalidade, práticas inerentes ao 

Ensino Fundamental e Médio. Por isso é importante que esse professor seja 

formado para atender às especificidades dos Jovens e Adultos que permeiam o 

ambiente da sala de aula, e também perceber as pretensões nos documentos que 

regulamentam essas modalidades de Ensino. Pois, como trabalhar com algo 

desconhecido? É preciso conhecer, ter uma formação coerente.  

Jerusa diz o seguinte sobre a formação docente em EJA: 

Certa vez eu estava em um curso de EJA, eu perguntei, por que não 
havia, é, pós-graduação em EJA? Porque naquela época ainda não 
havia, aí me disseram o seguinte, porque o governo não tá 
preocupado com os mais pobres, fiquei tão revoltada com isso. Eu 
ainda pretendo fazer um mestrado em EJA, que eu gosto muito 
dessa modalidade de Ensino. Mas eu espero que as políticas 
públicas atinjam realmente aqueles que necessitam, que são os mais 
pobres, são as domésticas, são os pedreiros, são os jovens sem 
futuro, os jovens que só querem um dinheiro no final de semana para 
curtir, não tem nada na cabeça assim que, é muito triste, sabe? 
Outra vez eu fui a um enterro, né? Sepultamento, e o que eu vi me 
deixou estarrecida, não existe mais covas assim, com fotos antigas, 
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agora só são fotos de jovens. Se vocês prestarem atenção os nossos 
jovens estão morrendo, as drogas estão acabando com nossos 
jovens, é preciso que políticas públicas devem ser efetivadas com 
isso. São jovens negros e pobres da periferia que estão morrendo.  

  A professora entende que um professor de EJA deve ser formado com 

especificidades para desenvolver seu trabalho, reconhece a carência na formação 

docente para a EJA. Desde quando ela quer fazer um mestrado em EJA, não é só o 

desejo e o gostar pela modalidade que faz com que a mesma busque essa pós-

graduação, mas também a necessidade de conhecer, refletir melhor sobre tal 

modalidade, tanto que ela busca formação especifica.  

 Mas ela não compreende que o Estado já tem sim uma política pública de 

formação para estes estudantes, jovens, negros, pobres, exatamente os sujeitos que 

ela traça o perfil na fala. O primeiro capítulo deste trabalho deixa definido que 

existem tais políticas, e quais os objetivos do Estado em relação a esses jovens. 

Sendo assim, é óbvio que existem políticas que condicionam esses jovens a 

condição de subalternidade, fazendo com que estes sejam caracterizados de tal 

maneira. É preciso entender também que não há “jovem sem futuro”, ainda que seja 

breve e tão triste como descreve a professora, eles têm futuro, um futuro que é 

muitas vezes construído justamente pela negação de direitos a esses jovens, 

inclusive o direito educacional de qualidade. 

 Outro elemento que deve ser considerado como um dos fatores que contribui 

para um Ensino de História em EJA sem qualidade é o material didático utilizado por 

professores. Todo material didático é acompanhado por interesses, cabe o professor 

junto com o estudante analisar quais são esses interesses, e qual o objetivo  dele na 

EJA. Sobre esse aspecto Jerusa diz o seguinte: o meu cotidiano é, a gente usa o 

livro, que é a mistura do tradicional com o mais atual, a gente faz atividade lúdicas 

também. (...) mais eu uso também o livro, não sou contra o livro. Já a professora 

Cleidiane afirma:  

A história do livro didático, é uma história branca, uma história de 
homens, que fazem parte da elite. Então, isso já é necessário para 
fazer com que o aluno não se sinta sujeito histórico, o que é 
importante em qualquer faixa etária, e na EJA é mais importante 
ainda, por que a História está ainda mais distante deles, e outro 
problema é o material didático que a gente tem, a gente tem um livro, 
que é um livro cuja realidade não tem nada haver com a realidade do 
Nordeste, com a realidade da Bahia, é uma realidade do Sul e do 
Sudeste, com uma linguagem que eu tenho que confessar, o aluno 
do Ensino Médio não acompanha, quanto mais o aluno da EJA, né? 
Então, esses são empecilhos que de certa forma afasta o professor 
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do objetivo primordial, que é fazer com que o aluno se sinta sujeito 
histórico.      

 Em outro trecho da entrevista ela diz:  

Eu aboli a utilização do livro didático, porque o livro didático da EJA, 
é um livro com uma linguagem totalmente fora do contexto dos 
nossos alunos, que vão utilizar esse livro e não tem nada de 
significativo para eles. O que é significativo, é quando ele se enxerga 
naquele conteúdo. 

Mais uma vez pode-se perceber diferenças entre as falas das professoras, 

enquanto uma utiliza e não é contra o livro, a outra aboliu o livro didático. No 

entanto, o problema não está em usar ou não o livro didático, mas sim na forma 

como esse material é utilizado em sala. O livro, assim como os documentos da EJA, 

tem propósitos, e tem como função desenvolver discursos sobre os estudantes, e 

professores. Utilizar o livro sem fazer com que os estudantes reforcem seu poder de 

crítica e identifique os problemas desse livro, é legitimar, reforçar representações, da 

mesma forma que não usar o livro e, no entanto, não realizar outras práticas que 

levem o estudante olhar para o livro de uma forma questionadora. Pois possa ser até 

que o professor não utilize o livro em sala, mas o livro não fica retido na escola após 

o término da aula, o estudante o leva para casa, sendo assim, o que garante que 

esse estudante não utiliza esse livro em sua residência?  A questão aqui não é 

defender, ou não, a utilização do livro, mas apontar possibilidades como esse 

material deve ser utilizado por professores e estudantes, dentro ou fora da escola. A 

leitura de Cleidiane é pertinente em relação ao livro didático, pois o livro didático é 

constituído de interesses, disputas e relação de poder. Que de certa forma privilegia 

uma cultura em detrimento a outra, que traz a elite enquanto superiores, sendo que 

outros sujeitos são colocados como inferiores, os negros, por exemplo.  No entanto 

não debater tais questões contidas no livro, pode se tornar algo muito perigoso, pois 

muitas vezes acontece do estudante não desconstruir uma visão equivocada sobre 

determinadas questões como, etnia, cultura, classe social, entre outras. A fala desta 

professora traz uma questão bastante incoerente, que é de comparar estudantes da 

EJA com os do Ensino Médio, pois essa comparação se dá por viés de inferioridade 

e desqualificação dos sujeitos da EJA. Não existe estudante menos capaz do que 

outro, o que existem são formas diferenciadas de compreensão de conteúdos. Para 

Flávio Berutti e Adhemar Marques sobre o livro didático:  

É fundamental considerá-lo [o livro didático] como recurso didático 
que oferece condições ao professor de concretizar os objetivos 
educacionais propostos. Por isso, precisa oferecer um conteúdo 
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diversificado, correto e atualizado que, em uso, potencialize o 
desenvolvimento das diversas competências propostas para a 
escolaridade do ensino de História. (2009, p.97). 

No entanto, é preciso questionar quais objetivos são esses, se realmente 

atendem à necessidade de estudante com o perfil da EJA, por exemplo. Pois o livro 

em momento algum pode ser tido como verdade absoluta, é preciso compreendê-lo 

dentro da perspectiva de uma construção ideológica, e uma relação de poder. A 

discursão sobre livro didático não se alongará neste momento, pois o mesmo foi 

motivo de análise nos dois capítulos anteriores. 

Sobre a visão que professores têm de estudantes da EJA, é preciso destacar 

algumas contradições entre a fala de uma das professoras, e as falas dos 

estudantes já abordadas anteriormente. A questão dos estudantes não terem o 

interesse de ir buscar o conhecimento para além da escola, e seus objetivos para 

quando concluir os Eixos da EJA. Então, vejamos o que diz Cleidiane.  

Eu tento fazer com que, que seja necessário, seja trabalhado em 
sala de aula, porque eles não possuem interesse em ir além da sala 
de aula. Eles não fazem uma atividade em casa de forma alguma, 
não estudam em casa. Então eu tento extrair o máximo que posso 
deles ali, naquele ambiente da sala de aula, eles estão abertos, eles 
interagem, mas ao mesmo tempo eles possuem nenhum interesse 
em se aprofundar. [...] É claro que o aluno da EJA não tem a mesma 
condição do aluno do Ensino Médio, de fazer um ENEM, de fazer um 
vestibular, fazer um concurso, mas dá para tornar a História 
significativa, em alguns aspectos, pra esse aluno, e fazer também 
com que ele aumente seu arcabouço cultural, seu conhecimento, que 
ele interprete melhor os fatos históricos, dá pra fazer um trabalho 
bom, mas eles não saem tão preparados para as avaliações 
externas, mas dá pra fazer um bom trabalho.  

Sobre essas mesmas questões Jerusa afirma: 
 

A questão das eleições, futuro das eleições, outro dia eles me 
chegaram com um vídeo falando sobre a (silêncio), a eleição, né? E 
dizendo que tinha na (silêncio), eu tô tentando lembrar a palavra 
certa, eles falando que poderia ser corrompida na hora da votação, e 
o rapaz explicava como era que se corrompia aquela máquina, aí 
eles vieram atordoados perguntar isso, né? Aí a gente utilizou a aula, 
é isso que acontece, as vezes a gente tá dando um assunto e eles 
entram com uma coisa que tá incomodando, a gente para e vai falar 
sobre aquilo que é atual, né? Da corrupção, da fraude. A gente tava 
falando sobre voto de cabresto, foi que eles me mostram o vídeo, aí 
a aula foi desenrolando encima do vídeo. Eles não são uma tábula 
rasa não, eles têm conhecimentos prévios mesmo, as vezes eles não 
sabem falar direito, explicar como a gente explica, mas eles têm 
conhecimentos, eles buscam o conhecimento também. 

[...]Infelizmente a universidade não é lugar de todos, então a maioria 

pensa em tirar o ensino médio, querem isso, né? Alguns querem 
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aprender a ler pra lê a bíblia, tem uma senhora mesmo que quer lê a 
bíblia. Alguns querem ser advogados, quer ser professores.  

Pergunto se o ensino de EJA atende às necessidades dos estudantes que 

querem continuar estudando: É muito difícil, é muito difícil, mas não impossível, 

porque nós já tivemos alunos aqui que já passaram na UEFS, já tivemos em 

Geografia, Matemática, estudantes de EJA, “passaram”.  

Cleidiane afirma que os estudantes não têm o interesse por buscar o 

conhecimento para além da sala de aula, porém não foi essa análise feita sobre os 

estudantes no segundo capítulo, pelo contrário, eles se mostraram com um 

aprendizado significativo construído nas suas buscas fora dos ambientes escolares 

formais. Se bem que o a Maria apresenta concepções mais definidas, coerente 

enquanto sua afirmação de sujeito atuante na sociedade. O Rodrigo apresenta 

algumas contradições no modo de analisar algumas questões. O foco aqui não 

trazer tais contradições, pois já foram debatidas no capítulo anterior, o objetivo aqui, 

é demostrar que esses estudantes se sentem incomodados com o modelo de 

escola, ensino História em EJA que a eles são apresentados, e que essa questão 

também contribui para seja feita uma busca de conhecimento para além da escola. 

 A própria Jerusa afirma que os estudantes buscam sim, têm conhecimentos 

prévios, a ponto de relacionar o conteúdo exposto em sala, com suas experiências 

fora da escola. São estudantes que com todas as dificuldades, compreendem em 

certa medida os problemas sociais que estão a sua volta. É nessa relação, de 

saberes vividos, articulados aos conteúdos escolares, que o estudante vai se sentir 

pertencente ao processo histórico. Ao contrário do que afirma Cleidiane, Jerusa tem 

consciência que esses sujeitos têm a capacidade de passar em vestibular, de seguir 

com uma formação continuada, se fazendo presente em espaços a eles sempre 

negados, como o da Universidade. No entanto, ambas concordam que o ensino de 

EJA não contribui para que esses estudantes possam continuar sua formação, o que 

comprova a busca desses estudantes para além da sala de aula, pois se a EJA não 

oferece condições, como muitos deles estão continuando sua formação? 

Algo muito importante na fala de Jerusa, é que ela percebe que os 

conhecimentos prévios dos estudantes são de extrema importância para que a aula 

se torne significativa para os estudantes, consequentemente os estudantes se 

mostram como sujeitos capazes de compreender, e criticar o meio no qual está 

inserido. A estratégia da professora em mudar a programação da aula para discutir 
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junto com os estudantes o debate por eles levantado, é fundamental para o sujeito 

se sentir importante, agente transformador da sociedade. Interessante perceber 

também o quanto os estudantes se sentem preocupados com as questões do 

presente, com aquilo vivenciado pelos os mesmos. A discussão do presente é 

indispensável, pois é tempo dos estudantes, a partir do tempo presente é que o 

estudante deve compreender questões do passado. O professor de História, 

enquanto historiador deve compreender essa importância do tempo presente, e 

assim desenvolver possibilidades para que os estudantes compreendam, analise 

questões, econômicas, políticas, culturais, do tempo presente como consequências 

de eventos do passado. “A questão do presente assume centralidade na medida em 

que é a partir do presente e de seus referenciais que os historiadores realizam 

estudos e pesquisas com referenciais teóricos e conceitos de seu tempo”. 

(MONTEIRO. 2011, p.13). A fala da professora não permite interpretar se ela 

conseguiu atrelar o debate, ao conteúdo programado para aquela determinada aula, 

porém já é muito importante considerar os saberes prévios dos estudantes dentro de 

uma proporção de mudar o que estava programado para a aula. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como pode-se perceber, muitas questões foram levantadas, a legislação 

sobre EJA, a perspectiva de estudantes sobre a modalidade, bem como a percepção 

dos professores sobre os estudantes e suas práticas em sala de aula. Essas 

discussões foram trazidas, sobretudo, para pensar sobre algumas das principais 

dimensões relacionadas ao Ensino de História em EJA. Questões fundamentais para 

analisar esta modalidade de Ensino, que têm suas especificidades atreladas a forma 

como os estudantes que constituem o seu público diariamente se articulam e 

produzem outras formas de conhecimento histórico. Porém, coube-nos expor, por 

vezes, muitas contradições e abordagens sobre a modalidade, bem como sobre o 

seu público majoritário, aqueles cujas políticas públicas produziram a EJA como 

modalidade reparatória. Uma modalidade de Ensino com caráter diferenciado, mas 

que contraditoriamente, deve seguir os PCNs dos Ensinos Fundamental e Médio, 

fazendo com que a mesma muitas vezes seja confundida com os esses ensinos 

ditos regulares. A ausência de formação docente que aborde as discussões sobre 

esta modalidade, também acaba se tornando um problema para EJA, pois 

raramente encontra-se Licenciatura voltada para tais especificidades. 

Debates foram travados no decorrer do texto, na expectativa de alcançar o 

objetivo, analisar, o que pensam e sabem os estudantes de História em EJA, e o que 

professores e escolas estão ensinando. Depois de tantas dificuldades, e problemas 

expostos no trabalho, entendemos que essa questão está longe de ser 

definitivamente compreendida. No entanto, o trabalho trouxe o quanto esses 

estudantes da EJA são sujeitos com saberes e conhecimentos adquiridos no 

cotidiano, através de suas práticas fora da escola. Seja em movimentos sociais, 

religiosos, políticos, leituras, eles trazem para a sala de aula uma visão de mundo 

construída em detalhes por suas experiências históricas, e que poucas vezes são 

aproveitadas nos espaços escolares. Conhecimentos estes que deveriam ser 

analisados e transformados em prática de aprendizagem, não só escolar, mas 

socialmente. Ao terem seus conhecimentos desmerecidos em sala de aula, os 

estudantes se sentem deslocados, fora do contexto escolar, fazendo com que não 

compreendam a sala como espaço de aprendizagem. 
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A escola muitas vezes é um espaço desconhecido do estudante, não digo 

físico, mas como espaço de debates, capaz de reforçar as potencialidades de cada 

estudante.  Esse problema perpassa pelo modelo de escola que atua na sociedade 

e na vida dos estudantes, nas políticas públicas voltadas para educação, nos 

documentos analisados sobre a EJA, na formação e práticas docentes.  

Compreendemos também que a formação e práticas docentes, contribuem 

muitas vezes para uma aprendizagem sem significados concretos para a vida dos 

estudantes porém, o professor não deixa de ser um sujeito que muitas vezes se 

encontra refém de políticas que o impossibilita de desenvolver algo produtivo para 

os estudantes, e consequente para si. No entanto, não pode se isentar das suas 

responsabilidades como um sujeito transformador, que possibilita condições ao 

estudante para o aprendizado, que acompanha o desenvolvimento, e as 

especificidades dos estudantes da EJA. Fugir da regra é um dos papeis do 

educador, não pode se comportar reforçando desigualdade social pela educação.     

 Com todos os problemas apresentados pelas professoras e estudantes em 

relação ao Ensino de História em EJA, em relação as práticas docentes, e ao próprio 

modelo da EJA, o que percebemos é que esses sujeitos acreditam na educação, 

enquanto mecanismo de transformação dos sujeitos, onde estes alcançariam maior, 

reflexão, criticidade, e práticas de mudança diante da sociedade nas quais 

encontram-se inseridos. As escolas continuarão “ensinando”, os estudantes 

continuarão indo para escola, compreendendo que o espaço de aprendizagem 

também pode se dá para além da escola.   

Porém, não podemos pensar a escola, ou o processo escolar como algo 

sufocante, que não pode ser mudado, se estamos falando de construções, por que 

não pensar as desconstruções e as reconstruções? Pessoas mudam, processos 

mudam, muda-se o contexto, mas fiquemos sempre atentos para as muitas 

continuidades, discursos e práticas. O debate não se encerra, pois onde há debate, 

há desejo de mudanças. Tanto os estudantes, quantos as professoras trazidas 

nesse trabalho, nos permitem compreender que há tentativas de mudanças, e que a 

escola pode se tornar algo significativo para os sujeitos. 
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APÊNDICE 

Questionário para estudantes. 

 

Questionário aplicado com o objetivo de analisar os perfis dos estudantes, 

servindo como base para realização de entrevistas com os estudantes. O 

questionário foi aplicado para turma de Humanas A, contemplando onze estudantes, 

sendo que desses estudantes quatro são mulheres e sete homens. O questionário 

foi aplicado na data 15\09\2015 no Colégio Estadual Teotônio Vilela, situado no 

bairro João Paulo segundo, na cidade de Feira de Santana. 

O questionário é composto por 11 questões, sendo elas:  

  

Qual seu nome? 

 

Você trabalha? Qual  sua profissão? 

 

Você mora em qual bairro? Como define o bairro onde mora? 

 

Qual sua idade? 

 

Já parou de estudar alguma vez? Quanto tempo? Qual o motivo? 

 

Por que veio estudar no noturno? 

 

Como você se define? 

 

Você gosta da disciplina de História? Explique sua resposta. 

 

Existem dificuldades em conciliar trabalho e escola? Quais? 

 

Você gosta de estudar? Explique sua resposta. 

 

Qual\quais assuntos de História você mais gosta? Explique sua resposta 


