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Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

Apresentação
Neste módulo propomos o estudo e a reflexão sobre a organização de currículos e de práticas 
educativas orientadas para a garantia do direito humano à educação, para o reconhecimento 
e consideração da diversidade, das diferenças e desigualdades, e como um dos meios para o 
desenvolvimento humano, o acesso e a produção de conhecimentos e o compartilhamento de 
práticas sociais. Somos desafiados a refletir sobre como realizar escolhas no interior de cur-
rículos que se conectem às “necessidades educativas de pessoas que percorreram um longo 
período de suas vidas sem os conhecimentos e práticas sociais compartilhadas no território 
escolar” (ARROYO, 2007, p. 4). Mais que isso, somos levados a nos perguntar sobre quais 
currículos e práticas pedagógicas convergem para a concretização das três funções atribuídas 
à EJA, neste novo século, a partir do Parecer n.11/2000 do Conselho Nacional da Educação: 
reparadora, equalizadora e qualificadora.

Para tanto, abarcamos três temas:

• Currículo na EJA: princípios, conceitos e proposições;

• Processos de ensino e aprendizagem: planejamento, práticas pedagógicas, avaliação e re-
gistro;

• Materiais didáticos-pedagógicos para EJA: livros didáticos, paradidáticos e outros recursos 
didáticos.
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 Ponto de Partida 

Para contextualizarmos o tratamento do tema deste módulo, vamos assistir a um vídeo 
produzido para a série Caminhos da Escola, da TV Escola, que se chama O tempo não 
para: a educação de jovens e adultos1. Duas experiências são documentadas neste episó-

dio: a de uma escola em Porto Alegre que atende a jovens que não completaram a educação 
básica no tempo regular e outra que atende a jovens e adultos, que buscam completar a edu-
cação básica, em Recife. 

a) Antes de assistir ao vídeo, reflita sobre as especificidades da Educação de Jovens e Adul-
tos que podem implicar diferenças na definição do que ensinar e aprender, na seleção de 
estratégias, práticas pedagógicas e de materiais didático-pedagógicos. Quais seriam estas 
especificidades? Anote-as.

b) Durante o vídeo, atente-se aos seguintes aspectos:

• Quem são os estudantes da EJA? Quais são suas características? O que os estudantes 
de Porto Alegre e de Recife têm em comum? E o que cada grupo, jovens e adultos, têm 
de singularidades?

• Quem são os educadores e educadoras da EJA que aparecem em ambas as experiências 
documentadas? O que dizem sobre sua formação e práticas no vídeo?

• Como são estabelecidos os tempos e espaços de aprendizagem dessas experiências, em 
Porto Alegre e em Recife?

• Quais orientações e dicas estas experiências fornecem sobre a organização do currículo 
e práticas pedagógicas?

• Por fim, indique as orientações de Eliane Ribeiro, pesquisadora de EJA, para a constru-
ção de currículos e práticas pedagógicas para EJA.

c) Depois de assistir ao vídeo, publique no fórum as lições que se pode extrair deste vídeo 
quando tratamos de temas como currículo e práticas pedagógicas na EJA. Comente suas 
impressões e conheça a de seus colegas.

1  Direção: Vicente Guerra; Produtora: TV Escola / Grupo Conspiração / TV Cultura, ano de produção: 2009. 
Disponível em http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=6315, acesso em maço de 2015. (O trecho 
focalizado vai de 00:00 a 14:30 minutos).
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 Saberes Sistematizados 

 I - O Currículo na EJA 
Claudia Lemos Vóvio

Texto de introdução

A escola é uma das principais instituições responsáveis pelo desenvolvimento humano 
e pela promoção de aprendizagens que permitem o acesso ao conhecimento e a seu 
desenvolvimento, à cultura e ao compartilhamento de práticas socialmente valoriza-

das e necessárias para a participação social em inúmeros âmbitos de convivência. No Brasil, 
milhões de pessoas jovens e adultas não tiveram oportunidades de iniciar ou completar seus 
estudos no ensino fundamental. Educar para a solidariedade, para o exercício democrático 
e para a cidadania ativa têm sido questões centrais desde a retomada do processo de demo-
cratização no Brasil nos anos de 1980. No entanto, a efetivação do direito à educação com 
qualidade a pessoas jovens e adultas é ainda um grande desafio, como nos mostra o panorama 
da educação nacional. 

Durante grande parte de sua história, a EJA esteve relacionada de modo restrito à alfabetiza-
ção. Até final dos anos de 1970, no imaginário de muitos de nós a alfabetização era a principal 
meta da EJA, além da conclusão dos anos iniciais do EF (antigo primário). Também durante o 
século passado, esta etapa da educação básica esteve sob forte influência de concepções muito 
distintas e até mesmo opostas. Uma dessas concepções é a educação compensatória, orientada 
para a recuperação do “atraso” escolar de pessoas que não puderam estudar em idade “pró-
pria”, com fortes traços do modelo e formato da educação regular. Segundo Abreu e Vóvio 
(2010), o paradigma compensatório encontra-se tanto nos dispositivos legais como na deter-
minação do que se ensina na EJA. Esse paradigma remonta a criação do ensino supletivo, em 
1971 e pode ser percebido em muitos Programas voltados para esse segmento da população. 
Segundo Di Pierro (2005, p. 1118), esse paradigma 

(...) acabou por enclausurar a escola para jovens e adultos nas rígidas referências 
curriculares, metodológicas, de tempo e espaço da escola de crianças e adolescen-
tes, interpondo obstáculos à flexibilização da organização escolar necessária ao 
atendimento das especificidades desse grupo sociocultural. Ao dirigir o olhar para 
a falta de experiência e conhecimento escolar dos jovens e adultos, a concepção 
compensatória nutre visões preconceituosas que subestimam os alunos, dificulta 
que os professores valorizem a cultura popular e reconheçam os conhecimentos 
adquiridos pelos educandos no convívio social e no trabalho.
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Para além do não reconhecimento dos sujeitos desta educação e de suas capacidades e sabe-
res, Fávero, Rummert e De Vargas (1999) apontam para um efeito perverso desse modo de 
conceber a educação para pessoas jovens e adultos: a perspectiva assistencialista. Segundo os 
autores, as ações educativas voltadas para jovens e adultos não ou pouco escolarizados era 
tomada 

como uma ação de caráter voluntário, marcada por um cunho de doação, favor, 
missão, e movida pela solidariedade tal como concebida na perspectiva liberal de 
ajuda aos mais pobres, de caridade para com os desfavorecidos. Tais representa-
ções, além de desprofissionalizar o educador de jovens e adultos e a própria ação 
educativa com eles desenvolvida, distancia a Educação de Jovens e Adultos de um 
estatuto próprio, que subsidie a formulação de propostas teórico metodológicas 
compatíveis com as vivências e os saberes daqueles aos quais se destina. (FÁVE-
RO, RUMMERT e DE VARGAS, 1999, apud RIBEIRO, 1999, p.7)

Vale destacar que tanto o paradigma compensatório como a perspectiva assistencialista funda-
mentam até os dias atuais variados programas educativos, documentos curriculares, práticas 
pedagógicas, livros didáticos voltados para pessoas jovens e adultas.

Outro paradigma bastante influente é o da educação tomada como meio de emancipação e 
transformação das pessoas, advindas das experiências de Paulo Freire, a partir dos anos de 
1950, e continuadas pelas experiências da educação popular. Nesse período, “movimentos 
de educação e cultura popular ligados a organizações sociais, à Igreja Católica e a governos 
desenvolveram experiências de alfabetização de adultos orientadas a conscientizar os parti-
cipantes de seus direitos, analisar criticamente a realidade e nela intervir (...)” (DI PIERRO, 
2005, p. 1117).  O paradigma emancipatório, segundo Vóvio e Abreu (2010, p. 184) “cons-
tituem-se no legado da educação popular”, dando bases também para uma série de políticas, 
programas e referenciais para a EJA. 

Nos anos de 1980 e 1990, a garantia constitucional do direito à educação e a crescente insti-
tucionalização da EJA, resultantes da influente presença da sociedade e movimentos sociais, 
trouxeram outros desafios e tensões para a produção de políticas, programas e documentos 
curriculares para escolarização de pessoas jovens e adultas. Colocaram em cena outros ele-
mentos para além daqueles tradicionalmente abordados na escolarização, tais como a aten-
ção às necessidades dos sujeitos da EJA perante o mundo do trabalho e a continuidade dos 
estudos, além da consideração de seus patrimônios culturais construídos em outras bases que 
não as escolares. Um subsídio central para esse debate é o Parecer do Conselho Nacional da 
Educação 11/2000, cujo relator foi Carlos Jamil Cury, que reiterou uma nova concepção de 
EJA de acordo com as normas e diretrizes nacionais da educação básica, em consonância com 
os aportes da V Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada em 1997 em 
Hamburgo, na Alemanha. Desta Conferência participaram 1.500 representantes de 170 paí-
ses, que assumiram compromissos para fazer valer o direito dos cidadãos de todo o planeta à 
aprendizagem ao longo da vida, concebida para além da escolarização ou da educação formal, 
incluindo as situações de aprendizagem informais presentes nas sociedades contemporâneas. 
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A Declaração de Hamburgo atribui à educação de jovens e adultos o objetivo de desenvol-
ver a autonomia e o sentido de responsabilidade das pessoas e comunidades para enfrentar as 
rápidas transformações socioeconômicas e culturais por que passa o mundo atual, mediante 
a difusão de uma cultura de paz e democracia promotora da coexistência tolerante e da par-
ticipação criativa e consciente dos cidadãos. Entre os temas abordados com prioridade pela 
Agenda para o Futuro, aprovada na Conferência, consta garantia do direito universal à alfa-
betização e à educação básica, concebidas como ferramentas para a democratização do acesso 
à cultura, aos meios de comunicação e às novas tecnologias da informação

Segundo Di Pierro (2008, p. 402-403), as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, derivou 
a Resolução CEB/CNE n. 11 de 2000, nesse documento foi fixado

a idade mínima para ingresso nos cursos de Ensino Fundamental e médio em 15 
e 18 anos, respectivamente (...) enfatizou o direito público subjetivo dos jovens 
e adultos ao ensino de qualidade, à luz dos princípios da proporção, equidade e 
diferença; explicitou as funções dessa modalidade da educação básica (repara-
ção de direitos educativos violados, equalização nas oportunidades educacionais 
e qualificação permanente); colocou limites de idade (distinguindo a educação 
de jovens e adultos da aceleração de estudos que visa à regularização do fluxo 
escolar de adolescentes); e assinalou a necessidade de flexibilizar a organização 
escolar e contextualizar o currículo e as metodologias de ensino, proporcionando 
aos professores a formação específica correspondente (DI PIERRO, 2008, p. 401)

Sobre as funções atribuídas a EJA é importante destacar os pressupostos contidos em cada 
uma delas:

a) A função reparadora retoma e reitera o dever do Estado em relação à efetivação do direito 
de todos ao ensino fundamental, etapa da escolaridade considerada obrigatória na Consti-
tuição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Visa reparar o direito à educação de 
todos e todas que, por um conjunto de situações históricas e sociais, não frequentaram ou 
abandonaram a escolarização, tendo comprometido ou cerceado suas trajetórias escolares. 

b) A função equalizadora tem como pressuposto o princípio da igualdade de oportunidades, 
da equiparação. Visa garantir a reentrada no sistema educacional daqueles que tiveram 
uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportu-
nidades de permanência ou outras condições adversas.

c) A função qualificadora que se fundamenta no paradigma da educação ao longo de toda a 
vida. Uma vez que a educação promove o desenvolvimento humano e que esse processo 
se dá de modo permanente, em todas as idades e em todas as épocas da vida é possível se 
formar, se desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores 
que transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 
reconhecimento do outro como sujeito.

Para Haddad (2007, p. 208), o processo de institucionalização e regularização da EJA, nas 
últimas décadas, tem apontado “para a forte tensão entre uma concepção mais flexível de 
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currículo, que a aproxima da tradição da educação popular e a tradição escolar dos sistemas 
regulares de ensino”.

Dois autores importantes do campo da Educação de Jovens e Adultos nos desafiam a redefinir 
currículos para pessoas jovens e adultas. Um deles é Miguel Arroyo que nos lembra que esta 
etapa da escolarização básica é flexível e que na história de sua constituição conta com expe-
riências muito diversificadas decorrentes da educação popular, construídas fora da instituição 
escolar, e que, portanto, podem assumir outras configurações, com outros tempos, espaços e 
escolhas sobre o que ensinar e aprender e as práticas educativas e nos convida a 

(...) inventar alternativas corajosas, assumindo que as formas como se cristalizou 
a garantia pública à educação não são estáticas. Podem e devem ser reinventadas. 
(...) A EJA não foi inventada para fugir do sistema público, mas porque nestes não 
cabiam as trajetórias humanas dos jovens e adultos populares (ARROYO, 2005, 
p. 46).

A outra é Maria Clara Di Pierro que alerta para a concepção capaz de responder as demandas 
do atual contexto e a uma noção ampla de educação

(...) não é aquela voltada para as carências e o passado (tal qual a tradição do 
Ensino Supletivo), mas aquela que reconhecendo nos jovens e adultos sujeitos 
plenos de direito e de cultura, pergunta quais são suas necessidades de aprendi-
zagem no presente, para que possam transformá-lo coletivamente (p.1119-1120).

 

A EJA tem passado por processos de mudanças e reconfigurações, especialmente para repen-
sar-se em função da vida real dos sujeitos que têm direito à educação, ao conhecimento e à 
cultura. Neste texto introdutório, focalizamos um conjunto de indagações que merecem refle-
xão por parte de professores (as) e gestores (as). 

• O reconhecimento formal dos jovens e adultos como sujeitos de direitos, estabelecido em 
legislações, tem avançado do papel (legislações e programas) para a vida (projetos e prá-
ticas pedagógicas)? Os currículos, sua organização, têm sido pensados para garantir esses 
direitos? 

• As lógicas a partir das quais os currículos se organizam, os tempos, a avaliação age em 
que sentido? Como mecanismos de seleção, exclusão e negação do direito à educação? 
Ou como mecanismos de equalização e de promoção de oportunidades educacionais com 
qualidade para todos e todas? 

• Quais são os critérios utilizados na seleção e organização dos saberes curriculares? Seria 
possível organizar o currículo e os tempos de escola com a necessária flexibilidade para 
garantir o direito ao conhecimento e à cultura desses milhões jovens e adultos que não 
puderam se escolarizar?
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 Saberes Sistematizados 

Discutir sobre o currículo na educação de jovens e adultos (EJA) remete-nos a neces-
sidade de refletir também sobre como concebemos o currículo (o que é). Os(as) edu-
cadores(as), equipes de gestão, gestores(as) de políticas, pesquisadores(as) têm uma 

questão central a responder quando estão diante de pessoas jovens e adultas que buscam 
escolarizar-se tardiamente: o que ensinar e aprender e quais práticas pedagógicas devem ser 
consideradas na escolarização de pessoas com experiências e tempos de vida tão distintos? 
Pessoas que, nos ciclos de vida em que se encontram, lidam com demandas cotidianas rela-
cionadas à sociabilidade e à construção de identidades e pertencimento a grupos, ao mundo 
do trabalho, à geração de renda, ao acesso a serviços e bens sociais, à constituição e cuidado 
de suas famílias, à participação cidadã, ao acesso e desenvolvimento de conhecimentos, ao 
domínio e uso de tecnologias da informação e da comunicação, entre tantas outras.

O texto de estudo trata de alguns conceitos centrais para apoiar a produção e apropriação de 
documentos curriculares para pessoas jovens e adultas, para um amplo e heterogêneo conjun-
to de brasileiros, numa perspectiva inclusiva do direito à educação, pautada pelos princípios 
da equidade, assegurando a adequação dos componentes curriculares face às necessidades 
próprias da educação de jovens e adultos.

Antes de ler, reflita e anote:

• O que é currículo?

• Quais princípios poderiam ordenar um currículo de EJA que considere os estudantes, sua 
diversidade, heterogeneidade e patrimônios culturais, assegurando o acesso e apropriação 
de conhecimentos fundamentais para continuar aprendendo ao longo de toda a vida?

• Quais conhecimentos devem compor a EJA numa perspectiva inclusiva, equalizadora e 
reparadora?

Durante a leitura, sublinhe trechos que considerou importantes e que o ajude a rever suas 
respostas. Anote ideias-chave e as proposições dos autores para a construção de currículos que 
possibilitem a promoção de uma educação de qualidade para todos e todas.
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Texto de Estudo

Currículo, Cultura e Sociedade2

Antonio Flavio Barbosa Moreira

Vera Maria Candau

Este texto tem por objetivo oferecer aos professores e professoras subsídios para a refle-
xão e a discussão de questões que consideramos significativas para o desenvolvimento 
dos currículos em nossas escolas, na perspectiva da promoção de uma educação de qua-

lidade para todos e todas. Está implícito o ponto de vista de que, na sociedade contemporânea 
em que vivemos, em que é evidente a diversidade cultural, são indispensáveis a elaboração e 
a promoção de currículos que tenham como ponto de partida uma perspectiva multicultural.

A concepção de currículo adotada no texto

As diferentes concepções da palavra currículo derivam dos diversos modos como a educação 
é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem he-
gemônicas em um dado momento. Diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais 
têm contribuído, assim, para que currículo seja entendido como: (a) os conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; (b) as experiências escolares de aprendizagem a serem vividas pelos 
alunos; (c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; 
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os processos de avalia-
ção que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes 
graus da escolarização.

Podemos afirmar que as discussões sobre o currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, 
discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que 
conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as transfor-
mações que desejamos que aconteçam com nossos alunos e alunas, sobre os valores que dese-
jamos discutir com eles e elas e sobre as identidades que pretendemos construir. Discussões 
sobre conhecimento, verdade, poder e identidade marcam, invariavelmente, as discussões 
sobre questões curriculares (Silva, 1999).

Como estamos concebendo, então, a palavra currículo neste texto? Estamos entendendo currí-
culo como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a 
relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes. 
Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos, com inten-
ções educativas, nas instituições escolares.

Parece não haver dúvidas quanto à importância do currículo no processo educativo escolar. 
É por intermédio do currículo que as “coisas” acontecem na escola. No currículo se sistema-
tizam nossos esforços pedagógicos. O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o 

2  MOREIRA, A. F. B; CANDAU, V. M. Currículo, cultura e sociedade. In: ARROYO, M.. (Orgs.) Indagações sobre 
o currículo do Ensino Fundamental. Brasília : TVEscola, SEED-MEC, 2007, p. 20-29. Disponível em http://cdnbi.
tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publicationsSeries/1426101400598.pdf
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espaço central em que atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacio-
nal, responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no processo curricular é, assim, 
fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que 
se materializam nas escolas e nas salas de aula. Daí a necessidade de constantes discussões e 
reflexões, na escola, sobre o currículo e sobre os estudos que o tomam como objeto de análise.

Recentes estudos destacam como as preocupações dos pesquisadores têm-se deslocado das 
relações entre currículo e conhecimento escolar para as relações entre currículo e cultura 
(Moreira, 2002a). Que aspectos têm provocado essa virada? Por que o foco tão forte em ques-
tões culturais? Resumidamente, cabe reconhecer, hoje, a preponderância da esfera cultural na 
organização de nossa vida social, bem como na teoria social contemporânea.

É também inegável a pluralidade cultural do mundo em que vivemos, que se manifesta, de 
forma impetuosa, em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas salas de aula. Essa 
pluralidade, freqüentemente, acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos 
os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto, essa mesma 
pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades de atuação 
pedagógica.

Antes, contudo, de analisarmos de que modo devemos responder, na escola, a essa pluralidade 
cultural, vamos abordar a questão do conhecimento escolar.

Currículo e conhecimento escolar

Que aspectos caracterizam o conhecimento escolar? Quem o constrói? Onde? Cabe res-
saltar que concebemos o conhecimento escolar como uma construção específica da 
esfera educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora 

da escola. Consideramos, ainda, que o conhecimento escolar tem características próprias que 
o distinguem de outras formas de conhecimento. Ou seja, vemos o conhecimento escolar como 
um tipo de conhecimento produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico 
mais amplo, produção essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho 
escolar e entre esse aparelho e a sociedade (SANTOS, 1995).

Podemos dizer que os saberes e as práticas que são socialmente construídos nos chamados 
“âmbitos de referência dos currículos” constituem as origens dos conhecimentos escolares. 
Que são esses âmbitos de referência? Correspondem: (a) às instituições produtoras do co-
nhecimento científico (universidades e centros de pesquisa); (b) ao mundo do trabalho; (c) 
aos desenvolvimentos tecnológicos; (d) às atividades desportivas e corporais; (e) à produção 
artística; (f) ao campo da saúde; (g) às formas diversas de exercício da cidadania; (h) aos mo-
vimentos sociais (Terigi, 1999).

Nesses espaços, produzem-se os diferentes saberes dos quais derivam os conhecimentos esco-
lares. Os conhecimentos oriundos desses diferentes âmbitos são, então, selecionados “prepara-
dos” para constituir o currículo formal, para constituir o conhecimento escolar que se ensina 
e se aprende nas salas de aula. Ressalte-se que, além desses espaços, a própria escola constitui 
local em que determinados saberes são também elaborados, ensinados e aprendidos. Exempli-
fique-se com a gramática escolar, historicamente criada pela própria escola, na escola e para 
a escola (CHERVEL, 1990).
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Que processos são empregados na “fabricação” dos conhecimentos escolares? Apoiando-nos 
em Terigi (1999), mencionamos, em primeiro lugar, a descontextualização dos saberes e das 
práticas, que costuma fazer com que o conhecimento escolar dê a impressão de “pronto”, 
“acabado”, impermeável a críticas e discussões. O processo de produção, com todos os seus 
conflitos e interesses, tende a ser omitido. Qual a conseqüência dessa omissão? O estudante 
acaba aprendendo simplesmente o produto, o resultado de um longo trajeto, cuja complexi-
dade também se perde.

Em segundo lugar, ressaltamos a subordinação dos conhecimentos escolares ao que conhe-
cemos sobre o desenvolvimento humano. Ou seja, os conhecimentos escolares costumam ser 
selecionados e organizados com base nos ritmos e nas seqüências propostas pela psicologia do 
desenvolvimento. É bastante comum, em nossas salas de aula, o esforço do (a) professor (a) 
por escolher atividades e conteúdos que se mostrem adequados à etapa do desenvolvimento 
em que supostamente se encontra o (a) aluno (a).

Em terceiro lugar, os conhecimentos escolares tendem a se submeter aos ritmos e às rotinas 
que permitem sua avaliação. Ou seja, tendemos a ensinar conhecimentos que possam ser, de 
algum modo, avaliados. Mas, é claro, nem todos os conteúdos são avaliados da mesma forma. 
Os que historicamente têm sido vistos como os mais “importantes” costumam ser avaliados 
segundo padrões vistos como mais “rigorosos”, ainda que não se problematize quem ganha e 
quem perde com essa “hierarquia”.

Em quarto lugar, o processo de construção do conhecimento escolar sofre, inegavelmente, 
efeitos de relações de poder. Recorramos ao que por vezes ocorre nos Conselhos de Classe: a 
“hierarquia” que se encontra no currículo faz com que se valorizem diferentemente os co-
nhecimentos escolares e “justifica” a prioridade concedida à Matemática em detrimento da 
Língua Estrangeira ou da Geografia. Nessa hierarquia, se supervalorizam as chamadas discipli-
nas científicas, secundarizando-se os saberes referentes às artes e ao corpo. Nessa hierarquia, 
separam-se: a razão da emoção, a teoria da prática, o conhecimento da cultura. Nessa hie-
rarquia, legitimam-se saberes socialmente reconhecidos e estigmatizam-se saberes populares. 
Nessa hierarquia, silenciam-se as vozes de muitos indivíduos e grupos sociais e classificam-se 
seus saberes como indignos de entrarem na sala de aula e de serem ensinados e aprendidos. 
Nessa hierarquia, reforçam-se relações de poder favoráveis à manutenção das desigualdades e 
das diferenças que caracterizam nossa estrutura social.

Currículo e cultura

O complexo, variado e conflituoso cenário cultural em que estamos imersos se reflete 
no que ocorre em nossas salas de aula, afetando sensivelmente o trabalho pedagógico 
que nelas se processa. Cabe perguntar: como as diferenças derivadas de dinâmicas 

sociais como classe social, gênero, etnia, sexualidade, cultura e religião têm “contaminado” 
nosso currículo? Como temos considerado, nesse currículo, essa pluralidade, esse caráter mul-
ticultural de nossa sociedade? Como articular currículo e multiculturalismo? Que estratégias 
pedagógicas podem ser selecionadas? Nós, professores e gestores, temos reservado tempo e 
espaço suficientes para que essas discussões aconteçam nas escolas? Como nossos projetos 
políticos pedagógicos têm incorporado tais preocupações? Sem pretender oferecer respostas 
prontas a serem aplicadas em quaisquer situações, move-nos a intenção de apresentar alguns 
princípios que possam nortear a construção coletiva, em cada escola, de currículos que visem 
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enfrentar alguns dos desafios que a diversidade cultural nos tem trazido. Fundamentamo-nos, 
nesse propósito, em estudos, pesquisas, práticas e depoimentos de docentes comprometidos 
com uma escola cada vez mais democrática. Nossa intenção é convidar o profissional da edu-
cação a engajar-se no instigante processo de pensar e desenvolver currículos para essa escola.

Nosso objetivo concentra-se, vale destacar, na contextualização e na compreensão do processo 
de construção das diferenças e das desigualdades. Nosso propósito é que os currículos desen-
volvidos tornem evidente que elas não são naturais; são, ao contrário, “invenções/constru-
ções” históricas de homens e mulheres, sendo, portanto, passíveis de serem desestabilizadas 
e mesmo transformadas. Ou seja, o existente nem pode ser aceito sem questionamento nem é 
imutável; constitui-se, sim, em estímulo para resistências, para críticas e para a formulação e 
a promoção de novas situações pedagógicas e novas relações sociais.

Princípios para a elaboração de currículos multiculturalmente orientados: a necessida-
de de uma nova postura

Elaborar currículos culturalmente orientados demanda uma nova postura, por parte da comu-
nidade escolar, de abertura às distintas manifestações culturais. Faz-se indispensável superar 
o “daltonismo cultural”, ainda bastante presente nas escolas. O professor “daltônico cultural” 
é aquele que não valoriza o “arco-íris de culturas” que encontra nas salas de aulas e com que 
precisa trabalhar, não tirando, portanto, proveito da riqueza que marca esse panorama. É 
aquele que vê todos os estudantes como idênticos, não levando em conta a necessidade de 
estabelecer diferenças nas atividades pedagógicas que promove (STOER E CORTESÃO, 1999).

O currículo como um espaço em que se reescreve o conhecimento escolar

Sugerimos que se procure, no currículo, reescrever o conhecimento escolar usual, tendo-se em 
mente as diferentes raízes étnicas e os diferentes pontos de vista envolvidos em sua produção. 
No processo de construção do conhecimento escolar, que já abordamos, se “retiram” os inte-
resses e os objetivos usualmente envolvidos na pesquisa e na produção do conhecimento de 
origem (TERIGI, 1999). O conhecimento escolar tende a ficar, em decorrência desse processo, 
“asséptico”, “neutro”, despido de qualquer “cor” ou “sabor”. O que estamos desejando, em vez 
disso, é que os interesses ocultados sejam identificados, evidenciados e subvertidos, para que 
possamos, então, reescrever os conhecimentos.

O currículo como um espaço em que se explicita a ancoragem social dos conteúdos

Sugerimos, como outra estratégia (intimamente relacionada à anterior), que se desenvolva, 
nos (as) estudantes, a capacidade de perceber o que tem sido denominado de ancoragem social 
dos conteúdos (Moreira, 2002b). Pretendemos que se propicie uma maior compreensão de 
como e em que contexto social um dado conhecimento surge e se difunde. Nesse sentido, vale 
examinar como um determinado conceito foi proposto historicamente, porque se tornou ou 
não aceito, porque permaneceu ou foi substituído, que tipo de discussões provocou, de que 
forma promoveu o avanço do conhecimento na área em pauta e, ainda, como esse avanço 
propiciou benefícios (ou não) à humanidade (ou a certos grupos da humanidade). Não seria 
estimulante envolvermos nossos (as) estudantes nas lutas travadas em torno da aceitação do 
modelo heliocêntrico do universo? Não seria enriquecedor acompanharmos e situarmos na 
história o surgimento e as transformações dos modelos de átomo, discutindo suas contribui-
ções para o avanço da ciência e da tecnologia?
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O currículo como espaço de reconhecimento de nossas identidades culturais

Um aspecto a ser trabalhado, que consideramos de especial relevância, diz respeito a se pro-
curar, na escola, promover ocasiões que favoreçam a tomada de consciência da construção 
da identidade cultural de cada um de nós, docentes e gestores, relacionando-a aos processos 
socioculturais do contexto em que vivemos e à história de nosso país. O que temos constata-
do é a pouca consciência que, em geral, temos desses processos e do cruzamento de culturas 
neles presente. Tendemos a uma visão homogeneizadora e estereotipada de nós mesmos e 
de nossos alunos e alunas, em que a identidade cultural é muitas vezes vista como um dado, 
como algo que nos é impresso e que perdura ao longo de toda nossa vida. É fundamental des-
velar essa realidade e favorecer uma visão dinâmica, contextualizada e plural das identidades 
culturais, articulando-se as dimensões pessoal e coletiva desses processos. Constitui, também, 
um exercício fundamental para nos tornarmos conscientes de nossos enraizamentos culturais, 
dos processos em que misturam ou se silenciam determinados pertencimentos culturais, bem 
como sermos capazes de reconhecê-los, nomeá-los e trabalhá-los.

O currículo como espaço de questionamento de nossas representações sobre os “outros”

Junto ao reconhecimento da própria identidade cultural, outro elemento a ser ressaltado rela-
ciona-se às representações que construímos dos outros, daqueles que consideramos diferentes. 
As relações entre nós e os outros estão carregadas de dramaticidade e ambigüidade. Em socie-
dades nas quais a consciência das diferenças se faz cada vez mais forte, reveste-se de especial 
importância aprofundarmos questões como: quem incluímos na categoria nós? Quem são os 
outros? Quais as implicações dessas questões para o currículo? Como nossas representações 
dos outros se refletem nos currículos?

O currículo como um espaço de crítica cultural

Apresentamos, agora, outro princípio, fortemente relacionado aos anteriores: sugerimos que 
se expandam os conteúdos curriculares usuais, de modo a neles incluir alguns dos artefatos 
culturais que circundam o (a) aluno (a). A idéia é tornar o currículo um espaço de crítica cultu-
ral. Como fazê-lo? Um dos caminhos é abrir as portas, na escola, a diferentes manifestações 
da cultura popular, além das que compõem a chamada cultura erudita. Músicas populares, 
danças, filmes, programas de televisão, festas populares, anúncios, brincadeiras, jogos, pe-
ças de teatro, poemas, revistas e romances precisam fazer-se presentes nas salas de aula. Da 
mesma forma, levando-se em conta a importância de ampliar os horizontes culturais dos (as) 
estudantes, bem como a necessidade de promover interações entre diferentes culturas, outras 
manifestações, mais associadas aos grupos dominantes, precisam ser incluídas no currículo.

Nessa perspectiva, há um ponto que desejamos destacar. Ao intentarmos transformar a esco-
la em um espaço cultural, estamos convidando cada professor (a), como intelectual que é, a 
desempenhar o papel de crítico (a) cultural. Estamos considerando que a atividade intelec-
tual implica o questionamento do que parece inscrito na natureza das coisas, do que nos é 
apresentado como natural, questionamento esse que visa, fundamentalmente, mostrar que as 
coisas não são inevitáveis. A atividade intelectual centra-se, assim, na crítica da cultura em 
que estamos imersos. Como se expressa essa atividade na prática curricular?



20

Módulo 3 - Estratégias político-didático-pedagógicas para EJA

O currículo como espaço de desenvolvimento de pesquisas

Como intelectual que é, todo (a) profissional da educação precisa comprometer-se com o es-
tudo e com a pesquisa, bem como posicionar-se politicamente. Precisa, assim, situar-se frente 
aos problemas econômicos, sociopolíticos, culturais e ambientais que hoje nos desafiam e que 
desconhecem as fronteiras entre as nações ou entre as classes sociais. Sem esse esforço, será 
impossível propiciar ao(à) aluno(a) uma compreensão maior do mundo em que vive, para que 
nele possa atuar autonomamente. Sem esse esforço, será impossível a proposição de alternati-
vas viáveis, decorrentes de reflexões e investigações cuidadosas e rigorosas. Daí a necessidade 
de um posicionamento claro e de um comprometimento com a pesquisa.

Finalizando com indagações

Ao terminar este texto, propomos que algumas indagações sejam discutidas no interior das es-
colas. Que importância tem para nós, professores e gestores, compreender o que se chama de 
conhecimento escolar? De que modo conhecer essa noção modifica nossa prática? Como pode-
ríamos estimular, nas escolas, a superação do daltonismo cultural? Que exemplos podem ser 
dados de esforços, já realizados, por reescrever o conhecimento escolar? Como trabalhar, por 
exemplo, nas Ciências e nos Estudos Sociais, o processo de ancoragem social dos conteúdos? 
Como facilitar, ao professor e à professora, o reconhecimento de sua identidade cultural? Que 
representações dos “outros” circulam em nossa escola e em nosso currículo? De que forma, 
com base em elementos culturais que fazem parte do cotidiano dos alunos, podemos promover 
a crítica cultural? Faz sentido, para o professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamen-
tal, considerar a escola como espaço de pesquisas? Acreditamos que as discussões a respeito 
dessas e de outras perguntas que este texto venha a suscitar podem contribuir para que nossos 
currículos se renovem e se tornem mais atraentes e significativos para nossos alunos.
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 II - Processos de ensino e aprendizagem: 
planejamento, práticas pedagógicas, avaliação e 
registro 
Objetivos

• Apresentar e refletir sobre as abordagens e metodologias direcionadas as práticas educati-
vas na educação de jovens e adultos;

• Discutir e analisar como os conhecimentos dos jovens e adultos podem ser mobilizados, 
bem como as atitudes, os valores pertinentes e adequados do educador que deve permear 
a relação de ensino aprendizagem;

• Incentivar a prática da pesquisa, da investigação dos modos de aprender e de vida de 
jovens e adultos, para o favorecimento de processos de sua aprendizagem no ambiente 
escolar;

• Utilizar a perspectiva de alfabetizar letrando, letrar alfabetizando para planejar as práticas 
pedagógicas a serem desenvolvidas junto aos jovens e adultos;

• Considerar a existência de um currículo e matérias específicos para utilizar nos processos 
de ensino aprendizagem de jovens e adultos;

• Apresentar e discutir instrumentos e planejamento e avaliação voltados as práticas peda-
gógicas de alfabetização de jovens e adultos.

Texto de Estudo

Educação de jovens e adultos: planejamento, práticas pedagógicas, 
avaliação e registro

Cláudia Lemos Vóvio

Maurilane de Souza Biccas

Introdução

Num território complexo e diverso em que a aalfabetização de pessoas jovens e adultas está 
inserida podemos também refletir sobre quem tem sido historicamente o educador (a) e 
alfabetizador (a) de jovens e adultos no Brasil e que papéis tem sido a eles atribuídos.

Uma primeira questão a ser ressaltada refere-se à complexidade da atuação do docente da al-
fabetização de jovens e adultos, pois a grande maioria trabalha em condições muito adversa. 
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Nas redes públicas, professores sem formação específica para trabalhar na eja, poucos espa-
ços, recursos pedagógicos, interlocução e etc. no atendimento realizado pelas ONG’s, somam-
-se os problemas de infra-estrutura, na maioria das vezes improvisada e inadequada, falta de 
materiais didáticos e recursos pedagógicos praticamente inexistem e etc. 

Outra questão relaciona-se às demandas de formação dos educadores para atender as necessi-
dades de aprendizagem dos educandos. Afinal, o que significa ter uma boa formação inicial, 
contínua e também em serviço? Sabemos que a formação inicial, aquela que acontece na 
universidade, quase não oferece disciplina voltadas para a educação de jovens e adultos, que 
contemplem as particularidades do público da EJA. Assim, são muitos os limites da formação 
desses alfabetizadores, principalmente no que se refere à teorização das práticas de ensino que 
eles vivenciam no cotidiano escolar.

A partir dos aspectos acima mencionados é possível afirmar que é urgente enxergar os jovens e 
adultos analfabetos como sujeitos de direito. Da mesma forma, é preciso também considerar os 
professores alfabetizadores como sujeitos em processo de construção, por meio da formação e 
das práticas educativas que desenvolvem no dia a dia da sala de aula junto com seus educandos.

É preciso compreender quais são as condições reais de trabalho desses professores alfabe-
tizadores, bem como o perfil de cada um, respeitando as particularidades e utilizando as 
informações para pensar práticas formativas que atendam as necessidades de aprendizagem 
visando melhorar a pratica educativa realizada junto aos jovens e adultos em processo de 
alfabetização.

É necessário ainda planejar ações que podem desencadear a articulação de diferentes saberes 
e conhecimentos, valorizando o que os professores alfabetizadores já sabem, buscando am-
pliar o repertório teórico prático.

Uma última dimensão sobre quem é o professor alfabetizador de jovens e adultos no Brasil, 
devemos considerar o vínculo profissional existente entre ele e o poder público. Quando o do-
cente é concursado e atua na rede pública, normalmente trabalha na EJA para complementar 
a carga horária, nas redes educacionais ainda não são realizados processo seletivos específicos 
para atuar somente e especificamente com este segmento.

No caso daqueles professores alfabetizadores que atuam em programas não governamentais 
ou em parceria com governos, a maioria atua sem reconhecimento de vínculos trabalhistas, 
ou seja, prestam um trabalho “voluntário”, recebendo um auxílio financeiro muito inferior ao 
piso salarial dos professores. É comum não possuírem formação específica para trabalhar com 
educação e alfabetização de jovens e adultos, o que afeta a qualidade e o resultado realizado 
junto aos jovens e adultos.

Este artigo visa refletir e apresentar algumas dimensões do fazer docente que ainda hoje cons-
tituem-se em dificuldades e desafios para a prática pedagógica. Para isto organizamos duas 
partes a saber: na primeira, discutimos concepções sobre alfabetizar letrando e letrar alfabeti-
zando como base fundamental em que as propostas do trabalho docente estão ancoradas. Na 
segunda, optamos por apresentar reflexões e propostas de registros de planejamentos e das 
práticas pedagógicas voltadas para educação de jovens e adultos. Por último traçamos algu-
mas considerais finais.
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1. Alfabetizar  letrando e letrar alfabetizando 

Para pensar as demandas específicas para a formação do professor alfabetizador, faz-se 
necessário explicitar quais as concepções de alfabetização estamos filiadas, que conse-
quências isto traz para a visão que temos sobre quem são os nossos educandos e para o 

tipo de prática pedagógica é adequada para promover o ensino e aprendizagem na educação 
de adultos.

Neste sentido, o conceito de alfabetização no campo da educação de jovens e adultos podem 
significar processos diferentes e diversos. Numa interpretação restrita, prevalece a ideia de que: 

Ensinar é transmitir conhecimentos daquele que sabe tudo, para aquele que não 
sabe nada;

Saber ler e escrever constitui-se em ferramentas capaz de promover o sucesso e 
o bem-estar individual e social das pessoas que não dominam estas habilidades; 

O processo de ensino e aprendizagem deve fixar-se prioritariamente nos conheci-
mentos linguísticos;

A pessoa está alfabetizada quando consegue escrever seu nome, lê algumas pala-
vras ou pequenas frases e escreve um texto simples;

Acredita-se que a alfabetização pode ser bem-sucedida quando realizada por pro-
gramas e campanhas de curta duração, mesmo quando estão desarticuladas de 
outros programas educativos e não possibilitam os educandos a darem continui-
dade aos seus estudos.

Em uma interpretação ampla de alfabetização, como proposta pela pedagogia de Paulo Freire, 
compreende em processos educativos que operam no sentido de transformar a realidade. A 
alfabetização é concebida como uma ferramenta que propicia o exame crítico sobre as vidas 
das pessoas, sobre os problemas que as afetam, individualmente e em comunidade; e, sobre 
as possibilidades de intervenção para que tais problemas sejam superados, favorecendo a 
conscientização dos sujeitos sobre as estruturas sociais. O termo também pode abarcar apren-
dizagens que se dão ao longo de toda a vida, em diferentes áreas, como alfabetização digital, 
alfabetização cartográfica etc. Pode ainda ser visto como etapa da escolarização básica, orga-
nizada em ciclos, séries, termos ou módulos em programas e currículos da EJA. 

A concepção restrita de alfabetização predominou por quase todo o século XX, e ainda coe-
xiste com a concepção mais ampla. As práticas adotadas pelos programas empreendidos pelo 
poder público, pelas iniciativas particulares, outras articuladas e ou promovidas pela socie-
dade civil, organizaram-se em torno de métodos que privilegiavam a aprendizagem de letras, 
sílabas e palavras, num tempo relativamente curto, acreditando que, desse modo, pessoas não 
ou pouco escolarizadas estariam aptas a usar a escrita em seu cotidiano e, posteriormente, dar 
prosseguimento aos estudos. A maior parte das políticas e práticas de alfabetização de jovens 
e adultos estava pautada num modelo compensatório de educação e não considerava as espe-
cificidades das pessoas jovens e adultas.
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As contribuições do campo da Educação Popular, a mobilização social em torno do direito de 
todos à educação, as mudanças socioculturais verificadas no final do século passado e o desen-
volvimento dos estudos nas áreas da linguística, psicologia, sociologia e história da Educação, 
entre outros, transformaram a compreensão sobre o processo de aprendizagem da leitura e 
da escrita, atualizando as diretrizes de políticas, currículos, as orientações didáticas e livros 
didáticos para a alfabetização. Entretanto, as atualizações sofridas pelo conceito de alfabeti-
zação não se processam sem tensões, já que as concepções emergentes convivem e disputam 
com aquelas sedimentadas em experiências educativas anteriores e em currículos e materiais 
didáticos que circulam em programas e escolas, o que se reflete na diversidade de orientações 
e práticas pedagógicas.

De certo modo, progressivamente vem-se criando certo consenso sobre o conceito de alfabeti-
zação. Para além do domínio do sistema alfabético e do desenvolvimento de capacidades rela-
cionadas à codificação e à decodificação, este termo abarca a apropriação de conhecimentos 
e o desenvolvimento de capacidades voltadas à formação de leitores e escritores, capazes de 
participar de variadas situações em que a escrita é necessária para agir e atribuir sentido ao 
que se faz. 

Nesta perspectiva, a alfabetização é tomada como prática social, que ganha sentido nas vidas 
das pessoas se as aprendizagens relacionadas responderem tanto às demandas culturais espe-
cíficas, relacionadas às necessidades e aos interesses dos sujeitos, como àquelas mais amplas. 
Implica, desse modo, a apropriação de diversos saberes, tais como saber como os textos fun-
cionam numa dada situação comunicativa (KLEIMAN, 2007, p. 13). 

O conceito de Letramento diz respeito ao conjunto de práticas de uso da linguagem escrita 
numa dada sociedade ou contexto. Trata-se de um processo que tem início quando se começa 
a conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade e se prolonga por toda 
a vida, com a crescente possibilidade de participação em variadas práticas relevantes e ne-
cessárias que envolvem a escrita. Essas práticas, nas quais a linguagem escrita tem um papel 
crucial, são muito variadas e podem ser designadas como práticas de letramento. 

Se pararmos para refletir sobre o que as pessoas fazem com esta modalidade de língua, pode-
mos concluir que diferentes sociedades e grupos sociais que as compõem têm variadas formas 
de letramento, isto é, usam-na de acordo com seu modo de vida, padrões culturais, costumes, 
valores e necessidades. Estas práticas discursivas estão integralmente conectadas às identida-
des e à consciência de si mesmos, daqueles que as realizam; uma mudança nessas práticas re-
sulta em mudanças identitárias, porque corresponde a transformações nas formas de interação 
e modelos de ação no mundo. 

As práticas de letramento configuram-se como uma unidade básica para apreender os cami-
nhos culturais de utilização da linguagem escrita pelas pessoas, grupos sociais e sociedades. 
Entretanto, estas práticas não são unidades observáveis de comportamento, uma vez que elas 
também envolvem valores, atitudes, sentimentos, identidades e relações sociais. São modelos 
de ação que resultam em processos que conectam as pessoas com outras, moldados por regras 
sociais que regulam o uso e a distribuição de textos, prescrevendo quem pode produzir e ter 
acesso a eles e como eles devem ser recebidos.
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2. Registro, planejamento e práticas pedagógicas 

Existem vários tipos de instrumentos de registro que podem e devem ser utilizados pelos 
professores para sistematizar a prática pedagógica, como por exemplo, os planejamen-
tos, diagnósticos, avaliação, diários e etc. É importante que os professores ressignifi-

quem estas práticas do fazer docente, pois muitos acreditam que são desnecessários, que não 
passam de mais uma atribuição. Soma-se a isto, as difíceis condições de trabalho; a falta de 
estímulos, de interlocução e de orientação da equipe gestora da escola. O registro das ativi-
dades do fazer docente contribui também enormemente para produzir um distanciamento da 
própria prática, permitindo ao professor revisitá-la, inclusive, estabelecendo diálogos com os 
sujeitos que participam da instituição escolar, tais como, professores, equipe gestora, estudan-
tes, familiares e funcionários. 

A seguir vamos apresentar cinco destaques no sentido de qualificar e ressignificar o planeja-
mento, a prática pedagógica e a importância de se produzir esses e outros registros. 

2.1 - Primeiro Destaque: Quem são nossos alunos?

Por que é importante conhecer os educandos?

Como primeiro passo para começar a ensinar, é fundamental conhecer quem vai aprender. 
Jovens e adultos não ou pouco escolarizados são portadores de cultura e dominam uma série 
de conhecimentos e habilidades. Esses conhecimentos são construídos em suas experiências 
de vida e de trabalho, sendo gerados em resposta às necessidades e problemas com os quais 
se defrontam na nossa sociedade. Funcionam no contexto em que foram desenvolvidos, mas, 
geralmente, não são generalizáveis e não são representados segundo normas e convenções 
disseminadas pela escola.

Frequentemente, jovens e adultos não ou pouco escolarizados não dão valor àquilo que sa-
bem, assimilando o estigma que a condição de não escolarizados representa em nossa socieda-
de. O peso desse estigma pode fazer com que muitos deles não exponham seus conhecimentos, 
especialmente, em situações escolares. Para que o educador apreenda a bagagem cultural 
diversa de seus educandos, é preciso que ele elabore e aplique instrumentos diagnósticos que 
permitam conhecê-los em relação:

• À condição sócio econômica;

• Aos hábitos culturais;

• Às expectativas em relação ao processo de escolarização;

• Aos conhecimentos prévios em relação a diferentes áreas do conhecimento e às informa-
ções sobre temas e assuntos apreendidas por eles no cotidiano.

Para coletar essas informações, educadores, a coordenação gestora e pedagógica têm como 
prática a aplicação de instrumentos diversos: 

• A caracterização sócio econômica dos alunos, realizada por meio de questionários, entre-
vistas e atividades coletivas;

• A triagem, utilizada para a formação das turmas;

• A avaliação diagnóstica ou inicial que compreende o desenvolvimento de atividades em 
sala de aula para diagnosticar habilidades e conhecimentos prévios dos educandos relati-
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vos aos conteúdos que se pretende ensinar.

As informações obtidas por meio desses instrumentos, devidamente organizadas e analisadas, 
permitem descobertas valiosas ao educador e equipe pedagógica das instituições educativas. 
Fornecem indícios sobre as necessidades de aprendizagem, as motivações e as expectativas 
dos educandos. Resultam numa espécie de mapa do grupo, permitindo visualizar rotas para 
iniciar o processo aprendizagem, adaptar o plano didático e projeto escolar em função das 
pessoas que estão envolvidas.

Assim, instrumentos de avaliação diagnóstica são essenciais para que se saiba o que os alunos 
já sabem, quais procedimentos dominam, que atitudes predispõem ou indispõem para realizar 
a aprendizagem do conteúdo em pauta e quais são as condições de vida a que estão submeti-
dos e que influem em sua permanência e sucesso escolar.

A caracterização sócio econômica dos educandos, trata-se de um levantamento de informa-
ções que dizem respeito ao modo e condições de vida dos educandos, abarcando os seguintes 
tópicos:

a) Vida pessoal e familiar:

• O estado civil

• A idade.

• Se tem filhos, quais são as idades e a escolaridades.

• Se tem algum problema de saúde ou seus familiares têm.

• Com quem mora e qual a escolaridade das pessoas com quem convive. 

• Como é o lugar em que mora.

• Se participa de algum grupo na igreja, em associação de bairro, etc.

• Escolaridade:

• Se já passou alguma vez pela escola, onde foi e por quanto tempo.

• Há quanto tempo está sem estudar.

• Se já fez algum tipo de curso, treinamento, se já assistiu a palestras, etc.

• O que espera aprender na escola.

• Como imagina que será o curso.

b) Trabalho:

• Que trabalhos já exerceu, por quanto tempo.

• Que profissão gostaria de exercer.

• Se está empregado, onde e em que trabalha.

• Qual o horário de trabalho.

• Qual o salário e a renda familiar.

• Como chega ao Centro Educacional.

• Quanto tempo leva para chegar.
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• Se tem demandas de uso da linguagem escrita e conhecimentos matemáticos nas ativida-
des que desenvolve.

c) Hábitos culturais e de lazer

• O que fazem nos momentos de lazer

• Qual a importância dessas atividades de lazer em seu cotidiano.

• Se há materiais escritos e impressos em casa

• Se freqüentam cinemas, teatros, museus, parques etc.

• Se assistem a televisão, rádio e quais programas costuma assistir ou ouvir.

• Se faz trabalhos manuais ou artesanato.

• Se pratica esportes ou se gostaria de fazê-lo.

Para coletar estas informações o educador alfabetizador deve fazer com que os educandos 
se sintam à vontade para expor informações do modo como vivem e sobre suas expectativas 
frente à escola. O educador ou responsável pela aplicação deve criar um clima favorável para 
que o educando não se sinta testado ou julgado, evitando que, antes mesmo de iniciar as au-
las, ele desista de retomar seus estudos. Essas informações devem ser sistematizadas, sendo o 
primeiro documento a compor um dossiê no qual ficará registrada a história daquele aluno, 
orientando as escolhas no planejamento de cada educador e o plano anual das escolas.

A sistematização das informações coletadas é fundamental para o planejamento, se o grupo 
tem mais mulheres do que homens, ou vice-versa; se o grupo tem mais jovens que adultos; se 
no grupo tem pessoas com deficiências mentais, de visão, de audição, ou físicas, etc.

2.2 - Terceiro Destaque: A Educação não se faz por transferências

A educação não se faz por transferências. Isto implica aportar no processo educativo:

• Práticas e propostas que se conectam a projetos e necessidades dos grupos atendidos e 
respondam às exigências sociais;

• A realidade local, o diagnóstico de questões e a busca de soluções e intervenção são tarefas 
e conteúdos a serem contemplados no processo de alfabetização;

• Situações reais e significativas, relacionadas à vida;

• Situações comunicativas como aquelas que as pessoas falam, lêem e escrevem no mundo 
social.

Para realizar estes princípios podem ser propostos projetos e ou sequencias didáticas, que são 
recursos para organizar a aprendizagem a partir de temas, situações significativas ou proble-
mas que afetam a comunidade e os estudantes.

Desenvolver atividades educativas e pedagógicas por meio de projeto pode ser muito rico, 
uma vez que é uma forma de promover aprendizagens integradas e situadas para todos os 
envolvidos no processo educativo. Projeto não é um método, mas uma forma de trabalho que 
pode ganhar configurações diferentes a partir da composição de cada grupo, de acordo com 
a etapa de escolarização, etc. Isso porque se relacionam diretamente com as experiências e os 
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saberes de todas essas pessoas e daquelas com quem convivem em suas comunidades. E todas 
essas bagagens refletem-se nas indagações, temas e problemáticas abordadas nos projetos, 
tornando-se motores para a busca de soluções, respostas e propostas, e para a apropriação e 
a produção de conhecimentos.

De acordo com Hernandez, pesquisador e educador espanhol que propôs essa pedagogia, o 
que faz os projetos terem vida na educação escolar é o envolvimento do educando naquilo 
que está aprendendo, conectando a comunidade escolar com o mundo vivido (HERNANDEZ, 
2004). Esse formato proporciona a descoberta e o entendimento de relações entre fenômenos 
pessoais, naturais e sociais e, assim, promove a compreensão do mundo em que os jovens e 
adultos vivem.

Conhecer os jovens e adultos, articulando suas trajetórias socioculturais, socioeconômicas, 
afetivas e psicológicas, e saber escutar e interpretar seus desejos, interesses, necessidades e 
motivações são ações fundamentais para a proposição dos projetos que apresentamos. Por-
tanto, como indicamos no primeiro destaque, as informações sobre quem são os educandos 
devem ser organizadas, sistematizadas, analisadas para poder ser utilizadas como ponto de 
partida ou como ênfase de temas de cada projeto didático, configurando assim, um caminho 
que orienta o processo de desenvolvimento, mas, como todo caminho, cheio de curvas, bu-
racos, bifurcações, locais de parada e retornos que vai depender de experiências e opções de 
todos os envolvidos. 

Os educadores alfabetizadores têm um papel importante como mediadores na caminhada, 
devendo considerar, quando necessário, momentos de paradas curtas, médias e longas, devido 
o interesse dos jovens e adultos e mudar de rumo quando for imperativo. Retornar, retomar, 
buscar novas motivações para seguir a viagem, pode ser importante para assegurar a partici-
pação de todos os envolvidos nas ações e atividades previstas.

É importante salientar que apesar dos projetos sugerirem temas, atividades e etapas, além de 
materiais para consulta e uso em propostas, cada um supõe a formulação e a resolução de 
problemas com base no diagnóstico do que todos sabem. Os projetos prosseguem com o desen-
volvimento das estratégias de busca de informações, apoiando-se nas mais variadas práticas 
sociais de uso da linguagem, por exemplo, para acessar informações específicas, para conhe-
cer histórias, personagens e fatos de outros tempos, para registrar descobertas, para planejar 
ações, para acompanhar, integrar e avaliar aprendizagens. 

O ponto de partida para a definição de um projeto é a escolha de um tema ou de um problema 
motivador, em diálogo com os educandos adultos. O tema pode advir de uma experiência do 
grupo, de um passeio, de um problema da comunidade, etc., Portanto: 

• Comece por uma imersão na realidade: conheça seu grupo e a comunidade;

• Faça um levantamento de temas de interesse, de necessidades ou problemas que afetam a 
vida deles;

• Estabeleça um plano de trabalho: indique os objetivos, assuntos, recursos e materiais ne-
cessários; 

• Planeje como vai abordá-lo com a turma o tempo e a seqüência de atividades;

• Elabore um calendário;
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• Planeje uma atividade inicial para engajar os estudantes e a culminância;

• Registre o dia-a-dia do projeto.

A sequência didática, pode ser um dos elementos a serem utilizados na concretização de um 
projeto didático, ou pode também ser realizada a partir de um tema específico, ou para se 
trabalhar gêneros textuais, ou conteúdos de matemática, etc. As sequencias constitui-se então 
em uma outra maneira de organizar a prática pedagógica e os temas e conteúdos que se quer 
ensinar. Pode ser definida como uma sucessão planejada de atividades progressivas e articu-
ladas entre si, orientadas por um tema, um objetivo geral ou uma produção específica. São 
utilizadas de forma a organizar o trabalho pedagógico do professor na sala de aula de forma 
gradual, partindo de níveis de conhecimentos que os alunos já dominam na perspectiva que 
possam alcançar outros níveis de aprendizagem. Podemos então resumir o que é sequencia 
didática nos seguintes termos:

• Conjunto de atividades (conectadas) e planejadas - para ensinar um conteúdo (etapa por 
etapa).

• Organizadas observando os objetivos em relação a aprendizagem dos educandos.

• Envolvem atividades de aprendizagem e avaliação.

2.3 – Terceiro destaque - Conhecer as habilidades de leitura e escrita dos alunos

O ponto de partida para a avaliar as habilidades de leitura e escrita dos educandos é conhecer 
quais são seus conhecimentos prévios sobre determinado tema, conceito, procedimento etc. 
Uma avaliação inicial, isto é a aplicação de atividades previamente planejadas, é essencial 
para que se saiba o que os educandos já sabem, quais procedimentos dominam, que atitudes 
predispõem ou indispõem para realizar a aprendizagem do conteúdo em pauta. Tendo essas 
informações, o educador pode ajustar seu plano de intervenção pedagógica, adequando-o às 
condições em que seus educandos se encontram.

Estabelecer e elaborar um processo de acompanhamento do processo de ensino aprendizagem 
para os educandos, ajuda a pensar o que cada nova aprendizagem deve propiciar. A aplicação, 
por exemplo, de atividades que possibilitem os educandos demonstrar aquilo que sabem é 
fundamental. Pode-se propor situações-problema, tarefas em grupo ou individuais que devem 
ser acompanhadas por registros do educador de como os educandos realizaram-nas e pela 
interpretação do educador sobre as produções dos educandos (observações e hipóteses sobre 
os resultados obtidos).

As informações obtidas e devidamente organizadas oferecem parâmetros para observação de 
como o educando está se saindo no processo de aprendizagem e os resultados finais que ele 
conseguiu obter.

Todas as informações obtidas por meio da aplicação de instrumentos de avaliação diagnóstica 
são determinantes para a elaboração do planejamento do educador e do projeto da escola. São 
elas que justificam as escolhas de conteúdos, o delineamento de objetivos e a definição meto-
dológica feitas pelos educadores. Além disso, os educadores podem usá-las para explicitar aos 
educandos o processo de aprendizagem que irão seguir e os objetivos que devem alcançar ao 
longo de um período escolar.
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Apresentamos a seguir um instrumento3 elaborado pela equipe pedagógica do Projeto Educar 
para Mudar, para conhecer o que os alunos sabem de leitura, escrita e matemática, a análise 
das produções dos alunos apresentadas nas respostas, bem como a tabulação dos acertos e er-
ros ajudam os educadores a pautarem o planejamento, contemplando em sequencias didáticas 
e projetos atividades que possam desafiá-los a continuar a aprender.

PROJETO EDUCAR PARA MUDAR

DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS

EDUCANDOS 2011/2012

Nome _______________________________________________

Educador (a) __________________________________________

Data _____________  Local ______________________________

Código

1. ESCREVA:

O nome da cidade onde você nasceu: ____________________________________

O nome de uma ferramenta: ___________________________________________

O nome de um animal: ________________________________________________

VEJA ESTE AVISO:

USO OBRIGATÓRIO

O que é obrigatório usar na obra onde está o aviso?

__________________________________________________________________

3  O primeiro instrumento diagnóstico utilizado pelo Projeto Educar para Mudar, foi elaborado pela Ong Ação 
Educativa, o segundo foi reelaborado pela equipe pedagógica buscando adequá-lo aos educadores-aplicadores e 
educandos atendidos.
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VEJA O DESENHO DE UMA RUA:

Padaria           Correio           Igreja        Mercado       Escola         Farmácia      Hospital

1. Para ir da igreja até a farmácia, por quais estabelecimentos uma pessoa
tem que passar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Para pagar um remédio de R$ 36,00 essa pessoa deu R$ 50,00. Quanto 
ela vai receber de troco?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

LEIA O AVISO:

1. Quem deve tomar a vacina?
______________________________________________

2. Qual o horário de atendimento do posto de saúde?
______________________________________________
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VEJA QUANTO DINHEIRO PEDRO E JOSÉ TEM NO BOLSO

1. Quem tem mais dinheiro, Pedro ou José?
______________________________________________

Queimada polui o ar e agrava doenças

As internações provocadas por doenças respiratórias aumentam nos 
meses de junho e julho em comparação aos outros períodos do ano, 
no município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Pneumonia e asma são as principais doenças causadas por infecções 
do aparelho respiratório apresentadas em moradores da região.

Essas são as conclusões de uma pesquisa realizada pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, entre 1988 e 1995.

De acordo com a pesquisa, a queimada de cana é a principal causa da 
poluição do ar na região de Ribeirão Preto, maior pólo produtor de 
cana de açúcar e álcool do mundo.

LEIA A NOTÍCIA:

1. Sobre que região do país a notícia está falando?

____________________________________________________

2. Qual a principal causa da poluição do ar nesta região?

____________________________________________________



33

Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

LEIA A PÁGINA DE UM MANUAL:

TELEVISORES FALCONI - MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Recomendações importantes

Este televisor foi projetado e produzido dentro das mais rigorosas 
normas internacionais de segurança.

Para usufruir melhor dessa segurança e obter o melhor funcionamen-
to do aparelho, siga atentamente estas recomendações:

Seu televisor necessita de ventilação. Ao colocá-lo numa estante ou 
próximo à parede, deixe uma distância de 5cm. Não coloque objetos 
decorativos ou toalhinhas em cima dele. As ranhuras são para 
ventilação e devem �car sempre livres.

Em caso de viagem ou ausência prolongada, desligue o plugue da 
tomada da parede.

Não deixe cair nenhum objeto ou substância líquida dentro do 
aparelho. Isto pode causar danos irreparáveis.

Nunca abra a tampa traseira do seu aparelho. Isto deve ser feito 
somente por técnicos ou o�cinas autorizadas.

De acordo com o manual, por que não se pode colocar
toalhinhas em cima do televisor?

______________________________________________
______________________________________________
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Veja a tabela de preços de uma lanchonete:

Misto   R$ 1,50 Cerveja  R$ 1,20

Queijo Quente R$ 1,30 Refrigerantes  R$ 0,80

Americano  R$ 2,00 Copo de Leite  R$ 0,50

Mortadela  R$ 1,80 Café   R$ 0,40

Linguiça Calabresa R$ 2,00 Sucos de Fruta R$ 0,80

Churrasquinho R$ 2,00

Frango   R$ 1,50

SANDUÍCHES BEBIDAS

Um grupo de oito amigos fez o seguinte pedido numa lanchonete:

2 churrasquinhos
2 linguiças calabresa
2 frangos
2 mistos
3 cervejas
2 refrigerantes
1 suco de fruta

Depois de comer, resolveram dividir a conta entre eles, em partes iguais.

Quanto cada um deverá pagar?

____________________________________________________________

• Para que servem os resultados do diagnóstico de habilidades de leitura, escrita e 
matemática?

As informações obtidas dos diagnósticos devem ser organizadas e analisadas, para subsidiar 
a práticas pedagógica dos educadores, coordenadores e equipe pedagógica, pois fornecem 
indícios sobre as necessidades de aprendizagem, as motivações e as expectativas dos educan-
dos. Os resultados sistematizam produzem uma espécie de mapa do grupo dos educandos, 
permitindo visualizar rotas para iniciar o processo aprendizagem, adaptar o plano didático e 
projeto educacional em função das pessoas que estão envolvidas e o que elas demonstram que 
sabem sobre leitura, escrita e matemática, em que etapa do processo de alfabetização elas se 
encontram.

Neste sentido, os instrumentos de avaliação diagnóstica são essenciais para:

• Que se saiba o que os alunos já sabem;

• Quais procedimentos dominam;
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• Que atitudes predispõem ou indispõem para realizar a aprendizagem do conteúdo em 
pauta;

• Quais são as condições de vida a que estão submetidos e que influem em sua permanência 
e sucesso escolar.

Os professores podem ainda fazer uso de um portfólio do aluno, possibilitando acompanhar a 
história escolar do educando, orientando as escolhas no planejamento. Para isto podem fazer 
utilizar uma “Ficha de Acompanhamento”, no caso dos educadores do Projeto Educar para 
Mudar, eles elaboraram duas, uma para língua portuguesa e outra para a matemática, como 
podem conferir a seguir.

a) Ficha de acompanhamento de língua portuguesa.
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ESCRITA
LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS

EDUCADOR: ________________________________________________________________

COORDENADOR: ____________________________________________________________
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b) Ficha de acompanhamento de matemática
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MATEMÁTICA

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS

EDUCADOR: ________________________________________________________________

COORDENADOR: ____________________________________________________________

Escrita de
Números

Leitura de
Números

Cálculo
Adição

Cálculo
Subtração

Problemas

Para o preenchimento desses instrumentos os professores devem escrever os nomes dos edu-
candos nas linhas numeradas de 1 a 15. Na coluna intitulada diagnóstico inicial, deverá ser 
registrado o resultado o código alcançado por cada um dos educandos na avaliação diagnós-
tica. As áreas privilegiadas são língua portuguesa e matemática. 

• Os objetivos de aprendizagem de Língua Portuguesa enfocados: linguagem oral, leitura e 
escrita. 

• Os objetivos da aprendizagem de matemática enfocados: escrita de números, leitura de 
números, cálculo adição, cálculo subtração e resolução de problemas. 

• Os educadores devem escrever nas colunas a avaliação da aprendizagem dos educandos 
indicando por escrito Sim ou Não. 

• Utilizar as atividades realizadas em sala de aula, planejadas pelos educadores, para que 
possam servir de referencias para avaliar nas áreas de conhecimentos:  
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• Língua Portuguesa (linguagem oral, leitura e escrita);

• Matemática (Escrita e leitura de números; cálculo adição e subtração; resolução de 
problemas).

2.4 - Quarto destaque: tempos e espaços para alfabetizar e letrar

Os espaços onde acontecem as aulas para os educandos adultos, sejam eles realizados em es-
colas ou em outros espaços nas comunidades, devem ser organizados a modo favorecer: 

• A flexibilidade e a criação de propostas viáveis compatíveis, como novos formatos.

• O diálogo e a negociação entre todos os envolvidos; 

• A articulação e a mobilização dos grupos que tomam parte do processo educativo e de 
outros da comunidade;

• O intercâmbio de experiências e saberes;

• O fortalecimento das identidades e o reconhecimento das singularidades.

O ambiente mesmo sendo simples, quando os locais forem em comunidades, como salões de 
associações, garagens, etc., e mesmo nas escolas, devem ser acolhedores e propício para:

• A Socialização:  conversas, trocas, intercâmbios, estabelecimento de amizades, festas;

• O Estudo: reuniões, apresentações, trabalhos em grupo, trabalhos individuais;

•  A Participação: reuniões com a comunidade, exposição de trabalhos. 

A rotina diária deve ser planejada com constância, equilíbrio e variação na dinâmica da aula. 
Os momentos diários devem privilegiar conversas para introduzir atividades, estudo de temas, 
para socialização de opiniões, soluções de tarefas etc. Além de leituras variadas selecionas e 
realizadas pelo alfabetizador.

Seria muito rico a possibilidade de criação de cenas variadas num mesmo dia, como por exem-
plo, trabalhos em grupo, atividades coletivas, atividades diferenciadas, atividades individuais.

As situações de aprendizagem devem assegurar atividades de resolução de problemas, siste-
matização de informação; uso do livro didático, jogos para aprender, momentos de descon-
tração, de pesquisa, de exercitar procedimentos etc. É importante que se dê atenção as trocas 
de informação; escrita espontânea, soluções das tarefas, leituras e contatos individuais com 
materiais escritos.

2.5. Registros: caderno e diário e outros...

Os principais instrumentos utilizados pelos professores para fazerem o registro de sua prática 
pedagógica são o diário de classe e o caderno de planejamento, onde figuram as atividades 
desenvolvidas no dia. De uma maneira geral sabemos que os registros são produzidos de 
forma aleatória, sem muito critério sobre o que é importante de constar nesses documentos, 
portanto, não significam uma maneira de revisitar sua prática.
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Com já apontamos anteriormente, registro é utilizado com duas funções: a primeira como 
planejamento da prática e a segunda como descrição das atividades que foram realizadas. 
Algumas pesquisas realizadas com professores, indicam que a sistematização escrita é feita 
para descrever as atividades que são consideradas importantes, ou que são cobradas pela 
coordenação pedagógica da instituição escolar. Muitas vezes, os professores mais experientes, 
com muito tempo no magistério sentem-se seguros e avaliam que não necessitam fazer pla-
nejamento, ou algum tipo de registro sobre seus alunos para verificar o que deu certo ou não 
nos trabalhos pedagógicos realizados junto aos seus educandos, acreditam que para planejar 
ou repensar atividades futuras esses procedimentos são dispensáveis.

Para Zabalza (2004), a qualidade do exercício profissional não está assegurada por realizar 
uma determinada atividade, o verdadeiro desenvolvimento do trabalho docente ocorre quan-
do há necessidades de buscar instrumentos de levantamento e análise de informações sobre a 
própria prática pedagógica que possibilite que o docente a revisite, a reajuste caso se preciso. 

Seria importante discutir com os professores quais são as possibilidades de reflexão sobre a 
prática pedagógica a partir de diferentes instrumentos de registro escrito.  Pois, até o mais co-
mum dos documentos utilizados em todas as escolas, muitas vezes considerado apenas como 
mais um ato burocrático, o diário de classe, pode trazer não apenas descrições, mas informa-
ções importantes para reflexão sobre os educandos e o que se faz no dia a dia. 

A equipe gestora e pedagógica das instituições escolares deveria assegurar que a prática de 
registro fosse realizada pelos professores de forma significativa, demonstrando sua importân-
cia e valor para rever e replanejar a prática pedagógica. A formação contínua e sistemática 
realizada na escola deveria privilegiar estas discussões com todo o corpo docente.

 É inegável o fato de que o registro escrito é uma importante forma de sistematização do tra-
balho do professor e garante a intencionalidade de sua ação, além de ser um respaldo para o 
desenvolvimento do seu trabalho. 

Paulo Freire (2009) aponta a importância de o professor vencer o medo de escrever, de regis-
trar, de expor suas ideias, tornando-se, assim, autor e assumindo a autoria de seu pensamento 
e do conhecimento que é construído a partir da sua prática cotidiana na escola junto com os 
educandos.

Considerações finais 
O objetivo deste texto foi apontar a importância do registro da prática pedagógica que ocorre 
o tempo todo no cotidiano da escola, produzido pelos docentes, pelos educandos, na relação 
desses sujeitos no processo de ensino aprendizagem. 

Optamos por trazer várias indicações da importância de ressignificar os vários tipos de instru-
mentos de registros que existem e que circulam na escola, ora de maneira impositiva, ora de 
maneira burocrática. Vários dos exemplos aqui apresentados foram produzidos a partir de um 
processo de formação continuada com educadores populares que visam melhorar a qualida-
de da educação junto aos jovens e adultos e ao mesmo tempo ir se formando neste processo, 
como docentes, profissionais, autores de sua própria prática pedagógica.
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Vamos pensar

Pontuando
1. A alfabetização na visão ampla é concebida como uma ferramenta que propicia o exame 

crítico sobre as vidas das pessoas, sobre os problemas que as afetam, individualmente e 
em comunidade, e sobre as possibilidades de intervenção para que tais problemas sejam 
superados, favorecendo a conscientização dos sujeitos sobre as estruturas sociais. O termo 
também pode abarcar aprendizagens que se dão ao longo de toda a vida, em diferentes 
áreas, como alfabetização digital, alfabetização cartográfica etc. Pode ainda ser visto como 
etapa da escolarização básica, organizada em ciclos, séries, termos ou módulos em progra-
mas e currículos da EJA. 

2. Alfabetização na visão restrita é ensinar e transmitir conhecimentos daquele que sabe 
tudo, para aquele que não sabe nada; Saber ler e escrever constitui-se em ferramentas 
capaz de promover o sucesso e o bem-estar individual e social dos analfabetos. O ensino e 
aprendizagem se fixa prioritariamente nos conhecimentos linguísticos.

Glossário
Projetos didáticos são recursos para organizar a aprendizagem a partir de temas, situações 
significativas ou problemas que afetam a comunidade e os estudantes. Proporciona a desco-
berta e o entendimento da realidade pessoal, social e cultural. Parte de um tema ou problema 
motivador. Formulação e resolução de problemas a partir do diagnóstico.

Sequencias didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar 
um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer 
alcançar para a aprendizagem de seus alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de 
avaliação.

A avaliação sempre deve ter caráter de diagnóstico e processual, pois ela precisa ajudar os 
professores a identificarem aspectos em que os alunos apresentam dificuldades. A partir daí 
os professores poderão refletir sobre sua prática e buscar formas de solucionar problemas de 
aprendizagem ainda durante o processo e não apenas no final da unidade ou no final do ano.

A prática da avaliação pressupõe a relação entre professor, conhecimento e sujeito do conhe-
cimento. Em outras palavras: a avaliação está vinculada ao que o professor considera conheci-
mento válido, útil, desejável e ao que o professor considera ser o processo de construção desse 
conhecimento. A perspectiva atual é a de considerar o aluno como construtor do seu próprio co-
nhecimento e o professor como mediador e orientador desse processo. (LIBÂNEO, 2004, p. 253).

Avaliação diagnóstica de uma maneira geral pode ser compreendida como uma ação avalia-
tiva realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informa-
ções sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à organização 
dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas.
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 III - Materiais Específicos 
Claudia Lemos Vóvio

O uso de materiais que medeiam o processo de ensino e aprendizagem e outros recursos di-
dáticos produzidos por grandes editoras para a Educação de Jovens e Adultos é recente e até 
pouco tempo poderíamos dizer que se tratava de uma produção escassa. À medida que se ins-
titucionaliza a EJA e se reconfigura seu lugar na Educação Básica, a produção de livros didáti-
cos, paradidáticos e literários também se transforma. Seja por meio de políticas educacionais 
que implicam a compra e distribuição gratuita de livros didáticos para a EJA, abrangendo 
Ensino Fundamental e Ensino Médio no Programa Nacional de Livro Didático (PNLD EJA), 
seja por meio de políticas de incentivo para a produção de livros de literatura voltados aos 
neoleitores, como feito no Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE), em anos recentes. 
Como afirma Mello (2013), há educadores (as) e gestores (as) que “relutam” diante da produ-
ção de conjuntos de livros voltados a diferentes contextos e a um grupo de sujeitos tão diverso 
e heterogêneo como aqueles para quem a EJA se dirige. Neste caso, há um grande incentivo 
para que educadores (as) ou grupos organizem materiais e recursos que deem conta da diver-
sidade e da consideração de realidades locais e necessidades de aprendizagem de cada turma. 
Há outros, no entanto, que compreendem os livros didáticos como recursos imprescindíveis 
para apoiar as práticas pedagógicas e seu planejamento e ação. Para Cury (2009, p. 121)

O livro, indispensável na materialização de conhecimentos, elemento simbólico 
da passagem da passagem da leitura ao leitor, foi se universalizando para todo o 
(atual) ensino fundamental. Socorrendo populações de baixa renda ou não, ele é 
um material didático sine qua non para o acompanhamento dos estudos e para 
propiciar maior segurança aos alunos. Ele não resume em si o conjunto de mate-
riais didáticos, mas ele é indispensável na ação de apoio aos alunos.

Convergindo com a afirmação de Cury, pesquisas sobre práticas de leitura e democratização 
de materiais escritos no Brasil, como o Inaf (IPM, 2011) e Retratos da Leitura no Brasil (IPL, 
2010), indicam a crescente presença desses materiais escritos, especialmente entre os brasi-
leiros mais escolarizados.

E você utiliza livros didáticos e outros recursos para planejar e organizar suas práticas peda-
gógicas? Qual o papel desses materiais em suas aulas e escola? E os estudantes de sua escola 
recebem livros didáticos e eles utilizam nas aulas? 

Antes de começar nossos estudos, vamos assistir a um vídeo que conta um pouco a história 
desses materiais que, no campo pedagógico, tem ganhado cada vez mais espaço e que, no 
Brasil, aquece enormemente o mercado editorial: os livros didáticos!

O vídeo foi produzido para a série Nossa Língua Portuguesa, pela TV Escola/MEC, e chama-
-se Livros didáticos ontem e hoje. O vídeo trata das transformações pelas quais esse recurso 
de apoio à educação escolar passou e sobre a necessidade de contemplar outros recursos no 
planejamento e práticas pedagógicas.  Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/do-
wnload/video/me003531.mp4



43

Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

Texto de Estudo
Para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre a produção de livros didáticos e outros re-
cursos na EJA, vamos ler o texto do pesquisador Paulo Eduardo Dias Mello, que se dedicou ao 
estudo de materiais produzidos por educadores (as) e estudantes da EJA no âmbito das escolas 
públicas, entre os anos de 1990 e 2000. Para tanto, Mello utilizou o Acervo EJA do MEC.

Atente-se para alguns assuntos tratados no artigo:

• O que define um impresso como livro didático, o que o caracteriza;

• A presença de materiais impressos e materiais didáticos na EJA durante o século passado 
e na atualidade;

• A autoria desses materiais;

• As fontes que fundamentaram a produção dos livros analisados por Mello;

• O formato e as condições de produção e impressão desses materiais;

• A variabilidade de livros didáticos da EJA.

MELO, Paulo Eduardo Dias de. Um olhar sobre a produção didática da Eja: as produções do 
meio escolar. Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, Vol. 1, nº 1, 2013, p. 
101-118. Disponível em http://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/arti-
cle/view/246/211, acesso em abril de 2015.

 IV - Literatura para Todos 

Texto de Introdução
Apesar de jovens e adultos não ou pouco escolarizados produzirem inúmeros saberes e par-
ticiparem cotidianamente de situações nas quais a língua escrita é necessária para interagir 
com outras pessoas, a grande maioria encontra-se em processo de formação como leitores, 
isto é, construindo competências leitoras e desenvolvendo conhecimentos que os permitam 
tornar-se leitores autônomos diante de textos os mais variados. Nesse sentido, neoleitores se 
diferenciam dos leitores autônomos, aqueles que processam e constroem significados para o 
que lê, que tiram proveito de suas leituras de acordo com os objetivos que perseguem e que 
na relação que estabelecem com textos e autores constroem conhecimentos. Segundo Tiepolo 
(mimeo, s/n), 
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os neoleitores se caracterizam por apresentarem níveis bastante variados de do-
mínio da linguagem escrita, mas têm em comum o fato de estarem iniciando a 
construção de um acervo de leitura de textos escritos e terem pouca experiência 
de leitura em que a mediação do outro não esteja presente.

Estamos nos referindo a pessoas que estão construindo vínculos com textos e que necessitam 
de um acervo e de mediadores para que esta conexão se dê e novos conhecimentos (sobre a 
linguagem escrita, sobre as situações comunicativas e sobre os textos que são mobilizados, 
sobre o mundo e relações sociais, entre outros) sejam produzidos. Segundo Àvila (INSTITUTO 
C&A, 2007, p. 24),

mediar a leitura é criar esta ponte entre o sujeito, um possível leitor, e o livro. 
É poder construir com o sujeito os caminhos para a superação, de forma lenta e 
gradual, de suas necessidades de saber e compreender o mundo. É estar com ele, 
lendo o mundo, a partir do livro. 

Se, desde o final do século passado, assistimos a um incremento da produção literária para 
neoleitores infantis, estamos distantes de produzir com a mesma intensidade e riqueza livros 
que privilegiem neoleitores jovens e adultos. Neste sentido, como uma das ações do Programa 
Brasil Alfabetizado, em 2006, o MEC implementou o Programa Literatura para Todos.

A Coleção Literatura para Todos é resultado de uma política pública de incentivo à leitura para 
estudantes da EJA, que teve início em 2006 e cuja última edição foi em 2012. Inicialmente, 
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tinha como objetivo atender aqueles que haviam concluído o Programa Brasil Alfabetizado e 
outros programas que se restringiam a alfabetização desses sujeitos, posteriormente, passou a 
ser distribuída às redes públicas de ensino que ofertam a EJA. 

As obras foram criadas a partir da organização de Concursos, a fim de estimular a criação 
de obras literárias específicas para neoleitores jovens, adultos e idosos, ampliando o acesso 
dessas pessoas à literatura. Em cada concurso, previu-se a produção de coleções compostas de 
livros de contos, crônicas, novela, poesias, gêneros da tradição oral e teatro. Além das obras, 
especialmente produzidas para estudantes jovens e adultos, recém-alfabetizados e em pro-
cesso de escolarização (neoleitores), o conjunto previu também um manual dirigido aos (às) 
educadores (as), denominado Literatura para todos: conversa com educadores. 

As ações de 2006 a 2012, visaram, portanto, a realização de concurso literário para a escolha 
das obras e a reprodução e distribuição das obras premiadas nas turmas de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos.

Referências

ÀVILA, Alais R. Mediação. In: INSTITUTO C&A. Prazer em ler: registros esparsos da emoção 
dos caminhantes nas lidas com a mediação. São Paulo: Cenpec; Instituto C&A, 2007, p. 23.

TIEPOLO, Elisiani Vitória. Neloeitores no Brasil Alfabetizado. Mimeo. 

SAIBA MAIS
Assista ao vídeo produzido pelo MEC que explica o Programa e 
a concepção de leitores assumida a fim de apoiar e disseminar a 
produção literária nacional aos estudantes da EJA 

Vídeo Conheça o Programa 

http://portal.mec.gov.br/index2.php?option=com_content&do_
pdf=1&id=7410

Descubra as obras, acesse primeiro manual feito para a Coleção 
Literatura para Todos, disponível no site do MEC: http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/me003429.pdf, acesso em 
abril de 2015.
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Texto de Estudo
Para saber mais sobre o Programa leia a resenha da Coleção Literatura para Todos, elaborada 
por Ira Maria Maciel e publicada na Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 36, set/dez., 
2007, p. 537-540. Disponível em   http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a14v1236.pdf, 
acesso em abril de 2015.

Ideias para disponibilizar acervos variados nas turmas de EJA:
Sacola de Palavras – Confeccionada de tecido (...), serve para o transporte dos livros que são 
retirados por empréstimo e é devolvida junto com os livros. Ajuda a compor um cenário que 
confere lugar de destaque à leitura, além de realçar a importância do zelo, do cuidado que se 
deve ter com o livro.

Baú de Palavras – Trata-se de uma iniciativa que atende às famílias das crianças e os profis-
sionais da escola. Todas as sextas-feiras, o baú, repleto de livros e revistas, fica disponível num 
dos espaços da escola e os interessados fazem a retirada de livros e/ou revistas, assim como, 
nesse mesmo dia, fazem a devolução do que já foi lido.

Carrinho de Palavras – Funciona como um espaço de leitura itinerante, que permanece du-
rante uma semana em cada sala, no sistema de rodízio. É composto de livros, revistas, gibis, 
aparelho de som, CDs, entre outros, que são explorados (...), contando com a mediação da 
professora da sala.

Painel de Palavras – Bases fixas padronizadas, de material de alta durabilidade, foram espa-
lhadas pelas salas e corredores da escola, para que professoras e crianças pudessem expor as 
suas produções, possibilitando serem lidas por outros, criando-se uma  ambiência favorável à 
leitura em todos os espaços.

Bolsões de Palavras – São expositores padronizados e colocados em todas as salas de aula. 
Neles há vários bolsos que servem para expor livros, jornais, revistas, folhetos, acessíveis (...), 
que a eles recorrem quando precisam ou quando são orientados pelas professoras.

Retirado de INSTITUTO C&A. Prazer em ler: registros esparsos da emoção do caminhantes nas 
lidas com a mediação. São Paulo : Cenpec; Instituto C&A, 2007, p. 35

Ideias de atividades de mediação que podem ser realizadas 
pelos professores com estudantes da EJA:
• sessões de leitura livre, na qual os estudantes escolhem o que querem ler a partir de um 

acervo da turma, contendo variados suportes (jornais, revistas, livros, folhetos etc.) com 
diferentes gêneros textuais (contos, crônicas, verbetes, novelas, poemas, artigos de opi-
nião, notícias etc.);
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• círculos de leitura, nos quais um leitor proficiente lê obras ou trechos em voz alta e os 
estudantes podem conversar sobre o que ouviram/leram e trocam informações;

• sessões de empréstimo de livros e outros materiais que compõem o acervo da classe;

• entrevistas com autores de livros, jornalistas, professores, moradores da comunidade, ten-
do como pano de fundo a leitura e sua importância;

• vivência de momentos coletivos e dirigidos como “eu li e gostei muito”, ou o livro que 
mexeu com minha cabeça; 

• elaboração de murais com resenhas de obras literárias, reportagens sobre autores, capas 
de livros etc..

Adaptado de INSTITUTO C&A. Prazer em ler: registros esparsos da emoção do caminhantes 
nas lidas com a mediação. São Paulo : Cenpec; Instituto C&A, 2007, p. 46-47.

 Saberes mobilizados 

Estratégias político-didático-pedagógicas para  EJA
Neste módulo, trouxemos quatro temas centrais quando se focalizam as estratégias políti-
co-didático-pedagógicas para EJA: o currículo da EJA; o processo de ensino aprendizagem; 
materiais didáticos e literatura para todos. Em todos os temas, destacamos a necessidade de 
uma educação de qualidade que tenha em seu horizonte: a) as demandas sociais postas para a 
participação em sociedades nas quais a educação escolar é central na definição de trajetórias 
sociais e profissionais, b) as necessidades de aprendizagem, e c) a diversidade e as especi-
ficidades dos sujeitos e a quem estas ações educativas são dirigidas. Nosso intuito é que os 
estudos e atividades individuais e grupais prestem-se à reflexão sobre as escolhas pedagógicas 
e educativas que cada professor, gestor, escola, por meio de seu Projeto Político Pedagógico, 
e programas educativos efetivam. Tal reflexão fundamenta-se nas funções atribuídas na atua-
lidade à Educação de Jovens e Adultos. Também esperamos que nesse módulo professores 
possam reafirmar as práticas pedagógicas inovadoras e solidárias aos sujeitos da EJA que já 
realizam e inspirarem-se para a criação de tantas outras que atendam às demandas de ordem 
local, de acordo com os grupos e comunidades nas quais esta educação se insere.

Indicação de leituras
Currículo na EJA

ARROYO, Miguel. A educação de jovens e adultos em tempo de exclusão. In: UNESCO.  Cons-
trução coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: Unesco, MEC, RAAAB, 
2005, p. 221-230. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObra-
Form.do?select_action=&co_obra=16223 (acesso em abril de 2015).
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OLIVEIRA, Inês B.  As interfaces educação popular e EJA: exigências de formação para a prá-
tica com esses grupos sociais. Educação, v. 33, n. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 104-110. Dispo-
nível em http://www.redalyc.org/pdf/848/84813264004.pdf (acesso em abril 2015)

ABREU, C. B. de M.; VÓVIO, C. L. (2010) Perspectivas para o currículo da Educação de Jo-
vens e Adultos: dinâmicas entre os conhecimentos do cotidiano e da ciência. Educação, Santa 
Maria, v. 35, n. 1, p. 183-196, jan. /abr. 2010. Disponível: http://cascavel.ufsm.br/revistas/
ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/view/1374/798.

Processo de ensino e aprendizagem

BRASÍLIA. Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental (Caderno de reflexões). Bra-
sília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica, 2011. Disponível em: http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9ar52kgj-c0J:portal.mec.gov.br/index.
php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D8301%26Itemid+&-
cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br (acesso em abril de 2015)

Materiais Didáticos

TAKEUCHI, Marcia R. A análise material de livros didáticos para educação de jovens e 
adultos. Dissertação [Mestrado]. Puc São Paulo. Disponível em: http://www.sapientia.pucsp.
br/tde_arquivos/12/TDE-2005-03-02T07:45:01Z-260/Publico/dissertaeja.pdf
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Disponível em http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7KAUi-9x2XY-
J:seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar/article/download/2585/2210+&cd=2&hl=p-
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 Retomada 

Estratégias político-didático-pedagógicas para  EJA
Neste módulo realizamos uma reflexão sobre a organização de currículos e de práticas edu-
cativas orientadas para a garantia do direito humano à educação, para o reconhecimento e 
consideração da diversidade, das diferenças e desigualdades. Neste sentido abordamos quatro 
temáticas reconhecidas como pilares nesta discussão:

1. O currículo na Educação de Jovens e Adultos.

Tratamos dos princípios, conceitos e proposições para a organização de processos de ensino 
e aprendizagem voltado as pessoas jovens e adultas. Tomamos como ponto de partida a ne-
cessidade de se reconhecer que os jovens e adultos são sujeitos de direitos e os currículos, 
sua organização deve ser pensada para garantir esses direitos e refletir as funções atribuídas: 
reparadora, equalizadora e qualificadora. Discutimos a importância de se estabelecer crité-
rios para a seleção e organização dos saberes curriculares, observando os tempos de escola 
que necessitam ser flexíveis para garantir o direito, suas condições de vida e necessidades de 
aprendizagem, bem como os saberes e patrimônios culturais de pessoas jovens e adultas, cons-
truídos em outras bases e âmbitos que não o escolar. Também tratamos de outra dimensão 
aquela que se refere aos princípios que podem ordenar o currículo de EJA: a diversidade, a 
heterogeneidade, patrimônios culturais dos educandos, assegurando o acesso e apropriação de 
conhecimentos fundamentais para continuar aprendendo ao longo de toda a vida.

2. Processos de ensino e aprendizagem: planejamento, práticas pedagógicas, avaliação e re-
gistro

Neste segundo tema da Unidade, apresentamos e refletimos sobre algumas abordagens e me-
todologias direcionadas às práticas educativas na EJA. Neste sentido, optamos por retomar 
discussões já realizadas em outros módulos e unidades que reafirmam a concepção de alfa-
betização e letramento adotado neste processo de formação de professores. Isto se fez neces-
sário para analisarmos quais são os conhecimentos que os jovens e adultos possuem antes de 
entrar nas turmas de EJA. Estes diagnósticos avaliativos foram tomados como um dos pilares 
fundamentais de registro e fundamentação para os planejamentos didáticos e para a busca de 
práticas pedagógicas mais significativas e motivadores. Destacamos também a forma como os 
temas e conteúdos podem ser trabalhados e apresentamos vários instrumentos de planejamen-
to e avaliação voltados as práticas pedagógicas de alfabetização de jovens e adultos.

3. Materiais didáticos-pedagógicos para EJA

Privilegiamos a discussão sobre a produção de materiais didáticos para a EJA, normatizada, 
na atualidade, pelo Programa Nacional de Livro Didático (PNLD EJA). Além dos livros didá-
ticos para a EJA, foi abordado como educadores e ou grupos organizam ou podem organizar 
materiais e recursos que deem conta da diversidade e da consideração de realidades locais 
e necessidades de aprendizagem de cada turma. Uma questão central desenvolvida e proble-
matizada é a forma como os livros didáticos e outros recursos são utilizados para planejar e 
organizar suas práticas pedagógicas.



50

Módulo 3 - Estratégias político-didático-pedagógicas para EJA

4. Literatura para todos

Abarcamos a produção literária para a EJA, bem como a necessária mediação dos educadores 
a fim de formar leitores autônomos, capazes de tirar proveito de suas leituras em benefício 
próprio, a partir de objetivos e necessidades, bem como de posicionar-se frente aos textos.

Cada um dos temas, portanto, foram configurados a fim de fundamentar um tipo de escola-
rização e de educação para pessoas jovens e adultas, comprometida com as necessidades de 
aprendizagem e a favor dos grupos aos quais se destina.


