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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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)
A Proposta Curricular da EJA, sob a perspectiva dos novos tempos e em diálogo com 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017a)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Vivemos um momento de transição e reflexão a respeito de paradigmas que 
norteiam nossas práticas pedagógicas. A partir da implementação da Base 

Nacional Curricular Comum(BNCC) (BRASIL, 2017a), fomos impelidos a nos movimentar 
rumo a um estudo mais aprofundado do documento,estabelecendo correlação com 
as Propostas Curriculares da Rede Pública Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e com o 
Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018), numa clara tentativa de 
estabelecermos parâmetros e desenvolvermos um trabalho em sintonia com os ditames 
legais e orientadores.
 Perspectivados por esse contexto, alguns profissionais da Secretaria de 
Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (atuantes no DEF – Departamento de Ensino 
Fundamental e no DPPF – Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação) 
se debruçaram sobre os referidos documentos, a fim de destacar algumas questões que 
merecem um olhar mais atento.
 Após esse primeiro movimento de estudo, no ano de 2019, as reflexões 
oriundas dessa análise foram compartilhadas com as escolas e discutidas em reuniões 
com coordenadores(as) e gestores(as) que atuavam diretamente com a EJA, os 
quais endossaram a validade e importância da Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE 
FORA, 2012), em vigor no município, e sua pertinência no que tange às necessidades 
contemporâneas e às premissas da BNCC (BRASIL, 2017a). As considerações tecidas se 
encontram elencadas, nesse texto, que se reporta também ao documento norteador 
original da EJA, implementado em 2012, revitalizando suas colocações e trazendo à tona 
diversos aspectos cruciais para balizar o trabalho no chão da escola, consideradas as 
especificidades da EJA. 
 Tal panorama ratifica a perspectiva de se pensar a EJA como um terreno 
cujas estratégias e conjecturas precisam estar contextualizados e nos remeter, tanto 
educadores(as) quanto estudantes, a um solo fértil de descobertas e experiências no 
qual a prescrição não se frutifica, mas sim as concepções construídas nas inter-relações 
contínuas, capazes de considerar as vivências e os saberes como disparadores de 
aprendizagens.

 9 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
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 A Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2016) incorporou como princípio que 
toda e qualquer Educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). Retomado pelo 
Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 
2017b) este princípio abriga o conjunto das pessoas e de educandos(as) como um 
universo de referência sem limitações. Sob essa perspectiva, a EJA, se delineou como 
uma modalidade estratégica em prol de uma igualdade de acesso à Educação como bem 
social. 
 Importante destacar o viés social que pode perpassar as legislações, dependendo 
da intervenção humana, nesse sentido, para avançar como um bem para a coletividade.
 Mediante o desafio do resgate de um compromisso histórico da sociedade 
brasileira, visando a contribuição para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça 
social, a política da EJA fundamenta sua construção nas exigências legais definidas:

• A Constituição Federal do Brasil/1988 → incorporou como princípio que 
toda e qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. 
Art. 205) (BRASIL, 2016).

 Retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 2017b), este princípio abriga o conjunto das pessoas e de 
educandos(as) como um universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de 
Jovens e Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol de uma 
igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste princípio e sob esta luz 
deve ser considerada.

• Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 208, assegura a Educação 
de Jovens e Adultos como um direito de todos:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: 
I – Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria (BRASIL, 2016, p. 123-124).

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/96) que, 
trata da EJA no Título V, capítulo II como modalidade da educação básica, 
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a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino 
fundamental.

Artigo 37. A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (BRASIL, 2017b).

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 
(Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser 
observadas na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa 
modalidade de ensino, estabelece que:

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 
própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os 
perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios 
de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição 
de um modelo pedagógico próprio.

• Resolução CNE/CEB nº 01/2000- Artigo 6º - cabe a cada sistema de 
ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens 
e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade 
desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes 
federativos.

• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) - A Constituição Federal 
determina como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a integração 
de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo 
(art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos 
humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits 
do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num 
grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram 
terminar o ensino fundamental obrigatório.

A EJA NO CONTEXTO JUIZFORANO

 Em Juiz de Fora, a proposta curricular da EJA se reorganizou, por meio de um 
processo democrático e dialógico, através de um movimento da SE, juntamente aos(às) 
profissionais que nela atuavam, nos anos de 2009/2010/2011, constituindo-se o 
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na modalidade e o referido documento (JUIZ DE FORA, 2012) representa, hoje, uma das 
grandes referências, a nível nacional, em termos de orientação para o trabalho com a 
EJA.
 Desde a implantação do ensino fundamental de nove anos e com novas definições 
para a Educação Infantil, à época, impôs-se como imperativa a necessidade de (re)
elaborar o currículo da Rede Municipal, em um processo simultâneo de valorização e 
divulgação das ideias e do trabalho realizado por vários(as) profissionais em diferentes 
escolas, corporificando-se, pois, a Proposta Curricular Municipal da EJA (JUIZ DE FORA, 
2012), documento este que traz à cena a reestruturação da Educação de Jovens e Adultos 
– EJA – no município, entendida como modalidade de ensino que se diferencia pela 
diversidade de seus(suas) estudantes, conforme definição da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9.394/96, no seu título V, capítulo II (BRASIL, 2017b).

Aprofundando as questões referentes à modalidade
 A proposta curricular, ora referenciada, se pauta na fundamentação de valores e 
princípios, que expressassem a luta dos(as) desfavorecidos(as) por respeito e dignidade 
e significasse, de fato, uma humanização das relações no âmbito escolar, dando vez e 
voz à história de vida de cada um(a), consubstanciados pelas premissas do célebre Freire 
(2013): “Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com 
o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando 
esta se revista da falsa generosidade referida” (FREIRE, 2013, p. 31). Por se tratar de um 
documento emancipador, não se estrutura sob os vieses de caráter prescritivo, mas se 
revela uma proposta aberta a colaborações e a considerações quanto à especificidade 
de cada público atendido, dada a sua faixa etária ou região de residência.
 Reconhecer a contextualização necessária às práticas curriculares é nos reportar 
à necessidade de rever preceitos e conceitos e enxergar que os currículos representam 
uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidos em contextos 
sociais, políticos, culturais, intelectuais e pedagógicos (ARROYO, 2007). O ordenamento 
curricular nos impõe a tarefa de, enquanto gestores(as) e docentes, rever a visão que 
constituímos dos(as) estudantes, bem como das categorias nas quais os classificamos.
Tal pressuposto confirma as alegações anteriores de que se é reconhecido que os(as)
estudantes possuem um papel constituinte sobre o currículo e ao mesmo tempo o 
currículo tem a função formadora de estudantes, impele repensar os currículos e as 
lógicas em que são estruturados (ARROYO, 2007).
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DIRETRIZES CURRICULARES PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (JUIZ DE FORA, 2012)
 

 Este é um documento que traz à cena a reestruturação da EJA na Rede 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora, entendida como modalidade de ensino 

que se diferencia pela diversidade de seus(suas) estudantes, conforme definição da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, no seu título V, capítulo II.
 Destinada àqueles(as) que não tiveram acesso ou continuidade de seus estudos, 
na idade própria (BRASIL, 2017b, Art. 37), a identidade da EJA

[...] considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas 
etárias e se pautará pelos princípios da equidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 
curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio [...] (BRASIL, 2000).

 Visando ampliar o atendimento, democratizar o acesso e oferecer uma 
educação equânime e de qualidade para o público da EJA, a escola torna-se o espaço 
de convergência que norteará o trabalho coletivo, pois é nele que estudantes e 
educadores(as)49 compartilham, por meio da relação pedagógica, o encontro de 
diversas experiências e, na prática cotidiana, criam e recriam diretrizes de vida e de 
trabalho.
 Sócio-historicamente, essa (re)criação de diretrizes de vida e de trabalho 
impele a um processo dinâmico de mudanças, no qual os diferentes sujeitos devem 
deixar-se impregnar pelas necessidades do mundo atual, que exigem flexibilidade, 
participação, criticidade, eficácia e eficiência.
 Por isso, a partir de 2009, tornou-se necessário repensar toda a estrutura da 
EJA, que vai desde a reorganização dos tempos e espaços até uma nova proposta 
curricular, pensada democraticamente e articulada com as demandas da Secretaria 
de Educação do município (SE).
 Os mesmos princípios democráticos que fundamentam a construção dessas 
diretrizes curriculares solicitam dos(as) educadores(as) o engajamento na contínua 
reflexão sobre este documento, para que sua participação crítica, constante e 
transformadora efetive um currículo dinâmico e democratizante nas escolas da rede.
 Ressalta-se que este documento é consequência de uma construção coletiva 
iniciada no ano de 2009, tendo continuidade nos diversos encontros realizados 
em 2010 e 2011 entre o Departamento de Ações Pedagógicas / Supervisão da  

49 Todos os envolvidos no processo educacional para e com os estudantes: professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores.
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que compõem a rede municipal. Esse processo resultou nas mudanças ocorridas 
nos âmbitos organizacional e pedagógico da EJA, cujo primeiro documento, 
intitulado “Orientações Pedagógicas e Administrativas para a EJA” (JUIZ DE FORA, 
2010), seguiu para as escolas visando sua implementação.
 Uma das primeiras ações desenvolvidas foi a realização de uma sondagem, 
que objetivava o levantamento de informações sobre o conhecimento dos(as) 
educadores(as) a respeito de seus(suas) estudantes. Das escolas consultadas, 84% 
afirmaram conhecê-los(as). Das restantes, algumas responderam que não sabem, 
mas buscam, constantemente, saber quem são seus(suas) estudantes, enquanto 
outras responderam apenas que não sabem. A análise desse resultado aponta que 
os(as) educadores(as) têm, segundo sua interpretação, uma visão clara do perfil 
e das necessidades dos(as) estudantes da EJA. Ao fim da análise dessa sondagem, 
e depois de alguns encontros com os(as) professores(as), esses dados reforçaram 
ações já desenvolvidas, rompendo paradigmas e alterando metodologias do 
trabalho docente.
 Para o cumprimento de uma agenda que possibilitasse estudos, registros 
e apresentação de uma nova Diretriz Curricular, a Supervisão de Ensino de 
Jovens e Adultos (SEJA) em reunião com diretores(as) e coordenadores(as) 
pedagógicos, estruturou um trabalho com as escolas organizando três grupos de 
estudos, constituídos por representantes de professores(as), coordenadores(as) 
pedagógicos e diretores(as), com encontros mensais.
 Nesses encontros, por região, procurou-se discutir e transpor o estereótipo 
de que a EJA é compensatória, isto é, que só tem a finalidade de educar quem não 
teve oportunidade de estudar, aqueles(as) que, por algum motivo, abandonaram 
a escola, ou que se encontram em distorção idade/série. A opção foi trilhar 
o caminho de uma identidade específica para a EJA enquanto modalidade 
educacional, na busca de articular educação e cidadania, pois ambas são produto 
e produtora da condição humana.
 É relevante destacar que a garantia da apropriação do conhecimento 
pelos(as) estudantes não é somente responsabilidade do(a) professor(a), antes 
deverá partir de ações que envolvam todos os sujeitos, dentro e fora da escola, 
sendo este um dos princípios da educação pública e democrática. Por isto, as 
diretrizes do município de Juiz de Fora para a modalidade da EJA a seguir foram 
pensadas não apenas como teoria de currículo, mas como ação transformadora 
no seio de cada escola.
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• Ações pedagógicas que garantam a aprendizagem prevista pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para a Educação de 
Jovens e Adultos.
• Integração curricular que consolide a estruturação de eixos temáticos, 
privilegiando a ação interdisciplinar entre as diferentes áreas de conhecimento.
• Elaboração coletiva do currículo e das ações pedagógicas, reconhecendo o 
perfil e as necessidades dos(as) estudantes da EJA, bem como respeitando a 
BNCC (BRASIl, 2017a).

Diretrizes operacionais

• Valorizar a experiência (competências e habilidades) como ponto de partida 
para o planejamento das ações pedagógicas.
• Adotar estratégias que reconheçam e valorizem as diferenças de gênero, de 
raça/etnia, cultura e religião.
• Planejar as atividades de ensino, conforme as potencialidades e/ou 
dificuldades e ritmos de aprendizagem específicos de cada estudante.
• Organizar grupamento de estudantes (enturmação), conforme habilidades 
a serem desenvolvidas.
• Elaborar estratégias de ensino que conjuguem, entre si, os conteúdos 
específicos dos componentes curriculares, os Temas definidos pela 
comunidade escolar, o Eixo Temático do semestre e as Habilidades a serem 
desenvolvidas pelos(as) estudantes, além de correlacioná-los com as 
competências da BNCC;
• Propiciar atividades participativas intra e extraescolares, com arranjos 
pedagógicos que instiguem o trabalho coletivo e cooperativo.
• Definir procedimentos e instrumentos de avaliação que contemplemos 
múltiplos aspectos de desenvolvimento dos(as) estudantes, considerando 
as competências e conhecimentos desenvolvidos, as atitudes e os 
comportamentos frente às situações individuais e coletivas.
• Organizar atividades de Alternância de Estudos que dialoguem com o 
mundo dos jovens, adultos e idosos, bem como com os temas de estudo.
• Desenvolver Culminância de Estudos de forma interdisciplinar, priorizando 
atividades artísticas e culturais, contextualizadas.
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humana, articulados a contextos sócio-históricos, a fim de que se reverta a exclusão 
e de que se garanta aos(às) jovens, adultos(as) e idosos(as) o acesso, permanência 
e o sucesso – no início ou no retorno à escolarização.
 É imprescindível considerar a EJA em sua finalidade: desenvolver a aquisição 
da cultura geral, bem como da formação humana daqueles que a procuram. A 
autonomia intelectual é consequência direta do exercício de apropriação de saberes 
que desenvolvem a consciência crítica desses(as) estudantes, desembocando em 
atitudes éticas. 
 Conforme o conjunto de ordenamentos legais, a EJA, enquanto Modalidade 
de Ensino, tem como função social possibilitar a aquisição de conhecimentos e 
habilidades necessárias ao exercício da cidadania, favorecendo a participação 
crítica na vida política e no mundo do trabalho. Isso significa preocupar-se em 
proporcionar uma formação que compreenda o permanente aprender de toda a 
comunidade escolar, a reflexão crítica, a responsabilidade individual e coletiva, 
o comportamento solidário, o acompanhamento da dinamicidade das mudanças 
sociais e o enfrentamento de problemas novos. Para tanto, faz-se necessário 
construir soluções originais a partir do uso metodologicamente adequado de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos.
 Assim, para a construção deste documento, tornou-se imprescindível o 
estudo e o reconhecimento da EJA como modalidade que vai além do processo 
inicial de alfabetização. Tornou-se necessário, pois, identificar as especificidades dos 
sujeitos da EJA, dos tempos e espaços de ensino e aprendizagem, das abordagens 
metodológicas, a partir da interdisciplinaridade, de eixos temáticos integradores 
e da avaliação e planejamento que, a seguir, apresentamos para serem ampliados 
nas escolas, entre educadores(as) e estudantes, criando uma espécie de rede que, 
enfim, sustentará as ações aqui propostas.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 O documento, ora referenciado, traz evidências, não de uma alfabetização em 
si mesma, com um fim determinado pela simples de codificação de códigos da escrita, 
mas de uma alfabetização que traz ao cidadão – estudante da EJA – a inserção no 
mundo que o rodeia, possibilitando-lhe um ampliar da visão para sua efetiva inter-
relação com o mundo. Focaliza uma alfabetização atrelada à prática do letramento 
que, segundo Magda Soares (2002, p. 17),
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escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer 
para o indivíduo que aprenda a usá-la.

 Como já discutido anteriormente, o(a) estudante da EJA traz consigo 
conhecimentos e experiências que lhes são próprios e já possui uma relação, mesmo 
que informal, com a leitura e com a escrita, estabelecendo seu contato com o mundo 
letrado: quando faz compras, quando identifica o ônibus do bairro, quando paga suas 
contas, entre outras situações. Esses(as) estudantes têm conhecimento da função 
social da leitura, da escrita e da matemática, pois consideram o contexto do texto, 
distinguem letras de números e de desenhos, diferentemente de uma criança. Por 
isso a escola precisa considerar esses conhecimentos e, a partir deles, desenvolver 
habilidades que lhes permitam compreender e interpretar o mundo letrado.

[...] um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social 
e economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e 
a escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a leitura de 
jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem 
para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva (...) se 
pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum 
lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da 
escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 
1998, p.24).

 Além disso, entende-se que a alfabetização/letramento dos(as) estudantes não 
está restrita ou limitada às fases iniciais da EJA; ao contrário, ela se dá ao longo de todo 
o processo educacional escolar, fases de I a VIII, perpassando por todos os objetos 
de conhecimento, entendendo-se, assim, que existem vários tipos de letramento: 
o matemático, o linguístico, o histórico, o geográfico, etc., cabendo ao(à) assumir o 
papel de articulador(a) do conhecimento.
 Segundo Suzana Schwartz(2010, p. 84), no livro Alfabetização de Jovens e 
Adultos–Teoria e Prática, “[...] o fazer do professor precisa incluir, selecionar, priorizar, 
organizar, planejar, articular, tornar lógico o conhecimento, desenvolvendo estratégia 
de (re)construí-lo com os estudantes”. Tudo isso para que a prática da sala de aula 
atenda aos mais diversos perfis de discentes que a EJA recebe a cada semestre, 
oportunizando a todos a ressignificação dos objetos de conhecimento e aprendizagens 
socialmente construídas, de acordo com os padrões majoritariamente estabelecidos 
para que contribuam efetivamente para a melhoria da sua qualidade de vida.
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 Portanto, investido do seu papel, o(a) professor(a) que deve:

PAPEL DO(A) PROFESSOR(A) AÇÕES ESTÁVEIS DO(A) PROFESSOR(A)

•Responsabilizar-se pelo ensino.
•Desenvolver estratégias para que todos os 
estudantes aprendam a aprender modos de 
apropriação da linguagem.
•Contribuir para tornar os estudantes usuários 
autônomos da escrita e da leitura.

•Descobrir os interesses e motivações iniciais 
dos estudantes.
•Planejar e desenvolver boas situações de 
aprendizagem.
•Propor conteúdos que vão ao encontro dos 
saberes já construídos.
•Dar continuidade às tarefas propostas.
•Orientar a seleção de materiais para trabalhar.
•Organizar grupos de trabalho.
•Decidir a duração das atividades.
•Garantir que cada um chegue o mais longe 
possível.

Fonte: Adaptado de Schwartz (2010, p. 88)

 Até aqui temos estabelecidos alguns princípios, os quais norteiam o trabalho 
de alfabetização/letramento na EJA, desde a fase I até a fase VIII. Esses princípios não 
se detiveram, no entanto, a uma metodologia específica, já que os métodos podem 
contribuir ou dificultar o processo de ensino e aprendizagem, mas, sim,em trazer à tona 
a figura do(a) professor(a) como articulador(a) do conhecimento, aquele(a) que percebe 
a necessidade de revisar a teoria e transformar a prática pedagógica.
 Segundo Schwartz (2010, p. 58), “[...] para elaborar uma proposta didática de 
alfabetização para jovens e adultos, é necessário, portanto, que o professor não tenha 
medo de arriscar, de experimentar o novo, de continuar sendo um sonhador”.
 Acentua-se que a alfabetização é um processo possível, dentro de um tempo de 
limitado, desde que seja orientado, planejado e executado por um(a) profissional que 
embase sua prática pedagógica nos conhecimentos, cientificamente construídos, sobre 
os processos de ensino eaprendizagem da escrita; e que busque aprimorar sua prática 
docente, planejando e avaliando cotidianamente. 
 Já o letramento, como uso das práticas sociais da leitura e da escrita, obtidas 
ao longo da vida, se aprofunda e se amplia, na medida em que a escola propicia ao(à) 
estudante as experiências necessárias para a inserção na sociedade em que vive, 
capacitando-o(a) para acessar os conhecimentos produzidos ao longo da história. 
Trabalhar, portanto, na perspectiva do letramento, acentuando a aquisição crítica 
da leitura, da escrita e das múltiplas linguagens é um dos fins precípuos da EJA, indo 
muito além do processo inicial da alfabetização. Práticas que se debruçam nessa 
premissa, corroboram para assegurar, aos estudantes e às estudantes da EJA, o pleno 
desenvolvimento da cidadania e da igualdade (BRASIL, 2000).
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ESTUDANTES DA EJA

 Não basta considerar que os(as) estudantes da EJA são diferentes dos(as) 
estudantes do Ensino Regular. É preciso redimensionar com precisão essa diferença para, 
somente, então, compreender a função social da Educação de Jovens e Adultos. Ainda 
assim, no seu conjunto, os(as) próprios(as) estudantes da EJA são diferentes entre si e esta 
heterogeneidade merece ser levada em conta.
 O corpo discente é composto por estudantes com perfis distintos que iniciam ou 
retomam seu processo de escolarização formal nessa modalidade de ensino, trazendo uma 
gama de experiências que precisam ser valorizadas pelos(as) educadores(as). Esses(as) 
estudantes – protagonistas de suas histórias – possuem crenças e valores constituídos a 
serem considerados na prática escolar.
 Ao lançar o olhar sobre as especificidades do corpo discente, destacam-se dois 
pontos primordiais para o trabalho docente: o primeiro se refere à constituição dos saberes/
conhecimentos próprios desse sujeito; o outro diz respeito à heterogeneidade geracional.
 Na coleção “Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos”, do Ministério 
da Educação, lançada em 2006, no caderno “Alunos e Alunas da EJA”, encontramos uma 
discussão sobre o tema “Os conhecimentos já adquiridos”. Nessa problematização, os 
autores enfatizam duas espécies de conhecimentos originados das experiências de vida 
dos(as) estudantes: o saber sensível e o saber cotidiano.
 O saber sensível é aquele originado na relação com o mundo e fundado na 
percepção das coisas e do outro. É um saber pré-reflexivo, um conhecimento ancestral, 
parte integrante de todos nós, pois sustentado pelos cinco sentidos, e desenvolve-se ao 
longo de toda a vida.
 Ao valorizar esse saber, é possível que os(as) estudantes se abram a um conhecimento 
mais formal, mais reflexivo, porque, plenos desse saber sensível, sentem-se atendidos(as) 
e ouvidos(as), parte integrante de uma realidade escolar que lhes motiva a participação e 
respeita suas histórias.
 Como ressaltado (BRASIL, 2006, p. 7):

Olhar, escutar, tocar, cheirar e saborear são as aberturas para nosso 
mundo interior. Ler e declamar poesia, escutar música, ilustrar textos 
com desenhos e colagens, jogar, dramatizar histórias, conversar sobre 
pinturas e fotografias são algumas atividades que favorecem o despertar 
do saber sensível.

 Já o saber cotidiano possui concretude e relaciona-se com as soluções que os(as) 
homens(mulheres) criaram e criam para os inúmeros desafios que enfrentam na vida. É um 
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formal com que a escola lida. Não é sistematizado. Também, neste caso, pouco valorizado 
no mundo letrado e, consequentemente, pelo(a) próprio(a) estudante:

O saber cotidiano não é necessariamente um saber utilitário, 
desenvolvido para atender a uma necessidade imediata da pessoa. 
Pelo contrário, pode também se configurar em uma espécie de 
conhecimento que requer um afastamento, uma transcendência com 
relação ao seu objeto. Uma cozinheira, por exemplo, pode executar uma 
simples receita, mas pode também, recriá-la, estabelecendo hipóteses 
a respeito de um novo ingrediente que poderia ser acrescentado para 
melhorar o sabor do prato em questão (BRASIL, 2006. p.07).

 O conhecimento que os(as) estudantes trazem está, assim, relacionado às 
suas práticas sociais, norteando seus saberes no dia a dia e na própria prática escolar. 
Nesse sentido, a escola deve preparar-se para recebê-los(as) de maneira adequada, 
configurando-se como um espaço de (re)construção do conhecimento de forma 
significativa. Conhecê-los(as) – e fazer-se conhecer – torna-se ponto primordial para o 
estabelecimento de relações de pertencimento a um grupo, o que é essencial para o 
planejamento de objetivos e metas a serem atingidos, além de servir como baliza para 
as ações pedagógicas do cotidiano.
 É preciso investir na EJA, favorecendo o desenvolvimento global dos(as) estudantes 
que retornam à escola por conta de múltiplas necessidades, tais como as exigências do 
mercado de trabalho, crescimento pessoal ou, ainda, aqueles(as) que ficaram à margem 
da modalidade regular de ensino pela distorção idade-série e precisam equalizar essa 
diferença.
 Por isso, a mediação entre os diversos saberes torna-se primordial para a prática 
de uma educação que se pretende formadora e emancipatória. Vale ressaltar que essa 
dinâmica de aquisição de conhecimentos e de formação humana não tem como fim uma 
educação conteudista e descontextualizada, mas a efetiva formação de cidadãos(ãs) 
capazes de investir e transformar a realidade do mundo em que vivem.
 Outra questão que deve ser considerada como característica dos(as) estudantes 
da EJA é a heterogeneidade, que traz consigo a noção de um grupo diversificado, com 
diferentes idades, realidades, experiências e anseios. Reúnem-se pessoas das mais 
diversas origens, com uma cultura própria e com diferentes gostos. Tudo se avizinha das 
salas de aula de modo a evidenciar a pluralidade cultural que marca o país.
 Existem diversas maneiras de ser adolescente, jovem, adulto(a) ou idoso(a). São, 
portanto, estudantes que constituem sua identidade individual e coletiva a partir do 
pertencimento a grupos estruturais ou “tribos” diferenciados.
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pelos sujeitos da EJA. Tal reflexão pode, em muito, enriquecer o trabalho realizado, pois a 
relação entre as diversas singularidades e o todo escolar, promove e amplia o desenvolvimento 
da compreensão de mundo por parte do(a) estudante e suas culturas.
 Segundo Paulo Freire (1987, p. 64), “[...] a consciência do mundo e a consciência de 
si, como ser inacabado, necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca [...]. É neste sentido que, em todas as idades, para homens 
e mulheres, estar no mundo significa estar em constante inter-relação com os outros.
 Ao se eleger uma diretriz curricular para a diversidade - aqui entendida em seu sentido 
amplo, de modalidade que abarca sujeitos das mais diversas origens e caracterizações, seja 
étnica, social, profissional e tantas mais – é necessário estabelecer uma postura, por parte 
dos(as) educadores(as), que seja mediadora das relações, a partir da construção de um 
conhecimento maior sobre os processos de crescimento e desenvolvimento do ser humano. 
Além disso, é preciso também estabelecer um círculo de confiança que nasça dessas 
convivências na sala de aula e extrapole para outros espaços escolares e sociais.
 Cabe reconhecer que a busca de alternativas para o trabalho com a pluralidade da 
EJA encontra-se mais voltada para um currículo aberto, construído a partir da interação de 
todos os seus sujeitos do que para um currículo conteudista, baseado em sequências pré-
determinadas.
 Nesse contexto, a EJA tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, 
agregando elementos e valores que os levem à emancipação e à (re)afirmação de sua 
identidade cultural, social e à ampliação de suas capacidades.
 Portanto, se a escola se estrutura para tocá-los(as) com saberes que sejam significativos 
em contexto de participação ativa e democrática, estará contribuindo, efetivamente, para a 
consolidação de sua inserção social, baseada em uma pedagogia do encontro, através do 
qual a escola tornar-se-á um espaço de permanente reconstrução do conhecimento.

TEMPOS E ESPAÇOS

 Tempo e espaço são categorias criadas histórico, social e culturalmente como 
forma de organizar e mediar a relação dos homens com a natureza, com seus pares 
e consigo mesmos. Expressam as relações sociais, dinâmicas e salutares à vida em 
sociedade. Nesse contexto, o tempo e o espaço, especificamente no ambiente escolar, 
devem ser pensados como forma de organizar as relações que ali se constituem, visando 
o processo de desenvolvimento de todos os sujeitos.
 A partir desse pressuposto, no ambiente escolar, tempo e espaço, são objetos 
de reflexão, considerando tanto seu princípio organizacional–normas, regras, grades 
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subjetivos, sentidos implícitos.
 Durante todas as etapas da vida o ser humano aprende a se relacionar com o 
tempo em suas várias categorias: o cronológico, o geológico, o histórico, o psicológico, o 
educacional, dentre outros. Essas categorias, apesar de suas especificidades e domínios, 
coexistem na morfologia do tecido social.
 A relação do ser humano com o tempo é sempre uma relação construída 
socialmente e permeada por convenções que, muitas vezes, engessam o desenvolvimento 
de um trabalho pedagógico criativo, reproduzindo formas de convivência que excluem 
as trocas de experiências e conformam a vida, coagindo a uma rotina aprendida, 
também, nos bancos escolares.
 Especificamente no campo educacional, percebe-se a coexistência dos 
tempos escolar e pedagógico. Esta distinção é meramente didática, uma vez que 
esses tempos são particularidades da dinâmica escolar e sua fluidez é constituída nas 
experiências cotidianas, através das quais professores(as) e estudantes influenciam 
e são influenciados por essa categoria. De tais experiências, brotam as noções de 
linearidades, descontinuidades, permanências e mudanças que, cheias de intenções, 
marcam os tempos na EJA.
 Podemos definir tempo escolar como a soma das horas numa dada grade 
curricular, legislada pela LDB, resoluções e pareceres, além das regulamentações 
feitas por cada sistema educacional, referentes às suas modalidades de ensino. Esta 
é uma construção político-administrativa com o objetivo de organizar o processo de 
aprendizagem, assim como os indivíduos que a ele estão ligados.
 O tempo escolar, na EJA, reflete formas da gestão da escola e da educação 
como, por exemplo, a distribuição do horário das aulas e de Alternância de Estudos 
dentro da semana, pleno desenvolvimento dos(as) estudantes numa perpectiva 
inclusiva, interdisicplinar e que considera o tempo de aprender em uma estrutura de 
desenvolvimento dos objetos de conhecimento.
 Essa distribuição, segundo as Orientações Pedagógicas e Administrativas para 
a EJA, elaboradas em 2010, estabelece as bases para a constituição e a organização 
do novo tempo escolar, apontando a necessidade de “trabalhar com o tempo real dos 
estudantes (...) e também as limitações de tempo (...) indicando critérios de seleção, 
organização de conteúdos e alternativas de tratamento didático compatíveis com um 
ensino de qualidade” (JUIZ DE FORA, 2010, p. 8).
 Para tanto, a carga horária prevista para EJA, de 400 horas semestrais, foi 
distribuída em 333 horas e 20 minutos presenciais, com módulos-aula de 50 minutos, 
computando 04 aulas diárias. Visando o cumprimento do tempo escolar determinado 
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Alternância de Estudos (JUIZ DE FORA, 2010).
 O tempo escolar é fechado em sim mesmo, delimitado pelos ordenamentos 
legais que lhe dão concretude. Entretanto, outra categoria de tempos e destaca dentro 
dos muros da escola: é o tempo pedagógico que, constituído de teorias e práticas 
educacionais, dá vida e movimento ao tempo escolar.
 O tempo pedagógico, de natureza subjetiva, entendido como a prática mediadora 
do fazer educacional, visa contextualizar toda essa realidade vivida pelos sujeitos da EJA 
e equacionar variáveis inconstantes, tais como: as características individuais e coletivas 
de aprendizagem, a satisfação das necessidades e expectativas de professores(as) e 
estudantes, a cultura construída ao longo da vida escolar e da vida em sociedade, o 
sentido que o conhecimento tem e ganha para cada um na construção desse tempo e 
tantas outras que a educação seja capaz de pensar e realizar no contexto escolar.
 Não se deve pensar o tempo pedagógico de maneira rígida, como se tem feito 
ao longo das experiências com a EJA. É preciso, antes, pensar no ritmo de cada um(a), 
nas necessidades sociais imediatas que os(as) motivam na busca pela escolarização, 
nas formas como leem e interpretam o mundo social, e assim eleger metodologias de 
ensino e ações didáticas que promovam a integração entre os saberes populares, os 
saberes científicos sistematizados e a realidade cotidiana presente (OLIVEIRA; PAIVA, 
1999).
 Isso implica dizer que a experiência de escolarização, inclusive para os(as) 
estudante da  EJA, é algo mais amplo, profundo e complexo que o processo de 
instrução, previsto e determinado pelo tempo escolar propriamente dito (CONSELHOS, 
p.50, 2000).
 Assim sendo, o tempo pedagógico é a alma da escola em sua função mais 
intrínseca: construir conhecimentos a partir de ação pedagógica significativa para seus 
sujeitos. É o conhecimento socialmente acumulado transitando entre o fazer docente 
e o fazer discente, saindo para além dos muros da escola. É mais que a adequação 
às normas, cumprimento de programas em determinados prazos, rotinas fixas com 
horários e ritos rígidos. É a própria vida na escola.
 Se o tempo escolar é um recorte de tempo cronológico que organiza e delimita a 
vida dentro da escola, o tempo pedagógico é mediação das relações que brotam entre 
os sujeitos, dando sentido àquele tempo, extrapolando o ambiente escolar. Por isso, 
tempo pedagógico é também tempo escolar, imbricados e entrelaçados no fazer diário, 
compondo o que chamamos de tempo educacional.
 O fazer diário do tempo educacional – suas rotinas e significados para os 
sujeitos – se dá dentro de um espaço determinado e formal: o espaço escolar. Esse 
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qualifica-se pela delimitação física da escola, suas funções utilitárias e os sentidos 
dados pelos sujeitos nas relações que ali se estabelecem.
 Entendemos a delimitação física da escola como sendo tudo aquilo que está 
contido em seus muros: sala de aula, refeitório, biblioteca, pátio, banheiros, sala de 
professores(as), secretaria, sala da direção, laboratório de informática, salas ambientes, 
cozinha, dentre outros. Funções utilitárias como sendo possibilidade de uso de cada 
espaço contido na escola, tais como: leitura, recreação, atividades físicas, refeição, 
higiene, dentre outros. Os sentidos são valores conferidos a estes espaços, a partir 
da mediação pedagógica, como novas sociabilidades, novas afetividades, processos 
identitários, dentre outros.
 Embora não seja determinante, o espaço físico tende a ser um elemento que 
condiciona os esquemas corporais, os biorritmos dos sujeitos que convivem nesse espaço 
e as ações educativas que se processam dentro da escola, conforme sua organização e 
mediante as possibilidades de uso.
 Nesse sentido, o espaço físico é reorganizado constantemente, mesmo porque 
congrega os diferentes níveis de ensino em turnos alternados. Essa reorganização 
tende a transformá-lo em lugar, ou seja, um espaço com função pedagógica mediadora 
das relações, uma vez que confere sentido às vivências de aprendizagem que nele se 
constitui.
 Consoante ao pensamento de Freire (1996, p. 109), reiteramos que: “[...] quanto 
mais solidariedade exista entre o educador e o estudante no trato desse espaço, tanto 
mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola”. Fica claro o 
papel dos(as) educadores(as) na democratização das relações de poder à medida que 
explora outras formas de organização física e social dos espaços escolares, estimulando, 
valorizando o diálogo, a participação, os trabalhos em equipe e os ritmos individuais 
dos(as) estudantes, transformando os espaços em lugares repletos de novos significados.
 Portanto, espaços e lugares carregam consigo relações de poder, estabelecidas 
pelo convívio diário. Quando o(a) professor(a) percebe os(as) estudantes como 
sujeitos de sua própria aprendizagem, respeitando seus saberes, as relações de poder 
se modificam, tornando-se horizontalizadas. Professores(as) e estudantes criam um 
sentimento de pertencimento em relação ao espaço escolar e reestruturam o tempo 
educacional. Essa dinâmica tende a evitar ou, pelo menos, minimizar um dos maiores 
problemas enfrentados pela EJA na atualidade, a evasão.
 Brota das vivências múltiplas dos tempos escolares e pedagógicos, nos espaços e 
lugares de ensino, a crença de uma metodologia baseada em um currículo interdisciplinar 
e transversal, como forma de propiciar uma educação equânime.
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INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE

 Com a participação da Secretaria de Educação, através da Supervisão de 
Educação de Jovens e Adultos, dos(as) diretores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) 
e representantes dos professores(as), surge uma proposta de metodologia que se 
debruça nas especificidades dos(as) estudantes da EJA, bem como na função social 
definida para esta modalidade de ensino. A partir das discussões que se iniciaram em 
2009, traçaram-se novos contornos para a EJA na rede municipal. Vale destacar que todas 
as ações implementadas tiveram como objetivo promover, cada vez mais, a inclusão 
social de jovens, adultos(as) e idosos(as) no que se refere aos direitos à educação, às 
possibilidades de melhores condições de trabalho e de cidadania.
 Deve-se, portanto, respeitar as vivências desses sujeitos, sem subestimá-los em 
suas experiências de vida. Por isso, é imperativo definir metodologias e procedimentos 
didáticos que considerem a diversidade geracional, as habilidades constituídas nas 
práticas sociais e os objetivos de cada estudante que compõem as turmas da EJA. Por isso, 
não mais é possível pensar uma educação calcada na fragmentação do conhecimento, 
no isolamento e na hierarquização de componentes curriculares e de conteúdos:

Essa falta de comunicação entre as áreas, essa fragmentação do 
conhecimento – reflexo de um complexo social e histórico desencadeado 
pela Revolução Industrial, que exigia mão de obra especializada, têm 
deixado sequelas profundas em nosso modo de pesquisar, de ensinar 
e, sobretudo, de pensar e ver o mundo (BRASIL, 2007, p. 25).

 O currículo deve se configurar como a interseção entre as ações de todos os 
sujeitos no processo educacional, religando os múltiplos saberes que se encontram 
no espaço escolar, pautando-se em uma perspectiva de mundo, de sociedade e de ser 
humano que tem como base transdisplinariedade, cuja significação implica na troca, na 
reciprocidade entre as áreas do conhecimento (FAZENDA, 1993).
 A interdisciplinaridade se apresenta, portando, como parte de uma “nova” 
concepção de ensino e de currículo no seio da escola, reorganizando a relação entre 
ensino e aprendizagem de uma forma interativa, caracterizando-se como uma construção 
social, uma prática que revela seu compromisso com os indivíduos, a história, a sociedade 
e a cultura. Conforme apresenta Saviani (2003, p.53), “A interdisciplinaridade é, acima 
de tudo, processo de coparticipação, diálogo, que caracteriza a integração não apenas 
das disciplinas, mas de todos os envolvidos no processo educativo.” 
 A construção do conhecimento se faz através do envolvimento, do 
compromisso e da reciprocidade dos(as) educadores(as), por meio de atitudes e 
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componentes curriculares. Adotar a interdisciplinaridade como metodologia para o 
desenvolvimento do currículo escolar, não significa o abandono dos componentes 
curriculares e seus conteúdos, nem supõe uma “pluriespecialização” dos(as) 
professores(as). Consoante à explanação do MEC (BRASIL, 2007, p. 28),

[...] a interdisciplinaridade também exige que o território de cada 
campo do conhecimento – suas particularidades e especialidades 
– seja compreendido e respeitado. A ideia não é procurar um 
caminho para homogeneizar todas as ciências ou restringi-las a 
um enfoque. Pelo contrário. Para que haja uma junção das partes, 
é fundamental que a objetividade de cada uma seja plenamente 
reconhecida e respeitada. Não é possível combater a abordagem 
que restringe os conhecimentos a campos fechados e mundos 
particulares nem criar uma posição unificadora, sem que antes 
as diferenças sejam reconhecidas, compreendidas e, sobretudo, 
respeitadas.

 O modelo de base interdisciplinar/transdiciplinar exige uma nova visão 
de escola – criativa ousada e com nova organização didática. Precisa, portanto, 
assegurar a especificidade de cada componente curricular, integrado a um todo 
significativo através dos eixos temáticos integradores (cf. p. 18). Essa diretriz 
curricular reconhece a necessidade de selecionar os conteúdos escolares, procura 
explicitar os critérios desta seleção de forma consciente e em sintonia com o projeto 
de escola e de sociedade, no qual se acredita e pelo qual se luta. 
 A articulação entre os componentes curriculares deve ter como base uma 
racionalidade construída permanentemente. Isto é, uma racionalidade transversal 
em detrimento da linear. Essa assertiva reitera os apontamentos de Araújo (2003, 
p. 75) no que tange a articulação entre interdisciplinaridade e transversalidade:

[...] a novidade está em buscar a organização curricular na estratégia 
pedagógica dos projetos, assumindo que o avanço na compreensão 
da natureza, da cultura e da vida humana está nas ligações que 
podemos estabelecer entre os mais diversos tipos de conhecimento: 
científico, popular, disciplinar, não disciplinar, cotidiano, acadêmico, 
físico, social etc.; ou seja, o segredo está nas relações, nos infinitos 
caminhos que permitem ligar os conhecimentos uns aos outros.

 A transversalidade se relaciona ao que atravessa ou perpassa os diferentes 
campos de conhecimento. Aplica-se aqui o conceito presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que diz respeito:



634

ED
U

CA
ÇÃ

O
 D

E 
JO

VE
N

S 
E 

AD
U

LT
O

S 
(E

JA
)

[...] à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação 
entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender 
sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua transformação 
(aprender a realidade da realidade) (BRASIL, 1998, p.30).

 Desse modo, a transversalidade garante, mesmo mantendo o ponto de vista 
específico de cada área do conhecimento, que os eixos temáticos, os temas e os 
conteúdos abordem aspectos comuns, numa tessitura coletiva de saberes.
É imprescindível destacar que essa concepção pressupõe educadores(as) imbuídos 
de um profundo senso crítico, aberto para a cooperação e o intercâmbio entre os 
diferentes componentes curriculares, o constante questionamento ao saber arbitrário e 
desvinculado da realidade.
 A interdisciplinaridade e a transversalidade são, nesse sentido, modos de 
trabalhar os diferentes saberes. Na medida em que os(as) educadores(as) garantam a 
integração dos componentes curriculares, asseguram também a sua ressignificação para 
os(as) estudantes favorecendo o interesse pela escola, pela aprendizagem e, mais ainda, 
pela permanente construção do saber.
 Para que essa premissa metodológica possa ser desenvolvida numa prática 
pedagógica colaborativa, foram elaborados cinco eixos temáticos integradores3, definindo 
a cidadania como elemento da transversalidade. Os eixos temáticos integradores são: 
Cidadania, Comunicação e Tecnologia; Cidadania eMeio Ambiente; Cidadania Cidade/
Sociedade; Cidadania e Cultura; e Cidadania e Trabalho.
 Tendo como base o pensamento freireano, cidadania perpassará todas as 
ações pedagógicas, por se tratar de condição primordial à vivência do(a) educando(a), 
desdobrando-se naqueles eixos temáticos que deflagram as reflexões no contexto 
escolar e, consequentemente, levam à ampliação dos saberes, mantendo o foco na 
pluralidade dos estudantes da EJA. A cidadania não se reduz aos conceitos de direitos 
e deveres, mas amplia-se para a compreensão de mundo que os(as) estudantes trazem 
consigo e da compreensão do mundo que lhes será apresentada. Deve ser, portanto, 
compreendida como a apropriação da realidade para nela atuar, favorecendo ao cidadão 
participar conscientemente em favor de sua emancipação. 
 Considera também a produção humana e sua intervenção no mundo do trabalho, 
do ambiente, da cultura, da comunicação, da tecnologia e da cidade/sociedade como 
pontes para a construção do conhecimento.
 Dessa maneira, pretende-se reforçar o caráter coletivo da organização escolar 
e uma maior segurança ao(à) educador(a) da EJA, que toma para si a responsabilidade 
de fazer do espaço escolar um espaço de vivências e experiências, democratizando os 
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adaptando-se às reais necessidades de cada estudante e de seu tempo próprio para a 
aquisição dos saberes sistematizados; tudo isso num esforço colaborativo entre os pares, 
e entre estes e a comunidade escolar.
 Considerando os eixos temáticos integradores, o currículo não deve fragmentar 
o processo do conhecimento e hierarquizar os componentes curriculares. Antes, deve 
ser organizado de maneira abrangente, no qual a cidadania esteja articulada com a 
realidade em que o(a) estudante(a) se encontra, em favor de um processo que tenha a 
contribuição das várias áreas do conhecimento.

[...] podemos pensar que um ensino que conciliasse diferentes 
conceitos de diferentes áreas; que integrasse as várias disciplinas 
e fosse capaz de substituir a fragmentação pela interação, daria 
ao sujeito a oportunidade de aprender a relacionar conceitos e, 
consequentemente, de construir novos conhecimentos, com muito 
mais autonomia e criatividade. Mais autonomia porque ele teria 
aprendido a considerar fatores de diferentes ordens na realização de 
seus objetivos, inclusive de aprendizagem. Mais criatividade, porque a 
prática de relacionar implica também a arte de encontrar combinações 
inéditas, ousadas, saídas novas para velhos problemas. Esse seria um 
ganho inestimável no processo de ensino no novo milênio (BRASIL, 
2007, p. 26).

 Portanto, a escola deve superar o ensino de caráter conteudista, que é centrado 
mais na quantidade de informações do que na relação qualitativa com o conhecimento; 
e isso se dá por meio da definição de opções metodológicas, ou seja, momento no qual 
os(as) educadores definem os processos pedagógicos.

EIXOS TEMÁTICOS INTEGRADORES, TEMAS E CONTEÚDOS

 Para que o currículo adquira significado e seja composto por objetos de 
conhecimento, temas e eixos temáticos integradores que tenham sentido para os(as) 
estudantes, é necessário identificar os porquês das escolhas feitas. Além disso, buscar o 
como fazer, desenvolvendo os processos pedagógicos inerentes à identidade das escolas 
de EJA.
 São várias as temáticas que, devido a sua importância na atualidade, exigem um 
olhar cuidadoso por parte dos(as) educadores(as). Das práticas desenvolvidas na EJA, até 
o presente momento, emergiram alguns temas considerados de maior relevância, que 
foram organizados na forma de Eixos Temáticos Integradores que, por sua abrangência, 
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conteúdos tradicionalmente programados, considerando a análise do perfil do público 
atendido, as concepções pedagógicas atualizadas, além dos documentos referenciais 
mais recentes. Conforme Araújo (2003, p. 72),

Isso significa romper, por exemplo, com: a superespecialização; 
a fragmentação radical dos conhecimentos; certas hierarquias 
estabelecidas no currículo; a visão empirista de que aos professores 
compete ensinar e aos alunos aprender (no máximo, interpretar a 
realidade); a descontextualização entre os conteúdos científicos e os 
saberes populares; o autoritarismo nas relações escolares que impedem 
a construção da autonomia intelectual e moral dos estudantes.

 Portanto, os Eixos Temáticos Integradores desse Referencial Curricular contribuem 
para uma nova organização escolar, flexibilizando os componentes curriculares e os 
conteúdos, sem seguir a rígida divisão por fases/módulos de ensino, possibilitando 
diversos níveis de abrangência, aprofundamento e organização da EJA.
 Os Eixos Temáticos Integradores, que já apareciam aleatoriamente nas práticas 
escolares dessa modalidade – ora como temas de projetos nas unidades escolares, ora 
isoladamente em diferentes disciplinas – foram, a partir das reuniões com as escolas, 
sistematizados da seguinte forma:

Fonte: Proposta Curricular de Juiz de Fora - EJA (JUIZ DE FORA, 2012, p.25)

 O trabalho desenvolvido em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora pautou-se, a partir de 2011, nos Eixos Temáticos Integradores. Definiu-se 
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I à VIII, encerrando um ciclo curricular ao final de dois anos, período no qual todos os 
eixos teriam sido trabalhados. Resguardaram-se a liberdade e a autonomia das unidades 
escolares na escolha de temas, os quais foram organizados por meio de unidades de 
ensino, projetos ou conforme planejamento de cada escola.
 Assim, os temas e os objetos de conhecimentos selecionados deveriam ser 
pensados e organizados com base nas características e na realidade dos sujeitos da EJA, 
em cada escola, nos pressupostos presentes nessa diretriz curricular, nos ordenamentos 
legais e nos objetivos definidos pela comunidade escolar, por meio de seu projeto 
político-pedagógico.
 Para que tal dinâmica aconteça, o currículo deve organizar-se como uma rede 
resultante do cruzamento de eixos temáticos integradores com os temas e os objetos 
de conhecimento selecionados para os componentes curriculares. Esse cruzamento dá 
origem a células que devem ser preenchidas de acordo com duas referências: cada eixo 
temático interage com cada tema e, estes, por sua vez, com os objetos de conhecimento 
selecionados, conforme desenho abaixo.

Figura 1: Arquitetura Curricular para EJA a partir de 2011

 Por sua vez, os objetos de conhecimento devem ser pensados a partir dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ponto de partida para que cada escola, 
cada professor(a), resguardando as áreas de domínio de seus componentes curriculares, 
possam definir a melhor forma de organizar e desenvolver esses objetos, atendendo às 
especificidades dos seus(suas) estudantes e às condições concretas em que se desenvolvem 
suas práticas pedagógicas. Associada a este, convém se reportar às prerrogativas da BNCC 
(BRASIL, 2017a) que permitem uma contextualização pertinente e necessária. Para os que 

  LEGENDA
Eixo Temático
Temas
Conteúdos Programáticos
Prática Pedagógica
Eixo Transversal:
Cidadania, Comunicação 
e Tecnologia
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da EJA e de seus(suas) estudantes, Schwartz (2010, p. 49), nos esclarece: “O discurso da 
necessidade de se partir da realidade do aluno, por vezes, é transformados em consistência, 
contribuindo para uma estranha associação entre currículo para as classes populares e 
redução de conteúdos e “facilidades” na avaliação”.
 No entanto, a própria autora afirma que a flexibilidade curricular é muito mais que 
lista de conteúdos mínimos para compensar o tempo perdido dos estudantes de EJA. Para 
ela,

Partir da realidade do aluno não significa que temas que não fazem parte 
da realidade material dos sujeitos não devam ser abordados, mas sim 
que sejam planejadas condições para promover reflexões críticas sobre 
estes conteúdos, oportunizando o conhecimento, a compreensão e o 
desenvolvimento de estratégias de alternativas de soluções (SCHWARTZ, 
2010, p.50).

 Imbuída desta assertiva, o presente Referencial Curricular tem como princípio 
orientar as ações pedagógicas que, articuladas com os ordenamentos legais, fundamente-se 
no trabalho interdisciplinar/transdiciplinar mais próximo à realidade de jovens, adultos(as) 
e idosos(as).

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

 A avaliação é essencial à Educação, inerente e indissociável enquanto concebida 
como problematização, questionamento e reflexão sobre a prática pedagógica, tendo como 
função orientar o trabalho do professor e o aprendizado dos(as) estudantes.

[...] Assim compreendida, ela se faz presente, desde o início da prática 
educativa, quando oferece elementos para que o professor possa fazer 
seu planejamento. Além disso, a avaliação acompanha todo um processo 
educativo, orientando o professor e os alunos na busca dos objetivos 
planejados (BRASIL, 2006, p.5).

 Por isso mesmo, entende-se a avaliação como um processo contínuo e formativo. 
O(A) professor(a) que não avalia processualmente a ação educativa no sentido investigativo, 
pauta a sua docência em verdades absolutas, prontas e acabadas, prejudicando o aprendizado 
dos(as) estudantes, sem promover transformações que os(as) levem à conquista da 
autonomia. 
 Para o sucesso de qualquer processo avaliativo é preciso definir, objetivamente, o 
ponto aonde se quer chegar, os processos para se chegar ao ponto determinado, bem como 
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ouvir e o interagir na aquisição dos saberes, que se fortalece através de um relacionamento 
dialógico entre professor(a) e estudante.
 A avaliação dialógica é um momento privilegiado de estudo e não mais um 
acerto de contas (MORETTO, 2007). Assim sendo, possibilita aos(às) estudantes e ao(à) 
professor(a) rever até onde conseguiram chegar e mostra onde precisam agir para alcançar 
os objetivos esperados. A linguagem clara e precisa é de suma importância para que o(a) 
estudante compreenda os objetivos da avaliação, entendendo-a como uma interação 
entre os conhecimentos trazidos por ele e os conhecimentos adquiridos, mediados pelo(a) 
professor(a).
 Outro aspecto dessa prática avaliativa é a diferença entre interiorizar os 
conhecimentos e se apropriar deles. Interiorizar é a capacidade de repetir uma informação 
recebida, mesmo que não tenha um real significado; a famosa “decoreba”. Apropriar-se do 
conhecimento é, além de interiorizar a informação, estabelecer relações significativas com 
outros conhecimentos já elaborados, ampliando e transformando sua estrutura conceitual, 
estabelecendo novas relações na medida em que surjam novas experiências.
 Ainda sobre essa prática dialógica de avaliação, segundo orientações do Ministério 
da Educação (BRASIL, 2006), quatro ações são imprescindíveis ao(à) professor(a): (i) não 
exagerar no uso do poder, quando se avalia: (ii) compreender que a avaliação só interessa em 
função do que vem depois dela e do que ela esclarece; (iii) saber que avaliar é um processo 
reflexivo, isto é, uma oportunidade de pensar a prática; (iv) ressignificar o erro como fonte de 
informações para o (re)planejamento das ações pedagógicas (BRASIL, 2006).
 Entendida dessa forma, a avaliação oferece elementos importantes para o 
planejamento pedagógico, além de dinamizar seu processo de aperfeiçoamento. É 
constituído de ações que projetam fins e estabelecem meios para chegar até eles. Toda vez 
que se planeja, definem-se opções que levam a:

[...] prever situações, organizar atividades, dividir tarefas para facilitar 
o trabalho e até avaliar o que já foi feito (...). Num sentido amplo, 
planejamento é um processo que visa dar respostas a um problema, 
estabelecendo fins e meios que apontem para sua resolução, de modo a 
atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente 
o futuro, mas considerando as condições do presente, as experiências do 
passado e os diferentes aspectos da realidade. Desta forma, planejar e 
avaliar andam de mãos dadas (BRASIL, 2006, p.30-33).

 Por isso, o planejamento é uma das esferas do processo pedagógico que mais 
criatividade exige dos(as) professores(as), já que trata do estabelecimento de estratégias 
para atingir metas e objetivos.
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sejam comuns e estrategicamente atingidos, por meio da reorganização dos tempos e 
espaços, da compreensão da relevância do trabalho com os eixos temáticos, dos temas 
definidos conforme demandas e interesses dos sujeitos da EJA, em cada escola, bem como 
pelos objetos de conhecimento sugeridos pelos(as) professores(as) de acordo com a BNCC 
(BRASIL, 2017a) e trabalhados de maneira inter/transdisciplinar.
 Tal como proposto neste documento, os(as) professores(as), em cada escola, mantêm 
sua autonomia de escolha dos conteúdos a serem trabalhados, definindo “o que” ensinar, 
ao levar em consideração as peculiaridades locais e o perfil do público da EJA ali atendido. 
Importante destacar que a referida escolha precisa estar em constante diálogo com o projeto 
político pedagógico da escola e com os documentos norteadores e orientadores, tais como a 
Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE FORA, 2012) e a própria BNCC (BRASIL, 2017a).
 Essa definição precisa levar em conta a articulação com os temas e os eixos temáticos 
integradores. Compreendendo “o porquê” de tal escolha, reestruturam-se as metodologias 
a serem desenvolvidas dentro do processo de ensino aprendizagem, definindo “o como” 
ensinar.
 De forma geral, alguns critérios poderão nortear as escolhas dos objetos de 
conhecimento feitas pelos professores, sendo eles:

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO

Ter validade Devem ser os mais importantes e significativos para 
a realidade e a época em que se vive, considerando o 

Projeto Político Pedagógico da escola.
Ter significado Devem estar relacionados com os estudantes, suas 

histórias de vida, suas experiências, seus projetos e 
suas motivações.

Possibilitar a reflexão Devem levar o estudante à construção significativa 
do conhecimento, a fim de desenvolver a capacidade 

de associar, comparar, compreender, selecionar, 
organizar, criticar e avaliar os próprios objetos de 

conhecimento, entendendo sua importância e 
validade na sociedade contemporânea.

Ser flexível Devem estar sujeitos a modificações, adaptações, 
renovações e enriquecimentos.

Ter utilidade Deverão considerar as exigências e as características 
do contexto social e cultural dos estudantes.

Ser viável Os objetos de conhecimento deverão ser pertinentes 
aos tempos e espaços escolares diferenciados, no 

contexto da EJA.
Ser articulado Os objetos de conhecimento deverão atender às 

definições dos eixos temáticos e dos temas definidos 
pela comunidade escolar.

Fonte: adaptado de Brasil (2006, p. 34-35).
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 O exercício acima exige do(a) professor(a) uma visão diferenciada sobre sua prática 
pedagógica para com os(as) estudantes da EJA. Exige planejamento e reflexão constantes, além de 
uma abertura para a diversidade. Abandona-se, por um lado, a ideia de programas predeterminados, 
de lista de conteúdos ditados no início do semestre, sem planejamento coletivo e sem considerar 
as expectativas e necessidades dos(as) estudantes. Por outro lado, numa perspectiva dialógica, 
partilham-se ideias, concepções, práticas e projetos que implicam no processo constante de 
planejamento e de avaliação que acompanha todo ano letivo.
 
QUESTIONAMENTOS ADVINDOS DO CONTEXTO

 A leitura da Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE FORA, 2012), em paralelo com a leitura do 
documento da BNCC (BRASIL, 2017a), principalmente no que diz respeito às questões norteadoras 
principais, permite-nos levantar pontos interessantes de debate. Logo de início, no capítulo 
introdutório o texto da BNCC, ao se definir, esclarece que: “A Base Nacional Comum Curricular é um 
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica [...]” (BRASIL, 2017, p. 7). Entretanto, não se esclarece se a EJA está incluída neste espectro de 
atendimento como uma modalidade. Este é um ponto de partida fundamental para que se delineie 
uma proposta coerente e exequível de trabalho na EJA.
 Em relação ao trabalho com Língua Portuguesa, a BNCC (BRASIL, 2017a) discorre sobre esse 
aspecto, mantendo a perspectiva enunciativa-discursiva da linguagem, pautada nos processos de 
interação e nas práticas sociais consolidadas em gêneros textuais. Especificamente, no que se refere 
à alfabetização, o documento da BNCC (BRASIL, 2017a) pontua que o trabalho com linguagem 
nos anos iniciais deve ser uma continuidade do que foi feito na Educação Infantil, partindo-se de 
uma mescla de práticas que se ancorem tanto no trabalho com as práticas sociais de leitura e 
escrita, quanto na reflexão e sistematização sobre o sistema de escrita alfabética. Inseridas nessas 
práticas sociais de linguagem, está também o letramento digital, uma vez que já estamos numa 
contemporaneidade em que crianças e estudantes são consumidores e produtores de conteúdo 
digital.
 As questões da alfabetização e do letramento ganham um caráter específico quando 
inseridas na realidade do trabalho com a EJA. Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2017a) deixou que 
estados e municípios construíssem suas propostas a partir de seus cenários particulares. O caráter 
específico do processo de alfabetização nas classes de EJA está reconhecido e delineado no atual 
Referencial Curricular da Rede Pública de Ensino de Juiz de Fora para EJA da SE. Este documento 
defende que o(a) estudante da EJA, já traz consigo conhecimentos e experiências advindos de uma 
relação, mesmo que informal, com a leitura e com a escrita. Defende, ainda, que a escola deva 
considerar esses conhecimentos e experiências para, a partir deles, desenvolver o trabalho cotidiano 
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 Além dos pontos destacados acima, essa leitura, em paralelo, da Proposta Curricular EJA 
(JUIZ DE FORA, 2012) e da BNCC (BRASIL, 2017a) levanta vários outros tópicos que merecem atenção 
detalhada numa reescrita que consiga fazer dialogar com esses dois documentos. É preciso atualizar 
o perfil de estudantes da EJA, suas novas demandas e realidades, o papel do(a) professor(a), a 
organização dos tempos e espaços, a aplicação do quadro de competências gerais numa concepção 
de currículo inter e transdisciplinar. São essas algumas questões que obrigatoriamente terão de ser 
respondidas numa nova edição do Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino para 
a Educação de Jovens e Adultos do município de Juiz de Fora.
 Apesar de a BNCC (BRASIL, 2017a) não enfocar, de forma específica a EJA, podemos 
depreender questões de suma importância para nortear nossas proposições junto às turmas da 
modalidade, a partir do respaldo nas Competências Gerais, apontadas pela Base, que permeiam 
todos os conteúdos trabalhados, tais como:

 - a valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos;
 - o exercício da curiosidade intelectual, do pensamento, da análise crítica, da imaginação e 
criatividade;
  - a valorização e a fruição das diversas manifestações artísticas e culturais (em termos locais 
e mundiais);
 - a utilização dos conhecimentos das linguagens verbal, verbo-visual, corporal, multimodal, 
artística, matemática, científica, tecnológica e digital;
 - a compreensão e utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa e ética;
 - ação pessoal e coletiva, de forma autônoma, responsável, flexível, resiliente e determinada;
 - exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação;
 - encaminhamento que propicie o autoconhecimento, a auto apreciação, o reconhecimento 
das próprias emoções e as dos outros, realçando a autocriticidade;
 - utilização da argumentação baseada em fatos, dados e informações confiáveis;
 - valorização e compreensão da diversidade de saberes, entendimento do mundo do 
trabalho e construção do próprio projeto de vida pessoal, profissional e social.

 Importante perceber que todas as competências acima elencadas estão intimamente 
relacionadas à proposição dos Eixos Temáticos norteadores da Proposta Curricular da EJA (JUIZ 
DE FORA, 2012) (Cidadania, Tecnologia e Comunicação como eixo maior que perpassa os demais: 
Cidadania e Meio Ambiente, Cidadania e Cidade/Sociedade, Cidadania e Cultura, Cidadania e 
Trabalho), no sentido de impulsionar a reflexão, permitir a interlocução e favorecer a consolidação 
do espírito de cidadania nos sujeitos, a partir do momento que se valem de elementos e requerem 
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processos sociais que gestam nossa sociedade, ao olhar diferenciado para os bens culturais e para 
um mergulho na compreensão dos mesmos, ressaltando a ressignificação do valor do trabalho, 
tendo em vista a necessária contextualização proposta em cada uma das competências em questão.
 Em suma, esse paralelo entre a BNCC (BRASIL, 2017a) e a Proposta Curricular para a EJA 
(JUIZ DE FORA, 2012) mostra-nos alguns pontos de aproximação, embora, em outros, os textos se 
distanciem:

. Pontos de aproximação entre a BNCC e o documento curricular EJA/PJF:

• É possível conciliar a estratégia das competências da BNCC(BRASIL, 2017a) com a 
proposta dos eixos temáticos integradores;
• As competências da BNCC (BRASIL, 2017a) podem ser trabalhadas de modo 
transversal ao eixo integrador principal Cidadania – Comunicação e Tecnologia;
• Dentre as diretrizes operacionais presentes no documento EJA/PJF (JUIZ DE FORA, 
2012), a possibilidade de organizar grupamentos de alunos em torno de habilidades a 
serem desenvolvidas também pode ser relacionada com as competências gerais da BNCC 
(BRASIL, 2017a).

. Pontos de distanciamento entre a BNCC (BRASIL, 2017a) e o documento curricular EJA/
PJF (JUIZ DE FORA, 2012):

• O alinhamento teórico;
• Concepção de linguagem e alfabetização;
• Concepção do sujeito discente;
• Papel do(a) professor(a).
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 Voltando à discussão anterior sobre o trabalho com Língua Portuguesa, tomemos, 
como exemplo, o cunho dado pela BNCC a esse componente curricular:

CAMPOS DE ATUAÇÃO - Língua Portuguesa

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS

Campo da vida cotidiana

Campo artístico-literário Campo artístico-literário

Campo das práticas de estudo e pesquisa Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo de atuação na vida pública

Campo jornalístico-midiático

Campo de atuação na vida pública

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017a, p. 82).

 Verifiquemos, no quadro acima, como são apresentados os campos de atuação, 
deixando clara a contextualização com as áreas de vivências dos(as) estudantes, o que 
favorece maior assimilação dos conhecimentos, devendo-se apenas ter o cuidado de apontar 
as abordagens mais complexas, nos anos finais, considerando o nível de maturidade cognitiva.
 Alguns pontos destacados também na BNCC (BRASIL, 2017a) apontam para a finalidade 
do trabalho, por etapas de aprendizagem, permeando todo o trabalho linguístico, numa 
ordem de gradação que respeita o ritmo de aprendizado do(a) estudante, rumo a questões 
mais elaboradas, à medida que se solidificam os conhecimentos em cada período, a citar: 
alfabetização até o 2º ano - visando à compreensão do funcionamento do sistema alfabético 
da escrita e à apropriação deste, evoluindo para a compreensão do texto como unidade de 
trabalho, apreendendo-o como enunciado e não simplesmente um modelo de gênero textual/
discursivo, não se valendo deste como pretexto para o ensino de elementos fragmentados, 
vinculando os quatro eixos ora apresentados; no contínuo fazer, norteado por preceitos 
contextualizadores, as proposições devem evoluir para a articulação da aprendizagem da 
língua e das múltiplas linguagens com práticas de leitura, produções textuais e oralidade que 
remetam ao uso-reflexão-uso, denotando o caráter funcional da língua e, por fim, levando-os 
a apreender os mecanismos de apropriação das ideias no contexto dos multiletramentos que 
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dos direitos, o que evidencia a validação da cidadania, prerrogativa fundamental da nossa 
Proposta Curricular da EJA.
 Diante dos apontamentos em relação ao ensino de Língua Portuguesa, a equipe 
docente precisa entender que o trabalho contextualizado é elemento fundamental, em suas 
ações diárias, partindo do trabalho com os gêneros textuais, de modo a ir, paulatinamente, 
consolidando os conceitos e reconhecimentos de características, respeitados os campos de 
atuação, sempre numa perspectiva dialógica, emancipadora e contextual.
 Outra possibilidade de organizar o trabalho da EJA, nesse diálogo com a BNCC (BRASIL, 
2017a) e com os demais referenciais curriculares da rede, é traçá-lo num eixo horizontal em 
que a progressão do eixo temático no decorrer das fases possa ser visto. Tomemos como 
exemplo o campo artístico-literário apresentado acima na referência ao conteúdo de língua 
portuguesa, numa conjunção deste documento com o referencial curricular de Língua 
Portuguesa da PJF.

Competência 3: Repertório Cultural
Campo: artístico-literário

Subdimensão: Fruição
Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO
Campo de atuação 
relativo à participação 
em situações de 
leitura, fruição e 
produção de textos 
literários e artísticos, 
representativos da 
diversidade cultural 
e linguística, que 
favoreçam experiências 
estéticas.

Leitura e escuta 
(compartilhada e autônoma) 
com vistas a formação 
do leitor literário e ao 
desenvolvimento da 
apreciação estética. Alguns 
gêneros deste campo: lendas, 
mitos, fábulas, contos, 
crônicas, canção, poemas, 
poemas visuais, cordéis, 
quadrinhos, tirinhas, charge/
cartum, dentre outros.
Trata-se de ampliar e 
diversificar as práticas 
relativas à leitura, à 
compreensão, à fruição e 
ao compartilhamento das 
manifestações artístico-
literárias, representativas 
da diversidade cultural, 
linguística e semiótica.

Possibilitar o contato com 
as manifestações artísticas 
e produções culturais em 
geral, e com a arte literária 
em especial, e oferecer 
as condições para que 
os estudantes possam 
compreendê-las e fruí-las 
de maneira significativa e, 
gradativamente, crítica.
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apresentadas, em relação ao trabalho com o componente curricular de 
História. Segundo a BNCC (BRASIL, 2017a), o ensino de História, ao estimular 
os(as) estudantes a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, não só 
favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os 
torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem. 
Nesta perspectiva e buscando construir um diálogo com a proposta curricular 
de História/PJF, é possível pensar numa progressão do trabalho entre as fases 
inicial e final:

Área de Ciências Humanas
Componente curricular: História

Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII

UNIDADE TEMÁTICA 
DA BNCC:

Trabalho e formas de 
organização social e 
cultural

Valorizar e problematizar 
as vivências e experiências 
individuais e familiares 
trazidas pelos alunos, por 
meio de trocas, da escuta e 
de falas sensíveis em diversos 
ambientes educativos. 
Essa abordagem privilegia 
o trabalho de campo, as 
entrevistas, a observação, o 
desenvolvimento de análises 
e de argumentações, de 
modo a potencializar
descobertas e estimular o 
pensamento criativo e crítico.

O processo de aprendizagem 
deve levar em conta, de 
forma progressiva, a escola, 
a comunidade, o Estado e o 
país. É importante também 
que os alunos percebam as 
relações com o ambiente e 
a ação dos seres humanos 
com o mundo que os 
cerca, refletindo sobre os 
significados dessas relações.

Analisar os indivíduos 
como atores inseridos em 
um mundo em constante 
movimento de objetos e 
populações e com exigência 
de constante comunicação.

Identificar, comparar e 
conhecer o mundo, os 
espaços e as paisagens com 
mais detalhes, complexidade 
e espírito crítico, criando 
condições adequadas para 
o conhecimento de outros 
lugares, sociedades e 
temporalidades históricas.
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mesma interface – BNCC, EJA – no trabalho com a Matemática. Vejamos esse desenho 
exemplificativo:

Competência específica 1: 
Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para 
alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

Eixo integrador EJA: Cidadania e Trabalho
Unidade temática da BNCC: Números

Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII
OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS
1. Sistema de 
numeração decimal: 
características, leitura, 
escrita e comparação 
de números naturais e 
de números racionais 
representados na 
forma decimal.

2. Problemas: adição 
e subtração de 
números naturais e 
números racionais cuja 
representação decimal 
é finita.

3.Problemas: 
multiplicação e divisão 
de números Racionais, 
cuja representação 
decimal é finita por 
númerosnaturais

Anos Iniciais - a expectativa 
em relação a essa temática 
é que os alunos resolvam 
problemas com números 
naturais e números racionais 
cuja representação decimal é 
finita, envolvendo diferentes 
significados das operações, 
argumentem e justifiquem 
os procedimentos utilizados 
para a resolução e avaliem a 
plausibilidade dos resultados 
encontrados. No tocante 
aos cálculos, espera-se que 
os alunos desenvolvam 
diferentes estratégias para 
a obtenção dos resultados, 
sobretudo por estimativa 
e cálculo mental, além 
de algoritmos e uso de 
calculadoras.

Anos Finais - a expectativa 
é a de que os alunos 
resolvam problemas com 
números naturais, inteiros 
e racionais, envolvendo as 
operações fundamentais, 
com seus diferentes 
significados, e utilizando 
estratégias diversas, com 
compreensão dos processos 
neles envolvidos. Para 
que aprofundem a noção 
de número, é importante 
colocá-los diante de 
problemas, sobretudo os 
geométricos, nos quais os 
números racionais não são 
suficientes para resolvê-
los, de modo que eles 
reconheçam a necessidade 
de outros números: os 
irracionais. Os alunos devem 
dominar também o cálculo de 
porcentagem, porcentagem 
de porcentagem, juros, 
descontos e acréscimos, 
incluindo o uso de tecnologias 
digitais.

 Os exemplos apresentados acima são possibilidades de construção do referencial 
curricular nessa interface em que são consideradas as diretrizes da BNCC (BRASIL, 2017a), 
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curriculares dos demais componentes curriculares. Salientamos que os quadros aqui 
apresentados são meramente ilustrativos e devem servir de base para as correlações 
entre os diferentes documentos norteadores.

PROJETANDO POSSIBILIDADES E TRAÇANDO ESTRATÉGIAS

  A década de 1980 foi marcada pela redemocratização da sociedade e a 
democratização do ensino. Como consequência desses marcos, destaca-se a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que, em seu artigo 208, estabelece a modalidade 
da EJA para aqueles que tiveram algum problema na sua trajetória escolar. 
Nesse sentido, compreendendo que o currículo é o ator responsável pela implementação 
da ação educativa, deve-se considerar como conhecimentos válidos não só aqueles 
socialmente aceitos, mas também, aqueles que são desenvolvidos pela comunidade 
escolar (professores(as), estudantes, pais). Assim, ao elaborá-lo, devem-se compreender 
os conflitos e as disputas que se dão nesse campo. Esses conflitos são ainda mais visíveis 
na construção curricular para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois essa elaboração 
acaba esbarrando em duas questões importantes: primeiro, a divisão entre os currículos 
prescritos e os currículos direcionados para o mercado de trabalho e, em segundo lugar, 
a questão do tempo escolar que acaba por limitar, muitas vezes, a escolha curricular 
do docente. Ao iniciarmos a discussão sobre currículo é importante pensarmos sobre 
a conceituação que Pierre Bourdieu nos traz sobre o campo. Segundo ele, campo é um 
espaço simbólico onde há lutas entre os agentes. São estes também que determinam e 
legitimam o que tem ou não valor em cada campo. Tal conceituação pode ser pautada 
na seguinte fala do autor:

Campo é um microcosmo pertencente ao macrocosmo do espaço 
social, podendo existir diversos campos (...). O campo é essencialmente 
um local de luta pela distribuição de um capital específico de cada 
campo, sendo sua estrutura resultante do estado da relação de força 
entre os agentes ou instituições (BOURDIEU, 1983, p. 90).

 Portanto, é o campo que coloca os capitais culturais em movimento, articulando-
os entre si e valorizando-os de forma diferenciada. Ao pensarmos no campo do currículo, 
podemos dizer que ele é um lugar de constantes disputas e, por isso mesmo, não está 
pronto. Sendo assim, o currículo é constituído a partir de uma seleção de conhecimentos 
produzidos em diferentes contextos, orientados pela dinâmica social. Por isso, o 
trabalho do(a) professor(a) deve consistir em fazer com que o currículo seja adaptado/
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emancipadora é importante que as relações entre os(as) estudantes sejam pautadas 
pelas narrativas e com a participação efetiva de todos os dois lados.
 Segundo Paulo Freire (1987, p. 9), “[...] uma educação libertadora implica na 
superação da contradição educador-educando, fazendo com que ambos sejam parceiros 
nesta construção do conhecimento”. Nesse sentido, uma educação transformadora deve 
proporcionar aos(às) estudantes condições para o avanço de seu conhecimento a partir 
de sua própria realidade, desenvolvendo o poder criativo de cada um. Podemos então 
entender que “[...] a educação como prática da liberdade ao contrário daquela que é 
prática de dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 
do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade ausente dos 
homens (FREIRE, 1987, p. 10).
 Dentro desta perspectiva, é importante a construção de um currículo de caráter 
inclusivo e emancipatório, onde se reconheçam e se compreendam as diferenças de 
identidades culturais existentes na escola. Se um currículo é uma prática, ele deve ser 
desenvolvido através de diversos processos interligados, onde o professor deverá ser o 
mediador do processo de conhecimento do aluno e a escola deve ultrapassar a dimensão 
meramente do treinamento e atingir o desenvolvimento de práticas curriculares em que 
os sujeitos sejam construtores de sua própria aprendizagem.
 Seguindo esse raciocínio, para se pensar as práticas curriculares precisamos 
não só compreender a teoria, mas entendê-lo dentro do cotidiano de suas relações 
estabelecidas com o espaço e o tempo de cada turma, de cada escola e de cada 
comunidade. Assim, o importante é entender que o espaço pedagógico é onde se 
encontram estudantes para compartilhar a prática educativa. Ao dizer isso, estamos 
compreendendo que o conhecimento não é neutro e nem desinteressado. Portanto, a 
educação nesse sentido é uma exigência do e para o processo de trabalho, pois também 
é resultado desse trabalho. O conhecimento torna-se uma importante estratégia em 
qualquer processo de formação democrática.

DESVELANDO CAMINHOS E PERSPECTIVANDO OS SUJEITOS/TEMPOS E ESPAÇOS 
NA EJA

 Ao final desta trajetória de estudo comparativo, que se pautou na consulta 
aos documentos anteriormente citados, no diálogo com os(as) profissionais da 
escola, importou-nos desvelar caminhos e perspectivar alternativas para conceder 
protagonismo aos sujeitos, tempos e espaços pertinentes à EJA, consolidando os 
aspectos positivos que já vinham direcionado as ações na Rede Municipal, além de 
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da modalidade.
 A efetiva participação de representantes da EJA, na análise e discussão da 
pertinência da proposta, ora referenciada, respaldou o trabalho e ressignificou nossas 
relações com os(as) profissionais que atuam com o segmento e com o público eclético 
por ela atendido. 
 Pela via da construção colaborativa, pretende-se a elaboração de um documento 
pautado na ruptura com os processos de fabricação curricular em dimensões técnico-
instrumentais (CASSAB, 2016). Para além, vislumbra-se reunir contribuições, de modo 
a significar e corporificar os potentes endereçamentos da EJA. Convidamos assim, 
a refletir acerca dos conhecimentos tidos como necessários, inevitáveis, sagrados 
(ARROYO,2011), os quais perseguiremos para subsidiar a construção pretendida. 
Em prosseguimento, ter em conta as orientações de Cassab (2016), quando a autora 
assinala que devemos ter em atenção a fragmentação dos saberes e não subscrevermos 
uma organização curricular ancorada numa perspectiva de construção cientificista, 
tecnicista.
 No decorrer do estudo, deparamo-nos com lacunas e silenciamentos, nos 
documentos orientadores, a nível macro – velhos conhecidos dos profissionais que 
atuam na modalidade. Na trajetória inicial, de análise da BNCC (BRASIL, 2017a) não 
identificamos especial capítulo destinado a EJA, bem como, não deparamos com 
orientações e/ou tópicos específicos para atendimento às plurais questões oriundas 
das realidades sociais, especificidades e heterogeneidades presentes no seu contexto, 
que perpassam o público atendido na modalidade, público que se distingue daquele 
contemplado pelo Ensino Regular. 
 É notável a ausência de um diálogo potente, que conceda espaço as múltiplas 
vozes da EJA. No campo da terminologia, poucas vezes aparece o termo em citação. 
Verifica-se uma apropriação generalista a ressaltar a Educação Básica em seu amplo 
contexto. Observa-se a ausência do protagonismo de direito, quando o foco enseja 
a análise para a reunião de prescritores que devam compor o referencial curricular 
da EJA, num claro antagonismo entre os conceitos generalistas versus especificistas – 
marco da modalidade.
 É imperativo ressaltar o silenciamento identificado e prover uma aproximação 
desejável e significativa entre reflexão e ação, ampliar as interlocuções entre os diferentes 
sujeitos implicados na proposta de elaboração e rumarmos à elaboração. Isto posto, reforçar 
o diálogo com os demais referenciais da Rede Municipal, por se tratar de documento 
aberto, flexível, atual e pertinente. Documento este, tomado em citação e exemplificação, 
em unidades de ensino superior em seus programas de graduação e pós-graduação.
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necessário a seleção formal de conhecimentos que contemplassem instrumentos 
pertinentes à vida profissional e à vida cidadã, como produto de trabalho humano, 
material e intelectual, a lhes conceder modos e meios de ampliar e aprofundar a sua 
capacidade de compreender o mundo e de agir sobre o mesmo.
Igualmente, nos foi demandado prover um diálogo com os saberes presentes nas 
experiências dos(as) estudantes, nas suas culturas de origem. Refletir, dentre outros 
elementos de importância, acerca de itinerários que provoquem e (re)signifiquem 
saberes, experiências e realidades sociais e profissionais dos estudantes. E em contínua 
tessitura, jamais apartada das estruturas e circunstâncias a superar o entendimento 
formalista e cientificista do currículo. Devemos, antes, buscar elaborá-lo na perspectiva 
de considerar os múltiplos e singulares saberes.
 Delineou-se, nesse percurso, um tempo de diálogo e reflexão. Foi preciso 
considerar o aporte das mudanças, rever postura, planejamentos e práticas 
metodológicas, no sentido de, juntos, perseguirmos uma educação pública de qualidade 
e, ao final, ressaltar Ciavatta (2005, p.68) “[...] não se superam as desigualdades no âmbito 
educativo e cultural sem, concomitantemente, superar as materialidades de relações 
sociais que as produzem” e empreendermos esforços de atualização e construção de um 
currículo que distancie da adjetivação excludente, produto de dominação e interesses 
ideológicos, que descaracterize o verdadeiro sujeito da ação educativa.
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