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Vou te fazer um pedido                                         E eu espalhe benefícios 
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Tempo, tempo, tempo, tempo                                  Tempo, tempo, tempo, tempo. 
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Tempo, tempo, tempo, tempo.                                  Tempo, tempo, tempo, tempo. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação desenvolvida no período de 2007 – 2009 tem como objeto de investigação a 
organização e materialização do tempo curricular na prática pedagógica da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Nosso objetivo foi mostrar como a organização do tempo curricular 
na prática pedagógica vem sendo desenvolvida na escola, particularmente na sala de aula. 
Partimos da concepção de educação como processo de humanização, conforme teorias de 
Paulo Freire, João Francisco de Souza para os quais o diálogo, a ética, o confronto de saberes 
e a reflexão crítica são princípios fundamentais no processo de ressocialização de pessoas 
jovens e adultas. Nesse estudo, dialogamos com teorias pedagógicas que têm o currículo 
como instrumento norteador para uma prática pedagógica humanizadora e emancipadora a 
exemplo dos estudos de Paulo Freire e Henry Giroux. Situamos o objeto no contexto 
histórico, temporal e curricular à luz dos conceitos organização e regulação do tempo 
desenvolvido por Elias Norbert e da categoria central tempo curricular desenvolvido por 
Eliete Santiago. Para o desenvolvimento desse estudo, adotamos uma abordagem 
metodológica fenomenológica com um diálogo etnográfico do campo da pesquisa. Definimos 
como categorias de análises o tempo curricular e a prática pedagógica, cujo objeto empírico é 
a sala de aula da EJA, I e II fases, de uma escola pública. Adotamos como procedimentos a 
observação sistemática de sala de aula, a entrevista semi-estruturada e análise documental. 
Através da análise de conteúdo interpretamos os discursos das professoras, dos gestores e dos 
alunos acerca de suas vivências na organização do tempo curricular.  A análise da prática 
pedagógica nos possibilitou a compreensão de que o tempo curricular para a EJA é 
organizado na escola campo de estudo, em função do tempo do planejamento do professor e 
de uma visão do sujeito da EJA como um trabalhador carente e cansado. A possível 
flexibilização do tempo curricular nos pareceu não atender aos necessários processos de 
construção de diferentes saberes culturais, de responsabilidade social da Escola. A 
organização do tempo curricular está restrita a conteúdos instrumentais reduzidos a estratégias 
de cópia e de memorização de alguns conceitos. Observamos que a seleção de saberes e a 
organização do tempo curricular não contemplam saberes desenvolvidos nas diferentes 
práticas sociais e culturais de pessoas jovens e adultas, o que pode contribuir de forma 
desfavorável ao percurso de escolaridade dos educandos da EJA. Da mesma forma, no âmbito 
do documento que sintetiza o Projeto Político Pedagógico da Escola, a EJA não está 
contemplada. É possível que a ausência da EJA no discurso pedagógico da escola reflita na 
prática docente do professor e na forma que elege saberes e tempos para sua prática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tempo Curricular. Tempo social. Currículo. Prática Pedagógica. 
Educação de Jovens e Adultos. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertition developed in the period of 2007–2009 and it’s the object of research the 
organization and the materialization of the curricular time in the pedagogic practice of the 
EJA.  Our object was to show as the organization of the curricular time in the pedagogic 
practice has been developed in the school, privately in the classroom. We leave of the 
conception of education as process of humanization according to theories of Paulo Freire, 
João Francisco de Souza for which the dialogue, the ethic, the confront of knowledges and the 
critical reflexion are fundamental conceptions in the process of resocialization of young and 
adult people. In this studying, we talk with pedagogic theories that it’s the curriculo as guided 
for a humanizator and liberator to example of the studying of Paulo Freire and Henry Giroux. 
We placed the subject in the historical, temporal and curricular context to light of the 
conceptions organization and regulation of the developed time by Elias Norbert and of the 
time waste conceptions and of the curricular time developed by Eliete Santiago. For the 
developing of this studying, we adopted a methodical phenomenonical with a ethinografic 
dialogue of the researching field. We defined as unities of analysis the curricular time and the 
pedagogic practice, of which empiric object is in the classroom of the EJA, First and second 
fases of a public school. We adopted as conducts the systematic looking of the classroom, the 
semi-structured interview and documental analysis. Though the analysis of content interprets 
the speeches of the teachers, of the directors and the students about your experiencies  in the 
organization of curricular time. The analysis of the pedagogic practice permited us the 
comprehension which the curricular time for EJA is organized in the school space of studying, 
in function of the teacher’s planning and of a view of the people of the EJA as a needy and 
tired worker. The possible flexibilization of the curricular time seemed us to attend to 
necessary processes of building of different cultural knowledges, of social responsability of 
the school. The organization of the curricular time is restricted to instrumental and reduced 
contents to the strategies of copy and of memorization of some conceptions. We looked that 
the selection of knowledges and the organization of the curricular time don’t contemplate 
developed knowledges in the different social and cultural practices of Youngs and adults, 
what can contribute of unfavourable form to the route of schoolage of the students of the EJA. 
The same form, in the extent of document that synthesizes the Project Pedagogic Political of 
the school, the EJA isn’t contemplated. It’s possible that the absence of the EJA in the 
pedagogic speech of the school reflects in the practice of the teaching staff and in the way that 
it(he/she) chooses knowledges and times for its(his/her) practice. 
 
KEYWORDS: Social and curricular time. Currículo. Pedagogic practice. Education of 
Young and Adult. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo que apresentamos é uma análise da organização e materialização do tempo 

curricular na prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma Escola da 

Rede Municipal do Município de Escada. Nosso propósito é suscitar uma reflexão sobre os 

tempos/espaços da escolaridade nas relações estabelecidas e nos critérios de organização 

desse tempo. Constitui assim uma análise do tempo no cotidiano do trabalho da escola junto 

aos educandos que estão, em sua maioria, buscando mais uma vez o desenvolvimento da sua 

escolaridade.  

 A organização do tempo curricular como estudo teórico, neste trabalho, é vista por 

(SANTIAGO, 1990) como lastro e meio das práticas pedagógicas e como produto da 

sociedade moderna, nomeada por Foucault (2004) como sociedade disciplinar; sociedade 

preocupada em organizar o espaço e controlar o tempo. 

  Sabe-se que o controle do tempo é exercido nas sociedades modernas ou sociedades 

disciplinares como defende Foucault, não apenas nas fábricas, mas também em hospitais, 

prisões, orfanatos e, em particular, nas escolas, por meio dos dispositivos curriculares como o 

planejamento pedagógico, o plano de aula, a seleção de saberes, os tempos de aprendizagens, 

as rotinas, o calendário escolar, o calendário de disciplinas, e outros. 

Com a organização, a escola tem uma nova consciência do tempo, através da rotina, 

do calendário escolar, da ordem sequencial das disciplinas e dos conteúdos a aprender, do 

momento para sentar, do jeito e modo para escutar, da hora da lição, da hora da escrita, da 

leitura e do cálculo, da tarefa que leva para casa. O tempo organizado organiza a vida dos 

sujeitos da educação. O jovem e o adulto que têm no trabalho uma forma de organização de 

tempo de trabalho enfrentam na escola novos significados do tempo social e cultural. O 
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ambiente de escolarização enquanto mundo social e cultural com características próprias, com 

regras próprias é uma cultura escolar entendida, a partir de Forquin, ao se referir a ela como: 

O conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, 
´normalizados´, ´rotinizados`, sob o efeitos dos imperativos da didatização 
constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das 
escolas” (FORQUIN, 1993, p. 167). 

Ao analisar o tempo disciplinar instituído na idade moderna, em particular, as 

tecnologias disciplinares, observa-se que: “o tempo disciplinar se impõe progressivamente na 

prática pedagógica, especializando o tempo da formação escolar e o separando do tempo dos 

adultos; e do tempo de formação nos ofícios”. (VARELA, 2002, p. 82), 

Acrescenta a autora que, a organização da escola na modernidade, pensada para as 

crianças, organiza suas atividades de forma a atender as séries, as etapas, a separação dos 

mais velhos dos mais novos. Entende-se, assim, que discutir a organização do tempo 

curricular para a Educação de Jovens e Adultos constitui um desafio, no sentido de se 

entender como a escola, organiza um dos seus mais importantes artefatos, o currículo, para 

turmas heterogêneas na idade e, ao mesmo tempo, já socializadas do ponto de vista dos 

ofícios, do trabalho adulto.  

Ao longo da história da educação brasileira, a Educação de Adultos e a Educação de 

Jovens e Adultos sempre foram marcadas por tempo e espaço limitados em detrimento de 

outros níveis de ensino. Na pós-modernidade essas categorias ainda são objetos de discussão e 

análise por sua organização e funcionalidade, sobretudo, nos espaços tempos escolares que se 

configuram como instituições, cuja função é contribuir para a apropriação do saber 

sistematizado cultural e socialmente.  

É importante referir que a Educação de Jovens e Adultos vem sendo discutida sob 

diferentes enfoques, dentre eles, a elevação do nível de escolarização, a ressocialização e a 

inclusão. No Brasil, do ponto de vista do Conselho Nacional de Educação é vista em suas 
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funções de reparadora, equalizadora, equitativa e qualificadora (CURY, 2000) e, nesse, 

sentido é entendida numa dimensão social ampla: 

A Educação de Adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; 
e tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena 
participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável da democracia, da justiça, da igualdade 
entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um 
requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar 
ao diálogo é a cultura de paz baseada na justiça (CURY, 2000, p.7). 

  Em nosso trabalho, nós nos aproximamos da proposição de Souza (2007), ao 

apresentarmos a EJA em sua função de ressocialização de pessoas jovens e adultas. Nessa 

perspectiva pressupõe-se que as formas de ressocialização de jovens e adultos estejam 

implicadas pelas formas de organização do tempo curricular vivenciado na EJA.  

Nesse aspecto, o autor traz uma contribuição significativa para nossa pesquisa quando 

nos diz: 

A EJA pode ser conceituada como processos e experiências de ressocialização 
(recognição e reinvenção) de jovens e adultos, através dos conhecimentos escolares 
orientados a aumentar e consolidar capacidades individuais e coletivas dos sujeitos 
populares mediante a promoção e recriação de valores, a produção, apropriação e 
aplicação de conhecimentos que permitam o desenvolvimento de propostas 
mobilizadoras capazes de contribuir para a transformação da realidade natural e 
cultural dos sujeitos (SOUZA, 2007, p. 176). 

 Ainda para o referido autor, o contexto da pós-modernidade/mundo remete ao 

entendimento de que “A educação tem uma única finalidade que é contribuir para a 

construção da humanidade dos seres humanos, em suas diversas feições [...]” (SOUZA, 2006, 

p.10).  

 “A Educação de Pessoas Jovens e Adultas pode significar um processo de reflexão 

dos processos de socialização construídos no mundo cultural, ou seja, no ´mundo da vida´, 

portanto um processo relacional e cultural” (CARVALHO, 2007, p. 37) 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos, tanto formal quanto informal, é vista 

como uma ação possível de contribuir para o processo de humanização e transformação dos 
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sujeitos numa sociedade e num mundo permeado por contradições e lutas de poder pelo dizer 

como se deve ser e estar no mundo (CARVALHO, 2004; SOUZA, 2007). 

Nessa perspectiva, a escola é vista como uma instituição temporal que pela sua função 

apresenta possibilidades de elevar o nível de escolaridade desses sujeitos, para que possam 

ocupar um melhor status dentro da sociedade e assim, resgatar sua identidade de cidadão e 

cidadã pelo processo de apropriação e ampliação do conhecimento.  

Nesse sentido, Souza (2007) defende o currículo no campo da Prática Pedagógica que 

esteja voltado para a concepção de homem como sujeito produtivo de conhecimentos da sua 

prática social, ou seja, o currículo como:  

Um plano para concretização de um projeto pedagógico mediante a práxis pedagógica. 
Plano da organização, dinâmica, conteúdo, procedimentos e avaliação da práxis 
pedagógica (...) por meio das relações e ações que se dão entre os sujeitos em suas 
práticas: educadores (prática docente), educandos (prática discente) e gestores (prática 
gestora), mediados pelos conhecimentos ou conteúdos pedagógicos (prática 
gnosiológica e ou epistemológica), trabalhadas no interior de um determinado 
contexto (ou entorno social) e institucional tendo como finalidade a formação humana 
dos sujeitos humanos nelas envolvidos (SOUZA, 2007, p. 200). 

 O que nos interessou assim, no estudo em tela, foi o tempo curricular no âmbito da 

Prática Pedagógica, tal como a concebe Souza, e, nesse sentido buscamos entendê-lo nas 

narrativas de jovens e adultos sobre sua trajetória escolar; professoras e gestoras em sua 

prática pedagógica e docente ainda nos dispositivos pedagógicos (a caderneta escolar, o 

calendário, o currículo, o projeto político pedagógico bem como a aula), bem como 

procuramos entender esse tempo em outros espaços da escola e nas formas de convivência 

dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

 Analisamos a organização do currículo e do tempo curricular numa escola para 

compreender como essa organização tem efeitos nos processos de ressocialização, conceito 

aqui ampliado como uma educação na perspectiva emancipadora, entendendo, como nos diz 

Paulo Freire (2003), uma educação como forma de o sujeito intervir no mundo. 

 É importante referir que o estudo em tela, a exemplo de outros estudos que relacionam 
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educação e tempo (SANTIAGO, 1990, VARELA, 2002, LOURO, 2002) dialoga com a 

teorização do tempo a partir de Elias (1998). 

Elias (1998, p. 33) defende que o tempo pode ser considerado uma categoria-chave 

explicativa das formas de organização dos humanos nas sociedades; chama a atenção para o 

poder de síntese singular da espécie humana que se traduz no que concebemos e 

experimentamos como sendo o “tempo”. O autor ajuda a entender o tempo nos processos 

educativos escolares e não-escolares e, em particular, na organização da educação 

escolarizada. O tempo pode ter importância fundamental nos processos educativos pelas 

implicações na dinâmica social da escola e nos seus objetivos educativos.  

Assim, (...) “o movimento da escola se faz num período/tempo organizado, tempo 

curricular, que assume importância para a compreensão da escola e do trabalho escolar” 

(SANTIAGO, 1990, p. 49) 

Para Varela, “as tecnologias disciplinares, que estão na base da produção social de 

novos saberes e de novos sujeitos, funcionam através de uma nova concepção e organização 

do espaço e do tempo” (VARELA, 2002, p. 82). Em nosso trabalho, o currículo pode ser visto 

como uma tecnologia disciplinar. Como defende Carvalho (2007, p. 36), o currículo “É um 

dos dispositivos pedagógicos mais significativos da instituição escolar. È no contexto do 

currículo que se define o que se deve saber também ser, os conhecimentos socialmente 

válidos naquela sociedade e no momento político específico”.  

 

Louro (2002) chama a atenção para a importância de se pensar em categorias sobre o 

tempo, no contexto da educação. Como construção social, a escola tem parte nessa 

construção, ou seja, interessa pensar sobre “as formas através das quais as instituições 

escolares forjam nossas concepções plurais sobre o tempo e o espaço” (LOURO, 2002, p. 

120).  
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 Tais reflexões vêm corroborar nosso entendimento de que no âmbito dos processos 

educativos a organização do tempo incide de forma decisiva nos processos de organização e 

regulação do processo pedagógico, portanto no projeto de formação dos sujeitos educativos da 

Educação de Jovens e adultos (professores/as e alunos/as). 

Essas formulações indicam a necessidade de se refletir sobre a prática pedagógica e, 

em particular, a prática pedagógica docente pelas implicações éticas com a qualidade da 

Educação de Jovens e Adultos, o que justifica a pesquisa em tela. 

A dimensão tempo e educação tem sido enfocada por estudos que foram fundamentais 

para o desenvolvimento do trabalho em tela. O nosso trabalho dialoga, de forma mais 

substantiva, com os estudos desenvolvidos especificamente no campo educacional na 

perspectiva do tempo e as finalidade educativas (SANTIAGO, 1990; CORREIA, 1996; 

CARVALHO et al. 1998; BONDIOLI et al. 2004; LOURO, 2002; VALONES, 2003; 

FREIRE, 2006, PAVAN, 2008). 

No estudo desenvolvido por Santiago (1990), o tempo curricular está associado à 

escola como toda efetivação do currículo em movimento. Observa a autora:  

É através do tempo que se faz o movimento de transmissão, ampliação e apropriação 
do saber (...) que perpassa todo o trabalho escolar, assim como 
produz/concretiza/instala o projeto pedagógico. Sua “perda” vem sendo uma 
característica da escola pública no seu conjunto (SANTIAGO, 1990, p. 50). 

 

A categoria tempo, no estudo de Santiago (idem), permitiu o entendimento de uma 

lógica das manifestações curriculares. Nessa lógica, é revelada uma conivência ora 

malevolente, ora ingênua perpassando as ações educacionais não cumpridas, ou cumpridas 

insatisfatoriamente e insuficientemente dentro do tempo escolar/curricular. Nesse sentido, a 

prática da organização curricular na escola e na sala de aula da EJA nos revela um tempo ora 

de pouca, ora de pouquíssima permanência, qualidade e aprendizagem onde os sujeitos 

envolvidos (professores, alunos e gestores) contribuem significativamente para a organização 

e materialização desse tempo.  
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 Correia (1996) faz um importante estudo sobre o tempo da escola e outros tempos pelo 

que traz de contribuição para compreensão conceitual do tempo da escola.    

Sob a discussão da organização do ensino e da escolaridade, Carvalho et al. defendem 

que os conteúdos a serem adquiridos pelos alunos nas escolas estão relacionados à 

administração do tempo pedagógico para a escolaridade do aluno e, nesse sentido, apresentam 

os diversos tipos de tempo envolvidos na prática de sala de aula: 

Tempo da organização do conhecimento histórico tal como se encontra sistematizado no 
currículo escolar. A leitura atenta dos currículos escolares revela claramente a necessidade de 
se estabelecer um tempo curricular flexível capaz de atender à construção e aplicação de 
diferentes conceitos nas diversas áreas de conhecimento; tempo do professor, tempo didático 
que se expressa na organização de seu tempo para planejar, para organizar suas aulas, fazer 
intervenções e avaliar o processo de aprendizagem do aluno; tempo ou ritmo de 
desenvolvimento do conhecimento do aluno alusivo ao desenvolvimento cognitivo que se dá 
por processo de interação social e, no qual, o ensino e a aprendizagem têm papel fundamental, 
enquanto mobilizadores do potencial dos esquemas cognitivos. Esse tempo particular e 
singular é diverso, sendo ele a base da heterogeneidade dos ritmos e dos modos de apropriação 
do conhecimento (CARVALHO et.al. 1998, p. 15). 

As autoras chamam a atenção para a relação entre esses tempos e as possíveis 

repercussões favoráveis ou desaforáveis no percurso da escolaridade de crianças, jovens e 

adultos. 

No trabalho de Bondioli et al, (2004), está destacado o tempo como objeto 

significativo para se compreender como o tempo pode estar organizado e materializado nas 

instituições educativas – creche, educação infantil e na escola elementar1. Os autores 

defendem que estudar o “tempo” na escola significa explorar, observar e investigar as 

dimensões das práticas educativas, refletindo sobre o emprego desse tempo para os fins 

educativos (BONDIOLI et al 2004, p. 17). Nesse sentido, compreender o modo como a 

organização pedagógica se encontra implicada no tempo passa a ser um caminho para o 

entendimento do cotidiano na ação educativa, na ação docente e, em particular no que se 

refere ao tempo curricular. 

                                                 
1 Segundo Bondioli, Na Itália, Scuola elementare é a escola obrigatória para crianças a partir de seis anos de 
idade, que corresponde às séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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Em seu texto, Louro (2002) faz uma análise das pluralidades dos tempos e espaços e a 

escola aparece como local central que corporifica e formaliza esse tempo, que por sua vez 

contribui para o processo de formação dos indivíduos positivamente ou negativamente. Para a 

autora, a noção de tempo e espaço é um aprendizado que todos os sujeitos são submetidos, no 

entanto, cada um assimila e incorpora diferentemente, ou seja, reflete as diferenças históricas, 

econômicas, políticas e culturais no mesmo contexto. 

 Nesse sentido afirma que: 

Tempo e espaço são atravessados pelas divisões sociais. As divisões de classe, de 
gênero, de etnia, religião ou idade determinam as formas também diversas (e 
freqüentemente desiguais) com que os sujeitos vivem e percebem o tempo e o 
espaço, em suas dimensões cotidianas e biográficas, ou seja, no dia-a-dia e na vida 
 pessoal e da comunidade (LOURO, 2002, p. 122). 

Valones (2003) faz uma abordagem sobre manifestações de poder no cotidiano 

pedagógico e, para esse fim, utiliza o conceito de tempo. Argumenta que  

No movimento da escola, e especificamente da sala de aula, o poder disciplinar 
aparece sutilmente, às vezes de forma invisível, simbólica, dissimulada, numa 
dimensão micro, minúscula, o que faz com que no cotidiano, os próprios sujeitos de 
poder, protagonistas do processo pedagógico não se apercebam da existência e da sua 
interferência nas condutas e nos resultados escolares (p. 166). 

Quanto aos estudos que estão relacionados à Educação de Jovens e Adultos e tempo 

pedagógico/curricular/escolar, destacamos entre eles, pela sua substantividade para a Prática 

Pedagógica, Freire (2006) que desenvolveu um trabalho em seu clássico Educação como 

prática de liberdade, em que se refere às relações que o homem estabelece com os homens e 

com o mundo. Faz uma referência ao tempo histórico como um dos primeiros discernimentos 

do homem na sua existência. Assim nos diz: 

No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da 
descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, 
varando o tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, reconhece o 
hoje e descobre o amanhã. (FREIRE, 2006, p. 48-49) 

Destacamos também Pavan (2008) que em seus estudos juntos a professores da 

Educação de Jovens e Adultos busca compreender, no contexto da sala de aula – 
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espaço/tempo –, as práticas pedagógicas contraditórias que permeiam o processo de 

aprendizagem dessa modalidade de ensino. 

 Para a autora, a Educação de Jovens e Adultos, como espaço/tempo formal e 

institucional, tem vivenciado práticas pedagógicas contraditórias, ou seja, os modelos ainda 

são muito marcados por experiências reprodutoras, que traduzem a lógica do capitalismo 

neoliberal, dominação, exploração, exclusão e resignação.  Em seu texto, A Educação de 

Jovens e Adultos: Espaços/Tempo de Práticas Pedagógicas, Contraditórias, ele enfatiza que: 

As professoras da EJA ainda apostam quase que idealisticamente, na escola todas 
as possibilidades para uma sociedade melhor. Uso a expressão “quase que 
idealisticamente” porque seu discurso não expressa sempre a mesma crença. 
Algumas vezes são feitas afirmações enfáticas sobre o papel da escola [...] outras 
vezes, “culpabilizam” a escola pelos limites da educação escolar [...] (PAVAN, 
2008, p.1). 

Em síntese, essa pesquisa revela que as escolas, na sua maioria, como estão 

organizadas, não atendem às necessidades dos alunos da EJA, por não estarem preparadas 

para lidar com as especificidades desses sujeitos, seus tempos sociais e culturais; quanto às 

professoras, nas suas intencionalidades, mostram-se preocupadas com a aprendizagem de 

seus/suas alunos/alunas, no entanto, as possibilidades de formação e de trabalho que lhes são 

oferecidas no contexto social e institucional geram práticas contraditórias. 

No contexto desse debate, o nosso estudo, tal como já afirmamos, tem como propósito 

analisar a organizção do tempo curricular da Educação de Jovens e Adultos em uma escola da 

Rede Municipal de Ensino do Municipio de Escada. Para tanto, identificamos diferentes 

dispositivos curriculares no cotidiano da prática pedagógica; descrevemos o cenário da 

pesquisa; analisamos a organização do tempo curricular na sala de aula, nos instrumentos 

curriculares na perpectiva do tempo como dispositivo central da prática pedagógica.  

Como categorias de análise, fomos buscar os conceitos de currículo e Educação de 

Jovens e Adultos na Educação Popular desenvolvida por Souza (2007), particularmente as 

categorias tempo subjetivo, em Elias; tempo social e cultural na organização da escola como 
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espaço formal e intencional na formação, aprendizagens e experiências sociais e culturais dos 

educandos em Correia (1996); Bondioli et al. (2004); Louro (2002); Pavan (2008) e tempo 

curricular em Santiago (1990), de modo a verificar até que ponto o tempo curricular repercute 

na qualidade social da prática pedagógica na EJA.  

 A pesquisa foi de cunho qualitativo. Desenvolvemos este trabalho, sob a perspectiva 

dos pressupostos da fenomenologia, mediante a qual buscamos compreender os sentidos, as 

concepções, os significados construídos por alunos, professoras e gestores sobre currículo e 

organização do tempo curricular na prática pedagógica da EJA. A abordagem fenomenológica 

foi de grande relevância, pois nos permitiu compreender e interpretar o sentido das vidas 

desses sujeitos. Afinal, “interpretar é tentar desvelar, no sentido em que o desvelamento é 

possível” (RESENDE, 1990, p. 29). 

 Apoiamo-nos também em um diálogo com os estudos etnográficos para uma melhor 

compreensão das relações e das práticas estabelecidas e vivenciadas pelos sujeitos na escola. 

Nesse sentido, nosso objetivo foi buscar entender, durante as observações, dentro da realidade 

da escola e da sala de aula, como os gestores, professoras e alunos da EJA manifestavam seus 

pensamentos, sentimentos e ações com relação à organização do tempo curricular. Como 

pretendemos desvelar o objeto através das manifestações reveladas pelos sujeitos, o diálogo 

com a abordagem etnográfica nos permitiu compreender os significados que as pessoas 

atribuem aos acontecimentos no contexto em que estão inseridos. 

 Do ponto de vista da organização esta dissertação foi estruturada em três capítulos. 

Nos dois primeiros, apresentamos os fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa e, no 

último, desenvolvemos a análise, seguida das considerações finais. 

O primeiro capítulo aborda uma discussão teórica sobre o tempo curricular e o tempo 

social, reflexão sobre currículo e teorização crítica (perspectiva freireana de currículo e 
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Giroux e a política cultural do currículo) e uma discussão sobre Educação de Jovens e Adultos 

e tempo curricular. 

O segundo capítulo refere-se à metodologia, momento em que apresentamos o 

caminho percorrido, descrevendo os procedimentos utilizados na pesquisa à luz dos 

pressupostos da fenomenologia.  

O terceiro capítulo é uma descrição da análise e interpretação dos dados da pesquisa 

de campo, em que apresentamos os resultados das observações, anotações, entrevistas, e 

gravações, procedimentos de grande relevância, bem como a pertinência da leitura e 

compreensão da organização do tempo curricular na prática da EJA.  

A título de considerações finais, abordaremos os resultados à luz dos achados da 

pesquisa desenvolvida, bem como dos objetivos que definimos, no entanto, é importante 

ressaltar que esses resultados não se constituem como um ponto final desse estudo, mas uma 

nova caminhada para outras construções. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: TEMPO CURRICULAR, TEORIA 

CURRICULAR E PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 
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Introdução 

 

A escola como instituição formal e intencional ocupa um lugar central na sociedade. 

Como instituição de formação de crianças, jovens e adultos desenvolve relações político-

ideológicas que podem contribuir para uma práxis pedagógica que mantenha ou transforme as 

condições sociais dos sujeitos que nelas estão inseridos, através da sua organização curricular 

e da aprendizagem que se estabelece especificamente entre professor e aluno. 

 Nesse sentido, para Santiago (1990) o tempo curricular, na prática pedagógica, 

configura-se como o instrumento estruturante, básico e relevante da organização do trabalho 

escolar, ou seja, da prática pedagógica. É através dele que se concretiza ou não a 

aprendizagem. 

 Para o estudo e análise da organização do tempo curricular na prática pedagógica da 

EJA, nosso objeto de estudo, aproximamo-nos do debate teórico sobre Tempo Social e Tempo 

Curricular, Teorização Crítica do Currículo e a relação Educação de Jovens e Adultos e 

Tempo Curricular na intenção de encontrar as ferramentas adequadas para a nossa análise.  

 

1.1. Tempo Curricular e Tempo Social 

 

A problematização sobre o tempo vem se constituindo numa atividade fundamental na 

reflexão sobre as relações entre o homem, a natureza e a cultura.  Santo Agostinho, no século 

IV, perguntava-se: “O que é, por conseguinte, o tempo” se alguém me perguntar, eu sei [o que 

é o tempo]. “Mas se quiser explicar a quem me fez a pergunta, já não sei” (MATTHEWS, 

2007, p. 128). Santo Agostinho em suas reflexões sobre o tempo escreve: 

[...] não pode haver dúvida de que o mundo não foi criado em tempo, mas com o 
tempo. Um vento em tempo acontece depois de um tempo e antes de um outro, 
depois do passado e antes do futuro. Mas no momento da criação não podia ter 
havido passado, porque nada havia sido criado para fornecer a mudança e o 
movimento que são a condição de tempo (SANTO AGOSTINHO Apud 
MATTHEWS 2007, p.123). 
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Entre os pré-socráticos, o filósofo Heráclito já escrevia e falava que “não se pode 

banhar-se duas vezes no mesmo rio”, pois o rio já é outro, reflete um antes e um depois 

(BURNS, 1986, p. 106). Nesse sentido, o tempo é visto como um processo, como um vir-a-

ser. Essa divisão, referindo-se à categoria apresentada, reforça sua dinamicidade. Portanto, 

tempo, é movimento e processo (idem). 

Platão, também se refere ao tempo não como uma sucessão de instantes, mas como um 

continuum. A existência desse continuum, porém depende da existência de uma alma 

consciente, onde reinem o antes, o depois e o agora (JEANNIÉRE, 1992, p.89). Podemos 

dizer que, para Platão, o tempo é continuidade e também processo, ambos da existência da 

alma inserida no mundo. 

Na atualidade, o tempo tem sido problematizado em diferentes campos do 

conhecimento. Destacamos os estudos de Elias (1998) e Prygogine (1996) e sua repercussão 

em educação. 

Em seu clássico texto Sobre o tempo, o autor afirma que “ainda hoje, o estatuto 

ontológico do tempo permanece obscuro, de modo geral. Meditamos sobre ele, sem saber 

muito bem com que tipo de objeto estamos lidando” (ELIAS, 1998) p, 14). Problematiza o 

autor: “O tempo é um objeto natural, um aspecto dos processos naturais, um objeto cultural 

ou será em virtude de o designarmos por um substantivo que nos aludimos com seu caráter de 

objeto? O que é, afinal, que realmente indicam os relógios, ao dizermos que dão a hora?”2. 

Tais problematizações do tempo permitiram ao autor delinear seus estudos sobre o tempo e a 

construção de sua perspectiva teórica e conceitual sobre o tempo no sentido de afirmar que a 

idéia particular do tempo evoluiu no decurso de um longo processo de aprendizagem que se 

propagou por gerações3.  Na pós-modernidade, parece inacreditável que em alguma época da 

                                                 
2 Id.Ibid. 
3 Op.Cit. p. 33. 
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história da humanidade alguém conduzisse sua vida indo ao trabalho, marcando um encontro, 

sem a consciência do tempo, sem a ajuda de relógios ou calendários. 

Ao longo do processo de aprendizagem do homem e da sua interferência na natureza, 

resultou o tempo como um símbolo social e cultural. Na verdade, existe uma dualidade a 

respeito da noção do tempo, que se configura em tempo físico e tempo social. A esse respeito 

Elias diz que: 

[...] esse dualismo arraigou-se a ponto de as pessoas partirem dele, como se fosse 
uma premissa evidente em si, para poderem classificar os acontecimentos como 
naturais ou sociais, objetivos ou subjetivos, físicos ou humanos (...) tomado no 
primeiro sentido, o “tempo” se apresenta como um aspecto da “natureza física”, 
como uma das variáveis que os físicos medem e que desempenham seu papel nas 
equações matemáticas, consideradas como representações simbólicas das “Leis” da 
natureza. No segundo sentido, o “tempo” tem o caráter de uma instituição social, de 
uma modalidade da experiência humana — e os relógios são partes integrantes de 
uma obra social que não poderia funcionar sem eles. (ELIAS, 1998, p. 93). 

Como produto da ação dos humanos, esse tempo ora posto é fruto da consciência e do 

aprendizado dos homens na sua relação com a natureza. Portanto, o tempo é resultado de um 

longo processo de aprendizagem que o homem foi aperfeiçoando de acordo com as suas 

necessidades. Para o autor: 

A experiência do tempo como um fluxo uniforme e contínuo só se tornou possível 
através do desenvolvimento social da medição do tempo, pelo estabelecimento 
progressivo de uma grade relativamente bem integrada de reguladores temporais, 
como os relógios de movimento contínuo, a sucessão continua dos calendários 
anuais e as eras que encadeiam os séculos (...). Quando faltam esses instrumentos, 
essa experiência do tempo também fica ausente (ELIAS, 1998, p.36). 

Do ponto de vista sociológico, para o autor acima “o tempo tem uma função de 

coordenação e integração” (p.45), e, como constituições sociais, os calendários possuem uma 

função reguladora. No seu estudo, o referido autor chama a atenção ainda para: 

 O “fetichismo do tempo” ainda reforçado na percepção humana pelo fato de que 
sua padronização social, sua institucionalização, inscreve-se na consciência 
individual tão mais sólida e profundamente quanto mais a sociedade se torna 
complexa e diferenciada, levando todos a se perguntarem cada vez mais, 
incessantemente, “Que horas são? Ou “Que dia é hoje”?”, (ELIAS, 1998, p.84). 
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Considerando o exposto, o tempo se configura como um dos problemas nas discussões 

no que diz respeito ao uso rotineiro de sua noção, que na verdade oculta grandes questões 

ainda não resolvidas que inquieta e causa provocações no homem sobre sua origem e finitude, 

por isso, são muitas indagações, as tentativas de definição. Configura-se também uma noção 

fundamental para diferentes campos do saber, inclusive para o campo educacional. 

As categorias coordenação, integração e regulação, utilizadas por Elias4, são 

significativas para o trabalho em tela pelo que pode subsidiar a nossa análise do tempo 

pedagógico/curricular, afinal consideramos que o tempo curricular se constitui numa 

perspectiva de organização, coordenação e regulação do processo pedagógico. 

Prygogine (1996) também fez reflexões sobre o tempo. O físico afirma que, mesmo 

com as descobertas sobre o tempo, ele continua sem um início e provavelmente não tem fim 

(PYRGOGINE, 1996, p, 13). Ressalta o autor que, tanto na dinâmica clássica, quanto na 

física quântica, as leis fundamentais exprimem possibilidades e não mais certezas. Afirma 

ainda que com todas as descobertas sobre o ponto de partida e a idade do universo, não há 

provas sobre o tempo. 

Apesar de delimitado e medido, as dúvidas sobre o tempo continuam nas diversas 

áreas de estudo, no entanto, a sua noção e o seu uso uniformizaram-se e padronizaram-se de 

tal forma no tempo social que os homens foram inseridos neste mundo temporal. 

Para o campo das ciências exatas, o tempo está instituído, e é também considerado 

como flexível, incerto, sem início, meio e fim, no campo das ciências sociais, conforme 

analisa o texto a seguir: 

As Ciências Humanas e Sociais estão voltadas não só para o conhecimento do real, 
mas também para a dinâmica em que o real se movimenta. As ciências estão 
voltadas para “captar” o tempo em que os fenômenos se constituem como uma teia 
de relações, procurando evidenciar os seus vários ritmos, duração e formas de 
representação (o tempo vivido e o tempo pensado) (CORREIA, 1996, p. 6). 

                                                 
4 Idem. 
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 Dessa forma, compreendemos que o tempo se configura como um elemento de 

fundamental importância na historicidade, ou seja, nas relações humanas. Portanto, é um 

elemento fundamental na formação do ser humano. 

Para Correia (1996, p. 6), o tempo é destacado nas ciências como uma categoria 

fundamental na compreensão da constituição do real. Impõe-se como categoria central a todas 

as Ciências do homem. Por isso, o tempo construído, vivido, pensado, recriado, ensinado e 

assimilado constitui um dos elementos fundamentais na formação do ser humano. 

Tal afirmação reforça a relevância do estudo do tempo, elemento fundamental na 

formação do ser humano, e do tempo curricular, tempo estruturante da formação do cidadão.  

O tempo encontra-se em constante mudança, sendo também considerado importante 

na construção do processo humanizador, na construção do conhecimento real, dos valores e 

cultura.  

O lugar e o tempo são realidades construídas individual e grupalmente. É uma 
construção social. Todos os lugares e tempos de nossas vidas como indivíduos ou 
membros do grupo são construídos socialmente e neles nos construímos. No 
entanto, alguns são mais fortes. A escola moderna passou a ser um lugar e um 
tempo forte (CORREIA, 1996, p.7).  

Em contrapartida, a permanente mudança do tempo ocorre de acordo com o modo de 

produção ou formação social nas sociedades capitalistas, desse modo, a edição do tempo está 

associada à obtenção do lucro, do conhecimento, do poder e da riqueza. 

A escola inserida nesse contexto, não é atemporal nem está alheia a esses fatores, pelo 

contrário, ela reproduz essas relações, contribuindo para o fortalecimento da hegemonia social 

instalada na nossa sociedade, que privilegia uns em detrimento de outros. Ela estrutura o 

tempo curricular e esse tempo também estrutura a própria dinâmica da escola.  Tempo 

curricular é entendido como uma situação real, concreta, onde se estabelecem as relações 

político-pedagógicas, onde se dá o trabalho entre sujeito ensinante e sujeito aprendente na 
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compreensão e apropriação do conhecimento; como produto das determinações estruturais 

legais, político-administrativa e das relações entre os sujeitos que atuam na escola. 

Nesse sentido, a organização e a dinâmica da escola e da sala de aula da EJA são 

aspectos relevantes para compreendermos o tempo curricular e a aprendizagem que este vai 

favorecer, enfim, qual o seu efeito prático-político na vida de jovens e adultos, que buscam 

conhecimentos com intenções muito específicas – como, por exemplo, se inserir no mercado 

de trabalho, progredir na profissão, continuar os estudos (BRASIL, 2002). 

Considerando que esses conhecimentos são importantes na vida desses sujeitos, é 

pertinente a seguinte afirmação: “Discutir a escola através da categoria tempo é também 

discutir a possibilidade de garantir a apropriação, ampliação e uso do saber pelas camadas 

populares” (SANTIAGO, 1990, p. 53). 

Essa autora ainda é enfática ao nos dizer que o tempo curricular é o lastro onde se 

desenvolve todo o trabalho que reúne e traz consigo a possibilidade de a escola prestar um 

serviço ou “desserviço” às camadas populares. Por isso, investigar, observar e questionar a 

aprendizagem à luz do currículo e do tempo curricular é compreender e comprovar sua 

funcionalidade nas escolas públicas para os alunos da educação de Jovens e Adultos. 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social [...] o currículo não é um elemento transcedente e atemporal 
tem uma história, vinculada às formas específicas e contigentes da organização da 
sociedade e da educação (MOREIRA & SILVA, 1999, p. 8). 

 Dessa forma, compreendemos que, no currículo, todas as atividades e experiências 

estão integradas, podendo oportunizar aprendizagem ou não. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do ser humano não pode ser realizado apenas com a transmissão de um 

conteúdo, programa de disciplina, matérias; antes exige um conjunto de atividades e 

experiências das mais diversas ordens, bem como, disciplinas ensinadas de uma determinada 

forma, que possa considerar as histórias de vida desses indivíduos, atendendo as suas 
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necessidades e, sobretudo, oportunizando a apropriação de conhecimentos que favoreçam sua 

melhor inserção na sociedade como cidadão e cidadã. 

 Em síntese, compreender como a escola, uma instituição sistemática e intencional, 

organiza seus espaços/tempos para o aluno da EJA, é também compreender o rebatimento 

dessa aprendizagem no processo de humanização e ressocialização.  

 

1.2. Currículo e Teorização Crítica 

 

No Brasil, os estudos desenvolvidos por Moreira e Silva (1999) e Silva (2000) no 

campo do currículo têm contribuído de forma significativa. Em suas análises discutem o 

campo curricular com ênfase na Teoria Crítica que emerge em contestação às teorias 

tradicionais do currículo. Nesses estudos, os referidos autores trazem à tona –como nas 

últimas quatro décadas tem se intensificado – o debate sobre currículo e sobre teorização 

curricular. Desse debate, destacam o movimento de reconceptualização, a partir dos anos 

1970, com a emergência da teorização crítica do currículo em contraponto com as teorias 

tradicionais de Bobitt e Tyler (SILVA, 2000). Esse movimento teve como lastro principal a 

fenomenologia com críticas contundentes ao currículo tecnicista e em defesa de um currículo 

com ênfase nos significados subjetivos que as pessoas dão às suas experiências pedagógicas e 

curriculares (SILVA, 2000). 

 O estudo de Silva (2000) Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

currículo destaca as repercussões desse movimento e a consolidação da versão crítica do 

currículo em seus enfoques: o neomarxismo, a política cultural, a Pedagogia do Oprimido, a 

Nova Sociologia da Educação (NSL), Códigos e Reprodução Cultural, o Currículo Oculto. O 

autor também  mostra que essa teorização surgiu em contraposição aos fundamentos 

tecnocráticos das teorias tradicionais que predominavam fortemente no campo político, social 
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e educacional. Tais fundamentos no campo educacional significaram uma escola reprodutora 

das desigualdades sociais, lugar de disseminação da ideologia da classe dominante. Ressalta o 

autor como as diferentes versões da teorização crítica problematizam a escola e o currículo no 

processo de exclusão dos bens simbólicos e materiais para as classes subalternas e, ao mesmo 

tempo enfocam o currículo como um meio sutil e eficiente para disseminar tal ideologia. 

Segundo Silva (2000), a teorização crítica do currículo além da influência da 

fenomenologia incorporou perspectivas neomarxistas e assim essa versão teórica do currículo 

oscilou entre a ênfase no ator (fenomenologia) e estrutura social (marxismo); desenvolveu 

estudos com enfoque nos elos entre currículo e distribuição de poder na sociedade mais 

ampla; sofreu as influências das teorias da reprodução, do marxismo de Gramsci, da Escola de 

Frankfurt e do marxismo culturalista e deu ênfase às categorias: Reprodução, ideologia, 

hegemonia, cultura e poder, classe, raça e gênero; e ainda sob a influência de Paul Willis 

inclui a categoria resistência, categoria que é ampliada com a associação da linguagem crítica 

e a linguagem da possibilidade com Apple e Giroux.  

 De fato, pode-se afirmar a importância dessa teorização pelo que contribuiu para dar 

visibilidade a práticas curriculares sob o enquadramento com as idéias capitalistas; como a 

escola contribui para a reprodução das desigualdades e injustiças sociais através, inclusive, da 

seleção e da forma como conteúdos são oferecidos às crianças, aos jovens e aos adultos como 

crenças, valores, cultura, linguagem, enfim, conhecimentos identificados como bons 

desejáveis e legítimos.  É Silva que ainda diz: 

As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos 
das teorias tradicionais [...] não estavam absolutamente preocupadas em fazer 
qualquer tipo de questionamento mais radical relativamente aos arranjos 
educacionais existentes, às formas dominantes de conhecimento ou, de modo mais 
geral, à forma social dominante. [...] os modelos tradicionais de currículo 
restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo, as teorias tradicionais 
eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias de 
desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as teorias críticas o 
importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver 
conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz (SILVA, 2000, p. 
30). 
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Nesse sentido, entendemos que as teorias críticas atuam como mecanismo ético, 

político e cultural de produção de um discurso de possibilidades para a escola e a escola, e o 

currículo materializado a partir dela, como “esfera pública democrática”. Nesse aspecto, a 

escola e o currículo são vistos como locais para crianças, jovens e adultos participarem na 

discussão e compreensão das questões sociais, e, a partir dessas habilidades desenvolvidas e 

do domínio de conhecimentos críticos assumirem novas posturas e novo status dentro da 

sociedade.  

Neste trabalho de dissertação desenvolvido nos afiliamos nesse campo teórico às 

versões críticas do currículo desenvolvidas por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido e por 

Henri Giroux em Escola crítica e política cultural.    

 

1.3. Perspectiva Freireana do Currículo e Prática Pedagógica 

 

No estudo de Silva (2000), mencionado na seção anterior, defende-se que Freire 

contribui com sua teoria educacional concretizada na Pedagogia do Oprimido, para a 

teorização curricular crítica ao trazer questões como: O que significa conhecer?  O que 

ensinar? Como deve ser o currículo? Indica ainda a afiliação de Freire à perspectiva 

fenomenológica da teorização crítica. A perspectiva fenomenológica do currículo é, em 

termos epistemológicos, a crítica mais radical à teorização tradicional do currículo na medida 

em que dá ênfase na experiência, no mundo vivido, nos significados subjetivos e 

intersubjetivos e faz forte crítica ao currículo organizado por disciplinas. 

Freire na perspectiva fenomenológica faz crítica à educação bancária e propõe uma 

educação problematizadora. De fato, para o autor não existe separação entre o ato de conhecer 

e aquilo que se conhece, o conhecimento intencionado é sempre dirigido para alguma coisa. O 
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mundo para nossa consciência é a representação do mundo da consciência. Conhecer está 

associado à intercomunicação, intersubjetividade. O ato pedagógico como ato dialógico.  

Freire em sua pedagogia vai defender uma organização curricular por temas por 

conteúdos que remetam ao universo experiencial, referindo-se ao mundo da vida, ao mundo 

do trabalho, às relações sociais e culturais, aos saberes popular.  

Nesse texto, defende uma aproximação com a realidade na ação pedagógica,  

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições 
básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua 
vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível 
da ação (FREIRE, 2006, p.100).  

Para Freire o pedagógico com temas implica um processo investigativo 5no qual “o 

pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua 

práxis. [...] A metodologia que defendemos exige, por isso mesmo, que, no fluxo da 

investigação, se façam ambos os sujeitos da mesma – os investigadores e os homens do povo 

que, aparentemente, seriam seu objeto”. 

Freire em sua teorização humanista vai defender que o conceito de relações humanas, 

da esfera humana, tem conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de 

consequência e de temporalidade. Desse modo, para Freire (2006), 

As relações que o homem trava no mundo com o mundo apresentam uma ordem de 
características que as distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da outra 
esfera animal. Para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, 
possível de ser conhecida.  É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser 
de relações e não só de contatos não apenas está no mundo, mas com o mundo 
(FREIRE, 2006, p. 47). 

Nessa compreensão, o homem está com o mundo e nele inserido pela pluralidade de 

relações que se estabelece, portanto, o homem existe e não só vive, e, é nessa existência que 

se descobre como sujeito, como ser. 

                                                 
5 Id. Ibid., p. 114 
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Ainda nessa compreensão freireana, o homem descobre sua temporalidade, quando 

ultrapassando o tempo e inserido nele, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. 

(FREIRE, 2006, p. 49). 

Nesse sentido, conceber o tempo na perspectiva freireana, é antes de tudo considerar o 

homem na sua consciência, na sua historicidade, no seu discernimento e na sua transcedência. 

Portanto, o homem e o tempo estão numa relação intrínseca e extrínseca. 

Esta forma (freireana) de ver o homem e a mulher no contexto social está na base de 

uma educação transformadora, libertadora, que reconhece os sujeitos como capazes de 

construir conhecimentos, de se apropriar desses conhecimentos para enfrentar os desafios que 

lhes são impostos na sua existência e na sua temporalidade. 

Essas idéias na visão freireana contextualizam o homem como ser de relações que é 

que compreende o seu meio, que atua no seu meio, que interfere no seu meio, no seu tempo, 

porque existe, porque está nele e com ele. 

Nessa perspectiva, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2006, p. 22).  Essa produção e a 

construção desse conhecimento podem oportunizar a apropriação de saberes politicamente e 

socialmente contextualizados, para que esses alunos da EJA conscientemente reconstruam sua 

identidade, resgatando seus direitos e cidadania, para poder superar os desafios e intervir na 

sociedade. 

 Parece-nos, no entanto, que essa condição atingirá o indivíduo se a escola como 

instituição educacional e na sua organização do tempo curricular na prática pedagógica 

contribuir para o empoderamento e a transformação social desses alunos numa perspectiva 

humanizadora, libertadora e emancipadora. Portanto, na perspectiva de Souza: 

A práxis pedagógica são processos educativos em realização, historicamente 
situados no interior de uma determinada cultura, organizados, de forma intencional, 
por instituições socialmente para isso designadas implicando práticas de todos e de 
cada um de seus sujeitos na construção do conhecimento necessário à atuação 
social, técnica e tecnológica. (SOUZA, 2007, p.8). 
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Essa contribuição do pensamento de Souza a respeito do conceito e da relevância da 

práxis pedagógica vem referendar o currículo como um instrumento fundante e estruturante, 

que orienta toda a ação docente, discente e gestora da escola.  

Dessa forma, a práxis pedagógica se configura como uma ação coletiva com 

intencionalidades próprias e que deve objetivar a formação de indivíduos, atendendo às suas 

necessidades num determinado contexto histórico e social, oportunizando-lhes a apropriação 

de conhecimentos, que ressignifiquem a sua compreensão de mundo e sociedade, portanto, 

dando-lhes condições de realizar-se como cidadão e cidadã mais humanizados e 

humanizadores. 

Para Paulo Freire, a educação é processo de humanização, de inserção e de 

transformação do mundo que se dá nos diversos contextos sociais. Entre tais contextos, 

destacamos a escola, que na sua institucionalização e na sua organização temporal tem uma 

função social específica, que se materializa na concretude do currículo compreendido e 

organizado para tal instituição. A respeito dessa organização temporal escolar Louro (2002, 

p.124), chama a atenção ao dizer que o tempo escolar, como os outros tempos sociais, precisa 

ser compreendido como um “fato cultural”. Portanto, conforme afirmativa de Vinão Frago 

apud Louro (2002, p. 124), seu uso, distribuição, valor, refletem os “pressupostos 

psicopedagógicos” que, naquele momento histórico, são orientadores da ação educativa. 

Em resumo, como afirma Santiago (1990) o tempo curricular se configura como um 

instrumento básico e relevante da organização de todo o trabalho escolar, e é através dele que 

se concretiza ou não a aprendizagem. É por ele também que se compreende o efeito prático-

político como resposta da escola pública para os alunos das camadas menos favorecidas, 

sobretudo, jovens e adultos. 
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1.4. Giroux e a política cultural do currículo 

Dentre os teóricos críticos do currículo, destacamos em nosso trabalho a reflexão 

desenvolvida por Giroux em sua política cultural.  Suas preocupações nesse campo são 

evidenciadas pela problemática da cultura popular, a forma como se apresenta no contexto 

social, a escola pública e o currículo ambos considerados como esfera pública democrática. 

Suas análises o levaram a investigar o papel e as intencionalidades da classe 

dominante sobre as classes dominadas. Contrapõe-se a eficiência da racionalidade técnico-

burocrática que propositadamente não leva em consideração o homem como sujeito histórico. 

Sua preocupação está voltada para as escolas públicas em suas práticas pedagógicas, 

materializadas pelo currículo tradicional, o qual reproduz a ideologia dominante nos aspectos 

relacionados às desigualdades e injustiças sociais, e legitima os valores, as expressões e as 

crenças da classe dominante.  

 Em seu livro, Escola crítica e política cultural, o teórico do currículo afirma: 

Com o advento do século XX, a administração e a organização das escolas públicas 
foram crescentemente submetidas à influência de ideologias instrumentais, a serviço 
de interesses corporativos capitalistas, e que cada vez mais, os cientistas sociais 
deslocaram-se do terreno da reforma social para o papel de especialistas, como 
conselheiros de políticas oficiais, e que dentro desse contexto, a relação entre 
conhecimento e poder tomou uma nova dimensão, porque o desenvolvimento das 
ciências sociais tornou-se intimamente ligado à manutenção de práticas sociais e 
ideológicas de uma sociedade de mercado (GIROUX, 1987, p.10-11). 

Contrapondo-se a essa ideologia dominante o autor defende que a escola deve 

funcionar como uma esfera pública democrática, local e espaço onde os estudantes possam ter 

oportunidades de desenvolver habilidades num processo de participação, discussão e de 

questionamento das questões político-sociais da vida em sociedade. Da mesma forma, 

defende um currículo organizado, a partir de uma teoria pedagógica crítica, que funcione 

como um espaço de participação e de construção de significados sociais para o professor e 

para o aluno. 
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Giroux ressalta a participação do professor como intelectual na construção de um 

projeto social transformador e emancipador. Considera que sua atuação contribuirá no 

desenvolvimento e na construção de uma pedagogia e de um currículo com formas e 

conteúdos politicamente voltados para a legitimação e valorização da cultura popular, 

desconstruindo criticamente as crenças e as ideologias dominantes. Nessa perspectiva, a 

função desses professores intelectuais é dupla, de um lado: 

[...] inserir a educação diretamente na esfera política, afirmando que a escolarização 
representa tanto uma disputa por significado, como uma luta a respeito de relações 
de poder. Assim, a escola torna-se um espaço central, onde poder e política operam 
a partir de uma relação dialética entre indivíduos e grupos, que funcionam dentro 
de condições históricas e limites estruturais específicos, bem como dentro de 
formas culturais e ideológicas que são a base para as contradições e para as lutas 
[...] (GIROUX, 1987, p. 32). 

 O autor ainda afirma: 

[...] tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de pedagogia que: 
tratem os estudantes como agentes críticos, problematizem o conhecimento, 
utilizem o diálogo e tornem o conhecimento significativo, de tal modo a fazê-lo 
crítico para que seja emancipatório [...]6 

Sugere que os professores, intelectuais transformadores, na sua prática docente, 

considerem os conhecimentos e as experiências dos alunos como atores coletivos pertencentes 

a diversos grupos sociais com características plurais, com objetivos em comum: a apropriação 

de conhecimentos legítimos para melhor se inserir como cidadão e cidadã na sociedade. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário repensar o currículo da escola pública para 

pessoas jovens e adultas, que tem objetivos, sonhos e desejos bem específicos de um grupo 

que carrega um estigma de fracasso escolar não como causa do próprio fracasso, mas como 

vítima de um sistema educacional, como diz Giroux, tradicional e conservador que na sua 

prática exclui os estudantes das classes menos favorecidas.  

Nessa perspectiva, a educação torna-se um instrumento de poder e legitimação das 

ideologias dominantes e instrumentais, que favorecem o fortalecimento de uma sociedade 

                                                 
6Id.Ibid.  
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cada vez mais dividida e marcada pelas sucessivas e permanentes mudanças do tempo, tempo 

colonial, tempo industrial, tempo moderno e tempo pós-moderno. 

O tempo da escola é um tempo social institucionalizado, que tem suas especificidades 

e difere, portanto, de outros tempos. É permeado por um currículo que norteia as práticas 

atendendo às necessidades, aos anseios e às expectativas dos sujeitos que nela estão inseridos. 

É nesse sentido, que os estudantes da Educação de Jovens e Adultos devem ser contemplados,  

 Para Henry Giroux,  

A utilidade da lógica da racionalidade tecnocrática funciona para evitar que os 
docentes participem de uma maneira crítica da produção e da avaliação dos 
currículos escolares. A forma tomada pelo conhecimento escolar e a pedagogia 
usada para legitimá-lo tornam-se subordinadas aos princípios da eficiência, da 
hierarquia e do controle, conseqüentemente são subtraídas, da influência coletiva 
dos professores, as decisões e as questões sobre os seguintes temas: o que vale como 
conhecimento, o que é importante ensinar, a forma como julga o objetivo e a 
natureza do ensino, a forma como se vê o papel da escola na sociedade e a 
conseqüente compreensão dos interesses sociais e culturais que modelam todos os 
níveis da vida escolar. (GIROUX, 1987, p. 16). 

Esta visão da prática educativa, da instituição escolar e da organização curricular e 

temporal, vem sendo permeada por subordinações à ciência, à tecnologia e à racionalidade, 

recheada pelas imposições ideológicas e dominadoras na história da formação social e cultural 

do homem. Ainda esse mesmo autor, 

[...] a racionalidade tecnocrática restringe os currículos e a diversidade do corpo 
discente e, simultaneamente, recusa considerar seriamente a questão de como lidar 
pedagogicamente com os estudantes menos privilegiados (GIROUX, 1987, p. 19). 

Em resumo, a escola pública necessita reorganizar o seu currículo tradicional, 

conservador e excludente na perspectiva de um projeto político pedagógico voltado para uma 

educação inclusiva, emancipadora e humanizadora que considere os atores do processo 

educativo como sujeitos produtores de conhecimentos capazes de intervir e transformar a 

realidade.  
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1.5. Educação de Jovens e Adultos e o tempo curricular 

 

Na atualidade, a sociedade cumpre uma função organizacional mais intensa e 

complexa do que nos períodos anteriores. As organizações que se estabelecem dentro dela 

completam-se, ganham mais força e se constituem na própria sociedade. Entre elas, a escola é 

considerada importante e necessária, uma vez que contribui para o processo de formação e 

desenvolvimento dos indivíduos. 

Para Correia (1996), “A escola é, antes de tudo, a organização pedagógica de tempos – 

o tempo social da infância e da Juventude.” (CORREIA, 1996, p. 76). 

 Na verdade, além da infância e da juventude, é também do adulto, que busca se 

apropriar da leitura e da escrita como forma de melhor se inserir na sociedade. Nesse sentido, 

sendo a escola organizada no seu tempo, compreendemos que esse tempo é uma das variáveis 

mais importantes na prática pedagógica, consequentemente, na organização do tempo 

curricular. Como afirma Veiga: 

O tempo é um dos elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico. 
O calendário escolar ordena o tempo: determina o início e o fim do ano, prevendo 
os dias letivos, as férias, os períodos escolares em que o ano se divide os feriados 
cívicos e religiosos, as datas reservadas à avaliação, os períodos para reuniões 
técnicas, cursos etc. (VEIGA, 1995, p.15). 

Pelo tempo marcamos cotidianamente o que vamos fazer, dividimos o tempo com o 

objetivo de que possamos realizar todas as atividades programadas e necessárias ao longo de 

um dia, de uma semana, de um bimestre ou semestre e, a escola como uma instituição 

organizada e intencional, o seu tempo é institucional, ou seja, é fato cultural, portanto, 

resultado de uma construção histórica. 

 Na história da educação no Brasil, a organização do tempo curricular sempre foi um 

dos fatores que mereceu atenção7. Primeiro, porque antes dos anos 1930 não havia um sistema 

                                                 
7 Escola Pública de 1°grau da compreensão à intervenção: Paz e Terra, (1999). Eliete Santiago discute o tempo 
curricular no Ensino Fundamental. 
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público de educação consolidado no País que atendesse às demandas populares e às suas 

necessidades. A educação para adultos como a educação para crianças eram tratadas de 

maneiras iguais, ou seja, na perspectiva da educação popular. A esse respeito Paiva diz: 

De início, a educação dos adultos está tratada em conjunto. Ela é parte da educação 
popular, pois a difusão da escola elementar inclui as escolas noturnas para adultos, 
que, durante muito tempo, foram a única forma de educação de adultos praticada no 
país. Mais tarde, quando ganha autonomia e pretende-se que sua duração seja 
menor que aquela oferecida à população em idade escolar, ela passa a ser tratada 
como alfabetização e educação de base (ou educação continuada, como querem 
hoje alguns) (PAIVA, 2003 p. 57).  

Dessa forma, fica evidente que na organização do currículo, o tempo para os adultos 

fica reduzido, consequentemente há uma perda em relação ao tempo da criança e do 

adolescente naquele determinado momento histórico. 

 Mesmo quando a educação de adultos, em meados de 1940, define sua identidade e é 

amplamente difundida em forma de campanha nacional de massa, é dividida em etapas e, 

essas etapas, são organizadas dentro de um tempo reduzido, daí conclui-se que nas propostas 

apresentadas para os adultos, já havia uma intencionalidade de redução do tempo, conforme o 

exemplo a seguir sobre a Campanha de Educação de Adultos em 1947: 

Pretendia-se, numa primeira etapa, uma ação extensiva que previa a alfabetização 
em três meses, e mais a condensação do curso primário em dois períodos de sete 
meses. Depois, seguiria uma etapa de “ação em profundidade”, voltada à 
capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário (BRASIL, p. 20, 
1997). 

Dessa forma, consideramos que a trajetória da Educação de Adultos no contexto 

brasileiro, foi permeada por uma organização curricular que reduzia o tempo nos espaços 

escolares. Com esse estreitamento do tempo, consequentemente, reduziam-se as 

possibilidades de uma aprendizagem consistente e verdadeira, que oportunizasse a 

apropriação da leitura e da escrita como de outros conhecimentos necessários para a 

amenização ou superação dos desafios presentes na vida social, pessoal e profissional desses 

indivíduos. 
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 Vale salientar que naquele momento político, havia grande necessidade e urgência de 

aumentar as bases eleitorais, com o intuito de sustentação do governo central, portanto, não 

havia interesse de fato numa educação de qualidade para as camadas populares que elevasse o 

nível de conhecimento e inserisse esse sujeito da melhor forma na sociedade. Assim: 

No final da década de 50, as críticas à Campanha de Educação de Adultos dirigiam-
se tanto às suas deficiências administrativas e financeiras quanto à sua orientação 
pedagógica.  Denunciava-se o caráter superficial do aprendizado que se efetivava 
no curto período da alfabetização, a inadequação do método para a população 
adulta e para as diferentes regiões do país [...] (BRASIL, 1997). 

Em síntese, a organização do tempo curricular, no sistema educacional brasileiro, foi e 

continua sendo um ponto nelvrágico, sobretudo, na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, que por consequência de uma política capitalista e oligárquica, defende seus próprios 

interesses políticos, econômicos e educacionais, privando as camadas populares dos seus 

direitos de cidadãos e cidadãs.  

 Segundo, porque na atualidade, ou seja, no século XXI, a Educação de Jovens e 

Adultos ainda é um desafio para a sociedade e para as políticas educacionais. O processo de 

democratização da escola pública, sem dúvida, ampliou ofertas de vagas no Ensino 

Fundamental para as camadas populares, no entanto, essa oferta ainda é insuficiente para 

atender toda a demanda, pois, um grande percentual de crianças e adolescentes ainda se 

encontram fora da escola.  

 Diante dessa realidade, compreendemos que as políticas públicas não investem 

suficientemente no Ensino Fundamental, muito menos na modalidade de jovens e adultos, 

num país de interesses antagônicos, marcados por desníveis econômicos e sociais. 

De acordo com Haddad e Di Pierro, em 1996, quase um terço da população com 
mais de 14 anos não havia concluído sequer quatro anos de estudos e aqueles que 
não haviam completado o ensino obrigatório de oito anos representavam mais de 
dois terços da população nessa faixa etária. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 126). 
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Na verdade, esses dados confirmam que, ao longo da história da educação brasileira, 

os investimentos na área educacional não foram suficientemente qualitativos e quantitativos, 

para reverter a situação do analfabetismo no país. 

Esses autores ainda afirmam que “no Brasil, o número de analfabetos funcionais está 

em torno de 50% da população jovem e adulta.” Interpretando esses dados, significa que 

temos dois tipos de sujeitos: um que nunca frequentou a escola e, outro – estudante – que 

frequentou, mas não obteve sucesso, consequentemente não se apropriou da leitura, da escrita 

e de outros conhecimentos necessários para enfrentar e superar os desafios da sua sociedade. 

Diante dos fatos, entendemos que temos um grande desafio para com a Educação de 

Jovens e Adultos no nosso país, é nesse sentido que ela se constitui segundo a V Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos (1997) como a chave para o século XXI. 

A escola é um espaço que se torna um campo minado, para as boas e as más 

intencionalidades. É fato que desde a sua criação, sempre esteve a favor das elites dominantes 

em detrimento das camadas populares. Portanto, na sua organização como tempo/espaço, a 

escola continua a atender com má qualidade aos interesses e às necessidades dos jovens e 

adultos dos meios populares, tornando-se assim, um espaço de discriminação e exclusão em 

todos os aspectos. 

O tempo curricular na prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, ainda hoje 

é reduzido, redução concreta e legitimada oficialmente. A LDB, Lei nº. 9.394/96, na Seção 

III, em seu artigo 34 contido no capítulo II, que trata da Educação Básica, assegura que: 

A jornada escolar no ensino fundamental incluíra pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. No entanto, em seu § 1º diz: São ressalvados os casos do 
ensino noturno [...] (BRASIL, 2006, p. 43). 

 Partindo desses princípios, faz-se necessário levantar alguns questionamentos: Como a 

escola percebe esse tempo? Como organiza esse tempo? Que aspectos são considerados na 

organização desse tempo? Como distribui pedagogicamente esse tempo? 
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 É importante considerar que é nesse tempo curricular organizado pela escola, que os 

alunos da EJA depositam suas expectativas de aprendizagem, de ascensão social, de 

cidadania, de autoestima, de profissionalização e, sobretudo, de superação do estigma de 

analfabeto. 

 Em síntese, o tempo curricular é um instrumento relevante e necessário da prática 

docente, da prática discente e da prática gestora, que se constituem na prática pedagógica, que 

por sua vez poderá contribuir de forma positiva ou negativa para a formação dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos. 
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CAPÍTULO II 

CAMINHOS PERCORRIDOS: UM OLHAR ENTRE O DITO E O VISTO 
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Introdução 

 

Com o objetivo de interrogar o fenômeno, no sentido de sua compreensão, foi 

desenvolvida a observação e descrição da forma como os sujeitos envolvidos na prática 

pedagógica organizavam o tempo curricular, dos elementos considerados, das suas 

concepções e de como se materializava essa rede complexa de elementos pedagógicos, 

sobretudo, na sala de aula, enfim, desejamos perceber o seu rebatimento na vida dos 

educandos da EJA. A abordagem metodológica, associada ao mapa teórico eleito e 

apresentada nesta seção da dissertação, indica o caminho percorrido, desejado. Essa 

abordagem metodológica e os pressupostos são os aspectos agora apresentados nos tópicos 

que seguem: i) a Abordagem Qualitativa na perspectiva fenomenológica; ii) Procedimentos de 

Pesquisa (a escolha do campo empírico, a observação da prática pedagógica; a entrevista, a 

análise documental); iii) A Análise de Conteúdo e iv) Categorias de Análises. 

 

2.1. A Abordagem qualitativa na perspectiva fenomenológica  

 

A trajetória de pesquisa nos espaços da escola contemplou, especificamente, a prática 

docente na sala de aula. Observação que buscou compreender manifestações ali reveladas no 

processo de interação entre os sujeitos envolvidos suas atitudes, crenças, valores, sentimentos, 

ideias e concepções a respeito do tempo curricular.  

 Nesse cenário da prática pedagógica, permeado de significações, caminhou-se por um 

tempo que permitiu o desenvolvimento da pesquisa, no que se refere ao objeto – a 

organização do tempo curricular – e também ao objetivo que foi compreender como a escola 

concebe essa organização e como é materializada na prática docente; perceber, como alunos e 

alunas se relacionam com a organização do tempo curricular, sobretudo na relação ensino 

aprendizagem, mediada pelo currículo, um dos instrumentos estruturantes da prática docente. 
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 Nesse sentido, desvelar o objeto anunciado foi cuidadosamente buscar interpretá-lo, 

compreendê-lo e apreendê-lo nos seus mais diversos sentidos manifestados nas atitudes, nos 

diálogos e nas vivências dos sujeitos e nas bases dos referenciais teóricos que nos permitiram 

identificar e compreender a organização do tempo curricular na prática pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 Essa trajetória esteve sustentada na abordagem qualitativa de pesquisa em educação na 

perspectiva fenomenológica.  

A Pesquisa qualitativa, tal como está caracterizada por Bogdan; Biklen (1994), 

corresponde a uma pesquisa que tem como fonte de dados o ambiente natural no qual o 

investigador é instrumento principal (ele que penetra no ambiente nos lugares campos de 

pesquisa); constitui uma descrição de dados recolhidos, sejam palavras ou imagens; o 

pesquisador a pesquisadora estão mais interessados pelo processo do que pelos resultados ou 

produtos; analisam os seus dados de forma indutiva, as abstrações vão sendo construídas à 

medida que os dados vão sendo agrupados; os significados são de fundamental importância na 

pesquisa, ou seja, como os sujeitos dão sentidos as suas vidas (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

49-50). 

De fato, as pesquisas qualitativas são de natureza compreensiva e interpretativa, 

portanto, as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e, 

seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 

modo imediato, mas precisando ser desvelado. Isto é, a abordagem qualitativa, “parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

A Fenomenologia, como uma das orientações filosóficas da pesquisa qualitativa, 

pretende apreender a lógica dos fenômenos subjetivos. 



 48 

Considera que a imersão no cotidiano e a familiaridade com as coisas tangíveis 
velam os fenômenos. É necessário ir além das manifestações imediatas para captá-
los e desvelar o sentido oculto das impressões imediatas. O sujeito precisa 
ultrapassar as aparências para alcançar a essência dos fenômenos (CHIZZOTTI, 
1995, p. 80). 

Como método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a 

descrição direta da experiência vivida, o fenômeno tal como ele acontece.  Sendo a função da 

pesquisa a produção do conhecimento, na concepção fenomenológica, como defende Fini 

(1997), a construção do conhecimento “não se faz independente da visão de homem e de 

mundo, de ciência e de verdade e que estes funcionam como alicerces que sustentam a 

trajetória e lhe dão significado” (FINI, 1997, p.24). Assim, a pesquisa qualitativa na 

perspectiva da fenomenologia pretende apreender a lógica dos fenômenos subjetivos. “A 

fenomenologia é um pensar a realidade de modo rigoroso. O que a caracteriza não é ser ou 

procurar ser esse pensar, mas o modo pelo qual age para perseguir essa meta”. (BICUDO, 

1997, p. 17) 

 Nessa mesma orientação, Bogdan; Biklen (1994) afirmam que os pesquisadores que 

usam como fundamento a fenomenologia iniciam o trabalho com o silêncio.  “O `silêncio´ 

como uma tentativa para captar aquilo que se estuda”(BOGDAN;  BIKLEN, 1997, p.54). 

Ressaltam os autores como para os fenomenologistas é importante a busca pelos significados 

construídos pelos sujeitos. “Compreender os sujeitos com base em seus pontos de vista” (Op. 

Cit.). Portanto, o ponto de vista dos sujeitos é uma categoria fundamental na pesquisa 

qualitativa fenomenológica. Por outro lado, compete ao investigador, a investigadora uma 

descrição fenomenológica. 

A abordagem fenomenológica, “pressupõe um envolvimento pessoal do pesquisador 

no mundo-vida dos sujeitos da pesquisa” afirma Bicudo (1997, p. 29). Por isso, a necessidade 

de uma relação com o fenômeno investigado. Nesse sentido, na presente pesquisa, com essa 

base fenomenológica, pretendemos desenvolver uma descrição fenomenológica com o 

objetivo de interpretar e descrever as práticas cotidianas vivenciadas na EJA, buscando os 
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pontos de vista de alunos, alunas, professoras, e gestoras sobre o tempo curricular. É 

importante enfatizar que a pesquisa não teve intenção explicativa, não nos interessou saber as 

causas estruturais da existência de tais práticas, mas descrever, compreender e interpretar 

como elas acontecem em um contexto e o que os sujeitos envolvidos pensam e sentem sobre 

elas. Descrever aqui foi entendido como “dizer o que há, o que existe, o que acontece, o que 

se dá a conhecer (MERLEAU-PONTY,  apud RESENDE, 1990, p. 19).  

Para configurar de forma mais compreensiva e interpretativa a realidade do cenário 

estudado, elegemos a abordagem fenomenológica no sentido, também, de se “enfatizar a 

compreensão interpretativa das interacções humanas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.53).  

Realizar a pesquisa em tela foi, portanto, uma tarefa pensada, refletida, desejada e 

organizada. Até chegar à escola foram reunidos elementos que contribuíram com a construção 

de um projeto que expressava um desejo e uma curiosidade de compreender a organização do 

tempo curricular na prática pedagógica da EJA.  

Na verdade, durante o trabalho, buscamos construir um estilo, ou seja, uma maneira de 

tratar, de lidar e abordar o objeto de forma compreensiva e interpretativa nos seus mais 

diversos sentidos que se manifestaram nas relações cotidianas da prática na escola e na sala de 

aula. Esse estilo também trouxe em sua sistematização uma maneira de descrever a realidade, 

os dados registrados e os fatos observados, considerando o que defende Bogdan; Biklen 

(1994) em relação a se respeitar consideravelmente a forma em que estes foram registrados ou 

transcritos. 

De fato, buscamos abordar o objeto desvelando-o a partir das atitudes manifestadas 

nos sujeitos no contexto da escola e da sala de aula.  Gamboa (1997, p. 95) declara que 

“conhecer é compreender os fenômenos em suas diversas manifestações e contexto. Para 

tanto, o sujeito tem que intervir interpretando, procurando seu sentido e, utilizando técnicas 

abertas que permitam a manifestação profunda dos fenômenos”.  



 50 

Nesse sentido, este trabalho de pesquisa vivenciado numa determinada realidade 

permeada de significados históricos e sociais oportuniza possibilidades de compreender e 

interpretar essa realidade, ou seja, perceber o fenômeno, aquilo que se mostra, se manifesta, 

aparece. Por isso, a abordagem fenomenológica possibilitou-nos fazer as interpretações da 

organização do tempo curricular na prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos. 

 Esse estudo vale-se de um discurso descritivo, compreensivo e interpretativo da 

dinâmica e dos acontecimentos do cotidiano da escola e da sala de aula, resultado também de 

um diálogo à luz da abordagem etnográfica que consiste na descrição de uma realidade. 

 Bogdan; Biklen (1994) nos fazem entender que quando se observa a cultura de um 

grupo na perspectiva da descrição, o pesquisador depara-se com uma série de interpretações 

da vida, interpretações do senso comum, portanto, o objetivo do etnógrafo é o de apreender os 

significados que os sujeitos têm como dados adquiridos. 

Vale dizer que sob a abordagem metodológica eleita, foi necessário adentrar na escola 

para entender a complexidade do tema e seu rebatimento na vida dos sujeitos educativos; foi 

necessária a inserção no contexto escolar. Houve ainda um esforço na busca de desvelar o 

objeto construído de adotar uma conduta própria de trabalho investigativo, tal como sustenta 

Rezende (1990), ao afirmar que:  

(...) o estilo característico da fenomenologia consiste também em cada um buscar o 
seu próprio estilo de trabalho, de pensamento, de ação, de discurso e 
posicionamento diante dos homens, do mundo, da história e da sociedade 
(RESENDE, 1990, p. 14). 

2.2. Procedimentos de Pesquisa 

 

Três procedimentos básicos foram adotados para o trabalho de campo durante a 

pesquisa: a escolha do campo empírico, a observação da prática pedagógica, a entrevista, a 

análise documental. Esses procedimentos foram relevantes e necessários. Prioritariamente a 

observação da prática pedagógica e os outros completaram possibilitando a compreensão e 
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interpretação da realidade dos sujeitos envolvidos no processo permitindo desvelar suas 

subjetividades. 

 

2.2.1 A escolha do campo empírico 

  

A pesquisa de cunho eminentemente qualitativo procurou a diversidade dos sujeitos da 

educação interna ao campo pesquisado: a escola. Na escola, os sujeitos educativos da EJA – 

alunos, professores, gestores. Procurou também a diversidade dos espaços da prática 

pedagógica, embora tenha sido dada prioridade a sala de aula. 

 A escolha da escola, campo da pesquisa, foi importante para a investigação por ser 

uma escola pública municipal na cidade de Escada, funcionando os três turnos com a 

Educação Básica. O período noturno é especificamente para a Educação de Jovens e Adultos 

na modalidade de ensino I, II, III e IV fases, esse foi um dos critérios estabelecidos para a 

escolha, um espaço adequado para o estudo da organização do tempo curricular na EJA. 

Ao longo do período da coleta de dados, a escola e a sala de aula se constituíram como 

espaço histórico carregados de expressões simbólicas do modo de ser de cada um e da 

coletividade que deram significados às observações e interpretações. 

 Até 2004, a escola funcionava em um prédio pequeno, alugado, e comportava em 

média trezentos alunos. Com o aumento da demanda de matrículas, a escola já não atendia às 

necessidades da comunidade. Em 2005, foi construída em prédio próprio no mesmo bairro 

com o objetivo de atender melhor aos estudantes daquela localidade. Hoje está situada num 

bairro da periferia da cidade e de fácil acesso para os alunos que a procuram, atendendo em 

torno de oitocentos e setenta alunos, inclusive, da zona rural, dos engenhos Timboassú, 

Criméia, Firmeza.  O município dispõe de transporte coletivo para ir buscar e levar esses 

alunos, facilitando assim, o seu acesso à escola.   
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Esses alunos estão distribuídos em três turnos do ensino fundamental e na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos. Na escola trabalha-se também com os projetos Alfabetizar 

com Sucesso, Se Liga, e Acelera, sendo os dois últimos para atender alunos e alunas “com 

distorção-idade-série. Essa escola é uma das mais procuradas como campo de pesquisa para 

os/as alunos/as do curso de Pedagogia da FAESC-Faculdades da Escada no horário noturno 

por funcionar com a EJA nas modalidades de ensino I, II, III e IV fases. 

Atualmente a escola apresenta no seu quadro de funcionários uma diretora, um diretor-

adjunto, uma coordenadora pedagógica, quarenta e quatro professores, dez auxiliares de 

secretaria, uma merendeira, nove serventes, um porteiro e um vigilante para o horário 

noturno. Quanto a estrutura,  pudemos constatar que a escola tem condições infraestruturais 

adequada para oferecer um trabalho satisfatório à sua comunidade. Do ponto de vista da 

organização física geral, a escola é bem conservada, percebe-se a preocupação e o zelo por 

parte da equipe gestora, boa ventilação, instalações hidráulicas e elétricas bem conservadas. 

No entanto, do ponto de vista pedagógico, além da sala de aula espaço de convivência, 

de materialização do currículo em ação e de aprendizagem, faltam espaços significativos que 

constituem a organização do espaço-tempo, tempo curricular para práticas construtivas de 

apropriação de outros conhecimentos, a exemplo de uma biblioteca, um laboratório de 

informática, espaços amplos de convivência. O espaço é também uma expressão do currículo 

e tal como afirma Louro (2002, p. 121) “o espaço não é um “cenário”, mas é parte da trama, é 

um constituidor de sujeitos”. A autora nos ajuda a compreender que o espaço é local de 

intencionalidades, de construção, de edificação, portanto, é criação do homem para atender 

suas necessidades culturais e materiais. 

 Ainda com relação ao espaço, Frago e Escolano afirmam que (...) “o espaço-escola é, 

além disso, um mediador cultural em relação à gênese e formação dos primeiros esquemas 
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cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de 

experiência aprendizagem” (FRAGO E ESCOLANO, 1998, p. 26). 

A partir da fala dos autores, que o espaço escolar não é um espaço neutro, mas um 

local de produção, de conhecimentos nos mais diversos sentidos, além da sua composição 

física e material, está permeado de intencionalidades, de cultura, de desejos, de conteúdos, de 

valores que constituem o currículo que vai contribuir na formação e no crescimento dos 

sujeitos ali inseridos. 

 É interessante lembrarmos como não nos damos conta da relevância do espaço e dos 

símbolos que nele aparecem; das marcas, dos estigmas deixados nos sujeitos uns mais fortes e 

inesquecíveis outros mais leves e superáveis. A escola por certo, como espaço privilegiado na 

modernidade, sem dúvida, é um dos que mais contribui para a construção dos sujeitos sociais. 

Foi caminhando, passeando e observando que vivenciamos o reconhecimento do 

campo como espaço construído e pensado para determinados sujeitos, aqueles/as com quem 

ora estávamos cotidianamente dialogando, escutando e aprendendo. Há um sentimento de 

felicidade em termos sido contempladas pela oportunidade de descrever reflexivamente e 

cuidadosamente as vivências e experiências de um grupo de sujeitos que, adequados a um 

espaço escolar fizeram-nos analisar e compreender os elementos que compõe a organização 

do tempo curricular na prática pedagógica da EJA. 

  Em síntese, foram as caminhadas, os encontros e desencontros, as dúvidas e as 

certezas, os desejos realizados e não realizados e as aprendizagens que possibilitaram a 

construção dessa pesquisa nessa instituição escolar. 

A forma a como conduzimos o percurso com a intenção de conformar e desvelar o 

objeto nos fez perceber a importância de uma relação afetiva e de um comportamento ético, 

por isso, a relação entre pesquisadora e sujeitos possibilitou uma estreita aproximação com o 

campo e um trabalho bem sucedido.  
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Portanto, o pesquisador imerso no cotidiano, familiarizado com os acontecimentos e 

percebendo as concepções que embasam as práticas, constrói um trabalho relevante e 

significativo para as ciências sociais.  

(...) Esta relação viva e participante é indispensável para se apreender os vínculos 
entre as pessoas e os objetos, e os significados que são construídos pelos sujeitos. O 
resultado final da pesquisa não será fruto de um trabalho meramente individual, 
mas uma tarefa coletiva, gestada em muitas microdecisões, que a transformam em 
uma obra coletiva (CHIZZOTTI, 1995, p. 84). 

A fala do autor vem referendar o que observamos no campo: o movimento dos 

sujeitos, as relações estabelecidas, as experiências e as histórias de vidas trazidas por cada um 

e partilhada no coletivo, a cultura manifestada nas ações e a construção do conhecimento 

elemento mediador entre os sujeitos e o contexto, o mundo real nos apresentado estava 

permeado de significados e símbolos de cada sujeito.  Sujeitos ativos, dinâmicos construtores 

de conhecimentos na prática comunitária como diz Paulo Freire.  

Nossa tarefa estava sendo cumprida e a cada dia percebíamos com mais clareza o 

objeto, compreendíamos a realidade através do vínculo sujeito-objeto e registrávamos as 

dinâmicas de sala de aula de maneira cuidadosa, reflexiva e detalhada para não perder os 

significados, enfim, estávamos imersos na pesquisa.  

Ser investigador significa não perder o foco: “interiorizar-se o objectivo da 

investigação, à medida que se recolhem os dados no contexto. Conforme se vai investigando, 

participa-se com os sujeitos de diversas formas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 128).  

Em síntese, captávamos o universo das ações, das atitudes, dos sentimentos, das 

percepções, das ideias, das emoções e das interpretações dos sujeitos pesquisados em seu 

contexto. 

Entre os espaços percorridos no campo, a sala de aula foi onde permanecemos por 

mais tempo, por se configurar na investigação qualitativa, segundo Bogdan; Biklen (1994), 
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como um ambiente natural, onde os sujeitos alunos, professoras e pesquisadora, estavam em 

contato direto, face a face.  

O objetivo desse contato direto foi criar entre os sujeitos uma estreita relação de afeto, 

confiança e ética que possibilitou a pesquisadora coletar os dados relevantes e significativos 

para a pesquisa e seus resultados. Concordando com Minayo (1994) no contexto da escola 

foram criados e fortalecidos laços de afetividades, bem como os compromissos firmados entre 

os sujeitos, foi o da responsabilidade de haver um retorno dos resultados alcançados para essa 

população. 

Imersa no contexto foram várias as questões que nos instigaram e preocuparam 

durante o percurso, uma delas foi compreender as concepções que as professoras tinham sobre 

currículo e como organizavam esse currículo no tempo da EJA. Para melhor compreensão do 

processo pedagógico, fomos buscar nos autores embasamentos para interpretar as práticas por 

elas vivenciadas. 

Ressaltamos que sem a contribuição dos sujeitos da pesquisa não realizaríamos esse 

trabalho, pois o campo por si só não existe, quem constrói, organiza, dá vida e alegria são as 

pessoas envolvidas e inseridas no contexto, ou seja, no espaço da escola, na sala de aula. “A 

escola se constitui, ainda, em nossa sociedade, num espaço e num tempo especiais para a 

produção dos sujeitos, para a transformação de meninos e meninas em homens e mulheres” 

(LOURO, 2002, p.129). 

 Nessa escola – campo de pesquisa de nossa investigação –, escolhemos trabalhar com 

o turno da noite cujos sujeitos envolvidos na Educação de Jovens e Adultos, eram trinta e seis 

alunos, duas professoras e três educadoras da equipe gestora, a diretora, o diretor-adjunto, a 

coordenadora pedagógica, totalizando quarenta e um sujeitos. Importante ressaltar que para as 

entrevistas apenas cinco alunos participaram. Não foi estabelecido critérios para a escolha dos 

alunos, deixamos livre para os que se sentissem à vontade em colaborar. 
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 A identificação desses sujeitos teve os seguintes quadros de conversão: D=diretora; D-

A=diretor-adjunto; C=coordenadora. As professoras pela fase que trabalham P-I fase; P-II 

fase e os alunos e alunas A – A1, A 2... 

Sujeito 1 – Professora C: Pedagoga, Especialista em Supervisão escolar e Biologia 

coordenadora; efetiva da Prefeitura Municipal de Escada, contratada pelo Governo do Estado 

de Pernambuco; tem 41 anos; trabalha há cinco anos com a Educação de Jovens e Adultos. 

Sujeito 2 – Professora D: Professora com formação em Letras; especialização em 

Língua espanhola; efetiva da Prefeitura Municipal de Escada tem 51 anos e há dois anos 

trabalha com a EJA. 

Sujeito 3 – Professor D-A: Professor com formação em História, Especialização em 

História; efetivo da P.M. E e da Prefeitura Municipal de Amaragi, efetivo do Governo do 

Estado de Pernambuco; Professor de História do Aplicação Colégio e Curso da Faculdade de 

Escada (FAESC);   tem 36 anos;  trabalha com a EJA há dois anos.  

Sujeito 4 – Professora I fase: Professora com formação em Magistério; contratada pela 

Prefeitura Municipal de Escada; tem 51 anos; trabalha com a EJA há um ano.   

Sujeito 5 – Professora II fase: Professora com formação em Magistério; contratada 

pela Prefeitura Municipal de Escada; Diretora de uma escola particular de Educação Infantil; 

tem 44 anos; trabalha com a EJA há um ano.  

Sujeito 6 – A1, 21 anos; trabalha como servente de pedreiro gosta de andar de 

bicicleta; é presente nas aulas, tem uma boa relação com os colegas, gosta de chamar a 

atenção falando alto; gosta de ir arrumado para a escola; desistiu dos estudos por quatro 

vezes; está sempre com um sorriso nos lábios; durante a aula está sempre no bureau com a 

professora. 

Sujeito 7 – A 2, 55 anos, dona de casa, mãe de duas filhas, avó, senta na banca da 

frente junto ao birô da professora, assídua e pontual; exerce sua autoridade na sala de aula 
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chamando a atenção dos alunos que brincam e conversam; foi proibida pela família de estudar 

quando pequena; considera a professora como sua mãe; seu maior desejo é ser professora de 

Língua Portuguesa. 

Sujeito 8 – A3, 30 anos, doméstica, tem uma filha pequena, mora com os pais; não se 

envolve muito com os colegas na sala de aula; fala pouco; sempre quieta e sozinha. 

Sujeito 9 – A4; casado; 44 anos; trabalhador rural; acorda às 3hs da manhã; não gosta 

de perder aula; é calado; não se envolve nas conversas com os colegas, senta na banca da 

frente; acompanha a professora no caminho de volta para casa; se sente muito feliz porque 

aprendeu a ler e escrever o seu nome. 

Sujeito 10 – A5; trabalhador rural; 23 anos, solteiro; gosta de brincar durante a aula 

com os colegas e com a professora; gosta de estar arrumado; gosta da escola; é assíduo e 

inquieto. 

  

2.2.2. A Observação da Prática Pedagógica 

 

Para a abordagem fenomenológica, a observação é uma técnica imprescindível. A 

pesquisa foi feita com o objetivo de captar a organização do tempo curricular na prática 

pedagógica da EJA. Esse procedimento foi utilizado como instrumento primordial e 

registrado no diário de campo.  

A observação se concretiza “por meio do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de 

sua perspectiva e seus pontos de vista” (CHIZZOTTI, 1995, p. 90). 

O percurso foi pensado e planejado para dois momentos: No primeiro, foram feitas 

algumas visitas para conhecer a escola, conversar sobre a intenção e o objetivo do trabalho 

com a equipe gestora e as professoras, depois iniciamos um estudo exploratório utilizando das 
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técnicas selecionadas para o estudo. Em seguida, por um período de quatro meses, de junho a 

outubro de 2008 (dois dias por semana), foi feita a observação. Nesse período, foi realizado 

um encontro com as professoras e com alunos e alunas para falar sobre a pesquisa na escola e 

na sala de aula. No início, houve silêncio, olhares atentos e questionadores de alunos e alunas 

que se dirigiam às professoras e especificamente a pesquisadora, no entanto, no final já havia 

alguns sorrisos de boas-vindas e expressões de colaboração. 

A partir daí, foram iniciadas as observações intensas e diretas nos espaços da escola: 

na sala de aula onde se dava a dinâmica de ensino-aprendizagem, um pequeno pátio onde os 

alunos da EJA circulavam, merendavam e conversavam; e um pequeno corredor, que levava 

para a cozinha. 

O trabalho teve início de maneira tranquila a caminhar e observar os sujeitos 

envolvidos no estudo, além da sala de aula, a conversa com o porteiro, com o vigilante, com 

as merendeiras, com as auxiliares da secretaria, circulava pelo pequeno pátio onde os alunos e 

as alunas gostavam de ficar sozinhos ou em grupo falando sobre suas vidas e suas histórias.  

Durante o período de observação da prática pedagógica, foi importante também a 

nossa participação em algumas reuniões que foram realizadas e em atividades de 

comemoração e também a coleta de documentos para complementação da análise 

desenvolvida. 

Ao chegar à sala de aula nos primeiros dias, sentar e observar o movimento intimidou 

a pesquisadora porque percebia que tanto a professora quanto os alunos e alunas ficavam 

receosos, não se sentiam à vontade, olhavam o tempo todo e interrogavam com o seu silêncio: 

o que fazia a pesquisadora na sala? Aos poucos houve uma aproximação desses sujeitos na 

tentativa de que se estabelecesse uma simpatia, um afeto, um querer bem, como diz Paulo 

Freire. 
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 Dessa forma, o ambiente da escola foi se tornando mais próximo, mais afetivo e a sala 

de aula, espaço de maior permanência, ia fazendo parte mais profundamente da nossa vida, 

dando-nos melhor condição de lidar e interrogar o objeto. 

A cada dia na escola, face a face com os sujeitos e com as situações ali manifestadas, 

foi preciso buscar o não envolvimento com pré-julgamentos, com concepções, valores e 

julgamentos. Essa foi uma tarefa difícil, pois, em determinados momentos não foi fácil se 

despir de concepções. 

  Buscamos de forma mais concreta, a cada dia e a cada momento ali vivido, reunir os 

elementos que me fizessem compreender e interpretar, com, o olhar investigativo, o objeto para 

desvelá-lo não na sua plenitude, mas como ele se manifestou no contexto da escola e da sala de 

aula. 

  Por diversas vezes, foi preciso olhar e reolhar, caminhar e recaminhar, observar e 

reobservar os fatos e os espaços no sentido de compreender mais significativamente as 

experiências acontecidas para poder registrá-las no diário de campo. 

  O registro no diário de campo foi muito importante, cada olhar, cada caminhar, cada 

observar era registrado cautelosamente, procurava não perder nenhum detalhe, sobre as coisas 

que ouvia refletia e registrava cuidadosamente.  

 Para o registro das observações e das escutas o instrumento utilizado foi o diário de 

campo, sobre o qual afirma Souza (...) “é um instrumento metodologicamente relevante para 

documentar e aprender de experiências” (2006, p. 44). Nesse sentido, o diário de campo é 

recurso de grande importância porque nos permitiu registrar de forma sistemática os 

comportamentos, as atitudes, as ações e reações dos sujeitos durante a pesquisa no processo 

de interação estabelecido entre nós. 

O diário de campo foi redigido durante as observações, porém quando não era possível 

o registro de imediato, as anotações eram feitas logo após as observações. Dessa forma, a 
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observação como instrumento básico permitiu um contato direto e próximo com o fenômeno 

pesquisado, com as concepções, perspectivas, pontos de vista e visão de mundo dos sujeitos 

envolvidos no estudo, possibilitando, dessa forma, melhor compreensão e interpretação.  

A atividade de observação constituiu uma tentativa de compreensão e de interpretação 

da fala, dos gestos e dos comportamentos ali revelados entre a pesquisadora e os sujeitos da 

pesquisa, procurou-se de maneira ética e responsável apreender no espaço da escola e da sala 

de aula suas falas, suas produções, o que diziam uns aos outros, como se relacionavam no 

momento da aula, do intervalo, do lanche, quando me procuravam para algum diálogo, na 

saída e também no momento do silêncio. Foi um processo que permitiu uma interação de 

todos os momentos da prática pedagógica vivenciada, com um estudo focado e voltado para o 

contexto real onde o objeto estava inserido, dando condições de enxergá-lo cada vez mais 

clarividente na sua completude. 

 

2.2.3. A Entrevista 

 

Além da observação, realizamos entrevista semiestruturada, este instrumento 

estabelece um diálogo preparado com objetivos definidos para colher informações advindas 

do discurso do entrevistado. É propositadamente um instrumento para apreender a fala 

proferida naquele momento que manifesta as atitudes, valores e opiniões que se constituem 

elementos significativos no processo de compreensão e interpretação do fenômeno.  

 Como uma técnica usada na investigação qualitativa, fornece dados referentes a: 

Fatos; idéias, crenças, maneiras de pensar; opiniões sentimentos, maneiras de 
sentir; maneiras de atuar; conduta ou comportamento presente ou futuro; razões 
conscientes ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras de 
atuar ou comportamentos (JAHODA apud MINAYO, 2000, p. 108). 

Existem formas diferentes de investigação: 
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Na investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. 
Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser 
utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e 
outras técnicas (BOGDAN ; BIKLEN, 1994, p. 134).  

Em nosso trabalho, a entrevista constitui a segunda estratégia, ou seja, ela 

complementa a observação direta, desenvolvida na sala de aula e nos outros ambientes da 

escola, mas, acrescenta que em qualquer das situações “a entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” 

(idem). 

O nosso entendimento é que os sujeitos da pesquisa são pessoas com pontos de vista 

próprios sobre os aspectos em investigação; são atores capazes de dar sentido às práticas 

escolares vivenciadas. Nesse sentido, elegemos, prioritariamente, questões abertas que 

possibilita a fala franca e aberta dos sujeitos. 

 As entrevistas foram realizadas, portanto em segundo momento. Foram feitas com 

cinco sujeitos da pesquisa num período de um mês, o mês de novembro. Foi preciso 

conversar, explicar várias vezes para as professoras e os alunos e alunas sobre as intenções da 

entrevista, todos, com exceção da equipe gestora se mostraram, no inicio, inseguros e 

desconfiados. Passado esse momento, no entanto, foi estabelecida uma relação de confiança. 

Agendamos a entrevista, primeiro com a equipe gestora: coordenadora pedagógica, diretor-

adjunto e diretora, em seguida as professoras e por último os alunos e alunas da I e II fase.  

Foi muito evidente a ansiedade e a curiosidade, sobretudo, por parte das professoras de querer 

ler sobre o que falaram e, foi evidente também a tranquilidade quando leram a entrevista. 

 A pesquisa transcorreu sem dificuldades, pois ficamos à vontade no campo. As 

leituras, as discussões, as caminhadas as conversas, foram elementos fundamentais e 

suficientes para focalizar a organização do tempo curricular na prática pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos da I e II fase. Os momentos das entrevistas foram muito 
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relevantes, pois trouxeram informações ainda não interpretadas e compreendidas sobre o 

objeto proposto para estudo. Durante suas realizações, ocorreu tudo de forma muito tranquila, 

favorável e esclarecedora, já havia entre nós um clima de confiança. Foi informado sobre 

finalidades da pesquisa mais uma vez, bem como o compromisso ético com o que seria dito 

pelos sujeitos durante a entrevista. 

 Após as transcrições das respostas, devolvemos para cada sujeito sua entrevista para 

que pudessem ler e concordar ou discordar, alterar ou não o que nos foi dito e gravado. Todos 

leram e de forma satisfeita concordaram com o que estava escrito, foi um momento que 

percebemos em cada um e em cada uma a satisfação pela participação e colaboração com a 

investigação. Um dos sujeitos da pesquisa ao devolver a sua entrevista, indagou: se fora ele 

mesmo quem tinha dito aquilo. Concordando – “Está bom! Não precisa modificar nada”. 

 A entrevista, como instrumento complementar aos dados observados e coletados nas 

atividades realizadas nas aulas, reuniões e festividades, sem dúvida, nos deram subsídios para 

compreender melhor o objeto de pesquisa. 

Através da escuta e dos registros dos sujeitos, fomos interrogando e confrontando suas 

concepções sobre a organização do tempo curricular na prática pedagógica da EJA. 

Consideramos também outros elementos como os dispositivos pedagógicos: cadernetas, 

calendários, horários, Projeto Político Pedagógico, pois sabíamos que quanto mais elementos 

nós pudéssemos reunir, em favor da compreensão do objeto, melhores condições teríamos 

para analisá-lo e interpretá-lo.  

 As entrevistas foram realizadas no horário noturno por atender melhor a 

disponibilidade de tempo dos sujeitos, a duração era o tempo de cada um, do seu pensar, da 

sua compreensão e do seu falar, quando necessário fazíamos intervenções e, algumas vezes, 

provocações, no entanto não tínhamos intenção de apressar-lhes, pois buscamos apreender da 

melhor forma as palavras ditas para não perder seu significado. 
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 Como já foi dito anteriormente, para registro das falas utilizamos o diário de campo, e 

no caso da entrevista utilizou-se, também, o gravador. 

 

2.2.4. Os documentos analisados 

 

O processo de análise exigiu da pesquisa, para alcançar a apreensão da organização do 

tempo curricular na EJA, uma análise de alguns dispositivos educacionais, como as 

cadernetas, calendários, horários e texto do Projeto Político Pedagógico.  

A escola produz uma diversidade de documentos pedagógicos que regulam a dinâmica 

institucional. São os memorandos, os boletins informativos, as correspondências entre escola 

e secretarias, escola e pais, direção e professores, projeto político pedagógico, registros de 

matrículas, calendários escolares, cadernetas e outros. 

Tais documentos são percebidos de forma positiva como dizem Bogdan; Biklen 

(1994): 

Esses materiais [da escola] têm sido encarados por muitos investigadores como 
extremamente subjectivos, representando os enviesamentos dos seus promotores 
(...) É exactamente por estas propriedades (e outras) que os investigadores 
qualitativos os vêem de forma favorável. (...) O seu interesse na compreensão de 
como a escola é definida por várias pessoas impele-os para a literatura oficial 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 180). 

 Concordando com os autores, fomos buscar esses textos porque no nosso entender são 

importantes pelo que representam como reguladores do tempo pedagógico. Assim para a 

nossa pesquisa foi relevante a análise de dispositivos pedagógicos, assim para nossa pesquisa, 

a análise de dispositivos pedagógicos foi relevante, a exemplo do Projeto Político Pedagógico 

da escola elaborado no segundo semestre de 2008. Este documento se constitui como o 

planejamento magno da escola e nele estão organizadas todas as atividades nas diversas áreas 

de conhecimento que serão materializadas na prática pedagógica, inclusive, docente-discente. 
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Analisamos o calendário escolar, o horário e as cadernetas, documentos que 

expressam como o tempo é dividido e trabalhado na escola nos seus respectivos turnos. Entre 

eles, o horário noturno nos chamou mais a atenção, pelo fato da não garantia da permanência 

do horário.  

 

2.3. A análise de Conteúdo 

 

 A análise desenvolvida pretendeu ser uma análise compreensiva da descrição das 

situações observadas e das entrevistas. Ou seja, fez-se uma interpretação do que foi observado 

e do que foi dito e lido, buscou-se ver aproximações e nuances, semelhanças e diferenças. 

 Assim nesse percurso de cinco meses na escola campo, os dados e as informações 

coletadas foram discutidos e tratados à luz da análise de conteúdo como sendo “um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos 

de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 38). Buscamos analisar tais 

conteúdos numa dimensão descritiva e interpretativa das interrogações surgidas em relação ao 

objeto de estudo em foco.  

Para o tratamento dos dados coletados na pesquisa trabalhou-se com o procedimento 

interpretativo. Foram analisadas as falas dos sujeitos bem como as vivências, as relações entre 

os mesmos, às práticas produzidas e vivenciadas no cotidiano da escola, da sala de aula e das 

entrevistas. Este procedimento proporcionou condições de refletir cuidadosamente sobre os 

escritos e seus significados, que transformados nesse texto expressam as ideias, os 

sentimentos e as falas dos sujeitos.   

Em resumo, as observações, as entrevistas, as análises, as interpretações, as 

compreensões e as reflexões das práticas, das falas e das vivências nos fizeram conhecer de 

forma rigorosa o objeto da nossa pesquisa que se desvelou na organização do tempo curricular 
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na prática pedagógica da EJA e na sala de aula, espaço específico da materialização do 

currículo. 

Quivy & Campenhouldt  afirmam no contexto da análise de conteúdo:  

A necessidade de ter presente que o texto [em análise] compreende, pelo menos, 
cinco blocos importantes de informação: o que se refere ao conteúdo; o que se 
refere ao emissor (autor do texto); o que se refere ao destinatário (objecto) do texto; 
o que se refere a aos códigos (codificação) utilizados; o que se refere aos canais 
(transmissores, suporte) do texto (QUIVY & CAMPENHOULDT, 1993 apud  
LEITE, 2002, p. 266).  

Na análise das entrevistas, importa ver os conteúdos expressos e quem os expressa 

(alunos, professores, gestores). 

 

2.4. Categorias de análise: Tempo Curricular e Prática Pedagógica  

 

Essas unidades de análise nortearam a análise, dizemos que nortearam porque não 

ficamos dependendo exclusivamente delas para análise, o conteúdo do campo empírico foi 

considerado de maior relevância considerando-se a opção metodológica de análise. 

O campo teórico e metodológico apresentado permitiu eleger conceitos fundamentais 

que nortearam a análise que foi desenvolvida: tempo curricular, prática pedagógica.   

Consideramos o tempo curricular na nossa pesquisa como categoria central. De fato, 

ela conformou o objeto de estudo, portanto direcionou e encaminhou a investigação que foi 

compreender como se organiza e se materializa o tempo curricular na prática pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 Discutir e compreender essas temáticas nos faz perceber a importância que o tempo 

representa para nós como sujeitos inseridos na sociedade. Como já indicado, “o tempo tem 

uma função de coordenação e integração” (ELIAS, 1998, p.45), portanto, alguns instrumentos 

como o relógio e os calendários possuem uma função de regulação que organiza a vida 

pessoal, social, profissional e estudantil dos indivíduos. 
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 A escola por sua vez como uma instituição central na sociedade pós-moderna é um 

espaço bastante significativo para analisarmos o tempo e sua organização para os sujeitos que 

nela estão inseridos. Retomamos o trabalho de Santiago (1990), ao nos mostrar que o tempo 

curricular é um instrumento fundante e estruturante de toda a prática pedagógica, que é por 

ele que se faz todo movimento de transmissão, ampliação e apropriação do saber. 

 Nesse sentido, a compreensão e a concepção que se tem sobre tempo curricular têm 

implicações sobre as formas de organização e uma materialização desse tempo com 

intencionalidades que interfere de forma positiva ou negativa na aprendizagem dos sujeitos da 

EJA. Quando falamos ou pensamos nessas intencionalidades se sobrepõe aquela que 

possibilitará ao sujeito a superação de suas dificuldades com apropriação de bens simbólicos e 

materiais. Na verdade, pensar o tempo curricular e sua organização numa perspectiva positiva 

é considerar toda uma mudança de paradigma, de construção de novos conceitos na história 

da Educação, sobretudo da Educação de Jovens e Adultos. 

Dessa forma, compreendemos que o tempo curricular é um elemento regulador seja 

através de um calendário que organiza o horário, seja pelo planejamento didático, ou pelas 

atividades vivenciadas. Esse tempo está permeado de intencionalidades e sentimentos 

positivos e negativos, de conhecimentos, de relação de poder, que poderão contribuir ou não 

no processo de formação e superação das dificuldades dos estudantes. “O tempo curricular é o 

lastro onde se desenvolve todo o trabalho que reúne e traz consigo a possibilidade de a escola 

prestar um serviço ou desserviço às camadas populares” (SANTIAGO, 1990, p. 53). 

Pelo que afirma a referida autora, fica entendido que o tempo curricular como base, 

sustentação de formas e conteúdos no trabalho da escola e especificamente da sala de aula 

oportunizará apropriação de conhecimentos necessários e significativos ou pelo contrário, a 

apropriação de conhecimentos sem efeito prático-político na vida desses indivíduos. 
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É ainda Santiago que traz questões a serem pensadas tais como: que critérios são 

estabelecidos para organização do tempo curricular? Que tipo de conhecimento é considerado 

relevante para ser selecionado? 

Tal como já trabalhado em nosso texto, sob o ponto de vista de Elias (1998), o tempo 

social é uma categoria-chave que explica as formas de organização dos homens na sociedade. 

Em associação ao que está dito, entendemos que a escola é um espaço de regulação, pois os 

sujeitos passam uma boa parte do seu tempo dentro dela, por isso, o tempo tem uma 

importância fundamental nos processos educativos, é através dele que a escola, como 

instituição formal, organiza e materializa o seu currículo de acordo com as concepções e 

compreensões dos sujeitos que nela estão envolvidos. 

 Na reflexão sobre o tempo social, entendemos que ele se configura como tempo 

curricular, categoria central de análise do nosso estudo que envolve significativamente alunos, 

professores, gestores e o objeto que nos propomos a desvelar no campo empírico. 

Ao falarmos em tempo curricular retomamos ao currículo como uma categoria de 

análise imbricada no tempo pedagógico. Como instrumento políticopedagógico, o currículo se 

manifesta nas relações e nas práticas cotidianas dos sujeitos no contexto da escola e da sala de 

aula e oportunizará ou não situações de aprendizagem. Em nossa investigação, entendemos 

que as concepções de currículo estão implicadas com a opção de organização do tempo 

curricular. 

 Para melhor entendimento e abordagem sobre essa categoria, tomamos como base de 

apoio na literatura de alguns autores da teoria crítica (GIROUX, 1987; MOREIRA e SILVA, 

1999; SILVA, 2000) já mencionados no capítulo anterior. 

 O currículo, como uma ação coletiva que envolve todos os sujeitos do processo ensino 

aprendizagem, está permeado de significados e intencionalidades para um determinado grupo 

social num determinado contexto formal ou não-formal, e num tempo e espaço determinados.  
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 Compreendemos que, no currículo, estão todas as atividades e experiências didático-

pedagógicas integradas, no entanto, podendo ou não possibilitar aprendizagem. É preciso 

estar atento como alerta Silva (2000), para a questão central do currículo: o conhecimento que 

deve ser ensinado, para quem e como. Portanto, fica muito explícita, na função da escola, a 

responsabilidade ética e política para com a organização do currículo e do tempo destinado à 

sua materialização para corresponder com os desejos, anseios e necessidades dos estudantes 

que nela estão inseridos. 

 O texto a seguir revela como o currículo está impregnado de elementos que podem 

torná-lo um dispositivo de legitimação de um povo em detrimento de outros, assim, ele nos 

diz: 

A educação está intimamente ligada à política da cultura, O currículo nunca é 
apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos 
textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição 
seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que 
seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, 
políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 1999, p. 
59).  

  Em nosso trabalho, a Prática Pedagógica é compreendida na perspectiva de Souza 

(2007, p.157), quando define essa prática como todas as relações que se passam no espaço da 

escola. Para ele a prática pedagógica “é uma ação coletiva específica, dentro do fenômeno 

social mais amplo, que é a educação, pois é uma ação organizada com finalidade e objetivos 

explícitos a serem trabalhados em conjunto pela instituição”. Esta formulação amplia nossa 

compreensão sobre a importância da análise dessa prática para compreensão da organização 

do tempo curricular que é oferecido aos sujeitos jovens e adultos, cuja finalidade e objetivos 

devem ter uma especificidade para poder atender às peculiaridades desses estudantes 

garantindo uma permanência desse tempo com qualidade e aprendizagem através da prática.  

Ainda sob o ponto de vista de Souza (idem) a prática pedagógica  

É uma ação coletiva de formação humana do sujeito humano [...] que busca garantir as 
condições subjetivas e algumas objetivas do crescimento humano de todas as pessoas, 
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inclusive a sua profissionalização como um dos meios que contribuem para nos tornar 
humanos ou para uma desumanização (SOUZA, 200, p. 179 ).  

É na prática pedagógica que se materializa o trabalho coletivo de todos que estão  no 

processo educacional, sobretudo, no espaço da sala de aula, onde acontece o ensino e a 

aprendizagem. É através da prática que o tempo curricular é organizado e vivenciado na 

perspectiva de atender às necessidades e os desejos dos sujeitos, nela estão os elementos de 

um fazer que compõem o  currículo da escola e o planejamento do professor. Entendemos 

assim, a prática pedagógica como uma ação que envolve alunos, professores e gestores numa 

relação e numa interação em torno das questões educacionais no contexto da escola e da sala 

de aula. 

  Tardiff, em suas análises sobre a prática educativa, afirma que essa prática, “constitui 

uma das categorias fundamentais da atividade humana, categoria tão importante e tão rica em 

valores, em significados e em realidades quanto o trabalho, a técnica, a arte ou a política [...]” 

(TARDIFF, 2002, p. 152). Quando nos propomos a refletir sobre a prática pedagógica na 

Educação de Jovens e Adultos, partimos do princípio de que esta atividade é uma ação 

coletiva maior da escola que organiza e sistematiza os conhecimentos e os saberes necessários 

à formação desses estudantes, por isso, em nossas observações, buscamos apreender os 

significados da prática docente, da prática gestora e da prática discente, bem como, 

compreender o seu rebatimento na vida desses sujeitos. 

 Na rigorosidade de Freire, compreendemos que o diálogo se configura na essência da 

educação como prática libertadora, consequentemente, na prática pedagógica que se 

estabelece na relação entre alunos, professores e gestores. Assim, não é qualquer prática que 

está a favor dos estudantes da EJA, se faz necessário que tanto a escola quanto o currículo 

sejam locais de participação, discussão, produção e criação de significados sociais. Por essa 

ótica, a prática pedagógica desenvolvida para a realização desse currículo é aquela cuja 

intencionalidade dos objetivos e fins estão voltados para a libertação da consciência dos 
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sujeitos pela reflexão e ação. “Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia 

humanizadora [...]” (FREIRE, 1983, p. 60).  

Em síntese, uma prática pedagógica em que o método priorize os aspectos da ética, das 

subjetividades em relação aos aspectos meramente instrumentais. 
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CAPÍTULO III 

O TEMPO CURRICULAR NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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Introdução 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar a organização e sistematização da análise 

desenvolvida a partir do que vimos, sentimos, lemos e interpretamos. As falas, os sentimentos 

e as vivências dos sujeitos expressados na escola e na sala de aula, no projeto político 

pedagógico, nas observações e nas entrevistas registrados no diário de campo. 

 Para uma análise mais sistemática e rigorosa dos dados, tomamos certos cuidados que 

nos acompanharam ao longo da pesquisa, o sigilo, a ética, o respeito e a objetividade no 

sentido de preservar a fidedignidade das informações coletadas e o rigor frente ao objeto que 

nos propusemos a estudar. 

 Partindo da temática, nosso objetivo com a pesquisa foi analisar a organização do 

tempo curricular como elemento e dispositivo materializado na prática pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos, como espaço de relações e possibilidades de conhecimento. 

Nesse sentido, discutiremos as formas de organização do tempo curricular que se revelaram 

na prática da escola e da sala de aula espaço de maior concentração da nossa investigação. 

 Essa análise será apresentada nos seguintes aspectos: i) o tempo curricular na sala de 

aula; ii) o tempo curricular do ponto de vista dos sujeitos educativos da EJA; iii) o tempo 

curricular nos dispositivos curriculares analisados (projeto político-pedagógico, cadernetas 

escolares e calendários). 

 

3.1. O tempo curricular no contexto da prática pedagógica na sala de aula (Observação).   

 

Como já indicamos no capítulo anterior, durante o período de quatro meses estivemos 

voltados para a pesquisa em sala de aula. Por dois dias na semana, ficávamos em duas salas da 

EJA que correspondem às fases I e II. 
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Nesse período, foi possível registrar no diário de campo, como já descrito, a dinâmica 

do dia-a-dia da sala de aula e assim buscar entender como o tempo curricular estava 

organizado e como estava materializado.   

Inicialmente o contato com o grupo, a relação que foi se estabelecendo, a percepção do 

tempo das aulas.  

A observação do cotidiano, da rotina da sala de aula permitiu observar os seguintes 

aspectos: “desperdício de tempo”; privilégio do tempo para o uso da cópia pelos alunos e da 

leitura da professora como estratégia didática; o tempo reservado para improvisação do 

planejamento na sala de aula no período das aulas.  

Santiago, ao tratar sobre o tempo na prática pedagógica, destaca o desperdício do 

tempo:  

Olhando de forma isolada, essas práticas pouco dirão e menos ainda será possível 
aquilatar a sua repercussão. No entanto, se olhadas em profundidade em sua rotina, há 
de se concluir que são práticas que precisam ser discutidas, revistas e redirecionadas a 
partir do interior da escola, de modo a garantir o tempo curricular para o trabalho 
pedagógico com as camadas populares, visto que é nele e com ele que as relações 
pedagógicas objetivam a função do ensino (SANTIAGO, 1990, p. 53). 

Com as reflexões de Santiago (1990) a respeito do “desperdício do tempo” e nossas 

observações no campo de pesquisa, percebíamos em alguns momentos, na prática da escola e 

da sala de aula, a organização de um tempo que tem como efeito o desperdício e a 

improdutividade: era o horário da chegada e saída; efetivamente a aula iniciava às 19h, mas 

estava prevista para às 18h40. No horário do intervalo às 20h25, que denominamos como 

tempo do descanso, os alunos, por vezes eram liberados para casa quando iam lanchar e já 

eram autorizados a levar o material. Outra situação acontecia na sala de aula, em que a 

professora premiava liberando mais cedo aqueles que já haviam terminado as atividades. 

Assim, o tempo é propositadamente regulado para o desperdício. 

Tais situações vivenciadas nos fazem repensar que o tempo reduzido também é o 

tempo desperdiçado, nos revelando uma falta de compromisso com a educação desses 
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sujeitos, que por sua vez também não se dão conta desse direito da garantia e da permanência 

de um tempo curricular produtivo e qualitativo. Dessa forma, não contribui para elevar o nível 

de escolarização, mas ao contrário contribui para a permanência do fracasso escolar mantendo 

os estudantes em situação de desigualdades sociais em todos os aspectos. 

   Vamos descrever alguns episódios de sala de aula registrados em diário de campo, nos 

quais damos visibilidade aos aspectos observados, no que se refere à organização do tempo 

curricular. 

Episódio 1 

A professora inicia a aula às 19h, escrevendo uma atividade de matemática no 
quadro, pede para que todos copiem (tempo da cópia) enquanto se dirige ao birô 
e vai planejar outras atividades, (tempo do improviso) após quinze minutos se 
levanta e pede a participação de todos: 

“Vamos gente, quero a participação de vocês, vamos resolver as 
questões juntos!” 

 Em alguns momentos, explica o assunto, em outros, diz as respostas para os 

alunos. Chama a atenção lembrando que o assunto já foi trabalhado em outras 

aulas: 

“Gente, vocês estão leiloando os números para acertar, pensem, 
raciocinem, contem, botem a cabeça para funcionar, contém bolas, 
os dedos, mas pensem antes de responder. Vou ao banheiro, tratem 
de responder no caderno para depois vir ao quadro”.  

Todos ficam copiando e conversando sobre as possíveis respostas. Às 19h45, a 

professora ao entrar na sala de aula avisa aos alunos:  

“Quando vocês forem lanchar às 20h, já podem levar o material 
porque estão liberados para casa” 

Questionada sobre a necessidade de suspender a aula, sobre e porque de os alunos 

saírem mais cedo, se aconteceu alguma coisa, se vai haver reunião, a professora responde:  
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“O vigilante precisa ir embora mais cedo e a coordenação não sabe 
fechar a escola.” [Volta-se para os alunos e pergunta]: “quem já 
respondeu”? [Passa pelas bancas olhando os cadernos e dizendo as 
respostas]. São 19h50 [a coordenadora chega à sala e avisa] “vou 
tocar e você manda eles merendarem e ir para casa”.  

Pontualmente às 20h, toca e todos vão embora. A coordenadora pedagógica dá outra 
justificativa:  

“A diretora ligou dizendo que se tivesse pouco aluno poderia liberar 
mais cedo, faltou professor, nós juntamos as turmas, por isso, 
estamos indo mais cedo”. 

Diante da fala e da expressão das professoras, percebemos a contradição nas respostas 

para justificar a redução do tempo e observando que há certa conivência entre coordenador e 

professor em relação ao desperdício do tempo curricular. A continuidade dessa prática é um 

fator preponderante que contribui para a não elevação da escolaridade dos alunos. 

Observamos que, nos poucos dias em que a direção da escola estava presente, conforme 

combinação, entre os gestores, os horários das aulas eram cumpridos, no entanto, no dia de 

responsabilidade da coordenação, alunos, professores e funcionários eram liberados mais 

cedo. 

A forma como a professora conduziu as atividades não garantiu a permanência, nem a 

qualidade desse tempo, haja vista que a aula iniciou às 19h, as atividades vivenciadas foram 

improvisadas no tempo da aula, não houve aprofundamento nem discussão a respeito do 

assunto trabalhado, as respostas foram dadas e a expectativa da saída às 20h, deixou os alunos 

eufóricos e ansiosos interferindo na atenção e interesse da aula. 

Outro episódio de sala de aula referente a não contribuição do tempo curricular para o 

processo de recognição e reinvenção8, ou seja, de ressocialização. 

Episódio 2 

A professora chegou às 18h40 e alguns alunos já estavam presentes. Ela os 
cumprimentou e foi em direção ao birô. Passou alguns minutos olhando o livro 

                                                 
8 O processo de recognição, reinvenção e ressocialização são discutidos em Souza (2007, p. 303-304).  
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didático (tempo do improviso). Às 19h iniciou a primeira atividade, escreveu um 
texto no quadro, com atividades de Gramática. Todos ficaram em silêncio durante 
25min (tempo do silêncio e da cópia). A professora aguardou que todos 
terminassem a atividade, voltou ao quadro e disse:  

“Vamos fazer uma leitura coletiva do texto.”    

Apenas três alunos participaram; os demais ficaram conversando sobre outros 
assuntos. A professora não instigou a participação dos alunos. Observamos que ela 
continua trabalhando a gramática: substantivo próprio e comum, separação de 
sílabas, palavras com dígrafos e palavras no plural.  Às 19h35, escreveu no quadro 
a terceira atividade, olhou para os alunos e disse: 

“copiem e respondam.”  

Os alunos em silêncio levaram 30 minutos nessa atividade (tempo da cópia e do 
silêncio). Como a professora estava sentada no birô, levantou-se foi ao quadro, 
mas não discute a atividade. Às 20h15, ela anuncia a quarta atividade:  

“Pessoal, preste atenção, vocês vão fazer a reescrita das palavras 
com dígrafos e retirar do texto as palavras monossílabas.” 

Às 20h20, tocou para o intervalo (tempo do descanso). Alguns alunos foram ao 
pátio lanchar outros ficaram na sala de aula conversando sobre casa, filhos, 
trabalho. Às 20h35 termina o intervalo e todos de volta à sala de aula continuaram 
a atividade até às 20h50, quando a professora anunciou o final da aula:  

“Gente, a aula está encerrada, amanhã continuaremos o assunto 
com as respostas”  

O que nos chama a atenção é que a professora não discute os assuntos, não aprofunda, 

nem provoca a participação dos alunos. É possível que essa postura esteja atrelada à sua 

formação continuada como um dos elementos que contribui para uma prática que qualifica ou 

desqualifica o tempo curricular. Portanto, na ausência dessa formação e nessa organização do 

tempo curricular não há espaço para o diálogo e reflexão do aluno, para o confronto de 

saberes, o que nos faz recordar a pedagogia freireana: 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o 
refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformando e 
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no 
outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos 
permutantes” (FREIRE, 1983, p. 93). 
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Nessa situação, também observamos na prática da professora uma organização do 

tempo regulado pela improvisação do planejamento, pela cópia e pela redução do horário. 

Essas práticas docentes próximas a um currículo formulado na perspectiva tradicional são 

muito fortes e presentes na prática das professoras e frequentes na formação dos sujeitos da 

EJA. 

 No tempo curricular, das 19h às 20h50, a professora trabalhou quatro atividades 

predominantemente de cópias, no entanto, não aprofundou nem discutiu com os alunos 

nenhuma delas, ficando assim, prejudicada a aprendizagem. Em tais casos, a prática não 

revela uma preocupação de um compromisso político pedagógico com a formação e a 

aprendizagem, consequentemente com um bom nível de escolarização para esses estudantes, 

bem como nos revela uma lacuna na formação docente desse profissional para atuar com as 

especificidades da EJA. 

 Chamou-nos atenção a prática das professoras, que planejavam suas aulas no tempo 

destinado para a aprendizagem dos alunos no momento da aula, sem perceber ou tomar 

consciência de que tal atitude (essa forma de organização e regulação do tempo curricular) 

privilegia tão-somente as suas necessidades e seu tempo pedagógico como professora, em 

detrimento do tempo de aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, há não só uma redução, mas 

comprometimento com a qualidade da escolarização oferecida aos alunos da EJA. Há de fato, 

um visível prejuízo que redunda na redução do tempo fragilizando qualitativamente e 

quantitativamente a aprendizagem.  

As professoras agiam com tanta naturalidade em relação à maneira como conduziam 

as aulas que, em nenhum momento, demonstravam perceber como essa organização do tempo 

curricular está marcada pelo desperdício de tempo, tempo que deveria estar voltado para 

apropriação de saberes. Além disso, não demonstravam nenhum constrangimento em 

improvisar o planejamento no momento da aula.  



 78 

  Vejamos a seguinte citação em que a autora faz uma reflexão sobre a relevância do 

planejamento:  

Afinal, planejar por quê? Sim, porque a ação pedagógica é uma forma de política 
cultural, exigindo por isto uma intervenção intencional que é, sem dúvida, de ordem 
ética. Ética que implica respeito e responsabilidade para com esta nossa ação e para 
com os sujeitos dela integrantes, seus grupos sociais e suas culturas [...] pelo qual 
professores e alunos não apenas aprendem determinadas informações, mas também 
atribuem sentido às suas vidas, vozes, experiências e histórias. E que, por essas 
atribuições de sentido somos responsáveis, desde que nos dispomos a ensinar, já 
que este lugar de ensinante tem (ainda) alguma legitimação social e não 
representamos pouca coisa (ou “um qualquer”) para nossos alunos (CORAZZA, 
1997, p. 121). 

Interpretando a reflexão acima, podemos entender porque a referida autora se 

preocupa com o planejamento como um documento mediador do processo ensino-

aprendizagem na relação professor e aluno. Segundo afirma o autor, todo professor deve 

planejar tendo consciência e responsabilidade dos efeitos de sua ação, pois o planejamento 

não é neutro, é carregado de intencionalidades que poderão contribuir positivamente ou 

negativamente na vida dos sujeitos, portanto, é um compromisso ético do professor planejar 

suas ações levando muito a sério as responsabilidades pedagógicas. 

 Sabemos que, por muito tempo, o planejamento didático foi fundado na teorização 

tradicional do currículo. Como instrumento técnico ficava guardado sem nenhuma utilidade 

prática no direcionamento do trabalho pedagógico e da organização do tempo curricular. 

Tratava-se de um documento elaborado com o intuito de uma satisfação burocrática. Hoje, a 

partir do debate, no campo da teorização crítica e pós-crítica,9 é visto como um instrumento 

importante para a qualidade da educação. 

 Além da elaboração da improvisação do planejamento no momento da aula, outras 

práticas nos chamaram a atenção na organização do tempo curricular, nas aulas das 

professoras da I fase e II fase: o uso da cópia e da leitura individual, ambas as professoras 

                                                 
9 A teorização Pós-Critica do Currículo é nomeada por Silva (2000) como a teorização que tem como foco as 
questões de identidade, cultura, alteridade, diferença. Essa teorização está fundamentada nos Estudos Culturais, 
nos estudos Pós-Colonialistas, nos estudos Pós-Modernos e Pós-Estruturalistas. 
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liam as atividades escritas no quadro sem a participação dos alunos. Os episódios abaixo 

descritos ilustram essa prática. 

Episódio 3 

A professora chegou às 18h40 na sala de aula sentou e ficou conversando com os 
alunos presentes enquanto aguardava a chegada dos outros alunos. Às 19h 
iniciou a aula colocando um texto no quadro, olhou para os alunos e disse:  

“Copiem o texto, que depois vou fazer uma leitura”.  

Voltou para sentar no birô, as 19h30 levantou e foi ao quadro, chamou a atenção 

dos alunos para  a leitura.  

“Pessoal, vou fazer a leitura do texto, depois vou escrever um 
questionário para ser respondido a partir do texto”. 

Episódio 4 

A professora chegou às 18h40, foi até a secretaria assinar o ponto, voltou para a 
sala de aula, sentou e ficou conversando com os alunos presentes enquanto 
aguardava os demais. Às 19h5 iniciou a aula dizendo para o grupo:  

 

“Vamos trabalhar! Hoje a aula é sobre o corpo humano. Vou 
colocar no quadro um texto que fala sobre as partes do corpo 
humano e quero que vocês copiem”. 

Como os alunos estavam copiando, a professora sentou e foi improvisar o 
planejamento. Às 19h25, a professora levantou e circulou pelas bancas olhando os 
cadernos dos alunos, conversando e orientando. Às 19h50 voltou ao quadro e 
disse:  

 “Olha gente, agora presta atenção que eu vou fazer a leitura do 
texto”.  

Faz a leitura, mas apenas poucos alunos participam, outros conversam e se 
distraem com outras coisas, em seguida escreve a segunda atividade. 

Episódio 5 

A professora chegou às 18h30, foi até a secretaria pegar sua caderneta; conversou 
um pouco com os professores e retornou à sala de aula. Apenas três alunos 
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estavam presentes. A professora cumprimentou todos e se dirigiu ao quadro 
iniciando a aula.  

“Olha gente, nós vamos trabalhar hoje com leitura e interpretação 
de textos. Vou colocar no quadro o texto “Se liga em você”, copiem e 
quando terminarem me avisem para fazermos uma leitura juntos”.  

Foi até o birô improvisar outras atividades no livro didático. Às 19h25, levantou-
se foi ao quadro e fez a leitura sem a participação dos alunos que a ouviram em 
silêncio. 

 Com essas experiências, queremos mostrar como o tempo curricular, que deve ser um 

tempo para o ensino e aprendizagem de professores e alunos, é organizado na prática com 

atividades que não contribuem, como nos diz Souza (2007), para o empoderamento dos 

alunos da EJA, pois se torna um tempo improdutivo porque é desperdiçado de várias 

maneiras, contribuindo  para manter o fracasso escolar desses estudantes. É de fato, um 

processo de regulação do tempo curricular para assegurar os saberes “escolares”, e, 

principalmente aqueles sob o domínio do conhecimento das professoras – Regulando o tempo 

e regulando o conhecimento. 

 Percebemos também que os alunos pareciam não ter consciência da importância da 

permanência e da qualidade desse tempo, pois faziam uma festa quando eram avisados da 

saída mais cedo; perguntavam repetidamente ao professor a que horas iriam sair e, ficavam 

muito inquietos quando percebiam que outra turma já estava liberada. Da mesma forma, com 

relação às atividades, não questionavam, participavam pouco e sempre reclamavam da 

quantidade de exercícios que a professora passava. É possível que a forma de ver dos alunos 

esteja relacionada à maneira como o conhecimento é apresentado sem considerar que o tempo 

de conhecimento do aluno é particular, singular, com modos e ritmos heterogêneos. 

A vivência dessas atividades de forma repetitiva e unilateral por parte da professora 

exclui o aluno do único tempo que ele dispõe para a aprendizagem sistematizada, organizada 

e formal.  
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Todas as essas questões levantadas, são de nosso interesse em termos de compreender 

a organização do tempo curricular na prática pedagógica dessa modalidade de ensino que é a 

Educação de Jovens e Adultos.     

 

3.2. O tempo curricular do ponto de vista dos sujeitos Educativos da EJA   

 

 Entendemos o currículo como uma realidade organizada previamente no processo 

escolar através de princípios didáticos, éticos, políticos e administrativos permeados de 

crenças, valores e poder que se manifestam na prática da escola e da sala de aula na relação 

entre professor e aluno. Tal realidade é uma expressão da organização do tempo das práticas 

pedagógicas vivenciadas com um determinado grupo de sujeitos inseridos em um contexto 

escolar. 

 Consideramos importante saber como os sujeitos da pesquisa da escola campo 

pensam, compreendem e sentem a organização do tempo curricular; quais são os pontos de 

vista que eles têm sobre o tempo curricular, uma vez que são eles os sujeitos da educação que, 

vivenciam o currículo na escola, e, sobretudo, na sala de aula.  

 A aproximação dessas compreensões sobre o tempo curricular, ou seja, os pontos de 

vista desses sujeitos da EJA foram possíveis principalmente pelo uso da entrevista, embora 

tenhamos também opiniões de alunos e professoras reveladas durante o período de observação 

da prática pedagógica. 
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3.2.1. O tempo curricular do ponto de vista dos alunos: tempo de trabalho, tempo                

de família e tempo escolar  

 

A entrevista foi um momento importante para a aproximação com os alunos que nos 

oportunizou a compreender melhor esses sujeitos, suas falas, suas histórias. As questões 

abertas mobilizaram não uma resposta sobre o objeto em si, mas sobre eles e elas nos seus 

tempos sociais. As suas narrativas abaixo apresentadas revelam como eles e elas percebem 

esses tempos: 

“Eu acordo às 6 horas da manhã, falo com a minha mãe e vou 
trabalhar, porque durante esse dia-a-dia para um jovem como eu se 
não tivermos trabalho não seremos nada, as coisas estão difíceis 
para os jovens como eu, por isso, temos que estudar e trabalhar para 
não ficarmos só tomando conta de família, nós jovens temos direito 
de estudar e trabalhar prá a gente ir para frente, ter o nosso futuro. 
O mundo não tem o que dar, por isso é preciso estudar, estudar 
bastante para aprender muitas coisas e depois conseguir trabalhar. 
Meu padrasto passa a semana fora trabalhando e eu fico em casa 
tomando conta da família que é uma responsabilidade, por enquanto 
o homem da casa sou eu, tenho três irmãos, minha mãe não trabalha 
fora só em casa, é muito organizada. Antes de vir para o colégio, 
tomo banho, tomo café, às vezes as pessoas não fazem isso e passam 
mal, muitas vezes não querem dizer, mas é isso, precisamos nos 
alimentar para enfrentar o que vem pela frente”  

(Aluno1, II fase- 21 anos) 

“Esse tempo contribui porque estamos aprendendo muitas coisas, 
coisas que eu não sabia, a gente vem prá escola porque a escola tem 
o que dá, a gente vai estudando vai se formando para fazer 
faculdade, se puder né! Depois arrumar um emprego, trabalhar Se a 
gente consegue um emprego é porque foi através da escola, que é 
muito boa e pode ajudar a gente”. 
                                                          (Aluno1, II fase – 21 anos.) 

“Eu mudei minha vida porque eu era um jovem que não tinha estudo, 
que não sabia ler nem escrever, pela minha idade eu já devia ter me 
formado. Eu desisti de estudar por quatro vezes, mas voltei aos 
estudos para poder aprender porque sem os estudos nós não somos 
nada [...]. temos que respeitar as pessoas, a professora, diretor, os 
alunos, os vizinhos. Aprendi muitas coisas, coisas que eu não sabia e 
não fazia hoje eu faço devido aos meus estudos”  

(Aluno1, II fase-21 anos). 
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“Sou trabalhador rural, acordo às 3h da manhã, às 3h30 tomo café, 
saio às 4hs e às 5h estou no trabalho na Usina Barão de Suassuna, 
pego o meu equipamento e vou para o local de trabalho que é o 
campo, trabalho duas horas porque é com produto químico 
(pulveriza produto químico na plantação de cana de açúcar) 
descanso até as 11h, almoço e as 14h volto para o local de trabalho 
até as 16h, descanso até as 17h volto para casa as 17h40, tomo 
banho, tomo café e chego na escola entre 18h30  e 19h, fico até as 
20h30 – 21h” 

 (Aluno4, II fase - 44 anos). 

“O tempo contribui, porque os assuntos que a professora passa dá 
tempo fazer, eu aprendo muitas coisas que a professora passa, 
aprendi a fazer amizade, considerar e respeitar as pessoas”.                     

 (Aluno 4, II fase 44 anos) 

“Estou mais bem informado, eu digo que antes eu não sabia de nada 
e hoje já leio uma placa de um carro, para a vista do que eu sabia 
hoje eu sei alguma coisa, passo alguma coisa para os meus colegas 
que eu sei e eles não sabem. Eu trabalho com produtos químicos que 
tem o nome no rótulo e hoje eu já leio que não lia antes, digo para os 
colegas que ainda não sabem ler” 

 (Aluno4, II fase-44 anos) 

“O meu tempo eu sempre acho bom, acordo às 4hs da manhã saio às 
5h para o trabalho, lá pelas 7h ou 8h tomo meu café sozinho. 
Trabalho na Usina JB no corte da cana, faço um lanche lá pelas 11h, 
largo entre 13h – 15h, quando chego em casa tomo banho boto 
perfume para  ficar  cheiroso e vou para a casa da minha mãe 
almoçar (mora sozinho) fico por lá andando, conversando com os 
amigos até a hora de vim para o colégio, quando chego do colégio 
vou dar uma volta no bairro, depois vou para casa dormir” 

 (Aluno5, II fase-23 anos) 

“Considero que modificou porque se eu não ficasse estudando não 
sabia o que hoje eu sei como fazer meu nome, contas, ler, escrever. 
Ajudou também a ser servente de pedreiro, colocar tijolo, sentar 
cerâmica, outras coisas, ajudou também a me relacionar melhor com 
as pessoas, fiquei mais calmo, mais obediente eu era muito 
bagunceiro, mas estou mais calmo”.                                                                                       

                                               (Aluno5, II fase – 23 anos). 

“Esse tempo contribui, acho melhor está no colégio do que está no 
mundo para não se envolver com brigas, drogas, essas coisas. É 
melhor está no colégio porque ensina outras coisas que a gente deve 
fazer”.                     

 (Aluno5, II fase 23 anos). 
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 O tempo social para os alunos é visto englobando o seu cotidiano, na casa, no tempo 

dedicado a família, aos lugares, a alimentação; no trabalho relaciona horário de saída e de 

volta para casa e dos alimentos; e de escola tempo dedicado a se preparar para um futuro 

melhor; encontrar um trabalho mais digno. 

“Acordo as 4h45m faço o café do meu filho que vai trabalhar e 
continuo nas atividades domésticas, tomo conta da minha neta de 
seis meses e tenho um ponto de negócio, vendo carvão em casa. Às 
16h40m faço a janta, tomo banho às 18hs para vir para a escola, 
minhas atividades de casa não atrapalha minhas aulas, só falto por 
doença e no dia que faço feira de mês porque fico muito cansada, 
tenho problema de coluna fico muito tempo em pé e a coluna dói 
muito, mas venho para a escola quero ser professora de Português”. 

 (Aluno2, I fase- 55 anos) 

“Com certeza o tempo contribui, eu não sabia escrever, mas lia 
pouco, de fevereiro para cá, aprendi e conheci muitas coisas; não 
tive oportunidade de estudar; fui à escola quando pequena mas, 
quando aprendi a escrever o meu nome, minha mãe (minha mãe 
adotiva) mim tirou da escola para não escrever carta para 
namorado. Em casa pegava o jornal e ia juntando as letras foi assim 
que eu aprendi a ler um pouquinho”                                

                                             Aluna2, I fase – 55 anos) 
 

“A mudança foi boa, eu aprendi muitas coisas, principalmente na 
matemática que eu não gosto, mas aprendi. Melhorei na convivência 
com as pessoas de dentro de casa e fora de casa. A professora é uma 
pessoa muito importante na minha vida, só estudo no próximo ano se 
for com ela”. 

 (Aluna2, I fase- 55 anos) 

“Acordo às 5 horas faço café, arrumo minha filha e mando para a 
escola, me organizo, me arrumo e vou para o trabalho, no trabalho 
faço tudo: lavo, passo, faço almoço e janta, saio as 17horas, vou 
para casa cuido do café, arrumo minha filha, dou café, me arrumo e 
venho para a escola, quando saio da escola chego em casa faço 
almoço, lavo roupa, varro casa, organizo tudo para poder dormir” 

(Aluna3, I fase- 30 anos) 

“Contribui porque eu estou gostando de estudar e aprendi coisas que 
eu não sabia: ler, fazer conta, escrever. Gosto muito da professora 
ela é uma pessoa muito boa”. 

                             (Aluna3, I fase- 30 anos) 
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Para as alunas, o tempo social do trabalho significa, tempo de família, alimentação dos 

filhos, o cuidado e limpeza com a casa; o tempo de trabalho, trabalho em casa de família, 

trabalho na própria casa; o tempo da escola. 

 Em meio às considerações que já fizemos sobre o currículo, na prática pedagógica da 

EJA e a forma como é materializada, identificamos na fala dos alunos como vêem o tempo 

curricular e sua relação à apropriação de conhecimentos, permitindo a construção de novos 

saberes, revelados em tempo de aprendizagem de melhores relações entre as pessoas de suas 

convivências, tempo de aprender a escrever o nome em uma placa e rótulos. 

Vale pontuar que, no momento em que conversávamos sobre essas questões com os 

alunos, percebíamos uma sinceridade, uma alegria e um entusiasmo no semblante de cada um. 

Chamou-nos a atenção, o depoimento do aluno4, da II fase, a felicidade demonstrada em 

poder ajudar os colegas na leitura com os rótulos dos produtos que trabalhavam. Esse é um 

testemunho da atitude de solidariedade desse aluno em relação às dificuldades que o homem 

jovem e adulto traz consigo pela falta de oportunidade que a sociedade lhes negou quando 

criança, jovem e adulto. Essa capacidade de compreender a importância da aprendizagem de 

novos conhecimentos e da forma colaborativa por parte dos alunos justifica a afirmação a 

seguir sobre o aluno da EJA. 

O educador tem que considerar o educando como um ser pensante. É um portador 
de idéias e um produtor de idéias, dotado freqüentemente de alta capacidade 
intelectual, que se revela espontaneamente em sua conversação, em sua crítica aos 
fatos, em sua literatura oral [...] o educando adulto é antes de tudo um membro 
atuante da sociedade. Não apenas por ser um trabalhador, e sim pelo conjunto de 
ações que exerce sobre um círculo de existência” [...]. (PINTO, 1982, p. 83). 

 Nesse sentido, a escola pública na sua organização, no tempo que oferta aos sujeitos 

da EJA, deve se organizar nos princípios de uma prática educacional libertadora, dialógica e 

emancipadora, que trabalhe no tempo curricular conteúdos problematizadores e reflexivos que 

impliquem um desvelamento da realidade onde os estudantes se percebam e atuem como 

sujeitos históricos, críticos e criativos na sua sociedade. 
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3.2.2. O tempo curricular do ponto de vista dos gestores 

 

As observações e as entrevistas também foram importantes momentos para a 

aproximação com os gestores. Assim, pudemos compreender e interpretar, a partir das suas 

ações, suas falas, suas relações com alunos e professores e suas histórias de vida profissional, 

como concebem e organizam na escola campo o tempo curricular para a EJA. Para melhor 

ilustrarmos, descreveremos algumas narrativas. 

 

Tempo de gestão e tempo curricular 

� Diretora 

“Comecei fazendo educação há 23 anos, trabalhando como 
professora de Língua Inglesa; depois recebi o convite para ser 
diretora adjunta dessa mesma escola junto com Janete Ribeiro, onde 
atuei até 2006, tive oportunidade de ver a educação sendo feita fora 
da sala de aula. Depois recebi o convite para ser diretora dessa 
escola Zenóbio Lins. Aceitei. Não conhecia a escola. Foi um desafio 
porque era tudo diferente da escola anterior, mas eu gosto de dirigir 
a escola porque é também fazer educação, conheci as duas esferas 
do ensino: a sala de aula e a gestão, mas o que eu gosto mesmo é de 
ensinar, de estar em contato com os alunos. Também posso dizer que 
hoje eu sei o que é educação, vi o outro lado da educação dirigindo 
sem meios pedagógicos, sem meios administrativos, mas eu gosto. 
Posso dizer que acompanhei o processo da educação. Hoje me sinto 
mais profissional que antes”. 

(Professora D-) 

Na entrevista, a compreensão e concepção da diretora sobre o tempo curricular para a 

EJA é a seguinte: 

“Na nossa escola, seguimos o mesmo tempo curricular para a EJA 
assim como para o Ensino Fundamental que são de quatro horas de 
aula, embora à noite os alunos saiam mais cedo, porque são mais 
cansados e carentes”. Acredito que a organização desse tempo tem 
contribuído para o nível de escolarização dos alunos. Ainda não é da 
melhor forma possível, mas contribui”. 

 (Professora D-) 
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Pela fala da professora diretora, compreendemos que o tempo curricular para a EJA na 

sua concepção deve ser o mesmo tempo ofertado para os alunos do ensino regular e, que sua 

redução se dá pelo fato, não de uma legalidade e legitimidade existente, conforme o Artigo 34 

da LDB, Lei nº 9394/96, mas, é justificado pelo cansaço e carência dos alunos. Nesse sentido, 

o tempo curricular é organizado e materializado em função dessa forma de subjetivar o aluno 

trabalhador como carente e cansado.  

Por um lado, fica evidente que há uma preocupação maior com o estado físico do que 

com a produção e apropriação do conhecimento. Por outro lado, há um reconhecimento e uma 

consciência de que a organização e vivência desse tempo não têm dado conta qualitativamente 

da aprendizagem. Na verdade, o tempo do ponto de vista da gestão, em relação à EJA, está 

associado apenas ao tempo físico ─ aluno da noite, aluno trabalhador cansado e carente. 

� Coordenadora 

Em 2003, fui trabalhar como gestora numa escola do subúrbio da 
cidade, Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, que só 
funcionava com o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série regular, onde 
percebi que havia necessidade de implantar a EJA, conversei com a 
Secretária de educação e aí foi feito todo processo, ela concordou, a 
GRE veio, verificou o espaço aprovou e aí nós começamos a 
funcionar. Toda comunidade abraçou a idéia, muitos alunos foram 
matriculados e funcionamos a princípio com a I e II fases, depois 
com a III e IV fases, tínhamos em média 250 alunos matriculados, 
passei o período de 2003-2004. Foi muito bom porque as pessoas 
que trabalhavam durante o dia tiveram oportunidade de estudar no 
horário da noite. Depois vim para esta escola com a função da 
coordenação pela manhã, mas houve necessidade de vir à noite 
acompanhar a EJA, dando assistência a esse pessoal que é carente, a 
gente não acompanha como deveria ser feito, mas na medida do 
possível, a gente vai fazendo alguma coisa”.  

   (Professora-C).  

 Quanto ao tempo curricular, a coordenadora pedagógica responde: 

“Na verdade, é um tempo que não contribui tanto, porque a escola 
deveria dar o melhor de si, quando falo escola, quero dizer 
professor, ele precisa ser bem preparado, com formação continuada 
para chegar até esse aluno, que é uma clientela diferenciada, 
precisaria ter uma boa formação ou especialização para essa área, 
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para poder contribuir com a aprendizagem desses alunos que sentem 
tantas dificuldades e precisam de ajuda por parte do professor, que 
muitas vezes não tem técnica nem método para lidar com esses 
alunos principalmente os alunos que faltam muito porque moram 
longe, na zona rural. O PPP precisa conter conteúdos para atender 
essa clientela, que é tão necessitada, que trabalha e, muitas vezes o 
profissional não sabe como atender, como tirar as dúvidas desse 
aluno, por isso, ele não aprende como deveria aprender, como ele 
vai passar para a série seguinte, é nesse sentido que o tempo da 
escola não contribui como deveria contribuir”.                                                   

  (Professora-C)  

 Em consonância com a professora D, a professora C também concorda que o tempo 

curricular, como dispositivo pedagógico, não contribui de forma substancial para a 

aprendizagem dos alunos da EJA. Afirma que o Projeto político pedagógico não contempla 

essa modalidade com suas especificidades e necessidades. Defende uma formação específica 

para o professor considerando que poderia desenvolver um trabalho mais qualitativo e 

produtivo com os alunos, enfim, sua concepção de tempo curricular s revela que a escola 

precisa se reorganizar para poder garantir uma educação que promova um melhor nível de 

escolarização para os sujeitos da EJA e nessa organização está relacionada a formação dos 

professores. De fato, uma formação específica para o professor de EJA é uma reinvidicação 

reconhecida no debate educacional: 

Há um entendimento pelo NUPEP/UFPE da importância na formação do/a 
professor/a do conhecer a modalidade de ensino em que atua, do conhecer os 
saberes eleitos dessa modalidade, isto é, conhecer não só a área educacional na qual 
atua ou o que precisa ensinar, mas conhecer os princípios teóricos que justificam, 
explicam esse objeto de saber/poder/ser de ensino, ou seja, tomar como ação 
permanente do/a educador/a o exercício da teorização sobre sua própria prática. 
Teorização essa que dê conta das dimensões epistemológica, pedagógica e didática 
da educação. (CARVALHO e SOUZA, 2006, p. 237). 

� Diretor-adjunto 

“Na área de educação meu primeiro trabalho foi como professor 
contratado na Escola Estadual Eraldo Campos com a disciplina 
História e Geografia por quatro anos, depois fui convidado para 
trabalhar no Aplicação Colégio e Curso com a disciplina  História, 
fiz parte do pré-vestibular também na SOESE/FAESC, trabalhei na 
Escola José Ramos em Frexeiras, trabalhei na escola da Usina 
Barão de Suassuna e em 2004 fui convidado pelo atual prefeito para 
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ser diretor adjunto com a professora Rosângela, depois com a 
professora Graça Miranda”.                                                 

(Professor D-A) 

Quanto ao tempo curricular, o diretor-adjunto afirma: 

“O tempo curricular, levando em consideração o Projeto político 
pedagógico e também as condições do nosso aluno, está organizado 
e passa por fragmentações em virtude de nossa realidade. O tempo 
curricular está organizado dentro do PPP, mas, quando vamos para 
a realidade, é muito diferente. Há uma diferença entre prática e 
realidade, mesmo assim, o tempo curricular vem contribuindo com a 
educação dos alunos da EJA, modificando sua maneira de ser, de 
pensar. Esse tempo curricular precisa ser melhorado, menos 
fragmentado. Me sinto muito feliz de poder participar dessa mudança 
na vida desses alunos da noite”                                     

  (professor D-A) 

 Como vimos, na concepção desses sujeitos está explícito que o tempo curricular na 

sua organização contribui para a aprendizagem e para a formação dos estudantes, mas é 

notável conforme os depoimentos que não esteja sendo suficiente primeiro: pela sua redução, 

ou seja, pelo não cumprimento da permanência conforme o horário destinado para o turno da 

noite, segundo, justifica-se pelas condições físicas e culturais dos alunos e pela própria 

organização e materialização dentro da escola. Mais uma vez, fica explícito que a organização 

do tempo curricular, no contexto da escola e da sala de aula, é pensada e regulada em função 

do cansaço e da carência cultural, ficando a ausência de um compromisso ético e político com 

as necessidades dos bens simbólicos, bem como de outros conhecimentos que contribuem 

para a formação do ser humano.  

A esse respeito, vejamos a seguinte afirmação: 

[...] não usar o “tempo” quantitativa/qualitativamente é uma prática cotidiana 
escolar [...] é uma forma de não atender aos sujeitos educandos que estão no seu 
interior e que procuram nessa instância sócio-educacional oportunidade para se 
apropriar do saber, já sistematizado e apropriado por outros, predominantemente, 
de outra classe social (SANTIAGO, 1990, p. 54). 

Em síntese, o tempo curricular é um dos elementos constitutivos da organização do 

trabalho pedagógico, do conhecimento escolar, que no contexto da escola campo de pesquisa 
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há uma necessidade de reorganização e ressignificação do tempo curricular. Portanto, se a 

escola como uma esfera pública democrática [tomando a expressão de Giroux], não cumprir 

com as finalidades e funções para com os alunos das classes menos favorecidas esse tempo 

curricular ora posto continuará negando as possibilidades de práticas educativas mais 

humanizadoras que favoreçam modos de aprendizagem e de luta mais conscientes, mais 

críticos e mais interventivos. 

 

3.2.3. O tempo curricular do ponto de vista das professoras 

 

A entrevista enquanto instrumento complementar foi de grande importância para nos 

aproximarmos das compreensões das professoras a respeito do tempo curricular, mas foram as 

observações na sala de aula que nos possibilitaram uma maior aproximação dessa 

compreensão, bem como dos sentimentos e valores expressados por elas sobre o tempo 

curricular. Iniciaremos mostrando o perfil e a trajetória profissional, em seguida 

descreveremos e analisaremos os depoimentos e episódios de sala de aula. 

 

Tempo da professora, tempo da aula 

 

� Professora I fase 

“Iniciei como professora numa escola particular ensinava do pré ao 
alfa, logo depois comecei a ensinar com contrato cargo 
comissionado, assumi a direção de uma escola municipal por 12 
anos de pré a 4ª série, depois voltei para uma sala de aula na Escola 
Municipal Tancredo Neves por três anos, depois fui transferida para 
a Escola Bela Vista, trabalhei com o ensino regular. Em janeiro de 
2008, meu contrato foi renovado para trabalhar nessa escola com a 
turma da I fase da EJA”.  

 (Professora I fase) 
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“No meu entendimento, sempre dividi o tempo curricular em dois 
momentos: o primeiro momento para uma disciplina e o segundo 
momento para outra disciplina. [tempo disciplinar] Gosto de 
trabalhar com roteiro preparo o que vou fazer com flexibilidade. Eu 
acredito que fica cansativo se fizer apenas uma atividade”.  

   (Professora I fase) 

 “Considero também que esse tempo contribui para a aprendizagem 
dos alunos, porque o tempo que eu coloco é um tempo cabível para 
os conteúdos selecionados”. 

 (Professora I fase) 

 Compreendemos que para a professora o tempo curricular é o tempo disciplinar, 

tempo da organização de conteúdos, matérias ou componentes curriculares Saviani (2000, p. 

30).  O tempo do trabalho na sala de aula que a professora divide com duas disciplinas, em 

dois momentos, um antes do intervalo e outro após o intervalo, é o tempo planejado com os 

conteúdos selecionados.  

 Ao ouvir o depoimento da professora, associamos sua prática de sala de aula, de forma 

a ver melhor essa compreensão do tempo curricular. 

  

Episódio 6 

 

Disciplina: Língua Portuguesa / Matemática 

Assunto: Masculino e feminino / Adição e subtração 

Cheguei à sala de aula às 18h50, já encontro a professora sentada no birô 
corrigindo cadernos da atividade anterior, cada aluno mostrava o seu caderno e a 
professora corrigia o que está certo ou errado. Esta atividade leva 30 minutos 
(Tempo da correção individual). 

Às 19h20 quando a professora foi ao quadro e anuncia a primeira atividade da 
aula: (tempo da cópia e do silêncio). 

“Pessoal, vou escrever um texto no quadro: O palhacinho azul. 
Copiem que depois a gente vai ler”.  
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A professora voltou a sentar no birô, enquanto os alunos copiam. Às 19h50, ela 
olha para o aluno M e diz:  

“Manoel, por que você não veio ontem? Senti sua falta, vocês dizem 
que MG é bonito, eu acho M”.  

Os colegas sorriem e olham para MG que meio sem graça fingia não ter percebido 
e escutado nada. (Tempo de elogio e afeto).  
 São 19h55m, a professora volta ao quadro e retoma o texto, pede para cada aluno 
ler uma frase ou uma palavra. A aluna P disse: 

“Sei não professora!” 

 A aluna MJ lê a palavra Viroquinha, MG lê Viroca lá. Em seguida a professora 

pede para que todos leiam coletivamente, poucos lêem, mas ela ficou contente ao 

ouvir a leitura e disse:  

“Cândida, quando eu comecei a trabalhar com essa turma fiquei 
muito triste porque ninguém sabia ler, hoje o resultado é outro”. 
(Tempo de satisfação)  

A aluna G diz: 

“Professora, eu não sabia fazer meu nome, hoje eu sei, isso é o que 
me alegra”. 

 Às 20h15, a professora escreve a segunda atividade no quadro.  

“Pessoal, vou escrever outra atividade, um questionário para vocês 
responderem a partir do texto”. 

Volta a sentar no birô (tempo da cópia e do silêncio). 

Às 20h30, tocou para o intervalo (Tempo do descanso). Como de costume, alguns 
alunos saíram, pegaram a merenda e voltaram para a sala de aula; outros ficaram 
conversando com os colegas e com a professora. 

São 20h45, a professora levantou-se foi ao quadro e disse:  

“Vou chamar A para responder as questões no quadro, vocês vão respondendo e 
corrigindo ao mesmo tempo”. 
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São 21h, a professora escreve três atividades para casa envolvendo adição e subtração. 

Quem termina mostra o caderno sendo liberado para casa. 

Episódio 7 

Disciplina: Ciências da Natureza / Língua Portuguesa 

Assunto: Os alimentos / Separação de sílabas 

 A professora iniciou a aula às 18h50, escrevendo um texto no quadro sobre os 
alimentos e um exercício para ser respondido a partir da leitura do texto. Olha 
para os alunos e diz: 

“Hoje nós vamos estudar sobre os alimentos que são importantes 
para a nossa vida. Vamos fazer uma leitura coletiva. Depois vocês 
copiem o texto e respondam as questões do exercício”. (tempo da 
cópia) 

Apenas a aluna J fez a leitura com a professora. Os demais ficaram ouvindo, em 
seguida, todos copiaram em silêncio; não houve perguntas, dúvidas ou 
questionamentos. Às 19h20, a professora passou pelas bancas, observando e 
orientando a atividade, voltou ao quadro e pediu que a aluna J respondesse às 
questões para toda a classe. Essa aluna é a que melhor domina a leitura. Logo 
depois a professora fez a leitura das respostas para toda a classe. 
Às 19h50, a professora escreve a terceira atividade, se volta para os alunos e diz: 

“Prestem atenção! Vocês vão contar e separar o número de sílabas 
das palavras escritas no quadro, essa atividade é de Português”. 

Após dez minutos, a professora começa a responder com a participação e interesse 
dos alunos, olha os cadernos, chama a atenção para os erros. São 20h20min toca 
para o intervalo. 

“Olha gente no próximo ano vocês vão para a segunda fase, por isso, 
precisam aprender a ler e escrever direito”. 

Às 20h35, terminou o intervalo e os alunos voltaram para a sala de aula. A 
professora retoma o assunto com a participação e interesse dos alunos (tempo de 
aprendizagem). Às 20h50, terminou a aula. 

A fala e a prática da professora revela um modelo de currículo ainda tradicional em 

que o tempo curricular torna-se mais compartimentado e hierarquizado pela divisão 

disciplinar muitas vezes sem coerência entre elas.  Na sua compreensão, o tempo curricular é 
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o tempo planejado em divisões pelo professor para ser materializado na sala de aula nas 

formas de conteúdos que correspondem às disciplinas selecionadas para o trabalho do dia 

letivo. Sobre isso vejamos a seguinte afirmação: 

A organização do tempo do conhecimento escolar é marcada pela segmentação do 
dia letivo, e o currículo é, conseqüentemente, organizado em períodos fixos de 
tempo para disciplinas supostamente separadas. O controle hierárquico utiliza o 
tempo que muitas vezes é desperdiçado e controlado pela administração e pelo 
professor. (VEIGA, 1995, p. 26) 

Nesse sentido, compreendemos que, na prática pedagógica e, sobretudo, na prática 

docente, quanto mais dividido e compartimentado for o uso do tempo curricular, mais 

fragmentadas e ritualizadas serão as relações sociais, que por sua vez também reduziram as 

possibilidades da efetivação de um tempo integrado e sistematizado que oportunize um ensino 

de melhor qualidade para os estudantes da EJA. 

� Professora II fase 

“Eu comecei na minha escola particular, em 1999, trabalhando do 
maternal até a alfabetização e continuo até hoje. Este ano de 2008 
fui contratada para trabalhar nessa escola com a EJA II fase, é 
minha primeira experiência, fiquei muito nervosa porque não sabia 
que ia enfrentar uma classe com trinta e quatro homens e cinco 
mulheres, com eles eu também aprendi, eles trouxeram as 
experiências de vida deles. Não recebemos material didático para 
trabalhar, a deficiência deles é grande porque eles são da 
agricultura, da zona rural. Convidei mais ou menos uns oito alunos 
para dar reforço na minha escola sem pagar nada, mas eles não 
foram por causa do trabalho. Trabalhar com a EJA foi uma 
experiência nova que gostei, foi um novo desafio”. 

Observamos que essa professora, diferentemente da professora da I fase, não revelou 

no primeiro momento um conhecimento sobre o tempo curricular. Quando entrevistada sobre 

o assunto usou de subterfúgios ao dizer:  

“Saio pesquisando livros de várias séries para trazer o melhor para 
eles, agora, no final do ano, consegui uma coleção da EJA que fiz as 
provas com eles. Eu tinha conseguido um rendimento de 80% ou 
90% porque o livro é bom em gramática, em textos, em todos os 
sentidos, ele tem todas as matérias, consegui emprestado com uma 
colega minha”. 
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Após ouvir seu depoimento, tentamos, mais uma vez, que ela nos falasse seu ponto de 

vista sobre o tempo curricular, após alguns minutos de silêncio, ela nos diz: 

“Sobre o tempo curricular, eu acredito que ele contribui para a 
aprendizagem dos alunos, porque eu oriento para que eles não faltem 
às aulas, sejam assíduos e que realmente aprendam; seja alguém na 
vida; que com essa aprendizagem tenham algum lucro, aprendam a 
fazer seu nome, fazer contas que é uma coisa cobrada lá fora para 
fazer teste por aí, para concurso público”. 

 Compreendemos que na sua fala expressa uma concepção sobre tempo curricular 

demonstrando uma preocupação em como selecionar os conteúdos disciplinares dando um 

tempo específico para trabalhar com os alunos. Tem consciência das suas especificidades e 

peculiaridades como sujeitos jovens e adultos, tal como está revelado na descrição dos 

episódios.  

 

Episódio 8 

 

Disciplina: Língua Portuguesa /matemática 

Assunto: Separação de sílabas/ Subtração  

A professora chegou às 18h45 foi até a secretaria assinar o ponto, depois se dirige 
à sala de aula, cumprimenta os alunos; foi até o birô abre o livro didático (Tempo 
da improvisação do planejamento) em seguida foi para o quadro onde escreve um 
texto e três questões para serem respondidas a partir do texto, voltou a sentar no 
birô. (Tempo da cópia) Olhou para os alunos e disse: 

“Pessoal, vamos escrever o texto que está no quadro e depois 
responder as questões, prestem atenção para responder direito”. 

Os alunos JP, JA e E terminam de copiar e vão sentar perto da professora para 
responder, os outros ficam conversando sem o menor interesse. 

Às 19h30, a professora se levantou e foi explicar o assunto, dizendo como devem 
ser respondidas as questões e escreveu outro exercício: separar as sílabas de 
algumas palavras do texto. O aluno JA reclamou:  
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“Professora, a senhora escreve demais, não dá nem tempo terminar 
um que já tem outro, assim, a gente não aprende direito”. 

A professora voltou a sentar e olhar o livro marcando outras atividades. (Tempo 
da improvisação do planejamento) Os alunos JP e E se aproximam do birô, ficam 
com a professora respondendo as atividades, os outros ficam copiando ou 
conversando assuntos que não são da aula. 

Às 20h15, a professora percebendo o barulho e a inquietação da turma, levanta, 
olha para os alunos e diz: 

“Conversando desse jeito não dá! Façam silêncio e respondam o 
exercício”. 

A professora volta a sentar no birô e olha para os estudantes com reprovação. 
Uma aluna pede silêncio e reclama da turma, mas é motivo de piadas e risadas, 
mas em seguida se estabelece o silêncio e todos procuram se interessar pela aula, 
pelas atividades postas no quadro, é um tempo de silêncio que a professora 
consegue dar alguma explicação. 

Às 20h25, tocou para o intervalo, (Tempo do descanso) apenas três alunos saíram, 
alguns ficaram com a professora e outros foram para o quadro tentar responder. 
(Tempo de aprendizagem) 

Às 20h40, acabou o intervalo, os alunos voltaram para a sala de aula, a professora 
não retomou as atividades; foi ao quadro e escreveu a atividade para casa, duas 
questões de separação de sílabas e duas de Matemática envolvendo adição e 
subtração. Às 20h50, todos foram liberados, porque a aula terminou.  

Episódio 9 

Disciplina: Língua Portuguesa/ Matemática 

Assunto: Substantivo comum e encontro vocálico/ Figuras geométricas 

A aula iniciou às 19h e a professora não retomou a aula anterior; não estabeleceu 
um diálogo, uma conversa, cada aula é descontextualizada e sem sequência, a aula 
é sempre iniciada com uma atividade para copiar.  Um texto é copiado no quadro 
com o tema “O doce”, em seguida alguns exercícios envolvendo substantivo 
comum, encontros vocálicos e separação de sílabas. (Tempo da cópia e do 
silêncio)  

A professora diz que vai até a secretaria, olhando para os alunos recomenda: 
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“Por favor! Copiem e respondam o exercício, quando eu voltar 
quero todo mundo trabalhando”. 

Após dez minutos a professora voltou, sentou no birô e fica folheando o livro 
didático. (Tempo da improvisação do planejamento) 

Às 19h35, a professora voltou ao quadro e escreveu a terceira atividade, apaga as 
anteriores sem discussão, sem diálogo e sem respostas, olha para o grupo e diz:  

“Copiem que eu quero escrever outro exercício”.  

Nesse momento o aluno JK mostrou-se aborrecido e fala: 

“Professora se a senhora escrever mais eu vou embora! É muita 
tarefa, agente fica cansado”.  

O aluno JA também fala:   

“Professora, explique o dever para a gente entender melhor”. 

A professora foi ao quadro explicar as questões, embora não consiga porque alguns 

alunos atrapalham, conversando, assoviando, sorrindo, esse comportamento deixa os alunos 

incomodados e eles pedem à professora para fazer alguma coisa.  

“Professora, mande quem não quer nada para casa, está 
atrapalhando a aula”.                        

 (Aluno JK) 

“Assim a gente não pode aprender com os colegas atrapalhando”.                                
    (Aluna M) 

A professora olha para os alunos reprovando o comportamento e continua 
explicando as questões. 

Às 20h05, a professora escreve mais duas questões, todos reclamam porque é 
muita tarefa. (Tempo da cópia)  

Às 20h20, a professora escreve a tarefa do para casa; Matemática/ figuras 
geométricas, após desenhá-las no quadro pergunta aos alunos: 

“O que é figura geométrica”?  

O aluno JA responde: 
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                 Nunca ouvi falar! 

O aluno diz:  

                                                                           “Diga professora o que é, eu não sei!”. 

A aluna M responde:  

“É um círculo, não é professora”? 

A professora afirmou que sim. Às 20h35, tocou para o intervalo (Tempo do 
descanso) alguns alunos saem outros ficam copiando.  São 20h55, todos estavam 
na sala copiando a atividade para casa, quando a professora disse:  

“Pessoal, quem for terminando pode ir embora”.  

Às 21h a professora deixou a sala de aula acompanhada por dois alunos. 

    As observações da prática em sala de aula nos mostraram que a organização das 

atividades a serem vivenciadas no tempo curricular da sala de aula das referidas professoras é 

por disciplina isolada Cada conteúdo é exposto e discutido de forma descontextualizada, sem 

uma sequência lógica de continuidade, diálogo e reflexão do que está sendo vivenciado. Dessa 

forma, a organização do tempo curricular da escola mostra-se como sendo uma construção 

individual, cada professora faz o seu planejamento, organiza o seu tempo curricular de aula 

privilegiando formas e conteúdos disciplinares e instrumentais e atividades como a copia e os 

questionários em detrimento do diálogo, da reflexão, do questionamento, da construção e 

produção coletiva. 

 Paulo Freire nos ajuda a problematizar essas compreensões das professoras quando 

diz: 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” 
a que o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
espacializada, mecanicista compartimentada, mas nos homens como “corpos 
conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode 
ser a do depósito de conteúdos, mas a problematização dos homens em suas 
relações com o mundo (FREIRE, 1983, p. 77). 



 99 

O autor é enfático ao se referir aos conteúdos trabalhados para uma educação 

libertadora e transformadora na EJA. Reafirma que tais conteúdos precisam ser selecionados, 

organizados e materializados de modo que possibilitem aos sujeitos uma aprendizagem por 

meio da conscientização e da problematização, elementos relevantes e necessários para que os 

estudantes possam melhor compreender o seu mundo, os seus problemas criando condições 

de superação e intervenção. Assim, nos parece que a escola e o professor podem também se 

beneficiar com essa forma de pensar o currículo de Freire de forma a oportunizar ao aluno da 

EJA alcançar consciência crítica de si e de seu mundo para atuar como sujeito ativo e 

produtor.    

 

3.3. Os dispositivos pedagógicos da prática e o tempo curricular 

  

Como já dito no capítulo II, fomos buscar compreender e interpretar a partir dos textos 

o que eles nos revelam sobre a organização do tempo curricular na escola campo de pesquisa. 

Entendemos que uma análise do projeto político pedagógico nos dará subsídios para 

interpretarmos e descrevermos as intencionalidades político-pedagógicas da escola para com a 

formação dos sujeitos que nela estão inseridos. 

  

3.3.1. O tempo curricular no projeto político pedagógico da escola campo de pesquisa  

 No sentido etimológico, “o termo projeto vem do latim projectu, particípio passado 

do verbo projicere, que significa lançar para diante. Plano, intento, desígnio. Empresa, 

empreendimento. Redação provisória de Lei. Plano geral de edificação” (FERREIRA, 1975 

apud VEIGA, 1995, p. 15).  

Com essa citação, Veiga mostra um conceito de projeto que ajuda a organizar uma 

ideia sobre o conceito de projeto político pedagógico analisado nesta dimensão dispositivo da 
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organização do tempo curricular. Nesse sentido, podemos afirmar que ao se construir um 

projeto para uma escola, se está planejando conteúdos intencionais para a realização de um 

fazer pedagógico para um determinado grupo ou classe social. Como nos diz Veiga (idem), 

estamos nos lançando para adiante, com base no que temos e no que queremos, buscando o 

que consideramos possível para uma educação de qualidade. 

Reafirmamos, diante do exposto que o projeto da escola é um elemento chave para 

compreendermos a prática pedagógica que se concretiza no tempo curricular, por isso 

descreveremos o que vimos no referido documento que se constitui como a espinha dorsal 

estruturante do trabalho pedagógico. 

O projeto político pedagógico10 da escola campo de pesquisa foi construído, no 

segundo semestre de 2008, para ser vivenciado até 2010, como uma ação consensual e 

coletiva dos sujeitos envolvidos no processo educacional. Expressa uma preocupação com a 

melhoria do ensino-aprendizagem, tendo como desafio a formação de cidadãos e cidadãs 

críticos, participativos para melhor se inserir na sociedade e no mercado de trabalho (PPP, 

2008, p. 1). 

O conceito de escola aparece nesse dispositivo como um espaço para construção 

significativa do saber, não devendo ser apenas baseado em conteúdos isolados, mas num 

currículo que contempla uma metodologia dinâmica e contextualizada que possibilita a 

participação dos alunos como principais sujeitos do processo, bem como professores, 

funcionários e comunidade para o êxito do trabalho desenvolvido. Ilustraremos mais adiante 

com alguns depoimentos o ponto de vista dos gestores sobre o tempo curricular no Projeto 

Político Pedagógico (PPP). 

Esse projeto traz como principal desafio formar cidadãos e cidadãs críticos, 

participativos e com competência para melhor se inserir na sociedade e no mercado de 

                                                 
10 Sobre o Projeto Político Pedagógico, cf. Anexo A. 
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trabalho. Fundamenta-se, esse projeto na LDB Lei de nº 9394/96 e nos PCN Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Faz um breve histórico da escola desde sua fundação culminando com 

dados quantitativos em relação a sua organização por turno e modalidade de ensino e número 

de funcionários. 

Apresenta uma visão de homem, de cultura e de educação, fundamentada nos 

paradigmas da sociedade neoliberal e globalizada, destacando o conhecimento como 

ferramenta principal para a superação dos desafios presentes e construção de um projeto 

social equitativo e humanizador.  

 Os fundamentos que sustentam a organização político-pedagógica do trabalho são: 1- 

Éticos pedagógicos, onde discutem a função da escola em relação às questões político-sociais, 

aos valores éticos democráticos e ao tratamento na seleção e formas e conteúdos. 2- 

Epistemológicos, defendem a construção do conhecimento na concepção de aprendizagem 

sociointeracionista, justificando o papel do professor como mediador na construção e 

ampliação do conhecimento do aluno. 3- Didático pedagógico, considerando identidade, 

diversidade e autonomia como aspectos importantes e essenciais para uma educação que 

possibilite ao indivíduo na sociedade melhor inserção política, cultural e social. 

 O projeto apresenta como missão a formação de crianças, valorizando o seu 

conhecimento, considerando suas dúvidas e inquietações, promovendo situações de 

aprendizagem que favoreçam a construção de uma identidade como sujeito histórico e social.  

 O projeto apresenta os seguintes objetivos: 

1. Construir um ambiente no qual a escola seja um espaço de reflexão, organização e 

atuação de todos os que a envolvem para que, em consonância pedagógica e 

administrativa, definam-se metas e ações que favoreçam o ensino-aprendizagem, a 

autorrealização e a ascensão intelectual, colocando o aluno como eixo central desse 

processo, formando cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade social;  
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2. Oportunizar uma aprendizagem significativa para uma participação ativa e 

transformadora na sociedade, promovendo eventos que conscientizem os pais da 

importância de tê-los como parceiros na escola;  

3. Fortalecer a sistematização dos conhecimentos científicos através de projetos didáticos 

interdisciplinares resgatando os valores interpessoais (solidariedade, superação do 

autoritarismo, participação responsável, comprometimento frente aos desafios e 

contradições), como também, os valores éticos e morais através de movimentos que 

possibilitem a participação conjunta. 

 No PPP, são identificadas e selecionadas como Projetos Setoriais as disciplinas que 

compõem a matriz de referência curricular do Ensino Fundamental com seus respectivos 

objetivos, metodologia, conteúdo, especificidade e avaliação. 

 Nas considerações finais, a escola é identificada como um espaço para momentos de 

debates e construção do conhecimento com a participação de todos os sujeitos que nela estão 

inseridos. O aluno deve ser considerado o principal sujeito do processo ensino aprendizagem 

e a prática pedagógica deve buscar atender às exigências da atual sociedade formando 

indivíduos consciente, autônomo e participativo. 

 Assim, percebemos que o tempo curricular, no projeto político pedagógico da escola 

campo de pesquisa, mostra uma organização na prática pedagógica, que se concretiza na 

relação professor–aluno, através dos conteúdos selecionados nas disciplinas que compõem a 

matriz de referência curricular, dessa forma, o tempo é aquele destinado no horário da aula de 

cada professor com sua turma. 

A análise desse documento nos permite afirmar que no discurso oficial da escola a 

EJA não foi privilegiada. Observa-se que não há uma orientação voltada para essa modalidade 

que contemple no currículo essa escolarização e suas especificidades. O projeto da escola é 
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pensado e destinado para as crianças do ensino regular, conforme já citado, a missão da 

escola é formar crianças. Em nenhum momento no documento se faz referências a EJA.  

Esse fato, nos mobilizou para na entrevista, instrumento complementar da pesquisa, 

buscar entender essa lacuna em relação a EJA no PPP. Apresentaremos a seguir as reflexões 

de gestores sobre o PPP. 

“Temos o PPP que está sendo elaborado e será apresentado, nele 
nós temos itens que vai melhorar esse tempo curricular, em especial 
para os alunos da EJA que são especiais em todos os aspectos, 
pessoas carentes de tempo de afeto, de recursos, de aprendizagem. O 
nosso PPP vem dinamizar as aulas para que a aprendizagem seja 
melhor. Nós temos preocupação com essa clientela que apresenta 
muita evasão, cansaço, repetência e falta de estímulo”.                       

     (Professora D) 

      De uma forma mais enfática, a professora ainda nos diz: 

“O nosso PPP vem contemplar algumas melhorias em nível 
curricular para melhorar a EJA”. 

(Professora D). 

Através desses pontos de vista de gestores administradores, observamos o 

reconhecimento da relevância ao PPP como instrumento para organização do tempo curricular 

da EJA, embora, não corresponda ao que de fato está no documento. Em outras palavras, o 

que pensam em termos de efetivação para o tempo curricular destinado a EJA é muito mais 

um desejo de aperfeiçoamento do PPP, ou pode ser entendido como uma forma de mostrar 

uma preocupação com a EJA.  

“Para mim o projeto político pedagógico é um documento 
importante que toda escola deve ter. Nós temos, mas precisa ser 
melhorado no tempo curricular da EJA para contribuir melhor com a 
formação e inclusão desses alunos na sociedade”.                                     

 (Professor D-A) 

“Vejo o PPP voltado para os alunos da EJA, mas ainda falta muita 
coisa para funcionar melhor. Vejo o PPP como um saldo positivo, 
pois todas as escolas estão construindo o seu para funcionar melhor. 
O tempo curricular está organizado dentro do PPP, mas quando 
vamos para a realidade é muito diferente, há uma diferença entre a 
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prática e realidade, mesmo assim, o tempo curricular vem 
contribuindo com a educação dos alunos da EJA, modificando sua 
maneira de ser e de pensar”.                             

                                                          (Professor D-A) 

“No projeto político pedagógico esse tempo precisa ser melhorado, 
menos fragmentado, mas já é um bom começo com as escolas 
construindo o seu PPP. Para mim é um grande avanço na educação 
e na EJA”.                  

  (Professor D-A) 

 De forma diferente, a gestora que tem maior proximidade com o cotidiano 

pedagógico, assim, se pronuncia: 

“Na verdade, é um tempo que não contribui tanto, porque a escola 
deveria dar o melhor de si, quando falo escola, quero dizer 
professor, ele precisa ser bem preparado, com formação continuada 
para chegar até esse aluno, que é uma clientela diferenciada, 
precisaria ter uma boa formação ou especialização para essa área, 
para poder contribuir com a aprendizagem desses alunos que sentem 
tantas dificuldades e precisam de ajuda por parte do professor, que 
muitas vezes não tem técnica nem método para lidar com esses 
alunos principalmente os alunos que faltam muito porque moram 
longe, na zona rural. O PPP precisa conter conteúdos para atender 
essa clientela, que é tão necessitada, que trabalha e, muitas vezes o 
profissional não sabe como atender, como tirar as dúvidas desse 
aluno, por isso, ele não aprende como deveria aprender, como ele 
vai passar para a série seguinte, é nesse sentido que o tempo da 
escola não contribui como deveria contribuir”. 

 (Professora-C)  

“Acho que a própria escola não dá muita atenção, não prioriza, não 
dá espaço a Educação de Jovens e Adultos. O Estado, o Município, o 
MEC, sei lá! Acho que não se preocupam com essa clientela. Esses 
alunos não têm condição de sair da escola formado, falta material, 
estrutura, condição para lidar com essa clientela. Quando falo dessa 
condição não é só o professor, sei que ele é formado para isso, mas 
falta mais formação para ele saber trabalhar melhor com o aluno, 
que chega cansado, atrasado e sem ânimo, por isso, precisa 
encontrar um ambiente mais estruturado. Na verdade, acho que o 
Estado, o MEC, não sei direito, deveria ter um olhar diferente para a 
EJA que é especial, que precisa de mais cuidado, só assim, o tempo 
curricular seria mais proveitoso para a aprendizagem dessa 
clientela.” 

(Professora C) 
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Na sua compreensão, a professora justifica que a escola não contribui como deveria 

para elevar o nível de escolarização desses sujeitos, pois não vem cumprido sua função 

político-pedagógica de forma significativa pelos arranjos do projeto político pedagógico e 

pelo tempo curricular. Considera, contudo, que a escola não pode dar conta desse 

compromisso sozinha.  

 E ainda acrescenta: 

“A escola não está ilhada, sofre influências externas que são 
decisivas na sua organização estrutural e pedagógica”.   

Desse modo, compreendemos que sua fala revela um entendimento a respeito das 

intencionalidades e interesses das políticas públicas na nossa sociedade que refletem no 

trabalho da organização curricular para a EJA.   

O projeto político-pedagógico não visa simplesmente a um rearranjo formal da 
escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. Vale acrescentar, ainda, 
que a organização do trabalho pedagógico da escola tem a ver com a organização 
da sociedade. A escola nessa perspectiva é vista como uma instituição social, 
inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as determinações e 
contradições dessa sociedade (VEIGA, 1995, p. 17). 

 Pelas falas expressadas, compreendemos que os gestores entendem o PPP como um 

documento que todas as escolas precisam ter para direcionar as práticas, principalmente na 

sala de aula, entendem também que ele organiza e regula o tempo curricular da EJA. 

Consideram que é um tempo positivo, que contribui para educação e aprendizagem, mas 

defendem que sua permanência não sobrecarregue os alunos. Em nossas observações, foram 

vários os momentos no campo que escutamos a equipe gestora dizer que a aula não deveria ir 

até às 21h30 ou 22h porque os alunos são especiais, carentes, sem ânimo e cansados, sendo 

essa última uma categoria muito forte presente no discurso dos sujeitos gestores.  

 É importante entender que o tempo no discurso dos gestores é regulado pelo cansaço 

dos alunos e, nesse sentido, sua materialização implica uma redução de tempo das atividades 
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vivenciadas na escola e dentro da sala de aula. Em diversos momentos na escola campo 

presenciamos a redução desse tempo curricular. 

 Essa concepção dos gestores revela uma cultura de que o tempo curricular ofertado 

para os estudantes da EJA deve “respeitar” o cansaço e a carência que trazem consigo, essa 

postura reduz a sua permanência podendo trazer implicações para a qualidade da 

aprendizagem. 

  O projeto busca um rumo, uma direção, tem uma ação intencional com sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente, por isso, regula o tempo curricular 

oferecido na prática aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Assim, “o tempo é um 

dos elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico” (VEIGA, 1995, p. 25).  

E corroborado pela afirmação de Santiago (1990), quando nos diz que o tempo 

curricular é uma situação real no contexto da escola e da sala de aula onde se concretizam as 

relações pedagógicas. 

3.3.2. As cadernetas e o tempo curricular 

  

Em nossas análises documentais, observamos que nas cadernetas um dos dispositivos 

da organização curricular do trabalho pedagógico das professoras da escola campo de 

pesquisa, se constitui em um documento que contempla um agrupamento de registros que vai 

desde o calendário escolar ao planejamento didático. Este documento é entregue nas escolas 

no segundo bimestre do ano letivo em curso pela Secretaria de Educação do município de 

Escada-PE. 

A sua organização está voltada para o Ensino Fundamental de nove anos regular, não 

há nenhuma especificidade para os registros da EJA. O calendário escolar vem como 
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introdução organizando e regulando os meses e os dias letivos que devem ser cumpridos ao 

longo dos quatro bimestres11. 

Na caderneta, as professoras acompanham e regulam a vida escolar dos seus alunos 

através de alguns elementos: a chamada, registro das presenças e ausências no cotidiano do 

tempo curricular da sala de aula. No final do ano, é feito o percentual de frequência que 

resulta na aprovação, recuperação ou reprovação do aluno, inclusive, jovens e adultos. Outro 

elemento é o registro das notas, obtidas através dos trabalhos avaliativos, para cada aluno um 

espaço que é preenchido de acordo com o seu nível de desempenho nas disciplinas 

trabalhadas. Há também um espaço destinado para o registro de observações sobre o aluno 

como forma de acompanhamento da sua aprendizagem, bem como de outras situações que a 

professora considere importantes e necessárias. 

Para o controle da materialização do tempo curricular, as professoras registram 

diariamente as disciplinas, as formas e os conteúdos vivenciados com suas turmas, esse 

registro permite observar e acompanhar o planejamento diário, bem como a garantia e o 

cumprimento dos dias letivos. 

O planejamento, organizado pelas professoras contempla e agrupa conhecimentos em 

todas as áreas destinadas ao Ensino Fundamental, no entanto, percebemos a falta de uma 

seleção de conteúdos específicos para a modalidade da EJA, cujos sujeitos com suas 

peculiaridades têm uma experiência e uma vivência que se diferenciam dos estudantes na 

idade própria, dessa forma, compreendemos que as situações de aprendizagem vivenciadas na 

relação pedagógica entre professoras e alunos não atende significativamente os seus interesses 

e necessidades.  Nesse sentido, como nos diz Paulo Freire (1983), é importante ressaltar que o 

currículo não é uma doação benevolente, mas como conteúdo programático deve ser 

organizado, sistematizado e acrescentado para ser devolvido a um determinado povo.  

                                                 
11 Essas unidades utilizadas para registro, vide anexo B. 



 108 

Dessa forma, o planejamento é uma seleção de conhecimentos sob o ponto de vista das 

professoras para ser narrado12 no tempo curricular ofertado aos alunos. A esse respeito Paulo 

Freire afirma:  

Numa visão libertadora [...] da educação, o seu conteúdo programático já não 
involucra finalidades, a serem impostas ao povo, mas, pelo contrário, porque parte 
e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí 
a investigação da temática como ponto de partida do processo educativo [...] 
(FREIRE, 1983, p. 120). 

 Na verdade, o que Freire defende é que a seleção das formas e dos conteúdos para ser 

vivenciado na prática pedagógica, não deve ser uma ação, ou seja, uma escolha apenas do 

professor, mas uma ação de ambos os professores e alunos. Nesse sentido, não há narração, 

pelo contrário, há diálogo e reflexão. 

 Na mesma linha do pensamento freireano, Pinto (1982) também diz que o trabalho 

pedagógico na educação de adultos: 

Deve partir dos elementos que compõem a realidade autêntica do educando, seu 
mundo de trabalho, suas relações sociais, suas crenças, valores, gostos artísticos, 
gíria [...] o método não pode ser imposto ao aluno, e sim criado por ele no convívio 
do trabalho educativo com o educador. (PINTO, 1982, p. 86-87). 

As referidas citações nos fazem entender que o planejamento como um documento 

mediador do processo ensino aprendizagem na relação professor e aluno devem ser 

construídos a partir de uma consciência crítica e responsabilidade dos efeitos de sua ação, pois 

o planejamento não é neutro, é carregado de intencionalidades que poderão contribuir 

positivamente ou negativamente na vida dos sujeitos, portanto, é um compromisso ético de o 

professor planejar suas ações com a participação dos alunos, considerando seus saberes, seus 

conhecimentos e levando muito a sério as responsabilidades pedagógicas. 

 Como pudemos observar e analisar, o tempo curricular na caderneta, como dispositivo 

pedagógico do trabalho escolar, encontra-se organizado nos registros de calendários, das 

                                                 
12 Termo utilizado por Freire referindo-se ao professor que trabalha os conteúdos sem a prática do diálogo e da reflexão (Pedagogia do 

oprimido (1983)  
 



 109 

aulas, das notas, das observações de acompanhamento da aprendizagem e, sobretudo, no 

planejamento didático que é materializado na prática pedagógica e na sala de aula 

especificamente como espaço e local de apropriação e assimilação de conhecimento dentro do 

tempo curricular.   

 

3.3.3. O calendário escolar e o tempo curricular 

 

 O calendário escolar13 ordena o tempo: determina o início e o fim do ano, prevendo os 

dias letivos, as férias, os períodos escolares, em que o ano se divide, os feriados cívicos e 

religiosos, as datas reservadas à avaliação, os períodos para reuniões técnicas, cursos etc. 

(VEIGA, 1999, p. 15).  

 Em nossas observações, tivemos também a oportunidade de analisar os calendários da 

escola campo de pesquisa, com o objetivo de compreender como o tempo curricular está 

organizado para os alunos da EJA. Num primeiro momento, nosso olhar se dirigiu para o 

calendário escolar, referente ao ano letivo de 2008, como já citado anteriormente, que é 

construído pelos técnicos da Secretaria de Educação do município e encaminhado às escolas 

no início do ano letivo para que possam organizar e planejar as atividades pedagógicas e 

administrativas. 

 É um dispositivo que, na sua especificidade, também regula, coordena e integra todas 

as ações pedagógicas, vivenciadas no contexto da escola e da sala de aula, nele estão contidos 

os períodos, os meses e as datas que regulam o tempo curricular para professores e alunos, 

consequentemente, o tempo do processo ensino e aprendizagem.  

 Sua organização está dividida em meses com os respectivos dias letivos, encontros 

pedagógicos e administrativos, feriados, festividades municipais e nacionais e avaliação. 

                                                 
13 Calendário Escolar, vide anexo C. 
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Dessa forma, entendemos que seu caráter é mais administrativo do que pedagógico, pois se 

configura como eixo norteador do tempo curricular para o cumprimento dos dias letivos. 

 Em um momento de diálogo com o diretor-adjunto, perguntamos se os gestores 

organizavam um segundo calendário para atender às necessidades peculiares da escola e da 

EJA. Ele disse que não, que se baseavam no atual calendário. Disse ainda que quando havia 

alguma necessidade específica tanto para o ensino regular quanto para a EJA alteravam o 

calendário desde que não causasse prejuízos nos dias letivos nem para a aprendizagem dos 

alunos.  

 Dessa forma, compreendemos que o calendário escolar tem uma função de regulação 

do tempo como um elemento do currículo que contribui para a organização e materialização 

das formas e dos conteúdos na prática pedagógica e docente da EJA. A escola também recebe 

o calendário das datas comemorativas14 em todos os meses do ano. É um documento 

complementar do calendário escolar, que contém uma orientação para que todos os 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental vivenciem as datas com cartazes, 

apresentações culturais, pesquisas, teatros, adequando cada situação à série/modalidade 

trabalhada. 

 Após a análise dos dados da pesquisa, concluímos que a concepção dos gestores sobre 

o projeto político pedagógico da escola se dá em função do cansaço, do atraso, da fome e da 

falta de ânimo dos alunos, os quais não são vistos como sujeitos produtivos, capazes e com 

experiências de vida. São considerados por esses estigmas como a causa de uma organização 

curricular fragmentada e reduzida na dimensão política e pedagógica, que deixa, portanto, de 

cumprir o compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos desses sujeitos, bem 

como o compromisso de uma formação do cidadão participativo, responsável, compromissado 

e crítico.  

                                                 
14 Calendário das datas comemorativas, vide anexo D. 
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[...] As escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim de 
habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias subjetividades e a serem 
capazes de exercer poder com vistas a transformar as condições ideológicas e 
maneiras de dominação em práticas que promovam o fortalecimento do poder 
social e demonstrem as possibilidades da democracia. (GIROUX; SIMON, 2002, p. 
95).     

    Podemos dizer que, a partir da afirmação de Giroux e Simon, a escola tem uma 

responsabilidade e um comprometimento com os sujeitos das classes menos favorecidas de 

organizar um currículo com conhecimentos que considere o contexto social e político dos 

alunos, suas experiências de vida, de trabalhador para que possam se apropriar dos bens 

simbólicos e materiais para legitimar sua inserção na sociedade como sujeito crítico e 

consciente da sua objetividade e subjetividade. Portanto, um projeto político pedagógico que 

de fato venha garantir a permanência, a qualidade e a aprendizagem no tempo curricular 

ofertado aos estudantes da EJA devem funcionar nos princípios que norteiam a escola e o 

currículo como uma esfera pública democrática. 
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Neste trabalho, dissertamos sobre o tempo curricular com o objetivo de compreender 

como se organiza e se materializa o tempo curricular na prática pedagógica da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Para tal fim, utilizamos procedimentos investigativos os quais 

retomamos para apresentar as nossas considerações finais. 

 A revisão da literatura sobre tempo social e tempo curricular, sobre teoria curricular e 

sobre o tempo curricular na EJA desenvolvidas nos capítulos I e II desta dissertação, 

possibilitou-nos uma visibilidade e uma compreensão sobre os conceitos: de tempo social, de 

tempo curricular, currículo, teoria curricular critica, Educação de Jovens e Adultos, prática 

pedagógica.  Podemos dizer que esta revisão foi fundamental para a discussão e a 

interpretação que desenvolvemos sobre o objeto de estudo. 

 De início, fizemos uma discussão sobre o tempo social destacando a abordagem de 

Norbet Elias, a problematização do tempo e de sua criação como símbolo social e cultural 

resultado da consciência e do aprendizado do homem na sua relação com a natureza. 

Procuramos situar nessa discussão às categorias de coordenação, integração e regulação do 

tempo presente na instituição escolar, por entendermos que o tempo na escola se constitui 

numa perspectiva de organização, coordenação e regulação do processo pedagógico, e, como 

uma ação político-pedagógica está permeada de intencionalidades, sentidos e significados 

para os sujeitos envolvidos na relação da prática pedagógica. 

 Discutimos ainda, a partir de Correia, Bondioli et al, o tempo como categoria 

fundamental na compreensão da constituição do real e como elemento importante na 

construção do processo humanizador, na construção do conhecimento real, dos valores e da 

cultura. A escola se configura como um tempo e um local de produção do conhecimento e 

formação do cidadão. 

 Discutimos e analisamos, a partir das contribuições de Santiago, o tempo curricular na 

prática pedagógica da escola pública, suporte teórico central da nossa pesquisa na análise 

empreendida sobre o tempo, o currículo e a escola. Essa discussão nos situou na compreensão 

da organização do tempo curricular materializado na prática pedagógica e seu rebatimento na 

vida escolar do aluno da EJA na escola pública. 

Abordamos, numa perspectiva da teorização crítica, as contribuições de Freire e 

Giroux os quais discutem e analisam a escola como esfera pública democrática e o currículo 

como dispositivo pedagógico humanizador e emancipador. 

Discutimos ainda, a Educação de Jovens e Adultos no contexto atual, suas concepções 

e funcionalidades na perspectiva da ressocialização e da emancipação a partir das 

contribuições de Souza e Carvalho. 
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No capítulo III, apresentamos nossa análise com os desenvolvimentos a partir de três 

procedimentos metodológicos: a observação da prática pedagógica (uma aproximação com o 

fenômeno estudado); a entrevista (o aprofundamento do objeto em análise) e a análise 

documental (uma leitura do contexto com a questão do tempo curricular na escola e na sala de 

aula). 

A observação nos permitiu descrever como na escola pública, campo de pesquisa, a 

organização do tempo da prática pedagógica e da prática docente na EJA está implicada com 

processos de ressocialização de pessoas jovens e adultas. Essa implicação se traduz, 

sobretudo, na sala de aula, espaço de relação e contato direto professor e aluno, pela seleção 

das formas e dos conteúdos vivenciados.  

Na instituição escolar, o nosso ponto de reflexão esteve centrado nas questões e nos 

dispositivos que organizavam e regulavam o tempo curricular para a EJA. Procuramos, a 

partir dos estudos de Santiago, compreender o tempo como instrumento básico da organização 

e do funcionamento da escola, especificamente, o tempo destinado para ampliação e 

apropriação do conhecimento dos jovens e adultos, as condições criadas nesse tempo e 

concretizadas na prática para a produção de conhecimentos e elevação do nível da 

escolaridade. 

Constatamos, nas práticas que efetivamente se concretizam na sala da aula, a 

organização de um currículo ainda nos paradigmas tradicionais, ou seja, um currículo 

disciplinar, com práticas centradas em atividades de memorização, saberes instrumentais, 

saberes advindos da chamada cultura erudita. Não há no tempo curricular vivido, o tempo dos 

saberes culturais dos alunos da EJA. O silêncio imposto na relação pedagógica revela essa 

exclusão dos saberes populares. É um processo de regulação do tempo curricular para 

assegurar os saberes “instrumentais”, como a cópia ou a promoção de comportamentos não 

participativos (o silêncio) e, principalmente aqueles sob o domínio do conhecimento das 

professoras ─ Regulando o tempo e regulando o conhecimento. Acreditamos que essas 

práticas podem ser explicadas no âmbito das dimensões político-pedagógica do sistema 

educacional marcadas fortemente por interesses antagônicos, relação de poder, domínio de 

saber, desigualdades sociais e exclusões culturais, aspectos que compõem silenciosamente e 

perversamente o currículo e o tempo curricular materializado na prática pedagógica.  

Por outro lado, no que se refere propriamente ao tempo curricular e sua materialização 

na sala de aula, fica explicitado o que está nomeado por Santiago como o desperdício do 

tempo curricular, inicialmente pelo não cumprimento do horário tal como está registrado. A 

aula começa efetivamente às 19h ou às 19h30, quando está previsto, no horário, iniciar às 
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18h40; o uso de estratégias didáticas pela professora, como: atividade sequenciada de cópia 

para os alunos, leitura individual realizada pela professora; o uso de questionários, ausência 

de um diálogo mais elaborado, da reflexão, do questionamento, para a construção e produção 

coletiva. Há desperdício do tempo curricular também pela prioridade que a professora dá para 

a improvisação do planejamento na sala de aula e a liberação dos alunos frequentemente no 

horário do intervalo às 20h ou às 20h30, estando previsto, no horário, a saída às 22h10m. 

Essas práticas vivenciadas na escola resultam num efeito de desperdício e improdutividade, 

podendo estar contribuindo para elevação do nível do fracasso escolar e cultural dos alunos. 

Entendemos que essa forma de organização do tempo regulado pela improvisação do 

planejamento, pela cópia repetitiva, pela leitura individual realizada pela professora, pela 

narração dos conteúdos e pela redução do horário, são práticas docentes frequentes e muito 

fortes que se distanciam de uma perspectiva de educação para ressocialização.  

Esse tempo curricular improdutivo, porque é desperdiçado de várias maneiras, pode 

ter forte impacto nos processos desejáveis de empoderamento dos alunos da EJA.  

A observação como um procedimento investigativo nos permitiu também a 

visibilidade da reação dos alunos, diante do desperdício do tempo curricular, uma reação, ora 

de indiferença com o silêncio, ora com o barulho através de brincadeiras, conversas e piadas 

com os colegas. Não havia críticas em relação à liberação das aulas mais cedo e nem com a 

metodologia, utilizada pelas professoras na vivência dos conteúdos, com exceção, em alguns 

momentos, da quantidade de exercícios. É possível dizer que o processo de subjetivação do 

aluno carente e cansado parece funcionar bem no processo educativo vivido na escola. O 

aluno vai aprendendo sobre o tempo curricular a que tem direito como sujeito social e cultural 

e vai se conformando que o seu tempo deve ser o mais possível reduzido. 

Embora se entenda que, do ponto de vista da legislação há uma proposição para 

redução do tempo (hora-aula) para os alunos da EJA e uma organização curricular também 

flexível pela especificidade dessa modalidade de ensino o que se observa é que há uma 

regulação do tempo curricular que contradiz ao que se entende como fundamental para a EJA. 

Em sala de aula o que se observou foi um tempo regulado por situações que reduzem 

significativamente as possibilidades de ressignificação de aprendizagens, a ausência de uma 

relação dialógica, o que pode trazer implicações negativas para os processos de elevação de 

escolaridade de jovens e adultos.  

Essas questões estão confirmadas nas concepções do tempo curricular, na percepção 

da função de cada um na concretização desse tempo na prática da EJA, tal como se pôde ver 
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nas entrevistas com gestores, alunos e professoras. De fato, as falas dos sujeitos da EJA por 

vezes confirmam o que observamos em sala de aula e ampliam a nossa compreensão. 

Para os gestores, o tempo curricular organizado e materializado para os alunos da EJA 

é considerado como um tempo que não contribui de forma substancial e significativa para a 

formação e aprendizagem desses sujeitos. Sua redução é justificada pelas condições físicas e 

culturais dos alunos. O tempo é pensado e regulado, do ponto de vista dos gestores do aluno 

da noite ─ aluno trabalhador cansado e carente.  

Na concepção das professoras, o tempo curricular é o tempo disciplinar, organizado 

em função das disciplinas, das formas e dos conteúdos selecionados. O currículo ainda é 

vivenciado na perspectiva tradicional onde o tempo curricular torna-se mais compartimentado 

e hierarquizado pela divisão das matérias e pelas atividades vivenciadas muitas vezes 

repetidas cotidianamente, como: a cópia, o questionário e a leitura individual pela professora, 

tal como foi observado em sala de aula. 

 Em consonância com os gestores, as professoras consideram que o tempo curricular, 

da forma que está organizado e reduzido para os alunos da EJA, é um tempo suficiente para o 

trabalho efetivo em sala de aula e para a aprendizagem. Afirmam que a permanência desse 

tempo até às 22h10 sobrecarrega o aluno que chega na sala de aula bastante cansado. O tempo 

curricular está de acordo com a aprendizagem que se desenvolve de maneira lenta pela falta 

de estímulo causado pelo cansaço físico do trabalho. 

Os achados também revelam algumas contradições. Nos discursos dos gestores, 

professor D e professor D-A, o tempo curricular é contemplado tanto no PPP quanto na 

prática para a melhoria da Educação dos jovens e Adultos. Contraditoriamente, o PPP não faz 

referência à EJA enquanto modalidade de ensino, não há orientação curricular para a EJA e o 

tempo curricular é regulado em função do cansaço, da carência e da falta de estímulo do 

aluno. 

As professoras afirmam que o tempo curricular organizado contribui para a formação e 

aprendizagem dos alunos. Os gestores afirmam que contribui, mas não de forma substancial e 

significativa porque é um tempo fragmentado e reduzido. 

Nas entrevistas, há incoerência entre o observado e o estudado em relação à 

metodologia de sala de aula. A metodologia utilizada pelas professoras frequentemente não 

atende às especificidades do aluno da EJA, pois há pouco diálogo, as atividades não são 

reflexivas, não há provocação para questionamentos, nem confronto de saberes. 

A entrevista com os alunos nos colocou diante do tempo social em que é regulado pelo 

mundo do trabalho, nele, não há espaço para o tempo escolar e, no tempo curricular ofertado 
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pela escola não há espaço para outros conhecimentos, outras aprendizagens – do mundo do 

trabalho, de suas vivências e experiências sociais.  

Em relação ao tempo social, as entrevistas nos levaram a perceber a questão de gênero: 

homens e mulheres em tempos diferentes. Para os alunos, o tempo social é visto englobando o 

seu cotidiano, na casa, no tempo dedicado a família, aos lugares, a alimentação; no trabalho 

relaciona a hora de saída e de volta para casa e dos alimentos; e de escola tempo dedicado a se 

preparar para um futuro melhor; encontrar um trabalho mais digno. Para as alunas, o tempo 

social do trabalho significa, tempo de família, alimentação dos filhos, o cuidado e limpeza 

com a casa; o tempo de trabalho, o tempo do trabalho em casa de família, o tempo de trabalho 

na própria casa; o tempo da escola.  

 Análise documental: o contexto da escola e da sala de aula permitiu ver que o tempo 

curricular no projeto político pedagógico da escola campo de pesquisa está organizado para 

uma prática pedagógica concretizada na relação professor e aluno do ensino regular, através 

dos conteúdos selecionados nas disciplinas que compõem a matriz de referência curricular, o 

tempo é organizado no horário da aula de cada professor com a sua turma. Isto revela a 

refletir que, no discurso oficial da escola, a EJA não está privilegiada. Não há orientação 

voltada para essa modalidade que contemple no currículo essa escolarização e suas 

especificidades. O projeto da escola é pensado e destinado para a formação de crianças. Há 

um reconhecimento que o PPP é um documento relevante para a organização do tempo 

curricular da EJA, embora não corresponda ao que de fato está no documento. 

 As cadernetas, dispositivos de organização do tempo curricular, contemplam um 

agrupamento de registros que vai desde o calendário escolar até o planejamento didático: lá 

estão registrados os dias de frequência dos alunos, o planejamento das aulas, as notas dos 

alunos, e outras observações. Confrontados com as observações de sala de aula, esses 

registros nos permitem duas observações: uma a concepção em que o tempo curricular é 

organizado na perspectiva disciplinar, e outra concepção de currículo aos modos do currículo 

do Ensino Fundamental Regular. Nessas cadernetas fica evidente a falta de articulação do 

tempo social do aluno com o tempo curricular organizado e regulado para a EJA. 

 A triangulação dos procedimentos de investigação nos permite dizer que os processos 

de organização e regulação do tempo curricular na EJA estão sustentados em uma visão de 

projeto político pedagógico enquanto documento oficial da escola que não contempla a EJA, 

uma visão de currículo tradicional, uma visão de tempo curricular disciplinar e reduzido e 

uma visão dos sujeitos da EJA como cansados e carentes.   
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O tema de dissertação, o tempo curricular na EJA, resultou da nossa trajetória 

profissional de trabalho como professora, de coordenadora nas Redes Públicas de Ensino 

Fundamental, e, atualmente de professora da disciplina Educação de Jovens e Adultos no 

curso de Pedagogia, sendo esta última atuação a válvula propulsora para estudar, analisar e 

procurar compreender a organização do tempo curricular na prática pedagógica da EJA. Nessa 

direção, nos interessamos pela prática pedagógica materializada na relação professor e aluno 

no contexto da escola e da sala de aula com a perspectiva de compreender os elementos 

organizadores e reguladores desse tempo e o seu rebatimento na vida escolar e na 

ressocialização desses sujeitos. 

Enfim, este é o resultado de algumas inquietações que buscamos a partir de uma 

reflexão e aprofundamento dos estudos que tratam dessa temática – o tempo curricular na 

prática pedagógica da EJA.  

A dissertação em tela é um trabalho que suscita outros estudos sobre a temática em 

uma perspectiva maior como o estudo de políticas públicas curriculares para a EJA. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

Informações Gerais                         

Nome:  

Sexo:  

Idade: 

Formação:  

Função:  

Tempo de atuação em educação: 

Tempo de atuação na EJA:  

 

 

• Conforme você tem acompanhado, já há algum tempo estamos fazendo o trabalho de 

observação sistemática da organização tempo curricular na prática pedagógica da EJA, 

inclusive em sua sala de aula. Agora nos interessa conversar com você sobre a prática 

pedagógica na escola que atua, particularmente sobre o tempo curricular. 

 

• Gostaríamos que falasse um pouco a respeito da sua trajetória na área de Educação, 

sobre o seu percurso até se tornar professora na escola em que atua. 

 

– Após ouvir a sua experiência na Educação, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre 

a questão central da nossa pesquisa. 

  

1. Como organiza o tempo para as suas atividades em sala de aula? 

 

2. No seu entendimento, em que medida e como o tempo curricular organizado por você, 

no seu trabalho com a Educação de Jovens e Adultos, contribui para as aprendizagens dos 

seus alunos jovens e adultos? Por quê? 

 

3. Em sua opinião, caso pudesse selecionar as três melhores ações didáticas do seu 

planejamento didático, quais ações selecionaria e qual o tempo que dedica a essas ações? 

Pode nos dizer por quê?  
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4. A jornada escolar no Ensino Fundamental noturno é reduzida em relação aos demais 

turnos que vivenciam quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula.  Como você observa e 

percebe a permanência, a aprendizagem e a qualidade desse tempo para os estudantes da EJA? 

 

5. Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o que conversamos? 

 

Agradecemos, mais uma vez, o apoio e a atenção que nos foram dispensados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

 

Informações Gerais                         

Nome:  

Sexo:  

Idade: 

Formação:  

Função:  

Tempo de atuação em educação: 

Tempo de atuação na EJA:  

 

• Conforme você tem acompanhado, já a algum tempo, estamos fazendo o trabalho de 

observação sistemática da organização curricular na prática pedagógica da EJA e agora 

nos interessa conversar com você sobre a prática pedagógica na escola que atua, 

particularmente sobre o tempo curricular. 

 

• Inicialmente, gostaríamos que falasse um pouco a respeito da sua trajetória na área de 

educação, sobre o seu percurso até se tornar gestora nessa escola em especial no turno 

noturno. 

 

1. Após ouvir a sua experiência na educação, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre 

a questão central da nossa pesquisa: o tempo curricular. Considerando que o político 

pedagógico é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico escolar, 

gostaríamos que falasse sobre como está organizado o tempo curricular para a EJA no projeto 

político-pedagógico da escola; 

 

2. No seu entendimento, em que medida e como em sua escola a organização do tempo 

para o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos contribui para a Prática Pedagógica 

nesse nível de escolarização?  

 

3. Em sua opinião, caso pudesse selecionar três formas de organização do tempo 

curricular de sua escola que contribuem com a qualidade da Educação de Jovens e Adultos, 

quais dessas atividades selecionaria? Pode nos dizer por quê?  
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4. Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o que conversamos?  

  

Agradecemos, mais uma vez, o apoio e a atenção que nos foram dispensados. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

 

 

Perfil 

Nome:  

Idade:  

Sexo:  

Escola:  

            Principal atividade de trabalho:  

 

• Conforme você tem acompanhado, já há algum tempo estamos fazendo uma pesquisa 

sobre a organização do tempo das atividades curriculares na prática pedagógica dos 

educadores na escola. Agora nos interessa conversar com você sobre o seu dia a dia na 

escola, principalmente sobre como está organizado o seu tempo na escola. 

 

• Mas, inicialmente, gostaríamos que falasse um pouco a respeito do seu cotidiano, ou 

seja, sobre o seu dia a dia. Como você se organiza em casa, no trabalho, antes de 

chegar à escola, como organiza o seu tempo. 

  

Agora gostaríamos que nos respondesse as seguintes questões: 

 

1. Você considera que o tempo que fica na escola contribui para a sua aprendizagem? 

  

2. Em que os conteúdos que você aprendeu até hoje na escola e especificamente na 

sala de aula modificou a sua vida social, pessoal e profissional? 

 

3. Qual o tempo que a escola oferece para que você fale de suas aprendizagens fora da 

escola: em casa, com os amigos, no trabalho. 

 

4. Como estudante da EJA, se você pudesse organizar o tempo que passa na escola 

como organizaria? O que proporia para aprender e quanto tempo para essas aprendizagens? 

5. Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o que conversamos? 

 

Agradecemos, mais uma vez, o apoio e a atenção que nos foram dispensados. 
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