
2022 



 

Cadernos COEJAI                                                                                                     3ª e 4ª Totalidades 
 

1 

 

  

Prefeitura de Belém 

Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC)  

Caderno de Orientações 

Pedagógicas:  

EJAI 3º e 4º Totalidades 

Volume 1 

Belém 
2022 

 



 

Cadernos COEJAI                                                                                                     3ª e 4ª Totalidades 
 

2 

 

Prefeito do Município de Belém 

Edmilson Brito Rodrigues 

Vice-Prefeito do Município de Belém 

Edilson Moura da Silva 

Secretária Municipal de Educação de Belém 

Márcia Mariana Bittencourt Brito 

Diretora Geral 

Araceli Maria Pereira Lemos 

Diretora de Educação 

Dorilene Pantoja Melo 

Diretora Administrativa 

Andrea Nascimento Ewerton 

Coordenadora da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

Francy Taissa Nunes Barbosa 

 

Equipe Pedagógica da COEJAI 

Advaldo Castro Neto 

Ângela Maria Melo Pantoja 

Carlos Thiago Viégas Espíndola 

Celso Silva de Oliveira 

Cristiane Rodrigues Silva 

Daniele Rodrigues de Souza 

Erick do Socorro Mores Gomes 

José Messiano Trindade Ramos 

Liliane Barros Fiúza de Mello Cassiano 

Maria do Socorro Dantas da Cunha  

Miguel de Nazaré Brito Picanço  

Nice Hellen Mateus Oliveira 

Nilza Alves Braga 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Equipe Pedagógica da COEJAI 

Advaldo Castro Neto 
Ângela Maria Melo Pantoja 

Carlos Thiago Viégas Espíndola 
Celso Silva de Oliveira 

Cristiane Rodrigues Silva 
Daniele Rodrigues de Souza 

Erick do Socorro Moraes Gomes 
José Messiano Trindade Ramos 

Liliane Barros Fiúza de Mello Cassiano 
Maria do Socorro Dantas da Cunha  

Miguel de Nazaré Brito Picanço  
Nice Hellen Mateus Oliveira Miranda 

Nilza Alves Braga 
Raimundo Otávio Ferreira Castro 

Rosenilda de Fatima Moreira Rodrigues 
Yandala Amaral Damasceno da Silva 

 

Colaboradores(as) 

 Diego Pedro Aires da Costa 

 Edelweiss de Sousa Guedelha 
Ederson Renam P. Farias 

Erica Moreira Ferreira 
Fernando Junio da Costa Santos 

José Rufino Pitágoras Martins do Carmo 
Kamilla Sastre 

Rafael Jorge Lima Rodrigues 
Roberto Fonseca Cunha 

Rodrigo Oliveira dos Santos 
 

Projeto Gráfico 

Equipe COEJAI 

Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC); Prefeitura Municipal de 

Belém-PA. 

Caderno de Orientações Pedagógicas – EJAI 3º e 4º Totalidades. Secretaria 

de Educação de Belém (SEMEC); Prefeitura de Belém-PA. Belém: Editora 

Cordovil E-books, 2022,125p. PDF. 

 

ISBN: 978-65-88086-17-9 

1. Educação. 2. EJAI. 3. Pedagógico. I. Belém II. Secretaria Municipal de 

Educação de Belém. III. Título. 

CDD -  370 

Cordovil Ebooks – CNPJ: 32.262.244/0001-39 



 

Cadernos COEJAI                                                                                                     3ª e 4ª Totalidades 
 

3 

Ciranda dos Sonhos 
 

Entre nesta Ciranda 

Pelo prazer de ler 
Leitura é direito humano 

Pra mim e pra você. 
 

Livro e diversidade 
Movimento e coletividade 
Espalhando arte, cultura 

Pela cidade 
 

Tecendo uma Belém de sonhos 
Vamos lá, vamos fazer 

Uma cidade leitora 
É possível acontecer. 

 
Tecendo uma Belém de sonhos 

Vamos lá, vamos fazer 
Uma cidade educadora 
é possível acontecer. 

 

Rita Melém e Cris Rodrigues 
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APRESENTAÇÃO 

 

É com enorme alegria que apresentamos os cadernos pedagógicos da 

Coordenadoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos EJAI/SEMEC. Coordenadoria 

que tive a honra de resgatar para cumprir o Plano de Governo do nosso Prefeito Edmilson 

Rodrigues! Esse é um sonho coletivo e o compromisso do conjunto de educadores que 

nos últimos 30 anos se dedicam a essa modalidade de ensino. 

Sabemos que não é fácil trazer para a escola pessoas que na maioria das vezes 

foram expulsas dela, por diversas razões, e, sobretudo, pela condição material de sua 

existência. Margarida Machado (2016) nos apresenta um balanço da modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, como um duplo desafio e analisa com 

perplexidade a crise ético/política materializada nos últimos anos na política pública 

brasileira. E no campo específico da EJA, a luta pela escolarização é a luta pelo direito de 

estudar, mas também o direito de ter uma educação que liberte e emancipe os sujeitos e 

os coloque em condições de analisar a realidade, ler o mundo e ler as palavras como bem 

nos ensinou nosso Patrono da Educação Brasileira Paulo Freire. 

E é, exatamente, com esse compromisso que no Ano do Centenário de Paulo 

Freire nossa cidade de Belém retomou a educação com seus princípios filosóficos e 

educacionais para contribuir com a elevação de consciência da classe trabalhadora. As 

atividades que estão na proposição dos cadernos são apenas contribuições de 

educadores que já desenvolvem a prática de sala de aula. No entanto, é fundamental que 

cada educador/educadora tenha a liberdade e a autonomia para desenvolver suas 

atividades a partir da realidade de cada escola e da Abordagem Temática Freireana que 

problematiza temas/problemas de cada turma/realidade local. 

Com desejo profundo que nossos(as) estudantes da Educação de Jovens Adultos 

e Idosos não sejam apenas passageiros da noite como nos aponta Arroyo (2017) mas 

que se desenvolvam nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Belém na sua 

totalidade na linguagem oral, escrita, corporal, nos conhecimentos das ciências da 

natureza e da matemática e que aprendam nas diferentes dimensões do ser humano a 

Ser Mais. 

Márcia Mariana Bittencourt Brito 

Secretária Municipal de Educação de Belém 
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INTRODUÇÃO 

 

“...A educação não muda a realidade, mas muda as pessoas e as pessoas transformam a realidade”. 

Paulo Freire. 

 

Imagem 01- Logomarca Centenário Paulo Freire – Belém Cidade Alfabetizada e Educadora- 

Setembro 2021 
ransformarmos Belém em uma cidade alfabetizada e educadora é necessário e 

urgente. Ao iniciarmos essa trajetória não podemos deixar de exaltar um pouco de sua 

história eda luta por dias melhores de seu povo. Vamos afirmar nossa territorialidade 

amazônica, mas, para isso o nosso currículo precisa incorporar e valorizar os nossos 

modos de vida, saberes e experiências. 

 Recordando o ano de 1616, quando a cidade ainda era habitada pelo bravo 

povo Tupinambá, houve a fundação do Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do 

Presépio de Belém, um ponto estratégico fundamental na conquista da foz do Rio 

Amazonas. O povoado que se formou na época ao redor do forte, conhecido por todos 

nós hoje como Forte do Castelo, intitulou a cidade, inicialmente de Feliz Lusitânia. Com o 

tempo foi recebendo outros nomes como Santa Maria do Grão Pará, Santa Maria de 

Belém do Grão Pará e finalmente Belém do Pará, a primeira capital da Amazônia. Com a 

emancipação política do Brasil, em 1822, o Grão-Pará vivia um clima tenso, pois havia 

uma grande distância das decisões políticas do sul do país, ainda fortemente ligada a 

Portugal, fazendo com que Belém só viesse a reconhecer a independência do Brasil 

quase um ano após sua proclamação, mais precisamente em 15 de agosto de 1823, data 

em que celebramos, anualmente, a Adesão do Pará à Independência. Esta nova 

realidade do país, contudo, não traz grandes mudanças na estrutura econômica e nem 

T 
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modifica as más condições em que vivia a maior parte da população, composta de índios, 

negros e mestiços. Cenário de desigualdade social, que foi um estopim já em 1835, 

quando então explodiu na cidade um sangrento movimento popular independentista 

chamado de Cabanagem, que durou até 1840.  

O panorama econômico mudou com a chamada Era da Borracha. O apogeu 

deste ciclo ocorreu entre os anos de 1890 e 1920, quando a cidade contava até mesmo 

com tecnologias que capitais do sul e sudeste do país nem mesmo sonhavam. Foram 

momentos de luxo e glamour, quando Belém chegou a ser conhecida como a Paris 

N’América. Durante esse período de esplendor foram construídos importantes símbolos 

de nossa cidade como o Teatro da Paz, o Cine Olympia, o cinema mais antigo em 

atividade no Brasil, o Palácio Antônio Lemos, atual sede da Prefeitura de Belém, e um dos 

nossos cartões postais mais famosos, o Ver-o-Peso, maior feira a Céu aberto da América 

Latina. A cidade de Belém hoje é mundialmente conhecida por sediar uma das maiores 

manifestações da fé católica do mundo, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado 

sempre no segundo domingo de outubro, nossa cidade se cobre de cores, ritmos, sabores 

e fé, famílias inteiras se reúnem para saudar a padroeira dos paraenses, e depois 

saborear um almoço recheado de deliciosas comidas típicas. 

Atualmente não só a população amazônica, mas toda a população brasileira 

agoniza em um projeto de governo conservador, com o aumento das desigualdades, com 

a destruição dos serviços públicos, com cortes de direitos da classe trabalhadora e de 

aprofundamento do desemprego estrutural. Para além dessa tragédia política e social, o 

mundo foi surpreendido a partir de dezembro de 2019, pela pandemia do novo 

coronavírus, causador da COVID-19, que já provocou a morte de milhares de pessoas em 

todo o mundo, incluindo brasileiros e brasileiras. O país vive gravíssimas crises, de ordem 

econômica e sanitária, para as quais o Governo Federal tem se omitido completamente 

em formular e coordenar, nacionalmente, políticas de enfrentamento. A Região 

Amazônica é uma das mais expostas à infecção viral, particularmente a população pobre 

e negra, que vive em condições mais precárias, sem um robusto sistema de saúde que as 

acolha, e lhes dê o atendimento esperado (IBGE, 2020). 

 Há que se destacar que é necessária a continuidade das medidas protetivas, 

preconizadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que estão sendo flexibilidades 

sob intensa pressão do mercado para que tudo volte à normalidade. Ainda mais por conta 

deste cenário caótico, temos o firme propósito de  oportunizar a todos que fazem parte da 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), a  se reconhecerem como seres sócio-
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históricos e que em sua relação com a natureza, transformem-na e transformem-se,  

forjando-se como protagonistas da luta pela transformação social. Queremos uma escola 

democrática e popular, inclusiva, em que circulem os valores de solidariedade, 

cooperação e respeito; o reconhecimento das diferentes etnias, gêneros, grupos sociais, 

culturas, perspectivas de pensamento, saberes, gerações, uma educação libertadora, 

emancipadora, que combata o racismo, o machismo, o patriarcado, a misoginia, a 

homofobia; de onde se expurgue qualquer tipo e forma de discriminação aos diferentes e 

à diferença. Uma escola que se abra para sua comunidade, e transforme Belém em uma 

cidade alfabetizada e educadora. 

Assim, a escola enquanto instituição social possui o papel de oferecer preparação 

intelectual e moral às educandas e aos educandos para a inserção social, utilizando como 

ponto de partida a linguagem e o diálogo, de forma dinâmica, que se faz e refaz a partir 

da interação coletiva entre os sujeitos. Oferecendo também uma educação emancipadora 

e autônoma, que possibilite que pessoas das classes menos favorecidas da sociedade 

desenvolvam uma consciência crítica de sua situação e se vejam como protagonistas da 

própria história, capazes de transformar a realidade em que vivem. Esse movimento tem 

que ser amplo, plural, mobilizador e coletivo, como afirma Freire (1996) “A mudança do 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de 

sua superação, no fundo, o nosso sonho” (p. 79). 

Diante deste desafio que se coloca, a Secretaria Municipal de Educação de 

Belém apresenta por meio da Diretoria de Educação (DIED) e da Coordenação da 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (COEJAI), o Caderno de Orientações 

Pedagógicas para Educadores e Educadoras da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos (EJAI) que tem no seu suporteas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB nº 11/2000), a Resolução CNE/CEB nº 2/2010 e 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, no artigo 205, que diz: [...] a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988). 

O Caderno de Orientações Pedagógicas da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos (EJAI) é norteado pela concepção de democratização da gestão como valor 

universal e princípio educativo; em consonância com os preceitos constitucionais e 

considerando os desafios impostos pela contemporaneidade e a organização curricular 
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por Totalidades do Conhecimento. Busca-se com isso subsidiar o trabalho pedagógico 

dos educadores e das educadoras no desenvolvimento de temáticas pautadas na 

valorização da riqueza cultural da “nossa gente”, caracterizada pelo acolhimento e pela 

amorosidade em defesa da vida e do meio ambiente, pela inclusão social, participação 

popular e valorização das (os) trabalhadoras e trabalhadores da educação.  

O material está estruturado em cinco capítulos, cada um deles com temas e 

propostas didáticas que poderão contribuir para o debate de questões políticas, sociais, 

econômicas, educacionais e culturais de nossa região, que permeiam o processo de 

ensino e aprendizagem.  

  No Primeiro capítulo dissertaremos sobre as Políticas Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino e suas propostas para que Belém se transforme em uma cidade 

alfabetizada e educadora. Dissertaremos sobre as ações do Grupo de Trabalho 

“Centenário Paulo Freire: Belém, cidade alfabetizada e educadora” que tem como objetivo 

dialogar sobre o legado de Paulo Freire e da educação popular como matriz de referência 

para as políticas educacionais em Belém. 

  O Segundo Capítulo dissertará sobre as bases legais da Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos. 

  O Terceiro Capítulo tratará sobre o contexto histórico da Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos; 

  O Quarto Capítulo abordará o Currículo por Totalidade do Conhecimento, a 

fundamentação teórica e orientações pedagógicas respaldadas na Proposta Curricular da 

Rede Municipal de Ensino de Belém.  

  O Quinto Capítulo abordará sobre Orientações Metodológicas de Ensino nos 

diferentes Componentes Curriculares, como objetivo de nortear os trabalhos dos(as) 

educadores(as) da EJAI, partindo do pressuposto de que todos poderão planejar suas 

atividades de uma forma mais consistente e mais apropriada às perspectivas dos 

(as)próprios(as) educandos(as).  

Esperamos que o presente Caderno de Orientações Pedagógicas possa contribuir 

para a formação permanente do(a) educador(a), bem como para sua prática no cotidiano 

da escola, e da sala de aula da Educação de Jovens e Adultos e Idosos. 

 

COEJAI. 
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1- POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
BELÉM PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSO – EJAI 

 
Profa. Ma. FrancyTaissa Nunes Barbosa (COEJAI) 

Profa. Esp. Yandala Amaral Damasceno da Silva (COEJAI) 

 

 
 

Imagem 02- Lançamento do Plano Municipal de Alfabetização – 19/09/2021. 

Fonte: Arquivo COEJAI 

 

 

o dia 01 de Janeiro de 2021, Edmilson Rodrigues, assume seu terceiro mandato 

como Prefeito de Belém coincidentemente, no mesmo ano em que comemora-se o 

centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira.  

E, nesse cenário considerando os anos de abandono vivido pelos belenenses, o 

Prefeito em seus primeiros dias de mandato em parceria com a secretária de educação a 

Profª Dra Marcia Mariana Bittencourt, demarca seu programa de governo denominado 

Belém do Saber, e por meio deste, seu projeto prioritário chamado “Belém, cidade 

alfabetizada e educadora”. 

Contudo, não apenas para este programa, mas para a educação em sua 

totalidade, efetivou-se uma política educacional, construída e fundamentada na 

Constituição Federal de 1988, explicitamente, em seu artigo 205, “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

N 
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sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  Assim como, no artigo 206, inciso IX, que 

estabelece como princípio constitucional a “garantia do direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida”.  

Tão relevante quanto a Constituição Federal é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que dispõe em seu artigo 2º, 

“a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

“sendo válido, embasar-se também nos princípios instituídos no artigo 3º como nos 

incisos I “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;” II “liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;” e 

seus seguintes.  

Portanto, a “Belém de Novas Ideias”, não apenas é pautada nessas políticas 

educacionais, como acredita fielmente na reflexão freiriana, ao afirmar que “educar é ato 

político” assim como, nesta linha tênue, refletir na prática a fala de FREIRE (2020 p.28).  

 

A cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de 
ensinar, e conhecer, de criar, de sonhar, de imaginar de que todos nós, 
mulheres e homens, impregnamos seus campos, suas montanhas, seus 
vales, seus rios, impregnamos suas ruas, suas praças, suas fontes, suas 
casas, seus edifícios, deixando em tudo o selo de certo tempo, o estilo, o 
gosto de certa época. A cidade é cultura, criação, não só pelo que fazemos 
nela e dela, pelo que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela 
própria mirada estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A cidade 
somos nós e nós somos a cidade. 
 

  A “cidade somos nós” como bem dito por Freire e o “governo da nossa gente” 

como já ressaltado, pretende transformar Belém, e se constituir como uma referência em 

educação libertadora.  Libertar, na perspectiva do legado de quem por meio da educação 

popular, alfabetizou e transformou a vida de milhares. Falamos de Paulo Reglus Neves 

Freire, cujos princípios teóricos, metodológicos e epistêmicos sustentam o Movimento de 

Alfabetização, “Alfabetiza Belém”, que foi efetivado pela portaria conjunta da Prefeitura de 

Belém junto à Secretaria Municipal de Educação de Belém- SEMEC, número 001/2021- 

GAB.P/PMB, que dispõe sobre a composição e as finalidades do Grupo de Trabalho 

“Centenário de Paulo Freire: Belém, cidade alfabetizada e educadora.” 

Vale observar que, aliada às políticas educacionais já mencionadas acrescenta-se 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no seu artigo 37, “a educação de 
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jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade nos 

ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação 

e a aprendizagem ao longo da vida”. Seguindo, junta-se à estas a Lei Federal, número 

13.005, de 25 de Junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação de 2014 a 

2024, especificamente em sua meta 9, a qual deverá vigorar até o final da vigência do 

Plano e deverá superar o analfabetismo absoluto, tal qual ser reduzido em 50% a taxa do 

analfabetismo funcional. 

Seguindo esta linha horizontal, cita-se o Marco de Ação de Belém, assinado por 

144 Estados-Membros na UNESCO, em que representantes-mandatários, reunidos em 

Belém do Pará, no decorrer da VI Conferência Internacional de Adultos, estabeleceu que 

o direito à alfabetização “é um pré-requisito para o desenvolvimento do empodeiramento 

pessoal, social, econômico e político”. 

A imprescindível Lei Federal nº 12.612, de 13 de abril de 2012, que “declara Paulo 

Freire Patrono da Educação Brasileira”, “em reconhecimento ao seu legado e às suas 

contribuições para o pensamento pedagógico mundial” coaduna-se com o Programa de 

Governo “Belém de Novas Ideias (2020)”, ao qual institui; “todo o esforço será direcionado 

para zerar o analfabetismo em Belém, tendo como referência a pedagogia Freiriana” e a 

meta de Belém ser reconhecida como Cidade Alfabetizada. 

Deste modo, a Portaria já em seu artigo 1º firma “estabelecer a composição e as 

finalidades do Grupo de Trabalho “Centenário de Paulo Freire: Belém, cidade alfabetizada 

e educadora.” 

Para tanto, faz-se válido, antes de partir para esta composição, expor outro 

pensamento de Freire (2020 p. 31), este, ratificará, o cuidado e empenho da Prefeitura de 

Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, conquanto a seleção das 

instituições parceiras desse grande movimento.  

 

Um desses sonhos por que lutar, sonho possível mas cuja concretização 
demanda coerência, valor, tenacidade, senso de justiça, força para brigar, 
de todas e de todos os que a ele se entreguem é o sonho por um mundo 
menos feio, em que as discriminações de raça, de sexo, de classe sejam 
sinais de vergonha e não de afirmação orgulhosa ou de lamentação 
puramente cavilosa.  
 

Assim, cuidando e respeitando a “nossa gente”, o Art. 2 da portaria estabelece “O 

Grupo de Trabalho composto com representação e atuação interinstitucional, envolvendo 

órgãos da administração municipal, universidades, e organizações da sociedade civil, da 

seguinte forma: I Secretaria Municipal de Educação – SEMEC; II Fundação Escola 
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Bosque–FUNBOSQUE/SEMEC; III Conselho Municipal de Educação de Belém – CME; IV 

Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos; V Coordenadoria de Combate 

ao Racismo; VI  Coordenadoria da Mulher de Belém; VII Coordenadoria de Diversidade 

Sexual; VIII; Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL; IX Secretaria 

Municipal de Saúde – SESMA ; X Fundação Papa João Paulo XXIII – FUNPAPA; XI 

Fundação Municipal de Assistência ao Estudante – FMAE; XII Universidade do Estado do 

Pará – UEPA ; XIII Universidade Federal do Pará – UFPA; XIV Universidade Federal 

Rural da Amazônia – UFRA; XV Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia  do 

Pará – IFPA ; XVI Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Belém – SINTEPP 

Belém; XVII Movimento Sem Terra – MST; XVIII Rede Emancipa – Movimento Social de 

Educação Popular; XIX Instituto Universidade Popular – UNIPOP ; XX Movimento 

República de Emaús; XXI Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP; XXII Núcleo 

de Educação Popular Raimundo Reis- NEP Raimundo Reis; XXIII Secretária Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP; XXIV Secretária Municipal de 

Administração – SEMAD; XXV Faculdades Particulares de Belém (Faculdade Integrada 

Brasil Amazônia – FIBRA) 

As instituições terão como finalidade, segundo o art. 3: I Planejar, organizar, 

realizar, acompanhar e avaliar ações alusivas ao Centenário de Paulo Freire na cidade de 

Belém; II Afirmar o legado de Paulo Freire e da educação popular como matriz de 

referência para as políticas educacionais em Belém, em diálogo com outras concepções 

emancipatórias de educação; III Diagnosticar a realidade do analfabetismo de jovens, 

adultos e idosos em Belém; IV Elaborar um Plano Municipal de Alfabetização de Jovens, 

Adultos e Idosos, como referência para a construção de um amplo movimento capaz de 

declarar Belém, território livre do analfabetismo; V Participar da construção e execução de 

um Plano de Formação de Professores/Alfabetizadores; VI Propor parcerias 

interinstitucionais e acordos de cooperação técnica para execução do Plano Municipal de 

Alfabetização; VII Propor ações diversificadas de fomento à educação popular no 

município de Belém. 

Vale também ressaltar que ao longo dos últimos anos, a EJAI vem sofrendo uma 

significativa diminuição, tanto na oferta das escolas quanto ao número de turmas 

naquelas que ofertam. Hoje a oferta está em 34 escolas. Percebeu-se nesse período um 

processo de desmonte, de apagamento, de invisibilidade na rede de ensino em Belém, 

bem como o acirramento da precarização do trabalho docente e alguns direitos negados 

aos (as) educandos(as) e aos profissionais que trabalham nessa modalidade de ensino. 
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Desse modo, as políticas educacionais do governo municipal reafirmam a necessidade da 

ampliação do número de vagas na EJAI, a formação e valorização dos profissionais da 

educação que trabalham nessa modalidade, gestão democrática e financiamento e assim 

propõe: garantir o recenseamento da população de jovens, adultos e idosos, somar-se ao 

Movimento de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. Realizar também o 

acompanhamento e assessoramento dos educadores e demais profissionais que 

trabalham com a modalidade, criar um Fórum permanente da EJAI, garantir a 

implantação/manutenção das salas de Informática, biblioteca, salas de leitura e 

Atendimento Educacional Especializado-AEE, ampliar o atendimento educacional aos 

jovens e adultos que cumprem medidas socioeducativas ou penais nas escolas da rede 

municipal. 

É nesse contexto que situamos este caderno, que tem como finalidade adensar 

as políticas públicas implementadas pelo do “Governo da Nossa Gente”, de modo que os 

cadernos pedagógicos constituam-se excepcionalmente, em mais um recurso que 

garantirá, auxilio e apoio aos(as) educadores(as) da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos- EJAI da rede Municipal de Belém. 
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2- BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E 

IDOSOS 

Prof. Esp. Erick do Socorro Moraes Gomes (COEJAI) 

 

 

Imagem 03 – Formação Permanente – E.M. Honorato Filgueiras – 11/2021  

FONTE: COEJAI 

 

 

 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos-EJAI, enquanto modalidade da 

Educação Básica deve ser ofertada, de acordo com a LDBEN n°. 9.394/1996, àqueles(as) 

que não tiveram acesso ou não tiveram oportunidades para continuidade de seus estudos no 

Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, tendo o seu direito à educação negado 

historicamente, e portanto, não estando em consonância com a Constituição Federal de 

1988, que, em seu artigo 205, enfatiza a educação como “direito de todos e dever do Estado 

e da família”.  

Com a garantia desse direito à EJAI, as escolas que ofertam essa modalidade 

estarão possibilitando aos educandos e as educandas o que preconiza a Constituição 

A 



 

Cadernos COEJAI                                                                                                     3ª e 4ª Totalidades 
 

17 

Federal do Brasil de 1988 no seu art. 205 quando incorporou como seu princípio que toda e 

qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Outro marco legal importante no campo dos direitos refere-se à Lei nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, enfatiza 

no seu art. 2º que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana e no seu art. 4º destaca que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.  

Na referida Lei em seu art. 21 pontua que o Poder Público criará oportunidades de 

acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais a ele destinados, sinalizando, portanto, à Secretaria Municipal de 

Educação o planejamento e a implementação de práticas pedagógicas e políticas públicas 

intersetoriais da Prefeitura Municipal de Belém que considerem o idoso como um sujeito de 

direitos, assim como ser contemplado no campo da formação permanente, na organização 

curricular e no assessoramento e acompanhamento pedagógico. No art. 22 destaca que nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados 

ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.  

Outra conquista do ponto de vista legal refere-se à Lei n.º 9.394/96, principalmente 

no tocante à ruptura da concepção (im)posta na Lei n.º 5.692/71, instaurando uma nova 

concepção da EJAI enquanto uma modalidade, fazendo desaparecer a noção de Ensino 

Supletivo existente na Lei n.º 5.692/71, a qual abarcava uma visão compensatória da 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos e sendo compreendida como um instrumento de 

reposição de estudos não realizados na infância ou na adolescência, daí termos a 

denominação idade própria ainda presente nas legislações vigentes. 

A atual LDBEN abriga no seu Título V (Dos Níveis e Modalidades de Educação e 

Ensino), capítulo II (Da Educação Básica) a seção V denominada Da Educação de Jovens e 

Adultos. Os artigos 37 e 38 compõem essa seção. Logo, a EJAI representa uma modalidade 

da Educação Básica nos seus níveis Fundamental e Médio. E também enfatiza que a oferta 

dessa modalidade deve assegurar oportunidades educacionais apropriadas, considerando 

os interesses, as características, as necessidades, as condições de vida e do mundo do 

trabalho, dispondo, portanto, de uma formação bastante diferenciada das crianças e dos 

adolescentes do Ensino Fundamental ofertado nos turnos da manhã e da tarde. É por isso 
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que essa modalidade é também compreendida como educação contínua e permanente. Há 

ainda a Resolução do Conselho Municipal de Educação de Belém nº 020, de 25 de maio de 

2011, que estabelece as Diretrizes para a oferta da Educação de Jovens e Adultos, em nível 

de Ensino Fundamental, na Rede Municipal de Ensino de Belém, em seu art. 2º expressa 

que o ensino dessa modalidade será assegurado “mediante oportunidades educacionais 

adequadas às suas características, interesses, necessidades, condições de vida e de 

trabalho.” Para ampliar o atendimento a essa modalidade, a referida Resolução em seu art. 

5.º enfatiza que “A EJA atenderá aos interesses e necessidades do aluno, podendo ser 

ofertada no horário diurno e/ou noturno”, bem como destaca em seu art. 4º que “a duração 

mínima da EJA, independente da forma de organização curricular, será de 1.600 (um mil e 

seiscentas) horas para os anos iniciais, assim como para os anos finais do Ensino 

Fundamental”. 

Para o cumprimento da carga horária mínima de 800(oitocentas) horas anuais 

conforme o art. 24 da LDBEN, a Resolução Municipal 020 em seu art. 6º destaca que “a 

oferta da EJA, no período noturno, organizar-se-á em estudos presenciais e estudos 

extraclasse, totalizando o mínimo de 20 (vinte) horas semanais, estruturados em: estudos 

presenciais, compreendendo o mínimo de 3 (três) horas diárias e estudos extraclasse, 

perfazendo pelo menos 5 (cinco) horas semanais”.  

Tais especificidades pontuadas anteriormente são consideradas na Resolução n.º 

01-CNE/CEB, de 05 de julho de 2000, quando destaca que “a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos educandos, as faixas 

etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na 

apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 

modelo pedagógico próprio”, assim como especifica que a idade mínima para o ingresso na 

modalidade no seu nível fundamental é de 15 anos completos. Tal idade é especificada 

também na Resolução Municipal nº 020 no seu art. 3º e na Resolução nº 01/2021, de 25 de 

maio de 2021.  

A partir desses pressupostos legais e normativos, a reorganização da EJAI agrega 

princípios sociais, pedagógicos e políticos que se anunciam a seguir: 

I- Educação de Jovens, Adultos e Idosos como direito, com resgate das funções 

reparadora, equalizadora e qualificadora;  

A função reparadora representa o resgate de uma dívida social “para com os que 

não tiveram acesso à escrita ou à leitura como bens sociais e nem o domínio destas, na 
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escola ou fora dela, embora tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de 

riquezas e na elevação de obras públicas” (Parecer CNE/CEB nº 11/2000). 

A equalizadora busca “propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer 

a igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à educação” (Parecer 

CNE/CEB n° 11/2000). 

A função qualificadora visa ao desenvolvimento e constituição de ”conhecimentos, 

habilidades, competências e valores que transcendem os espaços formais da escolaridade e 

conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro com sujeito”. (Parecer CNE/CEB 

nº 11/2000). 

II-Educação ao longo da vida, visando à satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem dos jovens e adultos, de modo que possam alcançar patamares comuns de 

escolaridade, percorrendo trajetórias escolares distintas; 

III-Escola como instância de mediação importante, mas não como único espaço 

educativo, que utiliza espaços e situações de aprendizagem extraescolares, bem como 

reconhece e valoriza os conhecimentos que os jovens e os adultos trazem da vida em 

sociedade, do trabalho e de outras circunstâncias; 

IV-Educação voltada para o exercício da cidadania e para a solidariedade, a 

justiça social e a postura crítica frente à realidade;  

V-Educação que promova a relação, sem hierarquização e sem nenhum tipo de 

preconceito ou discriminação, entre pessoas com diferenças de cultura, etnia, cor, idade, 

gênero, orientação sexual, ascendência nacional, origem e posição social, profissão, 

religião, opinião política, estado de saúde, deficiência, aparência física, ou outra diversidade. 

Finalmente, estão em suas bases as perspectivas de promoção de: 

VI- Continuidade dos estudos dos alunos egressos dos programas de alfabetização 

de jovens e adultos; 

VII- Reorganização e construção de currículo flexível que atenda às especificidades 

e à diversidade do aluno jovem, adulto e idoso trabalhador, com sua trajetória de vida e 

trabalho, seus tempos e suas necessidades básicas de aprendizagem, que requerem um 

modo de educar diferente do oferecido às crianças e adolescentes; 

VIII- Utilização de metodologia dialógica, partindo da experiência dos alunos, 

enriquecendo-a com o saber historicamente acumulado, no processo de construção do 

conhecimento. 

O Currículo da EJAI deve considerar todos esses princípios e especificidades, 

bem como a Identidade Multifacetada dos educandos e educandas dessa modalidade da 
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Educação, a qual abrange estudantes a partir de 15 anos de idade completos no ato da 

matrícula para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio. 

Atualmente a juvenilização da EJAI apresenta-se como uma marca identitária dessa 

modalidade nas Escolas Municipais, sendo uma parte dos educandos e educandas 

oriundos do Ensino Fundamental dos turnos da manhã e da tarde.  

 De acordo com Hage (2019), nesse território da diversidade que compõem a 

EJAI, os educandos e educandas possuem características comuns como a condição de 

pobreza, opressão, subalternidade; defasagem idade-série e o direito à educação negado 

na infância e na adolescência, bem como apresentam diferenças regionais, étnico-raciais, 

gênero, faixa etária, campo/cidade, religiões, crenças, orientação sexual, deficiências e 

privação de liberdade. Acumulam experiências de vida e parte desses educandos 

apresenta em suas histórias de vida experiências escolares como reprovações, 

interrupções, início tardio dos estudos ou a combinação dessas situações, fatos que nos 

últimos anos preocupam e/ou desafiam a gestão escolar.  

A partir dessa sucinta descrição das identidades dos educandos e educandas e 

da legislação que ampara a modalidade da EJAI, o poder público, a Secretaria Municipal 

de Educação e a gestão escolar têm a preocupação e o desafio de organizar um currículo 

escolar que atenda essas particularidades pontuadas anteriormente e as diversas 

expectativas de vida dessas pessoas. Uma vezainda que, há uma juvenilização nas salas 

de EJAI, os adultos e os idosos e cada um com suas histórias de vida, seus saberes, seus 

interesses, necessidades, projetos de vida, com ritmos de aprendizagem diferenciados e 

os conflitos intergeracionais. Portanto, valorizar e respeitar o educando dessa modalidade 

deve considerar suas especificidades e necessidades, é compreender que a educação 

escolar na EJAI há muito tempo perdeu o caráter de suplência.  

Dessa maneira, faz-se necessário que as políticas públicas consolidem programas e 

projetos para minimizar as desigualdades sociais, assim como efetivar uma educação mais 

inclusiva e de qualidade, de forma que satisfaça as necessidades de aprendizagem dos 

jovens e adultos educandos da escola noturna (CONFINTEA VI, 2009). Nessa perspectiva, a 

inclusão social se apresenta como um dos pressupostos das Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Belém e é compreendida como “um 

processo que buscaa transformação das relações sociais, garantia de direitos e 

oportunidades iguais para todos, democratização das relações de poder, participação social, 

respeito às diferenças e reconhecimento das diversidades socioculturais do ser humano”. 
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Outro pressuposto importante das referidas Diretrizes para o currículo da EJAI, 

refere-se à Educação Ambiental e a Sustentabilidade como parte integrante do currículo 

desta modalidade, pois “ao enfocar a educação ambiental pretende possibilitar aos 

educandos uma compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana 

no ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel político-crítico como cidadãos de um 

país e de um planeta. Tem o propósito também de contribuir para recuperar e reforçar 

valores que conduzam os educandos e educandas a repensar e avaliar, de outra maneira, 

as suas atitudes diárias e as consequências destas para o meio ambiente em que vivem”. 

Todos esses pressupostos compõem a proposta curricular da EJAI e tem como 

principal objetivo garantir uma educação de qualidade a todos os educandos e educandas  

de forma que contribua efetivamente para a sua formação, oriente para o mundo do trabalho 

e para o exercício da cidadania. Neste sentido, o trabalho com os conhecimentos 

institucionalizados e saberes pessoais não devem ser tratados apenas como atividades 

escolares, mas como o caminho que garanta a vida em sociedade possibilitando, então, que 

os educandos compreendam de forma crítica o contexto social no qual estão inseridos (as) e 

nele possam inferir e intervir. 
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3- CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS 

E IDOSOS 

Prof. Esp. Celso Silva de Oliveira (COEJAI) 

 

 

 
Imagem 04 – Busca Ativa – E.M. Cordolina 

FONTE: COEJAI 

 

 

 

             ..Educação de Jovens e Adultos e Idosos (EJAI) é uma modalidade da 

Educação Básica garantida na Constituição Federal Brasileira de 1988 e reafirmada como 

direito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N.º 9.394 de dezembro de 

1996. A EJAI enquanto integrante da educação básica destina-se a garantir o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. No entanto, para se chegar à garantia desse direito o 

caminho foi longo. 

Inicialmente, no Período Colonial, a educação escolar estava sob a 

responsabilidade dos religiosos católicos, principalmente dos clérigos jesuítas com larga 

A 
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experiência nesse tipo de trabalho pedagógico-catequético (MOURA, 2004, p.87). O 

modelo pedagógico católico primava por uma formação centrada na criança, porém, 

muitos jovens e adultos eram letrados pelos missionários com objetivos religiosos. No 

período em que a educação passa a ser exclusiva do Estado mediante a Reforma 

Pombalina (século XVIII), não se incluía os jovens e adultos. Observam-se apenas 

algumas iniciativas (não governamentais) pontuais, as chamadas “escolas noturnas” para 

adultos (que atendiam poucos alunos), pois a política educacional imperial priorizava os 

Cursos Superiores para atender aos interesses da elite monárquica do país (MOURA, 

2003, p.39). 

Nos anos iniciais do período republicano, também não houve avanços 

significativos no campo das políticas educacionais no país, pois “o modelo educacional 

continua privilegiando as classes dominantes” (MOURA, 2003, p.31). Nesse contexto 

veremos também surgir preconceitos e estereótipos contra as pessoas analfabetas, 

principalmente depois da Reforma Leôncio de Carvalho (1879) que caracterizou o 

analfabeto como dependente e incompetente, e da Lei Saraiva (1881), que restringiu o 

voto somente às pessoas alfabetizadas.  

Na primeira metade do século XX veremos uma grande mobilização social que 

pretendia “exterminar” o analfabetismo, que em 1920 chegou ao assombroso número de 

72% da população brasileira. Em 1915, criou-se a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, 

mas somente a partir da década de 1940 veremos um efetivo movimento em defesa da 

educação para todos, a fim de superar o analfabetismo e garantir também a escolarização 

para jovens e adultos possibilitando uma melhoria do desenvolvimento nacional.  

Essas políticas e ações, que buscavam desenvolver o país pela educação, foram 

influenciadas também por organismos internacionais como Organização das Nações 

Unidas (ONU) e UNESCO, Órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, cujo objetivo era contribuir com o desenvolvimento das “nações atrasadas” como 

o Brasil. Por esses motivos veremos nascer em 1952 a Campanha Nacional de Educação 

Rural (CNER) e a realização do II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de 

Janeiro, onde se iniciou a discussão que pensava um novo método pedagógico para 

ensinar os jovens e adultos, o que muito se ampliou com as contribuições do educador 

Paulo Freire (STRELHOW, 2010, p.53). 

Nesse contexto, surgiram vários movimentos em defesa das camadas populares 

e da Educação de Jovens e Adultos como: o Movimento de Educação de Base (1961), 

vinculado ao Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); o Movimento de Cultura 
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Popular do Recife (1961); os Centros Populares de Cultura(UNE), e a Campanha de Pé 

no chão também se Aprende, da Prefeitura de Natal.. Vale ressaltar que esses 

movimentos foram influenciados pelo ideário do educador Paulo Freire, que via o 

analfabetismo não como o causador da pobreza, mas como o resultado da desigualdade 

social (STRELHOW, 2010, p.53). 

Na década de 1960, há uma quebra desses movimentos com o Golpe Militar de 

1964. O novo governo criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), em 1967, 

com o seguinte slogan “você também é responsável, então me ensine a escrever, eu 

tenho a minha mão domável”. Este programa se restringia apenas “à apreensão da 

habilidade de ler e escrever, sem haver a compreensão contextualizada dos signos” 

(STRELHOW, 2010, p.54). 

Com o advento da Nova República, a partir de 1985, o Mobral foi extinto e iniciou-

se uma nova era da educação no Brasil com a Constituição Nacional de 1988 que 

garantiu a educação como direito de todos. Nesse contexto, o Ensino Supletivo Noturno 

se ampliou e se fortaleceu por todo o país, mas ainda seguia o mesmo modelo 

pedagógico do Ensino Diurno, ou seja, os professores ensinavam os jovens, os adultos e 

idosos da mesma maneira que ensinavam as crianças e adolescentes, com raríssimas 

exceções. Adotavam-se na Educação de Jovens e Adultos os mesmos princípios teórico-

metodológicos presentes no paradigma do ensino seriado, embora já se defendesse 

efetivamente, sob a liderança de Paulo Freire, uma pedagogia específica para a EJA 

desde os anos de 1950. 

O modelo pedagógico do Ensino Supletivo, dividido em quatro etapas, era, 

segundo os seus críticos, inadequado pelos seguintes motivos: 

(a) Os termos Supletivo e Etapa significavam “parte”, “fragmento”, ou seja, um 

ensino que vem para “suprir”, para “completar” o que o educando não teve porque não 

cursou o ensino regular. Para tanto, fazia-se supressão de muitos conteúdos, sem 

considerar o que realmente era essencial para aprender de duas séries em um ano. 

b) A prática pedagógica estava pautada na transmissão de conteúdos 

desarticulados da realidade do educando, privilegiando nos processos de ensino e 

aprendizagem a memorização e repetição. O professor era visto como o detentor do 

conhecimento, usava uma metodologia meramente expositiva, obedecendo a uma ordem 

sequencial e linear dos conteúdos. Os alunos não eram vistos em sua diversidade, sendo 

meros receptores. A prova era utilizada como único instrumento de classificação no 

processo de avaliação dos docentes. 
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c) A gestão da aprendizagem, nesse modelo pedagógico, primava por um 

planejamento que tinha como objetivo principal cumprir o conteúdo programático 

organizado em currículo fechado nas “grades curriculares”, em que prevalecia a 

hierarquização dos saberes, desarticulando os saberes não escolares dos saberes 

escolares e transformando, assim, a escola em mero espaço de reprodução de 

conhecimentos acabados e inquestionáveis.  

Já em 1997 na gestão do Governo do Povo (1997 – 2004), do prefeito Edmilson 

Rodrigues, teveinício uma prática inovadora na cidade, o Projeto de Alfabetização de 

Jovens e Adultos – PROALFA tendo como um de seus objetivos realizar o atendimento 

dos servidores não alfabetizados da Prefeitura Municipal de Belém, que possuía 4% de 

seu quadro funcional formado por pessoas não alfabetizadas. Outro objetivo era atender 

algumas comunidades em bairros da cidade de Belém que apresentavam demandas em 

relação a alfabetização de jovens adultos e idosos. Em parceria com a sociedade civil 

organizada iniciou-se um movimento de alfabetização que tinha como princípios 

norteadores a educação libertadora proposta pelo educador Paulo Freire. 

 Em 2001 houve uma ampliação do PROALFA possibilitando a organização do 

Movimento de Alfabetização-Professor Paulo Freire. Os MOVAS já vinham ocorrendo 

nos governos populares em algumas cidades brasileiras. Em Belém pautou-se nos 

referenciais freireanos balizados pela politicidade do ato educativo, na investigação 

tematizada dos conteúdos a serem trabalhados nos círculos de cultura e na dialética da 

vivência humana onde os indivíduos são percebidos como seres inacabados em 

constante processo de transformação e aprendizagens coletivas.   Naquele momento 

histórico, houve uma grande adesão da sociedade civil organizada ao grande desafio de 

alfabetizar as camadas da população que ainda não sabiam ler nem escrever e que 

habitavam as periferias de nossa cidade.  

Ao final da década de 1990, a Rede Municipal de Ensino de Belém (RMEBB) 

desenvolveu um processo de reestruturação curricular estabelecendo a organização do 

Ensino Fundamental em Ciclos e a EJA em Totalidades do Conhecimento.  

A partir do ano de 2000, a EJA foi organizada da seguinte forma: o primeiro 

segmento em 1.ª Totalidade (correspondendo às 1.ª e 2.ª séries), e em 2ª Totalidade 

(correspondendo às 3.ª e 4.ª séries). O segundo segmento continuou organizado em 3.ª 

Etapa (antigas 5.ª e 6.ª séries) e 4.ª Etapa (antigas 7.ª e 8.ª séries) até 2011. Com a 

Resolução Nº 020/11, do Conselho Municipal de Educação de Belém, foi implantada a 

Totalidade do Conhecimento também no segundo segmento da EJA. Essa reestruturação 
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curricular da EJA no município de Belém por Totalidade do Conhecimento teve como 

objetivo principal garantir aos educandos o direito de aprendizagens significativas 

contribuindo parao exercício pleno de sua cidadania e sua inserção qualificada nos 

diferentes espaços sociais. 

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educaçãode Belém assume o 

novamente o compromisso de construir um currículo para a Educação de Jovens Adultos 

e Idosos que tenha como referência a diversidade cultura, de vida, de trabalho dos povos 

Amazônidas. A construção desse novo projeto político pedagógico para a Rede Municipal 

de Ensino exige o reavivamento do trabalho coletivo, onde os saberes dos educandos e 

educandas, educadores e educadoras e demais trabalhadores da educação, devam levar 

em consideração as especificidades regionais, de uma territorialidade na qual os 

ribeirinhos, os caboclos, os camponeses, os povos das florestas sejam os protagonistas 

de suas histórias. 
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4- O CURRÍCULO POR TOTALIDADE DO CONHECIMENTO 

 
Profa. Ma. Angela Maria Melo Pantoja (COEJAI) 

 

 

 
 

Imagem 05 – Aula Inaugural do Movimento Alfabetiza Belém 

Centro Pop Icoaraci – 29/09/2021 

Fonte: COEJAI 

 

 

4.1. Identidade dos(as) educandos(as) da Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos 

 

 

..Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) abrange educandos e 

educandas a partir de 15 anos de idade completos no ato da matrícula. É constituída por 

sujeitos da Amazônia e suas especificidades de comunidade ribeirinha, quilombola, rural, 

e a maioria urbana que por motivos diversos não tiveram acesso à escola, pois, tiveram 

seu direito à educação negado. Atualmente essa modalidade tem um público diversificado 

A 
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composto por jovens, adultos e idosos e com o fenômeno da juvenilização cada vez mais 

crescente nas escolas, parte oriunda dos anos adequados a faixa etária no Ensino 

Fundamental. A maioria é do sexo feminino, de etnia negra e parda e pessoas com 

deficiência. Poucos etão inseridos no mercado de trabalho formal e muitos ocupando-se 

das seguintes atividades: são trabalhadores domésticos, agricultores, trabalham na 

construção civil, são feirantes, camelôs, pescadores, coletores de açaí, entre outras. 

Acumulam experiências de vida e parte desses apresentam em sua trajetória escolar 

reprovações, interrupções, início tardio dos estudos ou a combinação dessas situações, 

fatos que nos últimos anos preocupam e/ou desafiam a gestão escolar.  

Ressalta Hage (2019), que nesse território da diversidade que compõe a EJAI, os 

educandos e educandas possuem características comuns, como a condição de pobreza, 

opressão e subalternidade; defasagem idade-série e o direito à educação negada na 

infância e na adolescência, bem como apresentam diferenças regionais, étnico-raciais, 

gênero, faixa etária, alguns moram no campo outros na cidade, religiões, crenças, 

orientação sexual, deficiências e privação de liberdade. Ressaltamos também que a 

identidade dos educandos e educandas da EJAI não e única, monolítica e nem homogênea 

e, portanto, não deve ser compreendida somente em relação à questão etária, a condição 

de excluído, de evadido e que precisa recuperar o tempo perdido e ter uma idade própria 

para aprender, e sim reconhecer que os educandos e as educandas são sujeitos que 

possuem histórias de vida, práticas, saberes, sonhos, projetos de vida, estilos de vida. 

Essas pessoas, segundo Oliveira (2005) são portadoras de subjetividades distintas e 

percursos formativos diferenciados e pertencem a determinado grupo social. Tais 

subjetividades precisam ser exaltadas mediante um conjunto de exercícios e discursos que 

devem estar à disposição, a fim de que eles mesmos operem transformações desejadas. 

Considerando o contexto vivenciado, é essencial ressignificar a prática pedagógica 

dos(as) educadores(as) e a escola tem a preocupação e o desafio de organizar um 

currículo que atenda as diversas expectativas de vidas desses sujeitos eque valorize suas 

identidades. Portanto, valorizar e respeitar o(a) educando(a) considerando suas 

especificidades e necessidades é compreender que a educação escolar na EJAI há muito 

tempo perdeu o caráter de suplência.  Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Educação 

de Belém propõe um currículo para uma formação integral desses sujeitos: currículo 

escolar como o espaço em que se articulam o conhecimento sistematizado e o 

conhecimento popular historicamente produzidos, valorizando importantes elementos 

voltados ao desenvolvimento pessoal, à emancipação humana de forma coletiva, e à 
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transformação social (POLÍTICA EDUCACIONAL PARA BELÉM NO GOVERNO 

EDMILSON RODRIGUES 2021 a 2024)1. 

Concordamos com Arroyo (2017) quando ressalta que nesse contexto, há uma 

busca por parte dos sujeitos da EJAI pelo reconhecimento da sociedade, da mídia, dos 

formuladores de políticas públicas, pelo respeito a ética profissional, por um currículo que 

não só garanta condições para o entendimento das relações sociais, de raça, de gênero, 

de trabalho, como também pautado em saberes e em valores que sejam reflexo dessa 

identidade e fortaleça neles a resistência. 

Considerando essa realidade e a garantia de igualdade a todos(as) os(as) 

educandos(as), que apresentamos a seguir a Proposta das Totalidades do 

Conhecimento na Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

4.2.  Proposta Curricular das Totalidades do Conhecimento na 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

 

Aproposta curricular das Totalidades do Conhecimento tem como principal 

objetivo garantir uma educação com o poder de transformar vidas e promover avanços a 

todos os(as) educandos(as) de forma que contribua efetivamente a atender as 

inquietações vivenciadas num contexto específico, regional, amazônico, garantindo novos 

significados aocurrículo escolar na busca de uma prática pedagógica significativa, criativa, 

participativa e problematizadora. Um processo democrático vivenciado no diálogo e que 

recaia no planejamento e execução de diferentes propostas e encaminhamentos para a 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

Para isso a escola experimenta uma concepção de educação pautada numa 

perspectiva que permite estruturar o ensino de forma que o objeto de estudo seja 

desvelado na sua essência, possibilitando assim, que o conhecimento seja construído e 

aprofundado de forma articulada entre si. O currículo por Totalidades do Conhecimento 

apresenta como um dos seus pressupostos teóricos o princípio da mediação dialógica, 

recomendado por Freire, que permeia a formação da consciência crítica dos sujeitos 

                                                             
1 Programa de Governo de Edmilson Rodrigues Prefeito implementado na Rede de Educação Pública Municipal de 
Belém, a partir de janeiro de 2021. Essa Política Educacional deverá resgatar a concepção de educação democrática e 
popular, como ato político-pedagógico emancipatório, ferramenta de luta para superar o atual modelo econômico e 
político hegemônico, cuja lógica desumanizadora tem como fundamentos o individualismo, a competição e o lucro. 
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dessa modalidade, favorece a aproximação com a realidade e conduz esses sujeitos a 

reflexão de sua condição humana e existencial (FREIRE, 2002, p.46). 

Outros autores também defendem a mesma concepção como Vygotsky (1991), que 

reconhece a importância do outro como mediador permanente da aprendizagem dos(as) 

educando(as), sujeitos originários de uma cultura e produtores de novas culturas e, como 

tais, capazes de um processo de transformação da consciência. Tanto Freire como 

Vygotsky defendem o diálogo como princípio norteador das práticas educativas, ou seja, 

por meio da relação dialógica educadores(as) e educandos(as) interagem, conhecem-se e 

se reconhecem como trabalhadores(as) e como sujeitos de direitos, cidadãos e cidadãs. 

Nessa perspectiva, uma educação comprometida com o exercício da cidadania 

precisa viabilizar a competência discursiva do(a) educando(a) considerando em seu 

planejamento o desenvolvimento de práticas didático-metodológicas que possibilitem a 

utilização da língua de modo variado para produzir diferentes efeitos de sentido, 

adequando o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita.  

Diante do exposto, faz-se necessário contemplar nas atividades de ensino, as 

diversidades de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas 

também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de 

diferentes formas. A língua, sistema de representação do mundo, está presente em todas 

as áreas de conhecimento. A tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita 

não se restringe, portanto, à área de Língua Portuguesa, já que todo(a) educador(a) 

depende da linguagem para desenvolver os aspectos conceituais de seu componente 

curricular. Assim, faz-se necessário que o trabalho em todas as áreas do conhecimento se 

subsidie nas concepções do letramento. Isso possibilitará o desenvolvimento da 

capacidade leitora e a utilizar textos escritos, refletir sobre eles de forma a atingir objetivos 

próprios, desenvolver os próprios conhecimentos e o próprio potencial ao participar 

ativamente da sociedade.  Portanto, para que a prática do letramento se desenvolva no ato 

da leitura, escrita e oralidade, são necessários procedimentos metodológicos que facilitem 

esse processo. 

Sob essa perspectiva, o currículo por Totalidade do Conhecimento se 

fundamenta na concepção de que os saberes necessários à educação enfatizam que é 

necessário que o(a) educando(a) veja o todo, tendo assim uma visão de completude, para 

que, após, o conhecimento seja, de fato, colocado em um grande contexto. Segundo Morin 

(2000), a natureza humana, em sua complexidade, é totalmente desintegrada da educação 

pela fragmentação dos componentes curriculares. Para ele o processo de ensino e 
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aprendizagem só é viável se for pautado numa visão integral, observando todas as 

dimensões (social, cultural, histórica, psíquica e biológica) do ser humano. Nessa 

perspectiva, no contexto de sala de aula o trabalho interdisciplinar deve assentar-se no 

letramento como macro área do conhecimento acadêmico instituído no século XXI como 

maneira mais viável de se trabalhar um currículo que dê conta dessas complexidades. 

A construção curricular organizada em Totalidade do Conhecimento exige uma 

metodologia essencialmente interdisciplinar e contextualizada, na qual os objetos e 

objetivos da aprendizagem não são constituídos somente pela matéria do ensino, mas, 

principalmente, pela compreensão das condições inerentes ao ato de educar e no diálogo 

entre os saberes referentes aos componentes curriculares. 

4.2.1. Princípios Norteadores da Proposta de Totalidade do 
Conhecimento: 

 

a) Garantir aos jovens, adultos e idosos o acesso, a permanência na escola e 

sua continuidade nos estudos. 

b) Promover a unidade do conhecimento na perspectiva freiriana da Educação 

Popular. 

c) Assegurar aos(as) educadores(as) da EJAI a Formação Geral e Distrital bem 

como o Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico. 

d) Garantir no currículo a abordagem da iniciação para o mundo do trabalho, de 

modo a articular a formação, a escolarização e o trabalho.  

e) Vivenciar o processo avaliativo na perspectiva inclusiva e emancipatória de 

modo a possibilitar a reflexão sobre a prática pedagógica. 

 

4.2.2. Organização das Totalidades do Conhecimento na EJAI- Res.nº 

020/2011 do Conselho Municipal de Educação de Belém – CMEB: 

 

1ª Totalidade - corresponde ao 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, com 

duração de 01 ano; 

2ª Totalidade - corresponde ao 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com 

duração de 01 ano; 

3ª Totalidade - corresponde ao 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com 

duração de 01 ano; 
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4ª Totalidade - corresponde ao 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, com 

duração de 01 ano. 

Esta resolução estabelece as diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos e 

Idosos em nível de Ensino Fundamental na rede de escolas públicas municipais de 

Ensino de Belém /Pará. A Matriz Curricular dessa modalidade está organizada em 

oitocentas (800) horas e duzentos (200) dias de efetivo trabalho escolar, assim 

distribuídos: (600) horas presenciais e (200) duzentas horas trabalhadas por projetos de 

atividades extraclasses.  

Como cumprimento às exigências da LDBEN, nº 9.394/96, artigo 38 e à Resolução 

Nº 01/2000 do CNE/CEB, artigo 6º, que estabelecem diretrizes nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, a proposta curricular desenvolvida nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Totalidades compreende a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada do currículo. As 

diretrizes devem atender as características locais e regionais. São regulamentadas pelo 

Conselho Municipal de Educação, conforme os artigos 217 e 225 da Lei Orgânica 

Municipal, os quais dispõem, respectivamente, que “serão fixados conteúdos mínimos 

para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 

aos valores culturais e artísticos nacionais, regionais e municipais” e, que, “o município 

garante o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, sendo 

apoiado, preservado e estimulado o desenvolvimento das ciências, das artes e da cultura 

em geral”. 

Para garantir tais conhecimentos, as escolas asseguram no seu Projeto Político 

Pedagógico, no planejamento anual, as ações do projeto extraclasse, em articulação com 

a Sala de Leitura, a Biblioteca e o Laboratório de Informática, ambientes pedagógicos 

fundamentais para contribuir com a dinamização da ação pedagógica da proposta. Desse 

modo contribuirá para as possibilidades metodológicas que nortearão as ações: 

4.2.3. Possibilidades Metodológicas 

 

 Neste contexto, o diálogo entre educandos(as) e educadores(as) é 

imprescindível, visto que é por meio dessa interlocução que se constrói o processo de 

ensino e aprendizagem numa atitude efetivamente interdisciplinar. Assim as escolas na 

sua autonomia curricular podem organizar sua própria ação pedagógica por meio de 

Temas Geradores, Círculos de Diálogos, Pedagogia de Projetos, Eixos Temáticos, 

ou em outra (s) possibilidade(s) metodológica(s). 
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4.2.4. Formação Permanente 

 

A Proposta de Totalidade do Conhecimento sugere o ressignificar da formação dos 

Educadores e Educadoras, com o objetivo de efetivar ações que contribuam para a 

construção de conhecimentos e a reconstrução de práticas pedagógicas voltadas para a 

transformação e autonomia de todos os sujeitos que compõem os vários territórios 

amazônicos. Por isso, as formações permanentes e distritais realizadas são muito 

importantes a todos os educadores e educadoras da EJAI. Ressalta Freire, que a formação 

permanente deve ser efetivada no interior da escola com ênfase no processo de reflexão 

sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática (1996). Destaca ainda, que: 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 
prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 
altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma 
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco 
assumida (FREIRE, 2001, p.72).  
 

 A formação distrital é realizada com pequenos grupos de educadores e 

educadoras ou com grupos ampliados, resultantes do agrupamento das escolas que 

compõem os distritos administrativos. Garante a prática pedagógica e o acompanhamento 

da ação-reflexão-ação, envolve a explicação e análise da prática pedagógica, 

levantamento de temas necessários a esse território. 

Assim o ensino e a aprendizagem encontram-se envolvidos com procedimentos 

que são indispensáveis a uma educação pública de qualidade.  

4.2.5. Avaliação da Aprendizagem 

 

O planejamento define a avaliação da aprendizagem do educando e da educanda 

e que seja significativa para sua vida e para seu trabalho. É, portanto, uma ação didática 

fundamental e constante na prática do educador e educadora. É através da avaliação que 

os resultados obtidos no curso do processo são vinculados aos objetivos propostos, com 

a finalidade de constatar avanços, dificuldades e assim reorientar o trabalho, no sentido 

de possibilitar o alcance dos objetivos propostos. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser percebida como uma reflexão sobre a 

qualidade do trabalho dos educadores e educadoras e esta reflexão é remetida tanto aos 

educadores e educadoras quanto aos educandos e educandas. Como é uma ação 
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extremamente complexa, não pode, de forma alguma, resumir-se somente a realizações 

de provas ou testes para atribuição de notas ou conceitos. É importante ressaltar que nas 

Totalidades de Conhecimento há uma superação da prática excludente sentenciva e 

classificatória que, tradicionalmente, caracteriza a prova. Desta forma, a escola deverá 

efetivar a uma avaliação contínua, interventiva, diagnóstica, processual na perspectiva 

inclusiva, emancipatória e mediadora da aprendizagem. 

Para tanto, a organização curricular em Totalidades de Conhecimento oferecerá 

subsídios que possibilitarão uma retomada no processo avaliativo. Essa prática implica na 

progressão dos educandos e educandas, permitindo a eles continuarem seus estudos 

através da progressão continuada. Então, considerarmos como fator importante nesse 

processo avaliativo o acompanhamento do desenvolvimento dos educandos e educandas 

por meio de instrumentos de registros avaliativos, para que os educadores e educadoras 

possam registrar os avanços, as dificuldades e suas intervenções. Destacamos assim que 

os instrumentos oficiais da SEMEC são o Diário de Classe e o Registro Síntese da 

Avaliação. Além dos instrumentos de registros, é importante a realização do Conselho de 

Totalidade: 

 

    Conselho de Totalidade 
 

O Conselho de Totalidade é a instância que contribui para uma prática avaliativa 

que possibilita trabalhar os educandos e educandas nas suas diferentes dimensões 

(cognitiva, social, afetiva, cultural etc.). Exige que o educador ou a educadora registre os 

níveis e fases da produção do conhecimento vivenciados por esses sujeitos,  pela turma e 

pelo trabalho do educador e educadora, pois é na discussão coletiva e, subsidiados pelos 

registros, que educadores e educadoras, educandos e educandas e pais/mães ou 

responsáveis encaminham o ato educativo. Desse modo, a avaliação garante a 

progressão continuada dos educandos e educandas, conforme seu ritmo de 

aprendizagem.   

Destaca Hoffmamm: 

 [...] é uma ação coletiva e cooperativa entre os educadores no 
levantamento e discussão de questões avaliativas, uma aproximação 
necessária entre professores de diferentes disciplinas, no sentido de trocar 
ideias, levantar problemas, construir em conjunto um ressignificado para a 
sua prática. (HOFFMANN, 1991, p. 67). 

Para tanto, é preciso agregar os diversos saberes dos profissionais da escola 

(experienciais, epistemológicos, disciplinares etc.) que, segundo Tardiff (2002) e Pimenta 
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(1999), são aqueles acumulados historicamente pelos sujeitos nos grupos sociais os 

quais frequentou e frequenta, e aqueles adquiridos nos diversos campos de 

conhecimento.  Esses conhecimentos também podem ser elaborados e reelaborados por 

via do trabalho interdisciplinar. 

Os Conselhos de Totalidades constituem-se em um espaço de troca e reflexão 

entre educadores e educadoras, pais/mães/responsáveis e educandos e educandas, com 

o objetivo de construir alternativas pedagógicas que auxiliem educandos/educandas e 

educadores/educadoras, na superação das dificuldades apresentadas no 

desenvolvimento de suas ações e reflexões educativas. 

Nessas instâncias, os educandos e educandas têm condições de tomarem 

ciência do seu desempenho escolar e lhes são dadas as oportunidades de manifestarem 

suas opiniões. Aos educadores e educadoras, é o momento propício de se reunirem para 

conversar, trocar ideias, sugerir alternativas de “intervenção” para solucionar as 

dificuldades enfrentadas pelos educandos e educandas nas suas respectivas turmas. 

Destacamos também na Avaliação da Aprendizagem na EJAI os processos de: 

 Classificação e Reclassificação 

A Classificação e a Reclassificação são realizadas por educandos e educandas 

nas Unidades Educativas em situações específicas, levando em consideração a 

legislação em vigor, para que assim esses sujeitos possam progredir continuamente 

dentro de sua fase de desenvolvimento, respeitando seu nível de conhecimento, seu ritmo 

de aprendizagem, contribuindo para corrigir a distorção da aprendizagem e a Totalidade. 

Para tanto, será levado em consideração a Resolução nº 01- CME, de 04 de Janeiro de 

2019 que normatiza sobre as regras de classificação e reclassificação da RME.  

Segundo o Artigo 37 da resolução nº 01/CME, de 04 de Janeiro de 2019, a 

classificação dos educando e educandas nas Totalidades do Conhecimento será feita 

independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação realizada pela escola 

nos componentes curriculares do currículo de cada uma das Totalidades, antes da 

realização de matrícula anual. Isto, para que se defina o nível de desenvolvimento e 

experiência do educando e da educanda e permita sua matrícula na Totalidade adequada. 

Já a reclassificação de acordo com o Artigo 38, o educando ou educanda será 

reclassificado(a) de uma Totalidade para outra, assim como, entre as modalidades da 

Educação Básica oferecidas pelo Município mediante este processo de avaliação. Tal rito, 

será acompanhado pela equipe pedagógica da escola, e terá como base um documento 
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envolvendo todos os componentes da Totalidade solicitada, a ser aplicado nos primeiros 

60 (sessenta) dias a contar da data do início do período letivo anual. 

Os processos de Classificação e Reclassificação requerem instrumentos 

avaliativos específicos, compostos por testes que serão organizados de acordo com os 

objetivos de aprendizagem, habilidades e competências nas diferentes áreas do 

conhecimento, devendo serem analisados pelos educadores e educadoras dos 

componentes curriculares correspondentes, com a concordância da coordenação 

pedagógica, diretor ou secretário escolar.  Além de atas para a classificação e parecer 

para o procedimento de reclassificação, bem como outros registros que podem ser 

criados pela escola, tais como: testes escritos, relatórios, avaliação oral, entrevistas, etc. 

Após a verificação do desenvolvimento cognitivo, constatado através das 

atividades e testes escritos, os quais permitem concluir se os educandos e educandas 

apresentam domínio dos objetivos de aprendizagem e das competências nos anos ou 

Totalidades correspondentes. Esta documentação deverá ser encaminhada e submetida 

a análise da Diretoria de Educação-DIED para que posteriormente o educando e a 

educanda sejam inseridos (as) ou matriculados (as), conforme regulamentação da 

legislação do sistema de ensino.  

Vale observar que, a avaliação da aprendizagem na Rede Municipal de Ensino de 

Belém desempenha papel importante no processo de ensino e na formação dos 

educandos e educandas e deve ser compreendida como uma ação contínua e assim é 

necessário que todos os educadores e educadoras assumam o compromisso com esses 

sujeitos, para que possam ampliar e organizar suas aprendizagens.  É somente através 

desse compromisso que consegue-se promover mudanças no ato de avaliar em nossas 

escolas, possibilitando outros olhares para o processo avaliativo, que vislumbre   a 

autonomia   e o desejo pelo aprender. Assim, a avaliação passa a ter um caráter de não 

mensurar ou classificar, mas de mostrar em que nível de aprendizagem dos educandos e 

educandas se encontram, para desta forma propor estratégias e intervenções didáticas 

diversificadas. Dessa feita, colaborando para avanços significativos no processo de 

ensino e aprendizagem, de modo a contribuir para uma formação crítica, participativa, 

autônoma, sendo capazes de transformar e melhorar a vida desses sujeitos. 
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5- ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS AO ENSINO NAS 3ª E 4ª 

TOTALIDADES 

 

 

onsiderando que a proposta de Totalidade do Conhecimento parte do princípio 

que para ensinar é preciso considerar os conhecimentos e as experiências de vida dos 

educandos e educandas. Ensinar tem um sentido social e o educador e a educadora para 

desenvolver sua função, precisa cultivar em si as características que deseja organizar 

com base na concepção de conhecimento como Totalidade. Desse modo, este ensino 

favorecerá a educação para a cidadania. Os conhecimentos deverão colaborar para a 

compreensão do mundo e suas constantes transformações, reconhecendo o homem 

como parte integrante do Universo. 

Nesse sentido, ressaltamos que é de fundamental importância destacar que 

devemos tirar o foco principal dos conteúdos para centrar-se nos sujeitos que estão 

inseridos na ação educativa, concordando assim com Freire (1983), sempre partir dos 

níveis e das compreensões dos educandos e não a partir das interpretações do educador, 

considerando qualquer realidade a ser conhecida, deverá centrar-se nos seres humanos 

envolvidos nos processos de aprendizagens. Esses processos estão atrelados aos 

desafios atuais da sociedade, a um mundo em constante transformação, que exige da 

escola o relevante papel de desenvolver potencialidades nos(as) educandos(as) e ampliá-

las, atuando no desenvolvimento de novas competências. Assim, uma organização 

curricular não poderá ser pautada somente na transmissão de conteúdos, pois, não será 

suficiente para o pleno e integral desenvolvimento e a inserção social de cada um dos 

educandos e educandas da EJAI, condição essencial para a redução das desigualdades. 

Num cenário pandêmico que estamos enfrentando, em que ações imediatas são 

necessárias para retardar o processo de contaminação e minimizar o risco trazido pela 

aglomeração de pessoas em locais públicos e comunitários, a vida em sociedade se torna 

mais complexa, exigindo um esforço coletivo que vem sendo construído com posturas 

responsáveis e solidárias. Assim, compreendemos que a condição dos(as) educandos(as) 

da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), em especial daqueles do grupo de risco 

como os idosos, que exercem diferentes papéis na sociedade, como os cuidados com a 

família, o trabalho formal e informal entre outras situações e desafios sociais e 

econômicos, mobiliza-nos a buscar alternativas para possibilitar formas diferenciadas de 

interação com o conhecimento escolar. 

C 
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Ressaltamos que orientações pedagógicas sugeridas neste caderno apontam os 

conhecimentos essenciais nas diferentes áreas e podem ser trabalhadas de forma 

interdisciplinar com Temas Geradores, Eixos Temáticos, Projetos, Círculos de 

Diálogos e outros considerando a progressiva sistematização das experiências 

vivenciadas anteriormente, e ainda assegurando um processo contínuo de 

aprendizagens, que visa o desenvolvimento integral dos educandos e educandas. 

As áreas do conhecimento propostas para as 3ªe 4ª Totalidades na EJAI a 

seguir estão em consonância com o que dispõe a LDBEN, Nº 9.394/96 e com a 

Resolução Nº 020/2011 do Conselho Municipal de Educação. Cabe à escola, no coletivo 

de seus educadores e educadoras, na organização do seu Plano de Ação Pedagógico, 

a definição da organização curricular que será desenvolvida no ano letivo. É importante 

ressaltar que o planejamento é fundamental para o sucesso da aprendizagem de 

quaisquer conteúdos curriculares.  

5.1. Área de Linguagens 

 
Profa. Esp. Maria do Socorro Dantas da Cunha (COEJAI) 

 

A área das Linguagens constitui-se de um conjunto de disciplinas como a Língua 

Portuguesa, a Língua Estrangeira, o Ensino da Arte e a Educação Física que 

estudam os vários significados das linguagens: os códigos (sinais, símbolos, signos) e a 

linguagem (capacidade de significação e comunicação, nos seus vários sentidos) do ser 

humano. É o universo da expressão humana; produto das relações com a natureza e com 

os outros homens. Seus objetos são: a língua e suas variedades, as formas de expressão 

simbólica (musical, cênica, visual) e o movimento humano.  

O que caracteriza esta área, além da questão propriamente didática, são as 

atividades das disciplinas específicas, que devem buscar fundamentação nas opções 

teóricas e metodológicas da área. Na verdade essa inter-relação da Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira, Arte, Educação Física atende ao progresso das ciências nas últimas 

décadas e das demandas sociais e culturais. 
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5.1.1. Língua Portuguesa 

 
O ensino da Língua Portuguesa, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), deve contribuir essencialmente para garantir que a língua cumpra sua 

função social. Esta é a condição fundamental para que a pessoa “alçe voos” no mundo 

letrado, para que então tenha possibilidade de construir seu processo de cidadania e, 

ainda, para que consiga se integrar à sociedade de modo mais participativo e com mais 

autonomia possível. Para tanto, ser considerado competente em Língua Portuguesa diz 

respeito à postura do(a) educando(a), que precisa dominar habilidades que o capacitem a 

viver em sociedade, atuando, de maneira adequada e relevante, nas mais diferentes 

situações de sociabilização e comunicação.  

Nessa perspectiva, o(a) educando(a) precisa saber interagir verbalmente, precisa 

ser capaz de compreender e participar de um diálogo ou de uma conversa, de produzir 

textos escritos, dos mais diversos gêneros que se encontram em circulação no campo 

social. Então, ler e escrever, por suas peculiaridades formais e funcionais, são também 

competências mais especificamente trabalhadas no ambiente da escola. Vale observar 

que os textos escritos de uso mais familiar (o bilhete, a carta, entre outros), ainda os 

textos de domínio público (o artigo, a notícia, a reportagem, o aviso, o anúncio, o conto, a 

crônica, entre outros) são objetos de estudo sistematizado escolar. 

 

 A linguagem Social 

Afirmar que o homem é um ser social, pressupõe que ele necessita se comunicar, 

e isso vem de forma espontânea, através da fala individual do usuário da língua, diga-se 

os tipos de linguagem disponíveis: a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem 

mista. De modo que a linguagem pode se referir tanto ao potencial especificamente 

humano, para a aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a 

uma instância mais específica e humana para essa aquisição e utilização de sistemas 

complexos também dessa comunicação. Isto, reforçado pelo princípio de que a língua é 

um sistema de signos formado pelo conceito (significado) mais a imagem acústica 

(significante). Há que se considerar o movimento natural de uma língua, que costuma 

variar tendo em vista fatores históricos e culturais, geográficos e socioculturais, e pra essa 

adequação dá-se o nome de variação linguística, campo de estudo da Sociolinguística. 
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Nessa perspectiva destacamos, a visão de preconceito linguístico, e que no 

processo de escolarização poderá trazer sérios danos ao processo de ensino e 

aprendizagem. Para Marcos Bagno (1999), esse preconceito linguístico é, todo juízo de 

valor negativo (de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito) às variedades 

linguísticas de menor prestígio social, o que carrega em si um preconceito com a classe 

social do sujeito falante, e, portanto, um desrespeito às diversidades socioculturais. 

Recuperamos Paulo Freire (1974) aqui para falar sobre a atuação que se espera do 

educador conquanto às diversidades linguísticas, ele diz que esse respeito as diferenças 

culturais consistem em exercitar aos poucos diante do diferente as vias de comunicação 

que podem nos unir, sem que cada um perca suas características essenciais, uma 

postura pedagógica que exige atenção na atitude de diálogo com o diferente e que 

precisa ser visto em seus próprios termos. Então, ao articular os conhecimentos prévios 

do educando, com os outros oferecidos no processo de escolarização estaremos 

possibilitando o desenvolvimento de conceitos. 

Para que esses conhecimentos sejam trabalhados, o educador deve diferenciar 

os dois tipos de conceitos: os cotidianos e os científicos ou sistematizados. Vygotsky 

(2001) nos diz que os conceitos apropriados pelas crianças, jovens, adultos, nas suas 

experiências do dia a dia na relação com adultos e colegas mais experientes são 

denominados de cotidianos e os conceitos formados a partir da sistematização dos 

conhecimentos das diferentes áreas de estudo são denominados científicos. E então, a 

apropriação dos conceitos cotidianos acontece a partir das interações que o sujeito 

estabelece na sua história individual e sociocultural, mas, neste caso, não enquanto 

formulações sistematizadas. Os conceitos científicos ou sistematizados já são aqueles 

que se constituem a partir de formulações sistematizadas, definições científicas 

elaboradas histórica e culturalmente pelo sujeito humano num processo de generalização 

e abstração, mediados por outros conceitos ou palavras. Esses conceitos também podem 

ser desenvolvidos no dia a dia, mas dependem da intervenção intencional do outro. Para 

Vygotsky: “O conceito não é uma formulação isolada, fossilizada e imutável, mas sim uma 

parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação, do 

entendimento e da solução de problemas”. Estes dois tipos de conceitos, embora 

diferentes são imbricados, ligados pois, à medida que o sujeito se apropria dos conceitos 

científicos, seus conceitos cotidianos vão sendo reelaborados, atingindo um nível mais    

profundo de compreensão, abstração e generalização. No processo ensino e 

aprendizagem deve-se então trabalhar com uma série de mecanismos e procedimentos 
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que permitam ao sujeito a apropriação dos conceitos sistematizados, oportunizando a 

eles uma melhor forma de lidar com o real. 

 Para tanto, a educação de jovens e adultos e idosos deve organizar ações que 

promovam a internalização dos conceitos sistematizados na real intencionalidade de criar 

formas mais elaboradas de pensamento na resolução de tarefas.  Finalmente dizer que 

buscar o reconhecimento e valorização da EJAI, na construção de uma identidade própria 

e o um espaço de direito do sujeito, o que nos fez perceber que há um equívoco muitas 

das vezes, de que muitas pessoas têm a ideia de que basta uma abordagem superficial 

de conteúdos para que esse público retome assim, a escolaridade perdida. Este fato, no 

entanto, exige-nos refletir e dizer da nossa importância enquanto pensadores e efetivos 

realizadores da educação para Educação de Jovens Adultos e Idosos, e que essa 

educação não deve meramente destinar-se a eles e elas, mas ser realizada 

democraticamente e sobretudo, com eles e elas.  

 

O que propomos na atuação do educador e da educadora: 
 

 Pensar e elaborar o processo de apropriação da linguagem escrita na Educação de 

Jovens Adultos e Idosos como pressuposto da compreensão da linguagem como uma 

atividade humana complexa, que permite aos falantes- sujeitos representar a realidade. 

 Descortinar a estreita relação da linguagem humana com o pensamento, enquanto 

constitutiva do sujeito e que é caracterizada como um processo histórico e social. 

 Alfabetizar na perspectiva do Letramento, de modo que ensinar a ler e a escrever 

se dê no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. 

  Objetivar que a manifestação linguística do discurso se dá por meio do texto e que 

por isso o ensino da língua portuguesa deve ter por finalidade o desenvolvimento da 

capacidade de representação e comunicação, melhor dizendo, da competência textual. 

 Postular que a escrita possui suas características formais relacionadas ao sistema 

notacional (caracteres, sintaxe, semântica, etc.) e possui a propriedade de se constituir 

como atividade instrumental, que se refere ao uso da escrita em situações com objetivos 

específicos.  

 Introduzir os diferentes tipos de textos articulando-os como atos de leitura e 

escritura, abordando essa coexistência e criando-se situações educativas semelhantes às 

práticas sociais. 
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Conceitos Básicos  

 Linguagem oral e gestual: seus usos e formas 

 Linguagem escrita: usos e formas e sua historicidade 

Leitura e escritura de texto: os diferentes gêneros discursivos; a funcionalidade da 

escrita textos literários, prosa; poesia, textos jornalísticos, textos instrucionais, 

(receitas, manuais, regulamentos, normas, etc.), textos epistolares (cartas), textos 

publicitários, textos informativos (científicos e históricos) e outros, sistema 

alfabético, o alfabeto, relações ortográficas, grafemas e fonemas, letras, sílabas e 

palavras segmentação e espaçamento das palavras pontuação sentido e 

posicionamento da escrita, acentuação, campos semânticos e léxicos flexão de 

palavras concordância verbal e nominal elementos de coesão; análise e reflexão 

da linguagem. 

Propostas Metodológicas 

 Linguagem oral e gestual: seus usos e formas 

 
 

Fonte: https://www.google.com/search: organização dos estudantes, 
sentados em círculo na sala de aula: uma abordagem cooperativa, 

freireana, para leitura crítica e debate. (Foto: Nova Escola) 
 

 

 Rodas de conversa (contação de histórias do cotidiano/ abordagem sobre a 

oralidade) 

 Registro do educador sobre as falas/ registro de vocabulários  

 Reprodução das falas por meio de pequenos textos produzidos pelos educandos. 

https://www.google.com/search
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 Elenco dos vocabulários das histórias (Glossário) 

 Apresentação  do vídeo Vida Maria / comentários / registros por parte do educador 

 

 Linguagem escrita: usos e formas e sua historicidade: 
 

 
 

   Fonte: www.google.com/search diversidade Tarcila do Amaral 

Acesso em 20/6/2021 

 

 

  Exibição do filme Vidas-Línguas em Português (disponível no youtube). 

  Relatos orais e escritos sobre o filme/palavras/frases tempestades de ideias 

registradas no caderno. 

  Varal de frases  

  Varal poético 

  Seleção vocabular pelo Educando. 

 

 Leitura e escritura de texto e os diferentes gêneros discursivos:  
 

 A funcionalidade da escrita textos literários, prosa; poesia, textos jornalísticos, 

textos instrucionais, (receitas, manuais, regulamentos, normas, etc.), textos epistolares 

(cartas), textos publicitários, textos informativos (científicos e históricos) e outros. 
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Fonte: https://www.google.com/search: foto ilustrativa da Amazônia 
Acesso em 20/6/2021. 

 

 Apresentação de autores da literatura da Amazônia paraense, por meio de textos 

escritos, imagens e áudio visuais.  

 Apresentação de vídeos sobre a literatura nacional: Literatura do Brasil- Macunaíma, 

Literatura de Cordel- “O que é Literatura de Cordel?” (Disponível no youtube).  

 Literatura da Amazônia paraense: Dalcídio Jurandir, Max Martins, Eneida de Moraes, 

Maria Lúcia Medeiros, Juraci Siqueira, entre outros. 

 Rodas de conversas 

 Produção de frases poéticas 

 Confecção de mural poético. 

 Apresentação do texto jornalístico: Elaboração do informativo jornalístico da 

escola/turmas 

 Trabalho de recorte de jornal de circulação local/produção de seleção 

vocabular/temática de notícias/ articulação com o cotidiano do educando. 

 

 Sistema Alfabético 
 

O alfabeto, relações ortográficas, grafemas e fonemas, letras, sílabas e palavras 

segmentação e espaçamento das palavras pontuação, sentido e posicionamento da 

escrita, acentuação, campos semânticos e léxicos flexão de palavras concordância verbal 

e nominal elementos de coesão, análise e reflexão da linguagem. 

https://www.google.com/search
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Fonte: https://www.ibe.edu.br palavras e frases que podem transformar sua vida profissional. 

Acesso em 20/6/2021 

 

 Produção de frases e pequenos textos pelo educando a partir de imagens (quadrinhos 

e gravuras). 

 Rodas de conversas para relatos de histórias/experiências e registros pelos 

educandos. 

 Relatos de pares/trabalhar a oralidade e a escrita (e as diferenças entre elas) a partir 

do texto do outro. 

 Elaboração de relatórios do cotidiano escolar pelo educando, listando as suas 

dificuldades ortográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibe.edu.br/
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5.1.2. Arte 

 
Prof. Me. Advaldo Castro Neto (COEJAI) 

 
 

“Sem música a vida seria um erro”  
(Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX) 

 

“A literatura, como toda obra de arte, é a confissão de que a vida não basta”  
(Fernando Pessoa, poeta português do século XIX-XX) 

 

“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível”  
(Leonardo da Vinci, polímata do século XV-XVI) 

 

Quando Nietzsche afirma que não teria razão uma vida sem música, refere-se, 

sim, à música; entretanto, não se restringe a ela, multiplica-se às artes, dando ênfase ao 

que julgava ser a arte por excelência, a música. Mas, o filósofo alemão, não se 

desconecta do que fala Fernando Pessoa; o qual por pertencer ao campo das artes 

literárias, explicita-a como parte de algo maior (arte em geral – nas suas diversas 

formas/manifestações), que se caracteriza (literatura, música e arte) como invenções 

próprias da humanidade, sem as quais a vida humana (socioexistencialmente falando) 

não teriam sentido poético, isto é, não haveria beleza em nossas vidas sociais.  

O artista é aquele ser social que capta tal poesia que a vida cotidiana, de um 

sistema opressor como o capitalista o é (principalmente com os excluídos sócio-político-

econômico culturalmente) cobre, vela, afasta, e o que é pior, converte em mecanismo de 

dominação social. 

Por isso a arte sempre foi e continuará sendo importante fonte para o des- cobrir, 

para o des- velar da realidade construída para a cegueira da razão, juntamente, com a 

desvirtuação da arte como mecanismo para uma ortopedia social, como fala o filósofo 

francês do século XX, Michel Foucault, acerca de uma sociedade padronizada segundo 

normatizações específicas de uma intricada rede de poderes que fazem não só da arte, 

como muitos outros saberes/ciências servirem como dispositivos de vigilância e 

dominação dos corpos sociais. Padronizando-os a serem indivíduos dóceis, obedientes e 

consumistas e, portanto, eficazes ao sistema e a manutenção do status quo. 

Vê-se, assim, que a arte ao mesmo tempo é antídoto é veneno. E a diferença do 

veneno para o antídoto é sua dosagem, ou seja, é a administração daquele que produz o 

veneno ou o antídoto – a arte.  
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A arte do período medieval, por exemplo, serviu para fortalecer e aumentar o 

poder hegemônico da Igreja Católica. Com ela foi possível se difundir os dogmas 

religiosos que são tão presentes em nossa cultura até hoje. Afinal, naquele período ler e 

escrever eram privilégios de poucos indivíduos pertencentes à nobreza e ao clero 

religioso. Sendo assim, a arte foi a expressão linguística de maior didática ao 

entendimento dos fiéis.  

De fato a arte é uma linguagem capaz de dizer o que não conseguimos por 

intermédio das palavras (escritas ou faladas), pois diz o indizível, exprime o inexprimível, 

traduz o intraduzível – como queria Da Vinci, este ser, cujo conhecimento não se 

concentra em única área, sabe de tudo um pouco (significado de polímata), mas que foi 

um grandioso artista, pintor do Alto Renascimento (1450 – 1527). 

Os(as) educadores(as), sabem muito bem deste poder didático, pedagógico que a 

arte tem. Afinal, utiliza-se muito para a melhor compreensão dos(as) educando(as). 

Entretanto, cabe ressaltar, embora haja de fato este poder, que a arte não se encerra 

nisso.  

A arte é polissêmica. Ou seja, não tem única definição ou significado. Por ser 

polissêmica sua definição dependerá de que teoria estética ou filosofia da arte esteja 

fundamentando tal conceituação referente à arte. A história da arte está aí para provar 

isso, é composta de vários movimentos, estilos, estéticas. Entretanto, independentemente 

da teoria estética que fundamente o que seja arte; a arte é representação de algo.  

O que é representar? É ser a imagem, o símbolo, a reprodução de; é substituir, 

estar no lugar de fazer às vezes de. Portanto, a arte é simbólica, pois, através do signo 

artístico-linguístico veicula algo que não é ele mesmo em si, mas a reprodução deste, ou 

seja, a representação daquilo que se mostra em forma de música, pintura, escultura, 

poema, romance, conto, crônica, filme, dança, performance, instalação, grafite etc. 

 

 Tudo é Arte. Então, nada é Arte? 

 

Geralmente, quando se estuda história da arte, elenca-se muitos autores e obras 

para passear pela história da humanidade em suas manifestações artísticas. Entretanto, 

costumeiramente estaciona-se no mundo das artes plásticas visuais; esculturas, pinturas, 

arquitetura. É de suma importância conhecer estas obras e artistas, mas é preciso ampliar 

o estudo da história da arte. 
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E ainda mais, é preciso compreender quando a arte se torna produto industrial; 

quando ela se transforma em produto mercadológico e/ou quando ela é produzida 

enquanto tal. Ademais, é urgente que se reflita qual a utilidade desta arte industrial na 

vida, na padronização do pensar, ser e existir do indivíduo que se relacione com ela, seja 

como artista seja como fruidor.  

Mas quem consome arte não a frui? Se a arte pode tudo e tudo o que se produzir 

com intenção artística, tudo é arte? Quem tem autoridade para decretar o que é e o que 

não é arte?  

O mundo das artes pode ser comparado ao mundo do futebol, como fez Afonso 

Medeiros (2012,  p. 23-4): 

Para que um jogo de futebol profissional aconteça, é necessário que ele 
obedeça a determinadas regras, que seja disputado por duas equipes de 
onze jogadores cada uma, que haja uma bola, um juiz, dois bandeirinhas e 
que a contenda aconteça num campo demarcado para tal fim. Espera-se 
que seja assistido por torcedores e narrado por locutores. As grandezas e 
misérias do jogo serão tratadas por comentaristas durante e após o 
término da partida. Um jogo amador prescindirá de muitas dessas coisas, 
mas ainda acontecerá em conformidade com os princípios essenciais do 
futebol. 
Pois bem! Imaginemos que o mundo do futebol seja o mundo da arte; que 
o campo seja o espaço oficial de exibição (museus, galerias e feiras); que 
a bola (e aquilo que os jogadores fazem com ela) seja a própria obra que, 
quando atinge o gol, mesmo que por obra e graça de uma perna torta, 
torna-se obra de arte; e que o jogador seja o artista – genial ou perna-de-
pau, conforme o talento, a formação e a dedicação de cada um. 
Continuando, os técnicos equivaleriam aos curadores e às comissões 
julgadoras (que definem as táticas e escalam as equipes); os empresários 
(donos dos passes) seriam os galeristas e os colecionadores; e os cartolas 
seriam os marcharnds, os leiloeiros e diretores de museus. Prosseguindo a 

comparação, juízes e bandeirinhas seriam os críticos de arte (que, às 
vezes, se enganam redondamente, apesar de sua autoridade no campo); 
os gandulas seriam os nossos aprendizes da arte (monitores e 
estudantes).  

 
 

O professor de Estética e História da Arte, Afonso Medeiros, vai longe nessa 

comparação. Entra num labirinto criado pela própria arte. Mas, o que se percebe é a 

possibilidade de notar que tal qual o mundo do futebol, o mundo das artes é dependente 

da cultura, é fruto da arbitrariedade convencional das linguagens humanas e, neste 

ínterim, na forma de conceber, julgar, utilizar, produzir as artes a partir de vários prismas 

estético–epistemológicos para múltiplas utilidades. Portanto, no mundo da arte, como na 

vida humana, o novo não é necessariamente o nunca visto ou exposto. Trata-se, tão 

somente de variações temáticas, de reconstruções poético-imagéticas conforme a 
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realidade, técnicas e os materiais dispostos. A arte é alimento para a alma, pois fala além 

do e para o corpo. Comunica, antecipa teorias, modos de vida e objetos sensíveis e 

metafísicos.  

Portanto, discussões como Arte como linguagem e representação; Arte como 

produto mercadológico; Arte como condição de existência poético-social; Arte como 

revolução; Arte como revelação; Arte como alienação; Arte como libertação; Arte como 

necessidade e Arte como educação sócio existencial são fundamentais para a 

compreensão da arte e seu processo emancipador à realidade concreta do educando(a) 

da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). 

 

As vozes da Arte  

 Arte Pictórica: 

 
 

                  Mendiga (1951), Antonieta Santos Feio       Vendedora de Cheiro (1947), Antonieta Feio 
                                  FONTE: Facebook MABE.         FONTE: Facebook MABE 

 
 

 
 

 

                                  Vendedora de Tacacá (1937)                 Vendedor de Caranguejo (1940) 
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                                          Antonieta Feio                                           Waldemar Costa                           
                              FONTE: Facebook MABE                        FONTE: Facebook MABE 
 
 

 

A Fundação da cidade de Belém (1908), Theodoro Braga 
                                                                  FONTE: Facebook MABE 
 
 

 
 

Praça da República (1905), Antônio Parreiras 
FONTE: Facebook MABE 
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Ai se esses telhados falassem (1996), Antar Rohit;  Atelier do artista (199?), Antar Rohit Equilibrismo (1998), 
Dina Oliveira       
                                                              FONTE: Facebook MABE 
 

 
 
 

        Doca do Ver-o-peso (1926), Ângelo Guido             Doca do Ver-o-peso (1996), Pinto Guimarães 
FONTE: Facebook MABE 

 

 
 
 

                            Série Cupins (1996), PP Condurú             Paradise (1996), Jorge Eiró    
                                                                     FONTE: Facebook MABE 
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 Arte Performática: 
 

 
 
 

Fotografia de performance “Quando todos calam”,  Resistência, Natália Coehl 
de Berna Reale. FONTE: pinterest.com.  FONTE: portalcultura.com.br 

 
 
 
 
 

 Arte Cinematográfica: 
 

 Ver-o-peso (1984), Peter Roland, Sônia Freitas e Januário Guedes. 

 Açaí com jabá (2000), de Alan Rodrigues, Marcos Daibes e Valério Duarte; 

 Para ter onde ir (2016), de Jornane Castro; 

 Ribeirinhos do Asfalto (2011), de Jorane Castro; 

 Chuvas e trovoadas (1994), de Flávia Alfinito;  

 Matinta (2010), de Fernando Segtowick;  

 Dias (2001), de Fernando Segtowick;  

 Visagem (2006), de Roger Elarrat;  

 Chupa, chupa – a história que veio do céu (2007), Adriano Barroso e Roger Elarrat; 

 Mãos de outubro (2009), Vitor Souza Lima; 

 Promessa em azul e branco (2013), de Zienhe Castro; 

 Ópera cabocla (2012), de Adriano Barroso; 

 Salvaterra, terra de negro, de Priscila Brasil; 

 Serra Pelada: esperança não é sonho (2007), de Priscila Brasil; 

 As filhas da Chiquita (2006), de Priscila Brasil; 

 Um dia qualquer (1962), Líbero Luxardo; 

 Brutos Inocentes (1974), Líbero Luxardo.  

 

 Arte Musical 

 Obra de Waldemar Henrique (maestro paraense); 
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 Obra de Paulo André Barata e Ruy Barata (compositores paraenses); 

 Obra de Nego Nelson (violonista paraense); 

 Adelbert Carneiro, Ianubiá, independente, 2018. 

 Salomão Habib e João de Jesus Paes Loureiro, Belém. O Azul e o Raro (Para ler 

como quem anda nas ruas), independente, 1995. 

 Sebastião Tapajós, Instrumental Caboclo, independente, 1998. 

 Sebastião Tapajós, Choros e Valsas do Pará, independente, 2002. 

 Canções populares de Nilson Chaves, Vital Lima, Walter Freitas, Chico Senna, 

Mosaico de Ravena, Arraial do Pavulagem etc.  

 

 Arte Literária 

  Obras de Dalcídio Jurandir, Eneida de Moraes, Jacques Flores, De Campos 

Ribeiro, J. J. Paes Loureiro, Lindanor Celina, Bruno de Menezes, Ápio Campos, 

Max Martins, Edyr Augusto, Paulo Vieira, Ruy Barata etc. 

 

 Atividade: 

a) Pichação é arte? Desenvolver com educandos(as) essa reflexão a partir de 

imagens colhidas pela internet, da cidade de Belém, em pontos onde haja 

pichação. Se arte é representação de algo e é, essencialmente, linguagem por 

transmitir uma mensagem; o picho não representa algo (pensamento, atitude etc. 

de quem é excluído)? através destes traços não há uma mensagem a ser 

decodificada? Mas a arte é só isso e isso basta para compreender a pichação 

como arte? Quais os argumentos descredenciam a pichação como arte?  

b) Qual a diferença entre pichação e grafite? Por que há essa diferenciação?  

Qual a diferença entre produzir arte e consumir ou fruir arte?  

c) Existe o que o autor da obra de arte quis dizer ou a partir do momento em que ele 

entrega ao público sua arte “acabada” ela já não lhe pertence mais, e o público a 

interpreta como entender? 

Mas para se ter entendimento é necessário o que? Como dar significados àquilo 

que não vejo significado? O horizonte de expectativa ou epistemológico fornece 

esses possíveis significados? Como formá-los?  

d) Gostar ou desgostar é o mesmo que julgar esteticamente uma arte? 
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Juízos estéticos dependem de quem e do que? A quem serve tais juízos? 

Inculcar gostos é o mesmo que educar-se estético-artisticamente?  

e) De que forma a arte aprisiona? 

f) De que forma a arte liberta? 

 

5.1.3. Educação Física 

 
Profa. Esp.Edelweissde Sousa Guedelha (DEEF) 

Profa. Esp. Erica Moreira Ferreira (DEEF) 
Prof. Esp. Rafael Jorge Lima Rodrigues (DEEF) 

  

 

 
Atividade Cultural na E.M. Olga Benário – 27/10/2021. Fonte: COEJAI 

 

Nossa proposta de metodologia de ensino da Educação Física tem como 

objetivo estimular o pensamento crítico no (a) educando (a) a partir de práxis ligada aos 

conteúdos do componente curricular que o façam refletir sua realidade e de que maneira 

podemos agir para superação de desigualdades impostas à classe trabalhadora. 

Confrontar o modelo tradicional de aulas expositivas ou essencialmente práticas 

em quadra estritamente ligadas a técnica, que na sua maioria fomentam a exclusão ou a 

“meros” momentos de lazer sem direcionamentos ou fins pedagógicos, vem se 

demonstrado o maior desafio do (a) Educador (a) de Educação Física, especialmente 

desafiadora na realidade da EJAI que mescla jovens com históricos de insucessos, 

adultos e idosos que para manter o sustento de suas famílias tiveram de abdicar de suas 
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atividades escolares durante sua infância e/ou adolescência. A missão de educar na EJAI 

é marcada pela luta dos oprimidos em conhecer e mudar o seu mundo através da 

educação (FREIRE, 2017). 

Segundo Arroyo (2017, p. 106) “[...] a EJA e as escolas atuam como tempos de 

afirmação de direitos humanos”. Partindo deste princípio a Educação Física na EJAI, 

necessita ser tratada de maneira que propicie não só a vivência práticas de atividades 

corporais, mas a experiências pedagógicas que possibilitem ao aluno experimentar, fruir, 

compreender, assimilar sua cultura corporal a partir de seu contexto histórico, temáticas 

contextualizadas com a atualidade, permitindo com que este supere o senso comum e 

sua realidade desfavorável. Educar para que o indivíduo possa superar sua realidade 

através do pensamento crítico e de uma postura ativa quebrando as inúmeras amarras 

sociais e desafios impostos por um sistema opressor e desigual se mostra um dos 

maiores desafios do educador na atualidade. 

Quando tratamos de EJAI se faz necessária uma reflexão das especificidades 

desse público, sua realidade e no que esta afeta sua vida nos campos psicossocial, 

cognitivo, econômico e afetivo. Essa bagagem que o (a) educando (a) carrega será 

fundamental para que a prática em sala de aula possibilite diálogos e reflexões dos 

conteúdos através de situações vivenciadas no seu cotidiano, as motivações que os 

levam a certas práticas e como podemos transformá-las descontruindo preconceitos 

oriundos de ideais rotulados pela sociedade capitalista, assumindo um papel fundamental 

na formação político-pedagógica do (a) educando (a). 

Saviani (2003, p. 13) destacava em seus estudos o trabalho educativo como “[...] 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que 

é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Cientes disto cabe a 

nós enquanto educadores (as) adotar uma postura de diálogo, mediando e 

problematizando os conteúdos da Cultura Corporal, como o jogo, o esporte, dança e 

outros afim de que o aluno reflita sobre suas práticas, identifique e critique o que lhe é 

imposto socialmente e exercite sua criatividade para a transformação de práticas que 

favoreçam seu desenvolvimento pessoal em todos os sentidos. 
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  O que propomos na atuação do educador e da educadora de 

Educação Física: 

 

  Compreender a Educação Física enquanto componente curricular da área de 

linguagem. 

  Contextualizar os conteúdos a partir da valorização de práticas corporais 

historicamente realizadas pela comunidade. 

  Construir práticas corporais e reflexões através da vivência dos educandos e 

educandas e possibilitar novas experiências a partir de outras realidades. 

  Estimular debates e reflexões sobre padrões estéticos, sociais e econômicos e sua 

influência no nosso cotidiano. 

  Valorizar as mais diversas expressões de linguagem e eventos da cultura popular 

dentro e fora do ambiente escolar. 

  Desenvolver práticas que favoreçam a inclusão dos educandos e educandas e o 

respeito a diversidade de expressões da cultura popular; 

  Possibilitar ao educando e a educanda a vivência da sua Cultura Corporal a partir 

de seu contexto histórico, permitindo com que este supere o senso comum e sua 

realidade desfavorável. 

  Favorecer a compreensão do educando e da educanda sobre as relações entre a 

Cultura Corporal e o exercício da cidadania. 

 

  O que propomos para o ensino da Educação Física: 

 

Quando tratamos de uma proposta para o ensino de educação física é importante 

não se deixar envolver por aspectos meramente técnicos e de entendimento, mas sim é 

vital buscar consolidar outros aspectos pedagógicos, suas significações, implicações e 

consequências políticas e sociais no cotidiano da sociedade (COLETIVO DE AUTORES, 

1992, p. 105). 

Sendo assim para a Educação Física na EJAI é importante ressaltar a 

necessidade de contextualização histórica dos conteúdos e sua problematização 

permitindo que o educando não apenas valorize a técnica e/ou habilidade acima da 

vivência do movimento, mas sim a construção de um ambiente de aprendizagem 

significativa, onde os(as) educandos(as) possam opinar e elencar práticas mais 
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representativas para todos e construir novas experiências através da reflexão de sua 

realidade e do estimulo de sua criatividade. A partir disto elencamos conteúdos ligados a 

Ginástica, o Lazer, o Esporte, as Lutas e a Dança como temáticas de suma importância a 

serem trabalhadas nas totalidades da EJAI. 

 

 Organização dos Conteúdos 

Eixo Temático: Lutas 

Sub eixo: Lutas do Brasil (Capoeira) 

Público alvo: 3ª Totalidade 

Objetivos: Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando o respeito 

aos praticantes, a integridade física e as raízes históricas de sua prática; Planejar e 

utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente; 

Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, 

materiais, instalações, instituições) da Capoeira; Problematizar preconceitos e 

estereótipos relacionados ao universo das lutas, da capoeira e identificar suas origens, 

intenções e influências culturais e sociais. 

 

● Propostas Metodológicas para os conteúdos 

● Diagnose através de roda de conversa sobre os conhecimentos prévios em relação 

a temática; 

● Breve exposição do histórico do conteúdo e de sua realidade atual; 

● Experimentação prática lúdica do gingado por meio de trabalho coletivo; 

● Problematização a partir das diferentes habilidades apresentadas pelos(as) 

educandos(as) e dos estereótipos relacionados a praticantes de lutas e da capoeira; 

● Reconstrução da atividade prática a partir das dificuldades levantadas pelos(as) 

educandos(as) e de que maneira superá-las; 

● Avaliação coletiva da turma acerca da prática desenvolvida e suas adaptações; 

 

Eixo Temático: Dança 

Sub eixos: Danças Folclóricas (Carimbó) 

Público alvo: 3ª Totalidade 
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Objetivos: Experimentar, recriar e fruir danças Folclóricas regionais e danças de matriz 

indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 

dessas danças em suas culturas de origem; Comparar e identificar os elementos 

constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos e edumentária) do Carimbó; 

Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos do Carimbó. 

 

● Propostas Metodológicas para o conteúdo 

● Diagnose através de roda de conversa sobre os conhecimentos prévios em relação 

a temática; 

● Breve exposição do histórico do conteúdo e de sua realidade atual; 

● Experimentação prática de movimentos constitutivos da dança do carimbó; 

● Problematização a partir das diferentes habilidades apresentadas pelos(as) 

educandos(as), do preconceito com praticantes de atividades artísticas e da 

desvalorização das danças regionais; 

● Reconstrução da atividade prática a partir das dificuldades levantadas pelos(as) 

educandos(as) e de que maneira superá-las; 

● Avaliação coletiva da turma acerca da prática desenvolvida e suas adaptações; 

 

Eixo Temático: Esporte 

Subeixo: Esportes de Invasão (Handebol) 

Público alvo: 3ªTotalidade 

Objetivos: Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede 

e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e 

coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo ao individual; 

Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 

constituem na contemporaneidade, suas manifestações (profissional e comunitária/lazer) 

e os estereótipos gerados por mídias sociais e/ou eventos esportivos de grande 

repercussão. 

 

● Propostas Metodológicas para o conteúdo 

● Diagnose através de roda de conversa sobre os conhecimentos prévios em relação 

a temática; 
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● Breve exposição do histórico do conteúdo e de sua realidade atual; 

● Experimentação prática de técnicas, movimentações e táticas de jogo através de 

dinâmicas pré desportivas coletivas; 

● Problematização a partir das diferentes habilidades apresentadas pelos(as) 

educandos(as) e da exclusão de participantes com menos aptidões físicas, técnicas ou 

por questões de gênero; 

● Reconstrução da atividade prática a partir das dificuldades levantadas pelos(as) 

educandos(as) e de que maneira superá-las; 

● Avaliação coletiva da turma acerca da prática desenvolvida e suas adaptações. 

 

Unidade Temática: Ginástica 

Subunidade: Ginásticas de Condicionamento Físico (Ginástica Laboral) 

Público alvo: 4ª Totalidade 

Habilidades: Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, 

reconhecendo a importância de sua prática, suas exigências e efeitos nos corpo e o 

respeito aos limites e individualidades biológicas de cada participante; Dialogar 

criticamente sobre padrões de beleza e desempenho socialmente impostos, 

supervalorizados pela mídia e outros meios de informação ressaltando suas implicações e 

consequências no comportamento de praticantes de exercícios físicos; Problematizar a 

prática excessiva de exercícios físicos, a importância dos mesmos para qualidade de vida 

e sua prática para evitar lesões no ambiente de trabalho. 

 

● Propostas Metodológicas para o Conteúdo 

● Diagnose através de roda de conversa sobre os conhecimentos prévios em relação 

a temática; 

● Breve exposição do histórico do conteúdo e de sua realidade atual; 

● Experimentação prática de rotinas de exercícios físicos e identificação dos 

objetivos a serem atingidos; 

● Problematização a partir da prática do exercício vinculada fundamentalmente a fins 

estéticos e o papel da mídia no assunto; 

● Reconstrução da atividade prática a partir das dificuldades levantadas pelos(as) 

educandos(as) e de que maneira superá-las; 
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● Avaliação coletiva da turma acerca da prática desenvolvida e suas adaptações. 

 

Unidade Temática: Ginástica 

Subunidade: Lazer (Lazer como Direito Social) 

Público alvo: 4º Totalidade 

Habilidades: Discutir os conceitos de Lazer e suas influências na sociedade, assim como 

sua importância como direito social; Identificar as características de espaços públicos e 

privados de lazer; Problematizar o papel do aluno como cidadão frente às políticas 

públicas de lazer e das autoridades competentes.   

 

● Propostas Metodológicas para os conteúdos 

● Diagnose através de roda de conversa sobre os conhecimentos prévios em relação 

a temática; 

● Breve exposição do histórico do conteúdo e de sua realidade atual; 

● Divisão em grupos na sala de aula para identificação de espaços públicos e 

privados de lazer; 

● Problematização sobre a responsabilidade social da comunidade e governantes 

com a criação e manutenção dos de lazer da cidade; 

● Dinâmica de “chuva de ideias” com sugestões de espaços de lazer públicos que 

possam contemplar áreas carentes da comunidade; 

● Avaliação coletiva da turma acerca da prática desenvolvida e suas adaptações 

 

5.1.4. Língua Estrangeira Inglês 

 
Prof.  Me. Ederson Renam Pacheco Farias (Educador da Rede Municipal) 

 

A Língua Inglesa, no geral, pode ser considerada a disciplina mais desafiadora 

no ponto de vista dos estudantes do Ensino Fundamental, principalmente, os da EJAI. 

Como nossa cultura é, de fato, influenciada por essa língua franca, sabe-se que a 

instrumentalização do inglês mobiliza uma série de ações, a fim de que o os resultados 

sejam, efetivamente, significativos. Acredita-se que o sucesso ou fracasso nesse 
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processo pode estar atrelado a falta de propósito e de contextualização dos conteúdos 

apresentados aos discentes. 

Diferentemente dos(as) educandos(as) do CIII e CIV, o público-alvo em questão é 

mais pragmático e precisa ser desafiado mais a praticidade da disciplina, ao invés de 

simplesmente viver rodeado de teorias e atividades puramente linguísticas, afinal quando 

alguém retoma os estudos, optando por essa modalidade de ensino, está, certamente, em 

busca de resultados em curto prazo.  

Se a leitura da palavra precede a leitura de mundo, conforme a obra feiriana “A 

importância do ato de ler”, esse mundo precisa ser compreendido, também, à luz da 

língua estrangeira, uma vez que se desconhecemos esse idioma universal, o nosso 

conhecimento enciclopédico será limitado apenas aos fenômenos da minha língua 

materna. A pedagogia de Freire, por sua vez, é baseada na inclusão, logo, essa 

perspectiva deve abranger a vida em seus múltiplos aspectos, embora isso seja uma 

missão em longo prazo, deve-se, portanto, promover esse intercâmbio no tocante ao 

aprendizado instrumental do inglês.  

É fundamental estimular o senso crítico, mas para isso cada educando(a) deve 

saber o porque de estudar essa língua estrangeira. Depois de ter essa consciência, deve-

se ver o qual das 04 habilidades (listening, speaking, reading, writing) deve ser mais 

abordada nas aulas, levando em consideração aquele público-alvo. Como na EJAI o 

inglês só tem uma única aula semanal, urge a necessidade de sermos mais pontuais, 

focando mais na necessidade real daquela turma de que elencar uma série de atividades 

aleatórias e enfadonhas.  

 

Por que estudar Inglês, mesmo? 

Diferente do que acontecia na década passada, o ensino da Língua Inglesa nas 

instituições de ensino público tem sido contemplado, na medida em que as plataformas 

digitais se popularizam, juntamente com o novo “estilo de vida do homem moderno”, que 

por sua vez é se expor por meio das redes sociais, mesmo que de forma anônima, em 

muitos casos. Nesse sentido, é possível trabalhar com diferentes tipos e gênero de texto 

num curto espaço de tempo, mesmo diante das dificuldades de acesso a internet, em 

especial quando buscamos parceiros certos que possam nos auxiliar com legitimidade, no 

âmbito de nossas práticas como profissionais de ensino de línguas.   
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No entanto, não se pretender “forjar” uma realidade “ideal” que, de fato, ainda não 

contempla a maioria do alunado. Mesmo diante da evolução tecnológica, existem aqueles 

discentes que vivem à margem dos espaços sociais e direitos garantidos nos quais estão 

inseridos. Como bem Freire declarou “A libertação, por isto, é um parto. E um parto 

doloroso” (1987). Diante disso, ainda há muitos que estão sendo gerados como sujeitos 

participantes, enquanto outros estão saindo do silenciamento incutido ao longo de muitas 

décadas, logo, indepedentemente dos casos, todos são forjados por meio de processos 

que causam “dores” que muitas vezes não se pode mensurar, fruto muitas vezes de lutas 

e resistências ao longo dos eventos socio-históricos ao longo do país.  

A Língua inglesa, como disciplina curricular, já faz parte a muito tempo da 

realidade do alunado das instituições públicas, todavia os resultados podem não terem 

sido tão significativos conforme o esperado. Acredita-se que o aumento de opções que 

promovem entertenimento, como por exemplo, os canais de streaming (como Netflix) e 

aplicativos como tiktok e Kwai, mesmo distante da realidade de muito, provocaram 

interesse em estudar a língua, mesmo que seja para desfrutar de momentos de lazer.  

É válido ressaltar que o aluno da EJAI é um público complexo, o qual reúne 

diferentes gerações e culturas que pode favorecer experiências únicas e enriquecedoras. 

As ações deixam de ter um viés “técnico”, para ser assumir uma posição mais flexível, 

que contemple os anseios e propósitos desse público.  

 No que se refere ao aporte teórico dessa língua franca, podemos utilizar Holden 

& Nobre (2019), Araújo & Leffa (2016) os quais possibilitam trabalhar essa disciplina 

numa perspectiva interdisciplinar e, principalmente, de forma adaptável. O ensino e 

aprendizagem de línguas envolvem muitos fenômenos os quais extrapolam o campo 

léxico gramatical, haja vista que o foco para educação de jovens, adultos e idosos, 

precisa privilegiar a língua em funcionamento (aspectos pragmáticos) e, em especial, 

proporcionar abordagens que levem em consideração o hibridismo cultural (BURKE 

2003), bem como as relações de poder (FOUCAULT, 1979) no tocante aos gêneros 

discursivos (BAKHTIN, 2003).   

Para tanto, segue abaixo alguns tópicos os quais podem ser adaptados conforme 

as habilidades e competências que o(a) educador(a) possa desenvolver na EJAI, tendo a 

liberdade de ampliar esse leque, se forem necessário, adequando ao nosso público 

“plural” que temos nessa modalidade. 
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● Desconstrução de crenças limitantes e preconceitos  

Intentamos neste tópico proporcionar um momento de desconstrução e 

construção ao mesmo tempo no que se refere à ideia limitante relacionada ao 

aprendizado do inglês, que por sinal a maioria acabou tendo, devido a alguma experiência 

frustrante ou por outras razões. Segue abaixo algumas dessas crenças: 

 Estudar Inglês é impossível para mim; 

 O inglês é importante apenas para quem vai viajar para o exterior; 

 A Língua Inglesa é toda ao contrário; 

 Nunca vou aprender nada de inglês, pois não sei nem o Português, e por aí vai.... 

 

 Assim como existem crenças limitantes, existem as fortalecedoras, àquelas que 

podem estimular o educando a explorar mais seu potencial criativo. Não é fácil 

proporcionar esse momento em poucas aulas, mas se não for conduzido de forma 

contínnua, é provável que esse discente pense dessa forma por longos anos durante sua 

vida escola, ou talvez para sempre. Fazer abordagens sobre essa língua franca num 

contexto mais significativo para esse público, é uma oportunidade de promover inclusão, e 

consequentemente, novas possibilidades. 

● A Língua Inglesa como possibilidade de integração social 

Muitas comunidades nos Estados Unidos são compostas unicamente por negros 

e pardos, o que deve ser explanado nas aulas, afinal quando se fala em inglês se pensa 

muitas vezes apenas nos filmes de Hollywood ou nos contos de fada da Disney. Além 

disso, países como África do Sul ou Nigéria, que possuem o Inglês como Línguas oficiais 

muitas vezes são pouco explorados, se comparado aos demais países considerados mais 

“hegemônicos” no tocante aos aspectos gerais do idioma. O léxico dessa língua, por sua 

vez, é marcado por influências e dialetos, os quais são “silenciados” se comparados aos 

países mais emporderados.  

● A autonomia como aprendente de inglês 

O estudo do Inglês precisa ser contínuo, mesmo no fundamental, uma vez que o 

contato com o idioma vai gerando segurança e interesse em aprender mais, no entanto, 

faz-se preciso estimular a autonomia fora da escola. Para isso, devem-se mostrar as 
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possibilidades de estudar e, também, quais ferramentas podem ser úteis nesse processo 

como dicionários, aplicativos, livros didáticos (com cd caso tenha), material apostilado, 

canais de streaming grátis como o Plex ou TV pluto, aulas pelo youtube, Clipes musicais, 

trailer de filmes dentre outros. Lembrando que não bastar ter acesso, mas saber como e 

quando usar, daí a importância de o professor direcionar esse aprendizado autônomo 

conforme as possibilidades do educando.  

● O inglês no contexto das redes sociais 

 

Praticamentetodas as redes sociais tem o nome em inglês (whatsapp, facebook, 

twitter, linkedin, dentre outras), o que nos faz pensar que não faz sentido alguém dizer 

que não gosta de inglês, sendo usuário das redes sociais. O inglês pode ser explorado 

em todas as 04 habilidades, como listening, reading, speaking e writing. Mesmo que os 

celulares possuam pouca memória para vídeos, sabemos que os audios podem ser tão 

atrativos quanto, não somente para compreensão, mas para produção deles mesmos. 

O(A) educador(a) pode compartilhar via Bluetooth arquivos importantes, ou até explorar a 

história das redes sociais, tornando a aula mais interdisciplinar. Nesse sentido, o(a) 

educando(a) assume uma postura mais ativa, proporcionando autorreflexão de seu 

aprendizado.  

● O inglês nos produtos e serviços 

 

A maioria dos(as) educandos(as) trabalha ou faz serviços temporários como 

forma de renda extra. Muitos desses serviços poderiam ser divulgados utilizando temas, 

vocabulário, instruções e expressões em inglês, como é o caso de um proprietário de 

restaurante, que poderia fazer um menu em inglês, tornando o serviço mais atrativo. 

Muitas senhoras trabalham com corte e costura ou fazendo encomendas, e o inglês 

poderia dar um upgrade nas nomenclaturas de cada serviço produzido. É fundamental o 

estudo, mesmo que conciso, acerca gêneros textuais, pois cada texto vai cumprir um 

dado propósito e atingir um determinado público. Caso o educando não esteja 

desempenhando nehuma atividade, mas a produção pode ser “imaginária”, ilustrando 

possibilidades futuras no tocante aos seus sonhos, como por exemplo, ser jogador de 

futebol profissional. Ele poderia constuir manchetes de jornais estrangeiros referentes às 

suas atuações de maior visibilidade, como “The best soccer player have come from Brazil, 
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¡Amazonrainforest!”. O importante, nesse sentido, é produzir, mesmo pequenas 

sentenças direcionadas para um dado propósito, dentro de um conexto de uso.  

● A literatura inglesa 

A literatura proporciona mais liberdade, tanto de expressão quanto de 

imaginação. É raro um brasileiro nortista não gostar de histórias, sejam fábulas, lendas, 

contos dentre outras. A literatura inglesa, por sua vez, já foi adaptada para várias novelas, 

filmes e séries de tevê, o que pode aproximar ainda mais esse público. Há, também, 

muitos alunos com grandes habilidades artisticas, as quais podem ser traduzidas para o 

inglês, por exemplo. Uma história de vida de um aluno da EJAÍ pode ser feita em formatos 

de audiobooks, biografias, contos, poemas, com trechos em inglês, ou até produzido 

integralmente nessa língua, dependendo da extensão e do nível em que o discente esteja 

para produzir. As lendas, por outro lado, podem possuir semelhanças, o que pode 

corroborar para que sejam feitas adaptações conforme a nossa cultura.  

● O inglês no contexto profissional 

 

Obter certo grau de proficiência em Inglês pode corroborar para novas 

possibilidades de emprego, isso é fato. Além disso, o contexto profissional está atrelado 

ao educacional, logo, um pode interferir no outro, sendo assim, é importante proporcionar 

atividades que proporcionem imersão no tocante ao idioma. O trabalho remoto posibilitou 

novas formas de adquirir “rendas extras”, porém muitas necessitam de inglês, como 

preenchimentos de formulários, elaboração de “Flyer”, dentre outros. Existem alunos da 

EJAÍ, por outro lado, que gostariam de aprender o básico do inglês para ter mais 

segurança ao cantar músicas em inglês marcantes, o que pode impulsionar esses tais 

terem mais segurança quanto a esse aspecto. Antunes (2009) é bastante assertiva ao 

dizer que muitas vezes a aula extremamente voltada para a gramática pode ter “deixado 

de fora a exploração dos sentidos, das intenções, das implicações socioculturais dos usos 

da língua” (ANTUNES, 2009, p.30) 
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● A imersão do inglês na cultura brasileira 

 

Com possibilidade de interagir em tempo real, como por exemplo, por meio de 

fotos, vídeos, mensagens, áudios (ou poadcasts), o inglês de tempos em tempos 

influencia as línguas vivas, sendo o português um exemplo disso. Muitos termos são 

acomodados na nossa língua materna, o que nos faz automaticamente reproduzir esses 

discursos, sem ao menos desvendar qual sua real origem. A pandemia, por exemplo, 

evidenciou ainda mais os termos “Home Office”, “remoteworking”, “masks”, “survivers”, 

dentre outros os quais acabam sendo triviais, com o passar do tempo, assim como a 

linguagem das redes sociais. A leitura da obra “Redes sociais e ensino de línguas” de 

Araújo & Leffa (2016), podem ampliar a discussão quanto a imersão do inglês por meio do 

uso das redes sociais, afinal, o celular assim como a web no geral passaram a ser nossas 

tevês, dvd’s, computadores, gravadores, mp4, studio, sala de aula, endereço profissional, 

jornal, câmera profissional com filtros, dentre muitos outros aspectos. A imersão no inglês, 

na atualidade, se dá por necessidade e não puramente por ostentação.  

● Propostas Metodológicas 

As leituras sugeridas nesse caderno são sugestões, a fim de que o ensino desse 

idioma seja mais flexibilizado e sensibilizado, uma vez que nosso público precisa de 

alternativas e incentivo para serem agentes que constroem seu universo em outra língua, 

pois, estudar esse objeto corresponde a uma nova lente de se ver e enxergar o mundo ao 

qual estamos inseridos. Por outro lado, os desconhecimentos dos fenômenos que são 

inerentes ao estudo de língua estrangeira, podem impossibilitar e, até, limitar nosso 

alunado de adentrar espaços que ainda são hegemonizados por uma pequena elite 

poliglota.  Não se trata apenas de conhecer uma estrutura básica, mas de estimular esses 

aprendentes a serem autônomos e contínuos quanto a esse aspecto, para que possam 

agir quando necessário por meio de uma comunicação eficaz no tocante a proficiência do 

inglês. Ademais, sabemos que as dificuldades são inúmeras quanto ao aprendizado de 

uma nova língua, entretanto, faz-se necessário essa disciplina estar vinculada a outras 

ações, que podem ser promovidas para o alunado, como projetos, oficinas, eventos 

dentre outras atividades as quais corroborem para consolidação dessa prática na vida de 

nossos(as) educandos(as) da Rede Municipal de Ensino de Belém.  
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5.2. Área de Ciências da Natureza 

 

Profa.Ma. Angela Maria Melo Pantoja (COEJAI) 

 

A área de conhecimento das Ciências da Natureza reúne um conjunto de 

conceitos das Ciências Físicas e Biológicas. As Ciências Físicas compreendem a Física, 

a Química, a Geologia e a Astronomia; as Ciências Biológicas abrangem a Biologia Geral, 

Botânica, Zoologia e outras (BRASIL, 1998a). Seu objeto de estudo são os fenômenos 

naturais e os processos de abstração e generalização. Num trabalho de leitura e 

interpretação dos fenômenos naturais, procuram compreender o mundo onde o ser 

humano está inserido, constituindo-se numa via de acesso ao pensamento científico e 

tecnológico, em que se tratam os processos de pensamento, os modos de explicar, de 

entender e atuar na realidade social e cultural. Considerando a educação amazônica, nos 

territórios ribeirinhos, assim chamados por habitar, trabalhar, conviver no contexto em 

torno dos rios, igarapés, igapós e na relação da diversidade de fauna e flora, trazem 

manifestações do seu cotidiano cultural amazônico para dentro do espaço escolar e essa 

realidade não pode ser invisível ao ensino de ciências.  

 

 
Imagem 07- Oficina de Produção de  Horta Comunitária – Centro Pop Icoaraci- Turma de 

Alfabetização – Movimento Alfabetiza Belém- Outubro 2021 
Fonte: COEJAI 

 

Consideramos que a partir do contexto em que vivemesses sujeitos e que já são 

possuidores de um saber cultural e isto implica que o currículo de Ciências passa a exigir 

também uma mudança nas concepções trabalhadas nas escolas, pois, ainda existe um 

forte enraizamento da concepção cartesiana, onde prevalecem a ênfase nos conteúdos e 

nos pré-requisitos. A construção desse novo parâmetro de leitura da realidade procura 
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resgatar a complexidade do ser humano e suas relações com o meio e com o outro numa 

intervenção intencional vinculada à dimensão cultural, associada à capacidade de 

transcender do ser humano. Para Freire, “é o homem, e somente ele, capaz de 

transcender” (FREIRE, 1969, p.36). A transcendência representa a possibilidade de que o 

ser venha a refletir sobre si, sobre o mundo, na busca da compreensão pelo sentido de 

existir, promovendo, a possibilidade de pensar diferentes existenciais.  

No currículo de Ciências e demais componentes curriculares é necessário 

promover tanto a valorização do conhecimento científico como o saber oriundo das 

experiências dos sujeitos envolvidos na relação de trocas de conhecimentos, de maneira 

a considerar também os saberes provenientes das suas vivências.  Saberes esses que, 

em nenhum momento, podem ser vistos como inferiores ou de menor valor, mas, pelo 

contrário, os saberes provenientes da cultura, do dia a dia, dos seres humanos são 

fundamentais para a ação de uma prática vinculada a dimensão social, cultural. Essa 

reflexão acontece no momento em que esses sujeitos empoderados pelo conhecimento 

intelectual, científico, refletem criticamente a sua realidade. 

Assim, já não há mais espaço para uma escola que não pensa os fenômenos 

sociais e o próprio ser humano na sua totalidade e complexidade. Portanto, as 

propostas de formação de um ser crítico que busque exercitar a sua cidadania e tenha 

condições de (re) construir a realidade, objetivando a melhoria da qualidade de vida, 

necessita de uma Ciência que não lhe proponha recortes da natureza, mas que traga 

propostas de (re)integração desta com os recursos de que dispõe sem perder de vista as 

limitações existentes nas relações homem-meio-homem.  

Portanto, ensinar Ciências com a visão de totalidade deve levar os educandos e 

educandas ao conhecimento da verdade, aqui entendida como o conhecimento das 

relações fundamentais que estruturam a sociedade e, em última instância, o Universo. Ao 

acessar diferentes formas de explicação da realidade, em práticas de interlocução entre 

os educandos e educandas, o educador e a educadora as outras pessoas, a escola dá 

prioridade aos conceitos científicos que estabeleçam relações com os de outras áreas, 

ampliando ao educando a leitura de mundo. 

Propiciará uma aprendizagem que se integre efetivamente à estrutura de 

conhecimentos dos sujeitos, priorizando temas relevantes, ligados ao meio ambiente e 

sustentabilidade, à saúde, à transformação científico-tecnológica do mundo e à 

compreensão do que é Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, propõe-se uma 

organização curricular que considere os percursos formativos dos sujeitos mediante eixos 
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temáticos focadas em problemas materiais ou conceituais, buscando aproximá-los da vida 

e dos conhecimentos adquiridos para que possam perceber/estabelecer uma maior 

relação de significados e reconhecer as finalidades e os motivos para apreenderem tais 

saberes. O objeto de estudo são os fenômenos naturais, num trabalho de leitura e 

interpretação, o que permitirá a compreensão do mundo onde o homem está inserido, 

constituindo-se numa via de acesso ao letramento científico, em que se tratam os 

processos de pensamento, os modos de explicar, de entender e atuar na realidade social 

e cultural. 

5.2.1 Apresentamos desse modo alguns objetivos de aprendizagem 
relevantes ao ensino de Ciências nas 3ª e 4ª Totalidades da EJAI 

 

•  Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 

conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

•  Construir argumentos que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 

si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

•  Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, 

socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

•  Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e 

resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética. 

•  Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 

ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações 

que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar 

respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

Ciências da Natureza. 

•  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e 

de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 

incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 
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• Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- se 

na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.  

• Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e 

socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 

éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Destacamos que a aprendizagem de Ciências deve pautar no reconhecimento 

das relações que ocorrem na natureza e a participação do ser humano nas cadeias 

alimentares como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras mais 

eficientes de usar os recursos naturais sem desperdícios, seja discutindo as implicações 

do consumo excessivo e descarte inadequado dos resíduos. Contempla-se, também, o 

incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas, ancoradas na 

aplicação do conhecimento científico, que concorram para a sustentabilidade 

socioambiental. Assim, busca-se promover e incentivar uma convivência em maior 

sintonia com o ambiente, por meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais, 

para que estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro.  

Outro foco é a percepção de que o corpo humano é um todo dinâmico e 

articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto dependem 

da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas 

que o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à saúde, compreendida não 

somente como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, mas como um bem da 

coletividade, abrindo espaço para discutir o que é preciso para promover a saúde 

individual e coletiva, inclusive no âmbito das políticas públicas. São abordados também 

temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse 

e relevância social a Jovens, Adultos e Idosos, assim como são relevantes, também, o 

conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade do ar e das 

condições nutricionais da população. 

Pretende-se desse modo que educandos e educandas da EJAI estejam aptos a 

compreender a organização e o funcionamento de seu corpo, assim como a interpretar as 

modificações físicas e emocionais que acompanham o ciclo vital de cada indivíduo e a 

reconhecer o impacto que elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio 

corpo. É também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na 
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escolha de posicionamentos que representem autocuidado com seu corpo e respeito com 

o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e 

reprodutiva. Além disso, os educandos e educandas devem ser capazes de compreender 

o papel do Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas de 

atendimento à saúde da família e da comunidade, investimento em pesquisa, 

campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores, entre outros) no 

desenvolvimento de condições propícias à saúde.  

5.2.2. Para garantir o desenvolvimento deste ensino sugerimos a 
organização dos conteúdos de Ciências na EJAI nas 3ª e 4ª 
Totalidades em Eixos Temáticos: 

 

• Matéria e Energia: uso dos recursos naturais e suas transformações, fontes, tipos 

de energia, uso da energia. 

• Vida e Evolução: relações entre o ser humano e a natureza. 

• Terra e Universo: características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos 

celestes. 

• Valores à Vida Social: Sustentabilidade e Recursos naturais, dignidade humana, 

corpo e saúde. 

• Cultura e Identidade: Espécies amazônicas e seu aproveitamento na saúde e na 

economia; Conhecimentos tradicionais e ambiente amazônico. 

• O Espaço/Tempo e suas Transformações: 

vida, ambiente e suas interações, ser humano, 

Ambiente e saúde 

5.2.3 Sugestões de Atividades para as 3ª 

e 4ª Totalidades 
 

 

Estratégia: Tema Gerador, proposta de trabalho 

pedagógico fundada em uma concepção crítica do 

processo educacional, baseada na pesquisa 

socioantropológica, na interdisciplinaridade, e 

tem como princípio metodológico a promoção de 

uma aprendizagem global, não fragmentada, que  

Imagem 08: Formação Permanente 

em serviço (Tema Gerador) 

FUNBOSQUE– 06/10/2021 

Fonte: COEJAI 
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promova a integração do conhecimento e a transformação social. Estimular a 

participação dos alunos e professores num trabalho interdisciplinar, integrando toda 

a comunidade escolar nos ciclos de palestras. 

 

Objetivo: Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais 

e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários.  

  

Tema Gerador: Pandemia da COVID-19 

Problemática Principal: O contexto de pandemia exige ações imediatas para retardar o 

processo de contaminação e minimizar o risco trazido pela aglomeração de pessoas em 

locais públicos e comunitários, a vida em sociedade se torna mais complexa, exigindo um 

esforço coletivo que vem sendo construído com posturas responsáveis e solidárias. Assim 

compreendemos que a condição dos educandos e educandas da Educação de Jovens, 

Adultos e idosos, em especial, Daqueles do grupo de risco como os idosos, que 

exercem diferentes papéis na sociedade, como os cuidados com a família, o trabalho 

informal entre outras situações e desafios sociais e econômicos, impulsiona-nos a 

propiciar formas diferenciadas de interação com o conhecimento escolar.               

Sugestão de Atividade: interdisciplinar, poderá ser feita em Círculos de Diálogos. 

a) Você sabia que a pessoa infectada pelo coronavírus pode ir a óbito por 

insuficiência respiratória? 

b)  Para evitar a contaminação pelo vírus, quais as recomendações que você está 

procurando seguir? 

c) Você sabe o que são comorbidades? 

d) Qual a relevância das vacinas? Quando e quem deve tomar? 

e) Em caso de aglomeração, o que deve ser feito e quais as consequências? 

f) O que é quarentena? 

g) O que mudou em nossas vidas até agora? O que jamais voltará ser igual ao que 

era antes? 

h) Quais foram as mudanças de hábitos? 

i)  Como estamos lidando com as perdas de entes queridos? 
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j) Quem são as vítimas que se foram? Quem são os sobreviventes da COVID 19? O 

que o vírus nos ensinou?  

k) Empatia, o que é?  

l) Resiliência?  

m) Respeito?  

n) Solidariedade 

 

 

Imagem 09- Formação Permanente – FUNBOSQUE 

06/10/2021 

Fonte: COEJAI 

 

 

5.3. Área de Matemática 

Prof. Esp. Roberto Fonseca Cunha (COEF) 

 

O ensino de Matemática 

torna-se cada vez mais necessário 

no mundo atual, em que se 

generalizam tecnologias e meios de 

informação baseados em dados 

quantitativos e espaciais em 

diferentes representações. Também 

a complexidade do mundo do 

trabalho exige da escola, cada vez 
 

Imagem 10- Aula Movimento Alfabetiza Belém – 

Centro Pop Icoaraci – Outubro 2021 

Fonte: COEJAI/DIED/SEMEC 
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mais, a formação de pessoas que saibam fazer perguntas, que assimilem rapidamente 

informações e resolvam problemas utilizando processos de pensamento cada vez mais 

elaborados. Considerando a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, a área de 

Matemática é de grande relevância na formação sócio/cultural do educando e da 

educanda como uma ferramenta construtora do conhecimento e não um componente 

curricular cheio de regras e teorias. Então deve-se aproveitar o máximo as experiências 

de vida dos educandos e educandas, estimular novas ideias, deixar que eles busquem na 

sua vivência soluções para situações problemas correlacionadas ao seu meio social e 

cultural.  

Nesse contexto, a educação matemática nas Totalidades do Conhecimento na 

Rede Municipal de Ensino de Belém tem por finalidade contribuir na formação de sujeitos 

instruídos e capazes de agir na busca de mudanças. O conhecimento tem a sua 

centralidade voltada às experiências e vivências de cada educando e educanda, a fim de 

gerar meios para suprir as necessidades e seu bem-estar em sociedade e o currículo é 

uma produção cultural, pois se insere no conhecimento vivenciado e nas experiências 

culturais regionais amazônicas. 

Para que a aprendizagem da matemática seja significativa, ou seja, para que os 

educandos e educandas possam estabelecer interlocuções entre os diversos conteúdos e 

os procedimentos informais e os escolares, para que possam utilizar esses 

conhecimentos na interpretação da realidade em que vivem, sugere-se que os conteúdos 

de matemática sejam abordados por meio da resolução de problemas. Nesse sentido, a 

resolução de problemas é concebida como uma forma de conduzir integralmente o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

A resolução de problemas matemáticos na sala de aula envolve várias atividades 

e mobiliza diferentes capacidades dos educandos e educandas, como: compreender o 

problema; elaborar um plano de solução; verificar ou comprovar a solução; justificar a 

solução; e comunicar a resposta. Ler, escrever, falar e escutar, comparar, opor, levantar 

hipóteses e prever consequências são procedimentos que acompanham a resolução de 

problemas. Esse tipo de atividade cria o ambiente propício para que os educandos e 

educandas aperfeiçoem esses procedimentos e desenvolvam atitudes como segurança 

em suas capacidades, o interesse pela defesa de seus argumentos, a perseverança e o 

esforço na busca de soluções. 

A comunicação e a interação com os colegas favorecem não apenas a clareza do 

próprio pensamento, mas também as atitudes de cooperação e respeito pelas ideias do 
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outro. Considerando essas propostas de ensino, apresentamos os seguintes objetivos ao 

ensino de 3ª e 4ª Totalidades: 

 

5.3.1 Objetivos 

 

 Valorizar a Matemática como instrumento para interpretar informações sobre 

o mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura; 

 Apreciar o caráter de jogo intelectual da Matemática, reconhecendo-o como 

estímulo à resolução de problemas; 

 Reconhecer sua própria capacidade de raciocínio matemático, desenvolver o 

interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos companheiros; 

 Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando 

diferentes linguagens e códigos; 

 Intervir em situações diversas relacionadas à vida cotidiana, aplicando 

noções matemáticas e procedimentos de resolução de problemas individual e 

coletivamente; 

 Vivenciar processos de resolução de problemas que comportem a 

compreensão de enunciados, de proposição e de execução de um plano de solução, a 

verificação e a comunicação da solução; 

 Reconhecer a cooperação, a troca de ideias e o confronto entre diferentes 

estratégias de ação como meios que melhoram a capacidade de resolver problemas 

individual e coletivamente; 

 Utilizar habitualmente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito 

(técnicas operatórias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o cálculo em 

função do contexto, dos números e das operações envolvidas. 

5.3.2 Eixos Temáticos para 3º e 4ª Totalidades 

 Conjunto dos números naturais.  

 Introdução ao pensamento geométrico.  

 Leitura e interpretação de informações numéricas.  

 Sistema de numeração decimal.  

 Operações matemáticas com números naturais.  
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 Geometria: espaço, dimensão, posição, direção, sentido; figuras planas e 

sólidos geométricos. 

 Sistema Monetário Brasileiro. 

 Números racionais: representação decimal. 

 Tratamento de informação: coleta, sistematização e análise de dados. 

 Tabelas e gráficos. 

 Grandezas e Medidas: tempo, comprimento, volume. 

5.3.3 Propostas de Atividades: 

 Realize trabalhos e pesquisas, estimule o trabalho em equipe, a coletividade 

auxilia na busca por melhores resultados. 

 Mostre a importância da Matemática, o quanto ela é útil para a sociedade 

moderna, trabalhe com dados informativos, a interpretação e a análise de 

situações cotidianas, pois, contribuem para a autoconfiança do educando e 

educanda. 

 Introduza nos planejamentos das aulas situações que envolvam os temas 

transversais: saúde, meio ambiente, orientação sexual, ética, relacionando-os 

com o ensino da Matemática. 

 Trabalhe a interdisciplinaridade: relacione a Matemática com outras 

disciplinas e áreas do conhecimento, como Biologia, Física, Química, Geografia, 

Contabilidade, Engenharia, Administração e etc. 

 
Dessa forma, torna-se relevante debater a possibilidade de um ensino focado 

para o desenvolvimento das competências necessárias a(ao) educando(a) com a 

construção de autonomia de se próprio conhecimento; a ressignificação do conhecimento 

matemático por meio da resolução de problemas contextualizados em situações do 

cotidiano, o uso de novas tecnologias, como importantes instrumentos que poderiam 

viabilizar o aprendizado da Matemática. O conhecimento matemático a ser trabalhado na 

escola assume outras características que vão além da simples operação simbólica, ele 

passa a estar repleto de significação e se torna um instrumento teórico que possibilita ao 

educando e a educanda compreender, interpretar, modelar e intervir na realidade.  Esse 

conhecimento escolar é resultante de um processo de aquisição de uma linguagem que 

tem a função de comunicar ideias e desenvolver o pensamento lógico-matemático. No 
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fazer juntos pautamos as nossas atividades, em busca da compreensão do mundo e da 

nossa comunidade que trilhamos e oferecemos, como reflexão, exemplos construtivos. 

 

● Proposta de Atividade 

Medir e comparar é um tema com grandes dificuldades na aprendizagem na 

matemática e merece lindas e apaixonantes soluções. Através de uma ação colaborativa 

podemos ampliar nossa percepção como ferramenta útil e prática. Vamos exercitar com a 

seguinte questão: 

1. Neste mundo de intensa comunicação, como podemos informar para alguém 

o tamanho de um objeto? Quais recursos podemos utilizar? Temos esses recursos? Se 

não temos, como podemos reavaliar essa medição? 

Helena e Miguel estão tentando informar pelo WhatsApp, aos colegas, o tamanho 

de uma mesa, donde estão sentados, e não possuem instrumentos convencionais, vamos 

ajudá-los com essa tarefa. O marceneiro precisa dessa medida a mais “aproximada” 

possível. 

- HELENA, que instrumentos poderíamos utilizar? O que temos aqui para ajudar 

nisso? 

Possíveis respostas: Celular, Carregador, Livro, Papel Ofício, Copos de café, o 

corpo humano e mais algumas coisinhas. 

Considerações: O grupo que vai receber as informações precisa ter, de 

preferência, as mesmas coisas que utilizarmos para obter os tamanhos 

- MIGUEL, hoje, é mais frequente as pessoas terem um celular, só que eles têm 

tamanhos diferentes, os livros também, o papel ofício é bastante comum… Numa votação 

rápida, após diálogo com os colegas, optou-se pelo uso de uma folha de papel ofício, e 

Helena sugere uma tirinha dessa folha. 
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As orientações técnicas para essa atividade são: 

 Recorte do papel escolhido uma tirinha, no comprimento ou largura. Essa 

decisão deverá ser informada para quem receberá a informação; 

 Veja quantas tirinhas são necessárias para medir o lado escolhido da mesa; 

 Se der, por exemplo, 4 tirinhas certinho é só informar isso; 

 Se der quatro (4) tirinhas e um pedaço, deveremos tentar repassar o 

tamanho desse pedaço, aqui surgem oportunidades de elencarmos diversas 

palavras do dicionário pessoa de cada participante… 

 E como a matemática lida com esses pedaços, divide as unidades de 

medidas em dez (10) partes, como se chama cada parte? DÉCIMOS, DÉCIMAS. 

 Surgem os décimos. 
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Agora podemos informar quantas tirinhas e quantos décimos tem nosso pedaço: 

A resposta pode ser: 4 Tirinhas e 3 décimos, ou seja 43. Só que são 43 tirinhas? 

Claro que não, então para esclarecermos isso usaremos uma varinha mágica, a 

VÌRGULA. Ela separará as tirinhas dos pedaços (Décimos) assim o número ficará 4,3 

(Quatro inteiras e três pedaços de décimos) – Quatro inteiras e três décimos, Quatro 

vírgula três. 

 E se ainda sobrar um novo pedacinho? Repetiremos a divisão em 

pedacinhos menores, os centésimos… 

 No final das contas poderemos informar o tamanho da mesa, com grande 

precisão. 
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5.4. Área de Ciências Humanas 

 
Prof. Me. José Rufino Pitágoras Martins do Carmo (COEF) 

 

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos, é uma modalidade pensada à 

educação desses sujeitos que não tiveram a oportunidade, por quaisquer motivos, de 

concluir o ensino na idade considerada apropriada. É um curso ofertado pela SEMEC 

(Secretaria Municipal de Educação da cidade de Belém, Estado do Pará) para acolher os 

jovens, a partir de 15 anos, os adultos e os idosos, com aulas presenciais, a partir de 

planejamento pré-concebido.  É sabido que, desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB – 9.304), no seu artigo 37, evidenciou a preocupação em garantir o 

acesso e continuidade aos estudos por aqueles que não tiveram tal oportunidade em 

idade considerada apropriada. Mas, somente no ano de 2000 foi regulamentada “As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJAI” (CEB n 11\2000, aprovado em 10 de maio 

de 2000) e preconiza que a EJAI não possui mais somente a função de suprir a 

escolaridade perdida, mas sim a função reparadora e equalizadora, e é garantida na 

legislação. Dentre os muitos desafios enfrentados pelos educadores da EJAI, está o de 

minimizar o problema da exclusão social sofrida por estes educandos. Através da 

Educação se forma a identidade, ideologia e o modo que vivemos, e o homem é um ser 

social apto a aprender.  

Aprender é, portanto, nessa perspectiva, uma descoberta criadora, com espaços 

para os riscos e a aventura do ser, pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina. 

Assim sendo, o educador é um profissional da pedagogia da política, da pedagogia da 

esperança, como bem disse o educador Paulo Freire, precursor da alfabetização de 

jovens e adultos, portanto, o educador necessita construir o conhecimento junto com seus 

educandos e educandas, pois, ele é um dos eixos fundamentais de todo o trabalho. Como 

criador e responsável pelo método que consiste em alfabetizar jovens, adultos e “idosos”, 

Paulo Freire se cerca do conceito de cultura e o usa de forma essencial para introduzir 

uma concepção de educação que seja capaz de desenvolver a eterna inquietude, a 

virtuosa revolta, a vivacidade, a necessidade da invenção e o poder da reivindicação do 

homem, buscando sempre o sentido filosófico, antropológico do termo humano, e não só 

o sentido puramente biológico.  
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A cultura significa, na perspectiva do educador Paulo Freire, a manifestação de 

realidades vividas, identificáveis, conhecidas e reconhecíveis cuja exegese pode ser feita 

por todos os membros de um tempo histórico particular, resgatando a concepção de 

cultura no sentido marxista, ou seja, o fazer do humano na relação com a materialidade e 

a história, o meio em que o homem vive. A sua realidade de vida. Para esse novo 

conteúdo, discutir cultura no seu conceito sociológico, filosófico e antropológico, precisa 

ser a dimensão inicial da prática educativa, antes mesmo de a alfabetizar.  

Discutir o papel do homem na sua realidade e com a sua realidade, a cultura 

como lugar privilegiada, onde o sujeito toma posse sistematicamente da experiencia 

humana. O próprio homem escreve sua história. Na educação libertadora, portanto, o 

homem pode levar suas experiencias vividas para dentro do conhecimento tradicional e 

dialogar com este. Na EJAI – educação de jovens, adultos e idosos, o papel do educador 

é de suma importância na elaboração do aprendizado, no estímulo ao reingresso ao 

próprio conhecimento do(a)educando(a). O homem se reinventa através do conhecimento 

e a EJAI será capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa. Essa é e sempre 

será a nossa missão.  
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5.4.1. História 

Prof. Me. José Rufino Pitágoras Martins do Carmo  (COEF) 

 

Nossa proposta de metodologia de ensino da História tentará confrontar o antigo 

e tradicional modelo de aula predominante na maioria das escolas brasileiras, o ensino 

com concepção de linearidade temporal, de visão eurocêntrica e determinista dos fatos 

históricos. Esse ensino verbal, baseado em aulas expositivas sobre temas desvinculados 

das problemáticas da vida real, onde o professor de torna um mero fornecedor de 

conhecimento aos alunos, ou seja, basta memorizar fatos históricos, baseados no tripé 

“causas, fatos e consequências”. Se continuarmos agindo dessa maneira, estaremos 

desconsiderando que na EJAI, o público é diferenciado e em circunstâncias pedagógicas 

bem específicas. O ensino da história na EJAI, precisa urgentemente se adequar 

significativamente quanto à objetivos, conteúdos e metodologias, ainda que não haja 

disponibilidade de tempo para o desenvolvimento didático dos conteúdos, não podemos 

deixar que o ensino aprendizado da história, no caso específico da EJAI, se transforme 

numa versão resumida e simplificada dos conteúdos. 

Para mudarmos esse panorama de forma radical, precisamos trabalhar 

verdadeiramente e em todas as turmas da EJAI, conteúdos do Brasil e do mundo a partir 

da compreensão do(a) educando(a) sobre os problemas contemporâneos, para que, 

juntos, possamos ter um posicionamento frente a realidade atual. 

O(A) educador(a) precisa considerar as especificidades dos(as) educandos(as) da 

EJAI, seu perfil socioeconômico, cognitivo e afetivo. Jovens, adultos e idosos possuem 

vivencias diferenciadas e particulares, muitos deles estão ligados ao mundo do trabalho 

ou buscam nele uma colocação. Possuem, portanto, concepções e ideias sobre o mundo 

atual e trazem consigo uma bagagem sociocultural significativa.  

Ciente dessas especificidades, o(a) educador(a) poderá promover um intenso 

diálogo com seus(suas) educandos(as), deixando claro que está aberto para receber 

novas informações e reformular ideias, favorecendo a possibilidade de crescimento de 

todos os envolvidos. Agindo dessa forma, o(a) educador(a) assumirá a postura de 

incentivador de uma prática de educação permanente, deixando de ser um mero 

transmissor de verdades históricas.  

A afetividade, pode se tornar o elemento desbloqueador de posturas e visões que 

eles, porventura, tenham adquiridos em momentos tensos das experiências escolares 



 

Cadernos COEJAI                                                                                                     3ª e 4ª Totalidades 
 

83 

anteriores. Tensões essas que provocam certos bloqueios, junto com o medo de 

expressar-se diante de colegas, de construir uma ideia ou informação, esclarecer uma 

dúvida, etc. Desbloqueando, caberá ao(a) educador(a) aproveitar as diferentes 

características dos(as) educandos(as) para identificar na história e aprofundar com eles, a 

reflexão sobre diferentes temas e problemas numa pluralidade de contextos sociais e 

culturais, desenvolvendo a capacidade de comparar e a habilidade de opnar sobre 

questões históricas. 

As experiências do dia a dia, os anseios, os desejos, as revoltas, as inquietudes, 

as dificuldades enfrentadas por toda a sua vida, são elementos que estão escondidos lá 

no fundo da bagagem social e cultural desses educandos(as). Uma vez estimulados, 

esses elementos, a vir à tona, mostrará uma leitura do mundo capaz de ser encaixada 

nos mais variados períodos históricos brasileiros e mundiais, fazendo, assim, com que os 

alunos percebam que são sujeitos de suas próprias vivências, que são senhores de sua 

própria história.  

A postura do(a) educador(a) deve ser aberta o suficiente para perceber que, 

mesmo que o planejamento do curso seja indispensável, seja necessário flexibilizar para 

mudar alguns temas ou aspectos no transcorrer do período letivo. Sendo assim, vale o 

direito e o respeito à cátedra do(a) educador(a).  

Isso pode ser feito de maneira privilegiada nas aulas de história, filosofia, 

sociologia, geografia, a partir da seleção de eixos temáticos que permitam trabalhos 

interdisciplinares. Nesses momentos, os(as) educadores(as) podem integrar tanto 

conteúdo e atividade com outras áreas, quanto explorar temas transversais como:  Ética, 

Trabalho e Consumo, Orientação Sexual, etc. 

O(A) educador(a) poderá ampliar os conhecimentos de seus(suas) 

educandos(as), estabelecendo uma linha direta entre a realidade na qual interagem e os 

momentos e fatos da história, a partir daí travar um bom e saudável debate sobre a 

história.  

Penso que, dessa forma, conseguiremos romper com anos de ensino bancário e 

tradicional e esperamos, pois, que a contribuição da disciplina de História, na EJAI, seja 

capaz de mobilizar educadores(as) e educandos(as) para transformarem o método de 

ensino/aprendizagem em um momento de superação, crescimento, acolhimento e de 

resgate do desejo e prazer de conhecerem e compreenderem a sociedade da qual estão 

inseridos, buscando, sempre, alternativas individuas e, principalmente coletivas de 

melhorias das condições sociais. 
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● Conteúdos para o ensino da História  

Problematizar a realidade atual identificando nela questões para ser estudada em 

dimensões históricas. É a partir dela, e com base nessa realidade, que se fará a seleção 

de conteúdos da História Brasileira, da História da América, da Europa, da África e do 

Oriente e sua organização em atividades que permitam ao aluno questionar, aprofundar, 

comparar e refletir sobre a amplitude histórica da realidade atual e sobre os processos 

dinâmicos e contraditórios das relações entre as culturas e os povos. 

 

● Proposta de conteúdos de História para a III Totalidade 

Considerando a necessidade de conhecer, entender e relacionar a própria história 

à história do seu bairro, sua cidade, seu estado, sugerimos começar por temas da história 

do brasil. Eis alguns exemplos de eixos temáticos que poderão discutidos dentro e fora de 

sala de aula.  

Portugal explora a colônia americana: uma madeira vermelha deu nome ao nosso país, 

a maior produção de açúcar, outros produtos de exportação. 

A administração colonial portuguesas na América: a intervenção pombalina na 

Amazônia  

Relações sociais na colônia: escravidão, os engenhos de açúcar. 

Literatura e arte na colônia.  

 

● Proposta de conteúdos de História para a IV Totalidade 

Para essa totalidade sugerimos aprofundar o conhecimento do aluno para as 

sociedades mais antigas e suas semelhanças com as práticas cultura atuais:  

O Egito: sociedade, economia, religião, escrita, arte. 

A Grécia antiga: Esparta, Atenas. 

A Roma Antiga: período colonial, declínio do império, a cultura romana  

O feudalismo: a sociedade feudal  

O comércio e as cidades: o fortalecimento do comércio, o florescimento das cidades  

As monarquias nacionais  

A conquista da América pelos europeus.  

O uso de livros didáticos para acompanhar o desenvolvimento do 

ensino/aprendizado, será de total liberdade do educador, respeitamos a cátedra de cada 
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profissional e seu engajamento nesse processo educativo para uma “Belém, cidade 

alfabetizada e educadora”. 

 

 

5.4.2. Geografia 
 

Prof. Me. Fernando Junio da Costa Santos (COEF) 

Prof. Me.Diego Pedro Aires da Costa (Educador da Rede Municipal) 

 

Quando se pensa em uma Geografia para o século XXI, devemos considerar que 

este componente curricular resulta da influência direta promovida pelas alterações 

impostas pelo meio técnico-científico-informacional.  

A partir do final do século XX, as mudanças resultantes das novas formas de 

comunicação, responsáveis, inclusive, por criar uma nova perspectiva de espaço — o 

ciberespaço —, transformaram a maneira como a sociedade lida com o conhecimento, 

impondo também ao ensino geográfico uma nova perspectiva. Essa nova concepção de 

Geografia incorpora um segundo momento, quando os desafios impostos pelas 

transformações do meio técnico-científico-informacional inseridos em sala de aula, e fora 

dela, promovem uma conexão e passam a influir e a modificar o local, o regional e o 

global ao mesmo tempo.  

O encurtamento das distâncias associado à expansão dos meios de transporte 

tanto de pessoas e mercadorias como de informações, assim como as alterações 

promovidas no mundo do trabalho, permitem a cada momento vislumbrar um leque de 

aproximações capazes de romper com as barreiras culturais, aproximando mundos 

diferentes. Essa nova concepção de espaço influencia os modos de agir e de pensar da 

humanidade em sua totalidade.  

Nesse contexto, também é fundamental  desenvolver  uma  atitude  de  respeito  

aos  saberes que  o(a)  educando(a) traz  à  escola,  adquiridos  em  seu  meio  cultural,  

pois  é  certo  que envolvem uma variada gama de discussões com temas da atualidade, 

como a urgência ambiental,  os  diferentes  níveis  de  bem-estar  das  populações,  as  

questões  de  saúde pública, as políticas assistenciais, as greves, o desemprego, a 
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globalização, as relações internacionais, os conflitos de diferentes ordens, as crises 

econômicas, entre outros.  

O objeto central da investigação geográfica reside, portanto, no estudo do espaço 

geográfico, abrangendo o conjunto de relações que se estabelece entre os objetos 

naturais e os construídos pela atividade humana, em outras palavras, trata-se de um 

ambiente que resulta da interação entre sociedade e natureza e que está em constante 

mutação. Nesse sentido, enquanto o “tempo da natureza” é regulado por processos 

bioquímicos e físicos responsáveis pela produção e pela interação dos sistemas de 

objetos e de ações naturais, o “tempo histórico” responsabiliza-se por perpetuar as 

marcas acumuladas pela atividade humana como produtora de constructos sociais 

oriundos de seus próprios sistemas de objetos e de ações.  

Ao considerar tais premissas, o ensino de Geografia deve priorizar o estudo do 

território, da paisagem e do lugar em suas diferentes escalas, em especial, partindo do 

lócus de vivência dos educandos na intenção de garantir seu protagonismo no 

desenvolvimento da relação ensino - aprendizagem.  

Assim, rompe-se com uma visão estática na qual a natureza segue o seu curso 

imutável e irreal, enquanto a humanidade é vista como uma entidade a ser estudada à 

parte, como se não interagisse com o meio.  

 

● Proposta de Atividade Pedagógica de Geografia para a III 
Totalidade 

Entendemos que nessa etapa de formação da Educação de Jovens, Adultos E 

Idosos, a disciplina geográfica trabalha conceitos e categorias geográficas de modo a 

permitir a apropriação de um arcabouço teórico que permita ao(a) educando(a) o 

entendimento das diferentes relações que constroem os diferentes espaços ao seu redor. 

A primeira diferenciação se refere a relações naturais e as relações culturais que 

culminam com a produção de espaços diferenciados, respectivamente espaço natural e 

espaço geográfico. É importante salientarmos que a paisagem é uma categoria que 

precisa ser trabalhada nesse momento, pois a mesma é a imagem do espaço.  

Desse modo, a proposta que se segue é a utilização de paisagens  que compõem 

o cotidiano do aluno, tais como praças, bosques, sua rua e arredores, igarapés, porções 

de florestas que se encontram próximas a sua residência, mercados, feiras, 

concentrações comerciais, igrejas, conjuntos residenciais entre outras composições 

espaciais. 
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Entendemos que a fundamentação teórica mais adequada é a que permite o 

entendimento do espaço como uma construção que parte de dinâmicas naturais e sociais. 

Tendo em vista o desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, essa diferenciação 

da dinâmica natural e social torna-se cada vez mais complexa, dificuldade essa revelada 

desde a primeira análise espacial que tem como objeto de estudo a paisagem. Essa 

complexidade espacial precisa ser demonstrada a partir da realidade do aluno e que ele 

possa entender que o espaço que está ao seu redor é resultado de um conjunto de 

relações naturais que representam a região amazônica em seus aspectos ambientais 

(clima, relevo, solo, hidrografia, vegetação), assim como relações socias (culturais, 

econômicas e políticas) que se desenharam nessa região em um processo histórico 

desde o período pré-colombiano, criando um complexo de interdependência entre a 

dinâmica natural e social que produziram o atual espaço amazônico. 

A III Totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito do estudo 

geográfico, permite a discussão de outros conceitos e categorias geográficas, 

contribuindo para que o aluno entenda a sua realidade espacial de modo mais sistemático 

e crítico. Podemos contextualizar conceitos como território, a partir do desenho dos 

territórios formais que o aluno está inserido (distrito, município, estado e país) e do 

desenho de territórios informais que se apresentam na realidade do aluno (territórios de 

grupos criminosos, territórios relacionados a identidades culturais).  

Outro conceito importante e válido de contextualização para o conhecimento 

geográfico nessa etapa é o conceito de Lugar. A partir da citação das referências que os 

alunos possuem de identidade espacial, é possível fazer um exercício individual e coletivo 

de análise do processo de construção dessas identidades, permitindo o entendimento e 

contextualização do conceito de LUGAR e sua importância para o sentimento de 

pertencimento e identidade que o mesmo enseja. 

O prosseguimento da Terceira Totalidade, no âmbito do estudo geográfico, segue 

com o estudo da Formação Territorial do Brasil, processo esse que traz no seu bojo o 

rompimento da relação homem – natureza que se desenhou no período pré-colombiano 

no espaço que mais tarde se configurou como o território brasileiro. 

É importante que o estudo do referido objeto de conhecimento deve ser realizado 

de modo a aproximar as escalas nacional e regional, entendendo como a região 

amazônica foi se construindo enquanto espaço político, cultural e econômico diferenciado 

do restante do Brasil. 
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A análise do processo histórico de construção do território nacional deverá servir 

de base para o entendimento da diferenciação de espaços urbanos e espaços rurais. 

Para a referida análise é valido que os alunos utilizem realidades e experiências do 

mundo do trabalho vividas por eles, tendo em vista que um dos elementos primordiais 

para a diferenciação espacial (urbano e rural) é a atividade econômica predominante.  

Pensamos que o compartilhamento de experiências do mundo do trabalho no 

âmbito regional, contribuirão para o entendimento das relações sociais que produzem os 

espaços geográficos que compõem o cotidiano dos alunos. 

A utilização da cartografia é uma ferramenta que contribuirá para o entendimento 

do conceito de escala. No âmbito do estudo do território nacional, podemos utilizar a 

localização do território brasileiro como referência para o conhecimento das linhas 

imaginárias (paralelos e meridianos) e seu uso na cartografia. A partir dessa explanação 

inicial, será possível o estudo e a construção de diversas cartografias voltadas para a 

escala regional e local, espacializando as diversas realidades compartilhadas pelos 

alunos no decorrer das discussões anteriores. 

 

● AtividadePrática – III Totalidade 

1- O aluno da EJAI deverá elencar as diversas paisagens que compõem seu 

cotidiano, diferenciando-as enquanto paisagens naturais ou culturais, a partir dos 

elementos predominantes na mesma. Na sequência, o aluno entenderá que a paisagem 

ora descrita por ele, é produzida por relações dinâmicas (naturais ou sociais) que deverão 

também ser elencadas. O produto da atividade será um texto que descreva de forma 

crítica a paisagem do seu cotidiano e as relações que compõem o espaço da referida 

paisagem. O objetivo da referida atividade é fazer com que o aluno da EJAI comece a 

olhar para o espaço ao seu redor e entenda que o mesmo foi produzido por relações 

diferenciadas e que o ponto de partida dessa análise é a paisagem. 

2- Sugere-se que o aluno da EJAI possa elencar porções do seu bairro que 

despertam um sentimento de pertencimento ao referido lugar, e que o mesmo possa fazer 

um exercício de descrição de experiências vividas que culminaram com a produção dessa 

subjetividade. Como produto final dessa atividade, pedimos que o aluno produza uma 

cartografia do seu bairro a partir das descrições subjetivas de pertencimento e que o 

mesmo, após a elaboração da cartografia, entenda que o elemento primordial de 
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direcionamento da referida produção cartográfica foi a percepção do espaço a partir das 

experiências vividas. 

 

 

● Proposta de Atividade Pedagógica de Geografia voltada para a IV 
Totalidade 

 

Na IV Totalidade, iniciamos o estudo geográfico a partir dos conceitos de 

sistemas socio – econômicos que delimitam as relações sociais que produzem os 

espaços geográficos. 

Como forma de contextualizar a discussão, podemos elencar diversas realidades 

espaciais que se apresentam dentro da realidade amazônica como produto de relações 

capitalistas que resultaram em uma apropriação do espaço que tem como finalidade a 

lógica do capital. 

Objetivamos mostrar como a lógica de apropriação capitalista do espaço está 

presente dentro do cotidiano do aluno da EJAI, resultando numa produção espacial 

desigual, consequência de relações socio-econômicas desiguais.  

Seguindo a discussão, nosso próximo ponto de estudo é a Regionalização 

Mundial que leva em consideração o nível de desenvolvimento econômico e social dos 

países, classificando-os como Países Desenvolvidos e Países Subdesenvolvidos. Se faz 

necessário o estudo dos critérios utilizados para a classificação dos países como 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse ponto podemos contextualizar os critérios 

utilizados, relacionando-os com nossa realidade, como por exemplo: índices de 

escolaridade, de renda per capita e de expectativa de vida e os níveis de pobreza 

evidenciados em nossos bairros e como essas realidades contribuem para caracterizar o 

Brasil como país Subdesenvolvido. 

É importante relacionarmos a realidade de desigualdade social evidenciada 

principalmente nos bairros da periferia com a estrutura do sistema capitalista que se faz 

presente na realidade econômica, política e social do nosso país. 

Na sequência, a discussão segue com o estudo da Questão Ambiental e sua 

inserção nos diversos aspectos da nossa sociedade e da nossa realidade. 
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Sugerimos o levantamento dos diversos marcos legais ambientais no âmbito local 

e sua respectiva análise de eficiência e pertinência no cotidiano dos alunos de modo a 

contribuir para uma maior conscientização e mudança de atitudes mais voltadas para o 

equilíbrio ambiental. 

É valido ressaltar que os marcos legais de regulação ambiental dialogam com 

marcos mais abrangentes, relacionados a escalas espaciais mais abrangentes. Desse 

modo, se faz necessário a contextualização dessa discussão, entendendo a relação das 

mudanças da relação homem-natureza no âmbito local e global. 

Para a concretização da discussão ambiental, podemos utilizar diversas 

realidades locais e regionais que evidenciam perspectivas positivas e perspectivas 

negativas, no âmbito da problemática ambiental, contrapondo-as e entendendo as lógicas 

econômicas, culturais, políticas e sociais que produziram as respectivas realidades 

ambientais. Ressaltamos que priorizaremos para as referidas discussões, as realidades 

trazidas pelos alunos da EJAI, buscando sempre uma metodologia multiescalar, ou seja, a 

relação da realidade local com as realidades regionais e global. 

A partir da perspectiva multiescalar, iniciaremos a discussão de uma temática de 

valiosa importância para a formação do aluno da EJAI. A GLOBALIZAÇÃO é uma 

temática que poderá ser estudada de forma multidisciplinar, dialogando com outros 

campos do conhecimento humano como a matemática, a linguagem, as artes e a história. 

Objetiva-se essa perspectiva multidisciplinar, para que possamos contextualizar de forma 

mais concreta o processo de globalização no cotidiano do aluno da EJAI, tendo em vista 

que o referido processo de realiza de forma multifacetal, necessitando de diversas áreas 

do conhecimento humano para seu conhecimento. 

A globalização se realiza no âmbito econômico, cultural, espacial, informacional e 

para ara evidenciar essa capilaridade do referido processo, discutiremos situações do 

cotidiano na área econômica, cultural, informacional e espacial. Como sugestão, 

deixamos a possibilidade de se realizar o contraponto do fluxo de circulação de pessoas, 

informações, capital, mercadoria no atual contexto da globalização e em um contexto 

mais pretérito, levando em consideração a diferenciação da inserção das pessoas da 

nossa região nas diversas redes possibilitadas pelo processo de globalização. 

● Atividade Prática – IV Totalidade 

1-  A partir das discussões sobre sistema econômico capitalista e sobre a 

questão ambiental, colocamos a possibilidade de os alunos da Quarta Totalidade da EJAI, 
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analisarem a questão do descarte irregular de entulhos no seu bairro. Gostaríamos que 

pontos como o estilo de vida consumista, gestão e ordenamento territorial, relação 

homem – natureza, fossem elencados na produção de um banner explicativo sobre a 

determinada questão. Para ajudar na composição explicativa do banner, sugere-se que 

seja elaborada uma cartografia informal localizando as principais áreas de descarte de 

entulhos no bairro de moradia dos alunos. 

2- Ao trabalharmos a questão da globalização, pedimos que o aluno da EJAI 

descreva quais elementos culturais se fazem mais presente no seu cotidiano tais como: 

hábitos alimentares, música, vestuário, literatura, mídia. A partir da descrição supracitada, 

sugerimos a separação desses elementos enquanto elementos culturais regionais e 

elementos culturais que não são oriundos da nossa região. Como continuidade da 

atividade, o aluno realizará uma pesquisa buscando a origem dos elementos culturais que 

compõem seu cotidiano. O próximo passo é a análise e descrição de possíveis relações 

econômicas, sociais, políticas, culturais e geográficas que poderão explicar como tais 

elementos compõem nossa realidade cultural contemporânea. Lembremos ao aluno que o 

atual meio técnico científico informacional vivido por nossa sociedade serve como um 

meio explicativo para a relação homem – natureza, relação essa que é um dos 

determinantes para o desenvolvimento de hábitos cotidianos que satisfazem nossas 

necessidades materiais e psicológicas.  

 

 

 

5.4.3 Filosofia 

Prof. Me. Advaldo Castro Neto (COEJAI) 

 

O primeiro ponto é despertaro interesse do(a)  educando(a) pela atitude 

filosófica– a qual todo indivíduo tem, apenas está adormecida e/ou não foi estimulada. De 

que forma isso pode acontecer? Mostrando ao educando que ter atitude filosófica se 

aproxima da atitude de qualquer ser em desenvolvimento cognitivo (como uma criança, 

mas não exclusivamente) de perguntar, indagar, questionar o desconhecido e o 

conhecido. Isso é agir filosoficamente.  
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A criança, o adolescente e o jovem têm, pois, a natureza do filósofo e esta 
natureza, ao longo do tempo, tem sido sufocada exatamente pelas 
instituições educativas que já lhe entregam “respostas”, “verdades 
prontas”, “leis”, “normas”, “regulamentos”, “caminhos” que necessitam 
apenas ser decorados e introjetados. Assim, a natureza do filosofar, que se 
manifesta na criança pequena com seus “por quês?” é mutilada, já na 
infância. (TELES, 1999, p. 11). 
 
 

Existem diversos recursos didático-pedagógicos capazes de abrirem esse 

caminho do despertar para a filosofia. Muitos no campo da arte: cinema, música, pintura, 

literatura etc. Ao final, dispor-se-á alguns exemplos para possivelmente serem 

trabalhados. Esse despertar para a atitude filosófica deve estar relacionado à realidade 

contextual dos(as) educandos(as). Nesse sentido, a curiosidadede saber precisa 

perpassar pelo seu dia a dia, pelo que lhe afeta.  

Os pressupostos epistemológico-filosóficos (conceitos, teorias) precisam se inter-

relacionar à vida cotidiana do(a) educando(a). Ou seja, a disciplina filosofia precisa trazer 

teorias e conceitos capazes de dialogar com sua realidade concreta a partir das questões, 

interrogações, problematizações dos(as) próprios(as) educandos(as), auxiliados pelo(a) 

educador(a), na busca pela compreensão crítica de seu existir sociocultural. 

Os dois pontos acima convergem para este terceiro, o qual pretende uma 

educação para o pensar preparando para à cidadania. Este processo conecta-se ao 

entendimento do ser humano em sua integralidade, isto é, o ser em sua esfera racional e 

sensível. Neste sentido, a filosofia em sua completude auxilia esta compreensão através 

da epistemologia, ética e estética.  

Outro ponto fundamental para o ensino-aprendizagem de filosofia é fazê-la prática 

individual de cada educando(a). Isto é, que cada educando formule suas questões 

filosóficas, exercitem a tal atitude filosófica; que através da curiosidade pelo 

estranhamento das coisas desconhecidas busque, com a mediação do(a) educador(a), 

teorias filosóficas que possam contribuir para análise crítica do que observou e 

problematizou. Evidenciando, assim, que o(a) educando(a) aprenda pela ação, ou seja, o 

que se tem de aprender aprende-se fazendo.  

Aristóteles já sabia disso, não à toa a defendeu e a aplicou. O(A) educando(a) 

não pode e nem deve ser uma esponja absorvente de conteúdos que não veja/ não saiba 

dar sentido às suas cotidianidades existenciais. É por isso que a autonomia do pensar 

deve ser o ponto principal para o(a) educando(a). Esta autonomia está em potência, 

justamente, na atitude filosófica e, através desta propulsão, o despertar para o filosofar, 
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para o dialogar, para o construir cidadania mediados pela crítica autônoma e 

transvaloradora1. A filosofia, fundamentalmente, será quem questionará a tudo e a todo 

(a)s. E nessa atitude investigativa buscará refletir acerca do que tenciona. A reflexão 

como o movimento onde se recai sobre,o qual se medita, revela-se observar de modo 

crítico-analítico aquilo que incide nossa questão, nosso problema. Mas não com o intuito 

de responder, aritmeticamente, o que se indaga, o que se reflete; pois, o fundamental é 

pensar, é analisar, é descobrir, ou seja, retirar o que cobre aquilo analisado, questionado. 

Seja a coberta da ignorância, seja a coberta do preconceito, seja a coberta que for. Por 

isso o importante é a descoberta. A atitude filosófica, a curiosidade. Desta metodologia 

filosófica não escapa nem mesmo a própria filosofia. É por isso que ao tratar com os 

educandos do primeiro ponto (despertar para atitude filosófica) é necessário questões 

iniciais como: 

 

 O que é filosofia? 

 Pra quê filosofia? 

 Por que estudar filosofia? 

 

Para refletir a primeira pergunta, convém mostrar que não existe uma definição 

única, mas diversas; afinal, a filosofia não é singular, mas plural, diversa. Conforme o 

filósofo ela se construirá idealista, materialista, existencialista, fenomenológica, 

estruturalista, hermenêutica, ensaística etc. Entretanto, faz-se importante notar que 

independentemente da filosofia – de Platão, Marx ou Foucault, por exemplo – sempre 

terão como objeto de seus questionamentos o ser humano e tudo o que o rodeia, da 

natureza às criações humanas. Neste sentido, cada teoria filosófica buscará compreender 

esse universo a partir de sua lógica sistemático-linguística. Assim, questões como o “que 

é o ser?”, “o que é o conhecimento?”, “o que é a arte?”, “o que é a justiça?”, “o que é a 

liberdade?” etc. são características da filosofia, chamada de tradicional. Ao passo que a 

filosofia menos atrelada a essa tradição traz outras questões, não menos filosóficas, mas 

não tratadas dentro da história da filosofia tradicional; como a violência, a sexualidade, a 

vigilância, a doença, a crítica ao Estado moderno etc. 

                                                             
1Este termo se refere às mudanças paradigmáticas dos valores morais, culturais, dentre outros, necessários para a 
construção de nova mentalidade.  
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Portanto, quando se responde ao questionamento do que seja a filosofia, adentra-

se, já, no campo de sua utilidade; ora, pra que serve a filosofia se não para não só 

compreender-se de modo mais profundo (crítico) sua realidade, mas para nunca perder a 

atitude de sempre questionar as crenças mais silenciosas que possam existir (e, de fato, 

existem) na mente de cada indivíduo. Afinal, cada um é reflexo da sociedade/cultura 

formadora e, portanto, obras formadas por valores, crenças, hábitos, morais transmitidas 

ao longo de sua socialização.  

Neste sentido, a utilidade da filosofia está em deixar o indivíduo atento às amarras 

preconceituosas que lhe dilaceram a vida cotidiana, sem que o mesmo perceba, 

justamente, por estar absorto no processo do pensar-se e pensar em. A filosofia auxilia 

neste processamento.  

 

 

● Então, pra que estudar filosofia?  

 

1) Pra não acreditar no que nos dizem.  

2) Pra pensar, observar, repensar e elaborar no que se acredita. 

3) Pra compreender a realidade de modo crítico-analítico. 

 

A pergunta que nos acompanha é: como ver os adolescentes, jovens e 
adultos da EJAI? Começamos por vê-los como se mostram: passageiros 
em itinerários, de ônibus ou a pé, pelas cidades, pelos campos. Os seus 
docentes-educadores buscam os significados formadores dessas 
passagens. Avançaremos para os significados pedagógicos que seus 
educadores trabalham. Tentam retomar a Educação de Jovens e Adultos 
[e idosos] como EDUCAÇÃO, como tempo de acompanhar seus processos 
formadores, humanizadores e até deformadores. (ARROYO, 2019, p. 32) 

 

Portanto, a questão filosófica para a filosofia na EJAI é como transformar o 

espaço/tempo de ensino-aprendizagem da EJAI em garantias e direitos destes indivíduos, 

inviabilizados e excluídos desse processo, em sapere audi, isto é, em momento de ousar 

saber. A filosofia, portanto, na EJAI tem o papel fundamental de trazer à consciência do(a) 

educando(a) seu lugar no não-lugar; ou seja, centrando-se no educando e em sua 

potência inventiva, em paralelo com sua vida itinerária trabalho-escola, possibilitando-o 

saber de si, de sua exclusão, de sua invisibilidade. Mas não com olhar de desprezo e/ou 

abandono; mas com percepção crítico-transformadora. O despertar filosófico deste(a) 
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educando(a) é essencial para que as rédeas de suas vidas possam ser movimentadas em 

direção às rebeliões do livre pensar, do autônomo querer/entender. Jovens, adultos e 

idosos precisam se apropriar deste saber buscando, também, afirmar-se enquanto 

sujeitos de decisões, sujeitos pensantes, sujeitos que além de pensarem e decidirem; 

sentem uma série de mazelas produzidas pela brutal desigualdade social imposta à 

sociedade mais alijada por este processo. E o público da EJAI pertence a esta camada 

em que os muitos direitos garantidos na Constituição Brasileira, não são efetivados na 

vida cotidiana destes, como o direito à educação. Portanto, é preciso ver a educação 

como cultura. 

 

 
A educação como cultura, de Carlos Rodrigues Brandão 

Fonte: https://www.google.com/search 

Acesso: 20/6/2021  

 

 

Quando se fala em conhecimento prévio do (a) educando (a) ou de partir de sua 

realidade contextual; tratamos a educação como de fato ela o é ou deve ser, cultural. Se o 

sistema político-econômico-sociocultural capitalista converteu tudo, inclusive a educação 

em produto mercadológico é preciso mais do que entender tal constatação. É necessário 

subverter esta lógica. De que forma? Ressignificando a sala de aula. Não só sua 

fisicalidade e disposições de cadeiras, mas a maneira de se pensar neste ambiente, a 

maneira do(a) educando(a) ver o(a) educador(a) e o contrário. Da conversação/diálogo 

ser o ponto de partida e chegada de toda a ação. Importante isso: ação. A inter (ação) 

precisa urgentemente estar no lugar da habitual passividade destes agentes e destes 

espaços de aprendizagens.  A fotografia acima está presente na primeira edição da obra 

https://www.google.com/search
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A educação como cultura, de Carlos Rodrigues Brandão; o autor que fez questão dela 

na capa de seu livro, fala a respeito de sua representatividade: 

Puxando por uma corda um boi, ser da natureza, mas bicho manso e 
cativo, logo a meio caminho entre ela e o mundo humano da cultura, a 
menina lê. Mergulha a atenção em um universo misteriosamente humano 
que, ininteligível a qualquer outro ser da natureza, transforma sinais – 
como o berro que um boi dá a outro, ou como a água do canal que reflete 
as árvores e indica que é dia e há luz – em símbolos. Aquilo através do 
que se lê; aquilo com que os homens trocam entre si, nas trilhas difíceis da 
vida em sociedade, as mensagens e os significados que tornam, ao 
mesmo tempo, tal vida, social e a deles, humana. Isto é, vivida como e 
através da cultura. 

Atenta aos estudos mais do que ao trabalho, a menina mergulha, talvez, 
sem saber, no universo do significado e aos poucos se apossa – outro 
caminho que percorre – do poder de viver em um contexto de vida que o 
trabalho humano realiza e o saber torna significativo. (BRANDÃO, 2002, p. 
13). 

Assim, numa atitude filosófica, deve-se perguntar, então, “o que é cultura?”. De 

que forma a cultura interfere à vida social? Brandão (2002) vai refletir, também, a cultura 

como produtora de mundo(s) que o ser humano cria para viver. Sendo assim, criamos, 

damos significados à vida em sociedade e tudo o que pertence direta ou indiretamente ao 

que se é e deseja ser, deve-se e se pode ser – conforme o éthos de cada cultura.  

Pensando assim, não há indivíduo socializado em cultura humana que não 

signifique e ressignifique seu(s) espaço(s); sejam eles o trabalho, a sala de aula, a casa 

ou o passeio público. A educação e, aqui, especificamente a filosofia precisa servir como 

ferramenta dialógica entre este (s) espaço (s) – que de uma maneira geral é a sociedade 

– e a prática sensitivo-crítica dos indivíduos neles. Ou seja, através da educação filosófica 

estes agentes sociais precisam compreender-se enquanto cidadãos (direitos) e, de fato 

exercer tal cidadania (deveres). Não à toa a famosa frase de Paulo Freire reverbera em 

todo educador(a), quem transforma a sociedade não é a educação, mas as pessoas, 

essas, sim, são transformadas, modificadas pela educação.  

Portanto, somente através da educação sensível e crítica que os(as) 

educandos(as) da EJAI poderão ressignificar suas vidas e assim, terem o poder de 

serem, também, agentes transformadores da realidade social e não tão somente 

indivíduos inviabilizados e excluídos do processo social de cidadania. 

Para este objetivo fundamental, o(a) educador(a) precisará também rever sua(s) 

prática(s) pedagógica(s). Deverá, fundamentalmente, entender que nem sempre o 

conteúdo é o primordial. Compreender que, muitas vezes, o essencial é o olhar atento e 
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sensível ao(a) educando(a); pois, ser cognoscível algum apreende 

informações/conhecimentos se outras angústias da vida cotidiana lhe desviam a atenção. 

Todos(as) são aptos(as) ao aprendizado de qualquer conteúdo, entretanto, precisam – 

além dos estímulos necessários – desejar e terem as oportunidades para o exercício do 

desejo.  

É preciso, pois, compreender que o viver social é composto por sentidos e 

sentimentos. A experiência coletiva e relações intersubjetivas tem as faces da ludicidade, 

das rotinas trabalhista, doméstica, escolar etc. Por isso é importante notar não só a 

tradicional razão instrumental – tão propalada por Kant (por exemplo), mas a razão 

sensível. Ora, o sensível é parte integrante do mundo; pelo sensível, compreende-se e se 

vive os fenômenos sociais. Como ensina Mafessoli (1998), uma tal “sensibilidade 

generosa” não deve se chocar ou espantar-se com nada, ela deve ser capaz de 

compreender o crescimento específico e a vitalidade própria da coisa. Para ele o saber 

ligado à razão instrumental se direciona, conecta-se ao poder. Mesmo poder que exclui e 

inviabiliza os(as) educandos(as) da EJAI do processo sócio educacional propulsor de 

cidadania.  

Os(as) educandos(as) da EJAI precisam criar seu(s) mundo(s) a partir da 

educação. Para isso é necessário estar atento ao mundo, às suas expressões específicas 

e, fundamentalmente, participar dele. Por isso é importante se elevar o sensível em 

detrimento do inteligível, compreendendo essa “elevação” como causa primeira do 

reconhecimento do sensível como parte integrante da natureza humana e, 

consequentemente, os efeitos sociais que tal reconhecimento impõe. Em virtude disso e 

de tudo o mais já problematizado, a filosofia na EJAI deve ser pensada, sempre, no “com” 

e jamais no “para”. Não se trata, portanto, de filosofia para o público da EJAI, mas com 

este público. Isso pelo fato de não se objetivar depósitos de conhecimentos, mas 

compartilhamentos, invenções, recriações destes. Por isso a metodologia deve se 

assentar em perguntas e diálogos.  

A partir de tema(s) gerador (es), a(s) pergunta (s) surge(m) da atitude filosófica e 

os educandos dialogarão com os educadore (a)s. Daí em diante a construção coletiva do 

conhecimento acontece. Afinal, o conhecimento começa pela pergunta e a vida se 

constrói pelo diálogo. “O diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria 

natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso progresso histórico do caminho 

para nos tornarmos seres humanos” (FREIRE, 1986, p. 123). Não à toa o ser humano só 

se torna humano dentro de uma cultura humana, caso contrário, não se 
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constituirá/formará em humano. É a troca com o outro da mesma espécie que nos faz 

existir enquanto eu-pensante existente socialmente.  

Como pensa Freire (1985), precisa-se estimular o educando à curiosidade, pois 

somente ela pode modificar a prática pedagógica que se preocupa com as respostas mais 

do que as perguntas. As respostas não inventam, não recriam, não ativam a autonomia; 

as perguntas, sim, estimulam esta invenção, esta recriação. Como quer Oliveira (2011, p. 

75) “a sala de aula [se transforma] num Círculo Cultural Dialógico e de 

problematização, no qual os sujeitos ampliam seus saberes, acompanhando as 

mudanças sociais com senso crítico, não aceitando as coisas impostas com passividade”. 

Assim, este Círculo pode ter como partida, por exemplo, a seguinte pergunta “o que é ser 

excluído?”. A partir das falas dos educando (a) s, em diálogos uns com os outros e com o 

educador(a), chega-se a algumas ideias que geram outras perguntas e novas ideias que 

vão sendo problematizadas, trazendo, inclusive, os educando(a)s da EJAI para o centro 

de tal discussão iniciada pela pergunta “o que é ser excluído?”, fazendo-os perceber a 

sua exclusão social em detrimento de seu histórico escolar. 

Com este movimento/metodologia, os(as) educando(as) não se encontram na 

passividade de absorver respostas prontas e acabadas. Mas, conectam-se às suas 

realidades e de modo ativo as refletem, procurando o entendimento crítico do que são, do 

que deveriam ser e de quais as alternativas de transformações delas. 

Exemplos/possibilidades para se trabalhar o despertar para a atitude filosófica, 

que conduz à filosofia enquanto disciplina epistemológica: 

 

1. 20 min iniciais do filme de longa-metragem 2001: uma odisseia no espaço, 

de 1968; de Stanley Kubrick [longa-metragem de ficção] 

2. Letra e música da canção popular Tô, de Tom Zé e Elton Medeiros; 

3. Letra e música da canção popular Tempo rei, de Gilberto Gil; 

4. Poema No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade; 

5. Mito da caverna de Platão; 

6. Algumas charges da Mafalda, de Quino. 

7. Objeto(s) e ou tema(s) estranhos ao universo dos educando(a)s mas que 

desperte em todo (a) s curiosidade de saber. 
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● Outros exemplos para trabalhar a filosofia como 
problematizadora da realidade concreta do público da EJAI: 

1. Açaí com jabá (2000), de Alan Rodrigues, Marcos Daibes e Valério Duarte 

[curta-metragem] [cultura, identidade cultural, hibridismo cultural]. 

2. Mulheres choradeiras (2000), de Jorane Castro [ curta-metragem ] 

3. Invisíveis prazeres cotidianos (2004), de Jorane Castro [ doc média-

metragem ] 

4. Ribeirinhos do Asfalto (2011), de Jorane Castro.  

5. Chuvas e trovoadas (1994), de Flávia Alfinito [curta-metragem] 

6. Matinta (2010), de Fernando Segtowick [curta-metragem] 

7. Dias (2001), de Fernando Segtowick [curta-metragem] 

8. Visagem (2006), de Roger Elarrat [curta-metragem] 

9. Chupa, chupa – a história que veio do céu (2007), Adriano Barroso e Roger 

Elarrat 

10. Mãos de outubro (2009), Vitor Souza Lima.  

11. Descoberta da Amazônia pelos turcos encantados (2005), de Luiz Arnaldo 

Campos.  

12. Lendas Amazônicas, de Ronaldo Passarinho. 

13. Ervas e saberes da floresta (2012), de Zienhe Castro. 

14. Josephina, de Zienhe Castro. 

15. Promessa em azul e branco (2013), de Zienhe Castro 

16. Ópera cabocla (2012), de Adriano Barroso. 

17. Salvaterra, terra de negro, de Priscila Brasil. 

18. Serra Pelada: esperança não é sonho (2007), de Priscila Brasil. 

19. As filhas da Chiquita (2006), de Priscila Brasil [doc média-metragem] 

20. Brutos Inocentes (1974), Líbero Luxardo [longa-metragem de ficção] 

21. Ilha das flores (1989), de Jorge Furtado [curta-metragem] 

22. Lixo extraordinário (2010), de Lucy Walker [doc longa-metragem] 

23. Maria da Penha, com Alcione [música] violência contra mulher. 

24. Maria da Vila Matilde, com Elza Soares [música] violência contra mulher.  

25. Mulheres de Atenas, de Chico Buarque [música] violência contra mulher. 

26. Pagu, de Rita Lee [música] 

27. As caravanas, de Chico Buarque [música] racismo, desigualdade social. 

28. Sinhá, de Chico Buarque e João Bosco [música] racismo. 
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29. Um índio, de Caetano Veloso [música] causa indígena. 

30. Pauapixuna, de Ruy Barata e Paulo André Barata [música].“O tempo tem 

tempo de tempo ser, o tempo tem tempo de tempo dar, ao tempo da noite que vai 

correr, ao tempo do dia que vai chegar” [o que é o tempo?]. 

31.  Tronco submerso, de Ruy Barata e Paulo André Barata [música] “antes que 

matem os rios, e as matas por onde andei, antes que o fogo devore o meu cajado de 

rei” (sustentabilidade ambiental/ecologia). 

32. Tempo e destino, de Nilson Chaves e Vital Lima [música] “Há entre o tempo 

e o destino; um caso antigo, um elo, um par; que pode acontecer, menino?; se o 

tempo não passar?” o que é o tempo? Sabor açaí, Nilson Chaves [música] [cultura, 

identidade cultural/hibridismo cultural]. 

33. Belém, Pará, Brasil, de Mosaico de Ravena [música].  

34. Meu pajé, de Ruy Barata e Paulo André Barata [música]. 

35. Guaimiaba, de J.J. Paes Loureiro e Salomão Habib [música]. 

36. Cabanagem, de J.J. Paes Loureiro e Salomão Habib [música]. 

37. Um dia vais passear comigo em minha aldeia, de Salomão Habib [música]. 

38. Saga da Amazônia, de Vital Farias [música]. 

● Possíveis temas a serem tratados: 

Temas livres para serem pensados e trabalhados. Sugere-se, em alguns, 

suportes possíveis para o início do debate. Aconselha-se não trabalha-los de modo 

estanque, compartimentado. Pelo contrário, em todos existem elos que os fazem não se 

separarem, não se fragmentarem. Um tema busca pelo outro, um tema fundamenta as 

discussões do outro. Os suportes didático-pedagógicos (como músicas, filmes, imagens, 

reportagens etc.) são inúmeros, a lista sugerida neste caderno não tem a pretensão de 

esgotá-los, mas tão somente de auxiliar nestes primeiros passos do planejamento de uma 

aula/semestre. 

1- Pandemia da covid-19 e suas consequências: Aqui o tema tem 

diversas vertentes para ser tratado. Pode-se, inclusive, partir da questão do meio 

ambiente e a relação humana com a natureza para provocar a discussão em torno desta 

pandemia e outras doenças serem reflexo do comportamento humano para com a 

natureza, vendo-a tão somente como objeto que pode ser modificado em benefício dos 

indivíduos de uma sociedade. Portanto, cabe a questão “o progresso técnico-científico-
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informacional é sinônimo de evolução humana?”. A partir dela é possível divagar sobre a 

diferença, essencial, entre progresso e evolução e, assim, pensar na questão da 

sustentabilidade do meio ambiente em contradição com o mero discurso há tempos 

propagado sobre esta sustentabilidade. Além de debater as possíveis causas para o 

surgimento de doenças como a covid-19. O tema da pandemia, iniciada em março de 

2020 no Brasil, possibilita uma série de discussões pautadas nas consequências 

ocorridas como: 

 O agravamento da pobreza, das desigualdades sociais (falta de saneamento 

básico, de educação, de saúde). 

 O aumento do desemprego. 

  Agravamento da fome.  

 Aumento da violência doméstica.  

 Evidência da desumanização característica do sistema capitalista, o qual 

centraliza tudo no fator econômico, esquecendo-se do fator humano – inerente a 

qualquer indivíduo que, neste sistema, converte-se em “coisa”, em mercadoria.  

 Evidência de que o modo de pensar, ser e existir do indivíduo 

contemporâneo precisa urgentemente de uma reforma, de uma transmutação. 

 

Para tais reflexões, o(a) educador(a) poderá articular tais suportes e 

teorias: 

 

 Tronco submerso (Ruy Barata e Paulo André Barata): através da canção, 

percebe-se a importância de se estar conectado à natureza, ao meio ambiente, 

a sua cultura; dando-lhe não só a importância necessária, mas alertando para a 

fundamental relação do ser humano à natureza; de não destruição, e sim de 

construção; afinal, o ser humano é parte da natureza e não um ser a parte dela. 

 Ilha das Flores (Jorge Furtado): a partir do curta-metragem é possível refletir 

sobre os avanços tecnológicos e epistemológicos humanos não como sinônimos 

de evolução da humanidade, mas como mero progresso que não traz equidade 

social para todos os indivíduos de uma sociedade. 

  Lixo extraordinário (Lucy Walker): a partir do documentário de longa-

metragem, pode-se discutir o papel do lixo à cidade, consequentemente, do 

cuidado sustentável com o ambiente. Ademais, existe a questão da inserção de 
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indivíduos excluídos do espaço social, como são os protagonistas do filme, 

trabalhadores do aterro sanitário (conhecidos como lixões a céu aberto). 

 

2- Violência contra mulher: compreender que a violência contra a mulher 

configura-se em complexo fenômeno social, no qual o debate é urgente. Por que existe 

este fenômeno? Fundamentalmente por se viver em uma sociedade machista e misógina. 

Mas, para isso é preciso perguntar, antes, o que somos nós, seres humanos? Com esta 

pergunta o que se pretende evidenciar é que somos produto/reflexo da cultura que 

estamos inseridos, somos aquilo que nossa cultura nos formou. Portanto cabe a 

pergunta/questão inicial, o que é cultura? Pois, compreendendo cultura como um todo 

complexo produzido pela racionalidade humana, caracteriza-se por tudo o que o ser 

humano inventa e inventou. Das sociedades, conhecimentos científicos, artístico, religioso 

etc. à moralidade, leis, instituições etc. Nesta perspectiva, tornamo-nos seres humanos, 

com hábitos e costumes caracteristicamente humanos por estarmos inseridos em uma 

cultura humana. Ao sermos socializados uns com os outros vamos nos formando, 

machistas e misóginos – por exemplo; causa para a violência contra a mulher. Se 

aprendemos desde cedo, por exemplo, que “em briga de marido e mulher, ninguém mete 

a colher” ou “tarefa x ou y não é tarefa de mulher ou de homem”, entre outras ideias que 

formam nossa prática cotidiana; somos impelidos, ao acreditar nesse tipo de “mantra”, a 

agir com violência – seja ela psicológica, simbólica ou física – ao negar direitos iguais às 

mulheres e relega-las a um secundarismo inexistente mas há séculos propagado. 

 

Para tais reflexões, o(a) educador(a) poderá articular tais suportes e 

teorias: 

 

 Mulheres de Atenas (Chico Buarque): o autor através da canção reflete o 

lugar submisso da mulher desde a antiguidade. Ironicamente diz para as 

mulheres se mirarem no exemplo das mulheres de Atenas. 

 Maria da Penha (Paulinho Rezende), com Alcione: a canção remete à lei 

Maria da Penha e seus mecanismos de criminalização da prática, bem como a 

apropriação das mulheres à lei em busca de seus direitos. 

 Maria de Vila Matilde (Douglas Germano), com Elza Soares: a canção 

também remete aos instrumentos/mecanismos capazes de denúncia a tais 

práticas, como o 180. Ademais, a história da cantora Elza Soares também se 
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relaciona ao tema; afinal, sofreu violência por parte de seu companheiro, famoso 

jogador de futebol, Garrincha. 

 Pagu (Rita Lee): a canção exalta a mulher a ser o que ela quiser, pra isso 

ela vai mostrando alguns fatos da história e sua transformação. Ademais, a 

canção mostra que a padronização do que é ser feminino ou de como deve ser o 

corpo e mente de uma mulher se trata de algo defasado e que precisa ser 

reformado. 

 Teoria existencialista de Simone de Beauvoir, de onde surge a famosa frase 

feminista “Não se nasce mulher, torna-se”. (vídeo de 3min no YouTube resume 

bem essa ideia da filósofa). 

 Qualquer reportagem jornalística (impressa ou televisiva) sobre caso 

concreto de violência contra mulher. SUGESTÃO: o caso da advogada Tatiane 

Sptitzer, em que o marido a agride no carro, no estacionamento, no elevador e a 

atira do apartamento, causando-lhe a morte.  

 Leis 11.340/06 (Maria da Penha); 13.984/20 (atualização da Maria da 

Penha); 13.104/15 (Feminicídio). 

 

3- Fobias ao público LGBTQIA+: Tal qual a questão do tópico 2, além 

de premente, este debate precisa ser fundamentado a partir da discussão do que seja 

cultura, de como a sociedade é formada por esse processo de socialização cultural. 

Evidenciando, assim, o fato desta fobia ser fruto de uma sociedade formada a partir 

destes preconceitos relacionados ao público LGBTQIA+, os quais discriminam, violentam, 

excluem e inviabilizam-nos como cidadãos com direitos garantidos. 

Para tais reflexões, o(a) educador(a) poderá articular tais suportes e 
teorias: 

 Teoria existencialista de Simone de Beauvoir, de onde surge a famosa frase 

feminista “Não se nasce mulher, torna-se”. (vídeo de 3min no YouTube resume 

bem essa ideia da filósofa.). O existencialismo considera que a existência 

precede a essência. Por isso, para tal teoria ninguém nasce homem, mulher, 

homossexual, bissexual, transexual, travesti etc., pois, a essência de cada ser 

humano seria construída socialmente. 

 Vídeo (disponível no YouTube) do ministro do Superior Tribunal Federal 

(STF), Luís Roberto Barroso, justificando seu voto acerca da omissão do 
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Congresso Nacional em legislar sobre o tema da discriminação a este público, 

bem como acatar a lei 7.716/89 (que criminaliza o preconceito por raça ou cor) 

para criminalizar a discriminação a este público, até que haja legislação 

específica.  

 Orgulho e Preconceito (Lulu Santos): canção em que há explicitamente a 

mensagem de que não só existe diversidade, mas que ela precisa ser 

respeitada. Para que pessoas fora do padrão normativo relacionado à 

sexualidade tenham oportunidade, direitos iguais aos demais. 

 As Filhas da Chiquita (Priscila Brasil): um documentário de média metragem 

enfatiza importante história deste movimento na cidade de Belém, 

principalmente, durante as festividades do Círio de Nazaré; 

 Geni e o Zepelim (Chico Buarque): canção que retrata a personagem de 

uma peça teatral, chamada Ópera do Malandro, a qual é vista como escória, à 

margem da sociedade; trata-se de um travesti – sujeito excluído socialmente por 

conta de suas escolhas fora dos padrões normativos propagados na sociedade. 

 

4. Racismo: Tal qual os tópicos 2 e 3, este tema se alicerça na discussão sobre 

cultura, sobre formação sócio-histórica e, portanto, precisam desta fundamentação 

antropológico-filosófica. 

Para tais reflexões, o educador poderá articular tais suportes: 

  Sinhá (Chico Buarque /João Bosco): canção expressa poeticamente o 

processo de escravidão como raiz destes complexos fenômenos sociais, o 

racismo. 

 As caravanas (Chico Buarque): canção retrata além da brutalidade da 

desigualdade social, o racismo presente na sociedade que exclui tais 

individualidades, ajudando a formar uma sociedade injusta, desigual e 

preconceituosa. 

 Cota não é esmola (Bia Ferreira): canção que explicita a vida 

socioeconômica de um (a) negro (a) dentro de uma sociedade racista, injusta, 

desigual, excludente. 

 Salvaterra, terra de negro (Priscila Brasil): audiovisual que promove o 

entendimento das raízes afroculturais de região amazônica-paraense.  
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 Trecho de programa televisivo da Rede Globo, Altas Horas, de Serginho 

Groisman (disponível no YouTube): o apresentador aleatoriamente escolhe 

alguém da plateia para debater tema sorteado por este. O tema é cotas raciais. 

Paralelo a opinião (sem qualquer fundamento) do rapaz do público, há a opinião 

(fundamentada) de MV Bill sobre polêmico tema. 

 Documentário O Negro no Pará, disponível no You tube. 

5. Desigualdade social: Um importante e interessante suporte para ser 

trabalhado aqui são levantamentos estatísticos /dados de pesquisas relacionadas ao 

tema. Pois, a partir deles é possível adentrar em outros suportes, como a canção As 

Caravanas (possivelmente trabalhada no tema do racismo, entre outras), além, claro, de 

possibilitar o debate filosófico acerca do sistema capitalista e suas implicações à vida 

cotidiana e histórico-social de cada ser social vivente. 

6. Causa indígena: O debate aqui pode ser iniciado com a discussão acerca 

da diferença entre Natureza e Cultura. A perspectiva decolonial aqui se mostra importante 

e interessante de ser trabalhada.  

 Série Falas da Terra, exibido pela Rede Globo.   

 Vídeos YouTube / Mídia Ninja: 

 Episódio 1: Plano de cura – Maracá https://www.youtube.com/watch?v=-

xdeMMJLZl0 

 Episódio 2: A mãe do Brasil é indígena – Maracá 

https://www.youtube.com/watch?v=w3ciHZgzhVw&t=506s 

 Episódio 3: Ancestralidade – Maracá  

 https://www.youtube.com/watch?v=YkSXUctfN-M 

 Episódio 4: Antropoceno – Maracá 

https://www.youtube.com/watch?v=VKmHWRxsIwc 

 Episódio 5: Demarcação já – 

Maracáhttps://www.youtube.com/watch?v=i3dUFmCoBWI 

 Episódio 6: Genocídio – Maracá https://www.youtube.com/watch?v=tiu9iMkq7EE 

 Episódio7:Sangue indígena, nenhuma gota a mais. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNZ3C_fwCJE 

 Episódio 8: O grande aldeamento – Maracá 

https://www.youtube.com/watch?v=dFrqNI--Aho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xdeMMJLZl0
https://www.youtube.com/watch?v=-xdeMMJLZl0
https://www.youtube.com/watch?v=w3ciHZgzhVw&t=506s
https://www.youtube.com/watch?v=YkSXUctfN-M
https://www.youtube.com/watch?v=VKmHWRxsIwc
https://www.youtube.com/watch?v=i3dUFmCoBWI
https://www.youtube.com/watch?v=tiu9iMkq7EE
https://www.youtube.com/watch?v=VNZ3C_fwCJE
https://www.youtube.com/watch?v=dFrqNI--Aho
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7- Reforma agrária. 

8- Estado: papel e efetividade. 

9- Descriminalização do Aborto. 

10- Legalização da Eutanásia.  

11- Normatização de pesquisas com células tronco. 

12- Descriminalização da maconha. 

13- Prostituição infantil. 

14- Trabalho infantil. 

15- Estética como existência da vida. 

16- Ética como cultivo à vida. 

 

 

 

5.4.3. Sociologia 

Profa. Ma. Kamilla Sastre (CRIE) 

 

 Pelo direito à educação 

Situar a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) no contexto do direito à 

educação é um desafio que pode ser realizado mediante construção de bases teórico-

metodológicas que possibilitem a reflexão da realidade social dos(as) educandos(as) 

relacionando–a com a importância da continuidade dos estudos para a formação humana. 

Despertar o interesse destes(as) educandos(as) a fim de evitar a evasão escolar 

é o grande desafio. Um dos caminhos metodológicos pensado refere-se à 

contextualização dos temas com os processos de vivência dos(as) educandos(as), como 

propõe Freire: a educação que une vivência e conhecimento. É necessário estimular o 

senso crítico através da disciplina de sociologia buscando alternativas que possam 

viabilizar este propósito através de rodas de conversa, músicas, leituras de reportagens, 

poemas e outros recursos que possam colaborar no processo de ensino e aprendizagem. 

Tendo isso em vista, alguns eixos temáticos podem ser abordados: 
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1) Por que estudar Sociologia? 

A ideia deste tópico é mostrar o objeto de estudo da disciplina de sociologia bem 

como explicar a sua importância através de exemplos práticos e didáticos que possam 

subsidiar bases analíticas e conceituais para o ensino da Sociologia na EJAI. Também 

mostrar a importância das Ciências Humanas em geral para a compreensão das relações 

sociais e da sociedade, familiarizando estes(as) educandos(as) a bases conceituais 

sociológicas que corroboram a uma reflexão crítica da realidade social e dos problemas 

presentes no mundo contemporâneo. 

Utilizar autores clássicos da sociologia como Karl Marx, Émille Durkheim e Max 

Weber estimulando a reflexão que esses autores trazem a fim de compreender os 

fenômenos sociais relacionando os processos históricos aos fenômenos sociais da 

atualidade (QUINTATEIRO, 2009). A sociologia vai além dos estudos dos “fenômenos 

sociais” e parte para o levantamento de soluções e estuda como interferir nestes 

fenômenos, tendo por fim o bem-estar coletivo. (TELES, 2008, p.10) 

 

2) Desigualdades sociais, raciais e de gênero. Um olhar crítico 

Intentamos neste tópico despertar o interesse dos(as) educandos(as) a analisar a 

estrutura da nossa sociedade capitalista moderna, buscando provocar reflexões acerca 

das desigualdades existentes nessa mesma sociedade, as suas contradições, os grupos 

sociais historicamente excluídos em virtude de fatores econômicos, de raça e de gênero 

que os colocam em condição de desvantagem e subalternidade. Uma escola baseada nos 

propósitos de uma educação democrática não pode se ausentar em levantar debates 

acerca de temas como raça, gênero e classe de forma crítica e emancipatória. A proposta 

é ir além da aplicação da Lei 11.645/2008, que inclui no currículo oficial 

da educação básica a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e 

indígena, mas sim trabalhar a questão a questão do racismo a fim de desconstruir certos 

conceitos naturalizados socialmente. Afinal, é necessário que haja uma educação 

antirracista que ensine a transgredir (HOOKS, 2013) e que mostre a questão do racismo e 

de outras opressões como problemas estruturais em nossa sociedade e não individuais 

(DAVIS, 2016). 
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3)  Racismo, machismo, capacitismo e homofobia. Precisamos falar de 

opressões 

O racismo, o machismo, o capacitismo e a homofobia são opressões presentes 

na vida social e isso inclui no cotidiano escolar. Aliás, muitos(as) educandos(as) 

vivenciam estas opressões muito revestidas na ideia do bullyng como violência 

naturalizada no ambiente escolar. Nesse sentido, a escola não pode se abster de trazer 

esses debates ou receio de tocar em asuntos tão importantes e necessários para iniciar a 

prática de mudanças de postura e comportamento que visem a transformação da 

realidade social. 

4) Inclusão social 

Historicamente alguns grupos sociais foram excluídos de um processo de 

socialização justo e digno, em consequência disso, os direitos fundamentais a todo 

cidadão garantidos constitucionalmente foram a estes negados, como o acesso à 

educação, emprego, renda, moradia etc. A inclusão social é o movimento que busca 

oportunizar estes sujeitos de direitos a participarem da vida social, desenvolvendo suas 

competências e habilidades, permitindo-lhes exercer sua cidadania em meio às 

complexas dissonâncias existentes na estrutura da sociedade. Mulheres, negros/as, 

indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e outros, são grupos sociais que 

sofreram violências histórias, e porventura, sentem até hoje, mesmo com alguns avanços, 

o peso  da exclusão e dificuldades de oportunidades em nossa sociedade. 

5) O direito à cultura, ao esporte, ao lazer e à sociabilidade na 
infância, na juventude e na velhice  

Neste eixo objetiva-se construir análises acerca de diferentes perspectivas das 

infâncias, das juventudes e das velhices, de modo a identificar a heterogeneidade das 

experiências sociais que os sujeitos atravessam através dos seus marcadores sociais da 

diferença, que os singularizam em suas trajetórias e modos socialização próprios de suas 

condições, acompanhado das transformações em curso na sociedade contemporânea. 

Pode-se partir de uma pedagogia voltada à construção social geracional.  O direito à 

cultura, ao esporte, ao lazer e à sociabilidade não pode ser limitado a determinada faixa 

etária ou condição específica do(a) educando(a). A escola deve estar aberta às formas de 

aprendizagem que proporcionam bem-estar e desenvolvimento psicossocial dos(as) 

educandos(as). 
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6) Violência Urbana 

O fenômeno social da violência urbana tem se alastrado e a estrutura desigual da 

sociedade contribui veementemente para isso. Constitui-se um tema que deve ser tratado 

de forma crítica e não essencializada, buscando compreender a raíz do problema, suas 

causas e consequências na sociedade. Dentro desse eixo abordar a emblemática “guerra 

às drogas”, analisando a violência policial comumente direcionada às pessoas pobres e 

negras, que condicionam a estrutura racista e classista, principalmente quando se fala em 

combate ao tráfico de drogas e criminalidade; violência doméstica e violências 

futebolísticas também são temas que merecem destaque nesse eixo ao buscar trazer 

reflexões que possibilitem novos olhares e percepções acerca do assunto. 

 

6) Quem é o “outro”? Por uma cultura do respeito às diferenças e aos 

direitos humanos 

A escola tem uma responsabilidade significativa de possibilitar o aprendizado por 

meio de práticas de interação construtivas pautadas no respeito às diferenças para a 

vivência na coletividade, na equidade, na valorização da pluralidade étnica e cultural, e na 

aceitação da diversidade para o bem comum.  Refletir sociologicamente o poder dos laços 

afetivos e de viver em comunidade no compartilhamento da vida social e pessoal com o 

outro (BAUMAN, 2010). 

8) Uso e abuso de álcool e outras drogas 

Tema importante e pouco abordado nos debates sociológicos. Deve-se estimular 

a discussão e a reflexão a respeito dos efeitos do uso e abuso do álcool na vida dos 

indivíduos, os impactos do seu consumo excessivo, as motivações, as violências 

desencadeadas e como a escola pode intervir em orientações e atuação de forma 

preventiva através do processo educativo. 

9) Cidadania: Direitos e Deveres 

Mostrar o que é cidadania, a importância de falar sobre o assunto e conhecer 

sobre os direitos e deveres de cada cidadão, ressaltando o entendimento dos direitos 

civis, sociais e políticos. Apontar a importância da responsabilidade social do Estado ao 

garantir o mínimo de bem-estar e segurança à população. Neste eixo também abordar a 
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luta por direitos nascida e construída através dos movimentos sociais, movimentos 

feministas e lutas sindicalistas. 

10) A escola como caminho de transformação 

Apontar a importância da escola no processo de formação de modo a estimular os 

educandos à reflexão crítica e questionadora da sociedade e também à autorreflexão, ao 

autoconhecimento, subsidiando pensamentos trazidos em sala de aula a partir de suas 

próprias vivências e percepções. Como o educando se vê no momento atual e como 

gostaria de se ver daqui a alguns anos. Incentivar os(as) educandos(as) à leitura e à 

formação escolar. 

11) A vida a partir da pandemia 

Estimular o debate e a reflexão dos impactos da pandemia na vida dos 

educandos de forma que os mesmos compartilhem suas dificuldades, medos, angústias, 

durante o período pandêmico, de que forma o processo de adoecimento coletivo 

influenciou suas vidas e os reflexos no meio social, especialmente no âmbito da 

educação. 

 

Propostas Metodológicas 

Os princípios democráticos que fundamentam a construção desta proposta para o 

ensino da Sociologia na Educação de Jovens, Adultos e Idosos solicitam, dos(as) 

educadores(as), o engajamento na contínua reflexão sobre o contexto social, político e 

cultural em que os(as) educandos(as) estão inseridos para que sua participação crítica, 

constante e transformadora efetive, nas escolas do município de Belém, um currículo 

dinâmico e democrático. As competências e habilidades dos educandos, expressos nas 

Diretrizes EJAI 2021, deve estar alinhada nos termos da Política Nacional de 

Alfabetização (PNA) e da BNCC.  

As transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da sociedade 

brasileira nos últimos anos, o perfil dos(as) educandos(as) jovens, adultos e idosos, assim 

como os diagnósticos e as considerações das escolas sobre a Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos (EJAI) no Município de Belém com a nova Gestão que traz como lema 

“Belém Cidade Alfabetizada e Educadora”, a ser implementada no período de 2021 a 
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2024, desencadearam reflexões por parte dos envolvidos com esta modalidade 

educacional. Em decorrência, observou-se a necessidade de rever as políticas 

educacionais da EJAI do Município de Belém e, mais especificamente, a organização 

curricular de suas escolas. A Secretaria de Educação de Belém, por meio da Diretoria de 

Educação (DIED) vem realizando amplas discussões, estudos, formações e proposições 

curriculares na perspectiva Freiriana.  

Para tanto, a proposta metodológica a ser construída e consolidada para o Ensino 

de Sociologia para a EJAI, que implica pensar os desafios existentes para a efetivação de 

uma educação democrática, emancipatória e humana. Nesse processo, faz-se necessário 

o envolvimento dos(as) educadores(as), gestão escolar, educandos, equipe administrativa 

e pedagógica da EJAI. 

Há vida nas escolas. Seus profissionais são sujeitos de autorias de 
reinvenção da docência. Seu contato tão próximo com o outro – crianças, 
adolescentes, jovens e adultos populares – que vai chegando de processos 
tão injustos de desumanização não lhes permite ficar distantes das 
experiências sociais extremas que os educandos e os próprios educadores 
carregam (ARROYO, 2017). 

Ainda assim, tal consolidação é processual; isto é, a proposta pedagógica para o 

ensino de Sociologia para a EJAI deve ser entendida como parte de um processo 

dialógico, da prática pedagógica dos educadores, da sua permanente formação, e devem 

assegurar os espaços fundamentais de reflexão, reescrita e atualização, pela constante 

construção de uma educação de qualidade para todos. 

A EJAI deve ter uma estrutura flexível e ser capaz de contemplar inovações que 

tenham conteúdos significativos. Nesta perspectiva, há um tempo diferenciado de 

aprendizagem e não um tempo único para todos. Os limites e possibilidades de cada 

educando devem ser respeitados; portanto, é um desafio apresentar propostas viáveis 

para que o acesso, a permanência e o sucesso do(a) educando(a) nos estudos estejam 

assegurados. 

Assim, a alfabetização se apresenta como tarefa fundamental para o 

envolvimento dos educandos jovens, adultos e idosos nas práticas escolares, com acesso 

aos saberes em suas diferentes linguagens. Tais práticas devem estar intimamente 

articuladas às suas necessidades, expectativas e trajetórias de vida, e devem servir como 

incentivo para que continuem os estudos. Paulo Freire lembra em nota o seguinte: 

Os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens que revelam 
peculiaridades dos espaços onde se dão, manifestam em sua profundidade 
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esta preocupação em torno dos homens como seres no mundo e com o 
mundo. Em torno do que e de como estão sendo [...] propõem a 
transformação da realidade mesma [...] buscando a afirmação dos homens 
como sujeitos de decisão (FREIRE, 1987, p.29).  

Desta forma, a Lei n. 9394/96 incorpora uma concepção mais ampla e abre outras 

perspectivas para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, desenvolvida na pluralidade 

de vivências humanas. Conforme aponta o artigo 1º da Lei vigente: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 
do trabalho e à prática social. 

 

O(A) educando(a) da EJAI torna-se sujeito na construção do conhecimento 

mediante a compreensão dos processos de trabalho, de criação, de produção e de 

cultura. Portanto, passa a se reconhecer como sujeito do processo e a confirmar saberes 

adquiridos para além da educação escolar, na própria vida. Trata-se de uma consistente 

comprovação de que esta modalidade de ensino pode permitir a construção e a 

apropriação de conhecimentos para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, de 

modo que o educando ressignifique suas experiências socioculturais. 

A identidade de homens e mulheres é formada pelas experiências do meio em 

que vivem e se modifica conforme se alteram as relações sociais, principalmente as 

relações no mundo do trabalho. 

Desse modo, é possível perceber que as metodologias de ensino, relativas à 

atividade docente e ao modo de organização/estruturação do currículo, desempenham 

importante papel para o êxito do processo ensino-aprendizagem. Esse êxito será tanto 

maior quanto o espaço escolar estiver entendido e vivido de modo democrático e 

comprometido com a superação de preconceitos e desigualdades, com diálogo entre 

grupos sociais diversos e, sobretudo, tendo o interesse coletivo como valor fundamental.  

Nas considerações ora apresentadas, propõe-se a organização de um modelo 

pedagógico próprio para esta modalidade de ensino da Educação Básica, que propicie 

condições adequadas para a satisfação das necessidades de aprendizagem dos 

educandos nas suas especificidades, tendo em vista que a seleção de conteúdos e as 

respectivas metodologias para o seu desenvolvimento representam um ato político, 

pedagógico e social.  

É certo que a efetiva implementação de uma proposta teórico-metodológica para 

a EJAI, na rede pública municipal, depende de uma série de variáveis, dentre as quais 
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destacam-se a continuidade do processo de formação continuada, da produção de 

material didático-pedagógico e de apoio, da participação dos(as) educadores(as) como 

autores, entre outras. Todavia, acreditamos que os primeiros passos desta caminhada, 

consolidados neste Caderno já marcam um novo tempo na história da educação da EJAI 

em Belém. 

 

 Atividades a serem trabalhadas: 

 

 Mostrar vídeos com assuntos abordados nos eixos temáticos. 

 Material impresso buscando sintetizar os assuntos da disciplina. 

 Podcast 

 Trabalhar músicas que estimulem a reflexão e o senso crítico 

 Leitura em forma de diálogo do material pedagógico 

 Leitura de reportagens 

 Trazer experiências dos educandos a fim de que, através do conhecimento 

de suas histórias de vida e realidades distintas, possam contribuir no processo de 

aprendizagem da leitura e escrita por meio de ‘palavras geradoras’ – método Paulo 

Freire de alfabetização. 

 

Orientações AEE 

Para efetivar a escolarização de educandos e educandas é necessário possibilitar 

a inclusão educacional, garantida por Lei, e assim fomentar a aprendizagem por meio da 

disponibilização de recursos e de apoio pedagógico que possam atender as distintas 

especificidades dos(as) educandos(as).  Para que seja concretizado o atendimento 

educacional especializado (AEE), as salas de recursos multifuncionais (SRM) devem 

dotar de mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, além de equipamentos 

necessários que possam ofertar com qualidade este atendimento.  

Nesse sentido, a fim de atender o público-alvo da educação especial/inclusiva que 

são os(as) educandos(as) com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, é necessário ofertar recursos de acessibilidade e 

materiais pedagógicos que possibilitem ampliar a participação destes educandos/as na 
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rede de ensino de forma equitativa e não excludente. Nossa base é o Manual de 

Orientação: Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (2010), 

organizado pela Secretaria de Educação Especial. Elencamos alguns pontos: 

 

● Atividades devem ser pensadas de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos(as) educandos(as). 

● Formação de educadores(as) que deverão atuar diretamente nas SRM. 

● Formação continuada de toda a equipe da comunidade escolar.  

● Participação da família junto as escolas e com apoio e assistência de outros 

profissionais quando necessário, como psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, 

e outros.  

● Ensino em Libras, Braile, orientações sobre recursos de tecnologia assistiva, 

acessibilidade comunicacional (vídeos com legendas, por exemplo), promover 

atividades que desenvolvam habilidades mentais de modo a facilitar o processo de 

aprendizagem criando mecanismos que enriqueçam culturalmente cada educando. 

 

 

 

 

 

5.5. Área Específica do Ensino Religioso 

 

Prof. Rodrigo Oliveira dos Santos (Educador da Rede Municipal) 

 

É importante destacar para os(as) educandos(as), que o Ensino Religioso é um 

componente curricular integrante do Ensino Fundamental em todas as suas organizações 

e modalidades dessa etapa da Educação Básica, o que inclui a EJAI (BRASIL, 2010). 

O Ensino Religioso na EJAI não deve ser confundido com o interesse, extensão e 

instrução em determinada religião A ou B, mas possibilitar o estudo sobre religiões em 

seus contextos próprios e suas inter-relações na sociedade, sem levar em consideração 

juízos de valores e hierarquias nesse processo, buscando compreender seus significados 

e influências sobre a realidade observável. 
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Dessa forma, como componente curricular, o Ensino Religioso desempenha em 

conjunto com os demais componentes curriculares um papel indispensável para formação 

cidadã e para o mundo do trabalho, como previsto no Art. 2 da LDB (BRASIL, 1996). 

Esse aspecto decorre de seu próprio objeto de estudo, a religião, que em sua 

diversidade cultural e como um direito fundamental assegurado a todos, ainda vem sendo 

um dos obstáculos nas relações sociais e no trabalho para a tão sonhada cidadania 

plena. 

Nesse aspecto, o Ensino Religioso, com base na sua ciência de referência, a 

Ciência da Religião, reafirmado isso na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017), ao enfocar esse estudo sobre toda produção cultural religiosa humana, 

esclarece, orienta e principalmente educa acerca dos equívocos e discursos meta-

empíricos que ultrapassam os limites meramente humanos, inapropriados para uma 

democracia que preza pela cidadania. 

A presente proposta busca atender a III e IV Totalidades do Ensino Fundamental. 

 

 Objetivos do Ensino Religioso 

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos(as) 

educandos(as). 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 

crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos. 

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal. 

d) Contribuir para que os(as) educandos(as) construam seus sentidos pessoais 

de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 

 

 Competências Específicas do Ensino Religioso  

 

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e 

éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de 

vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 
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3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto 

expressão de valor da vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de 

ser e viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da 

política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos 

humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz (BNCC, 2017, p. 435). 

 

 Metodologia 

Deve considerar que as religiões, filosofias de vidas e outras orientações 

seculares são produções culturais religiosas humanas e como tal, devem ser tratadas da 

mesma forma, numa perspectiva laica e científica. 

Evitar questões metafísicas e meta-empíricas que buscam eleger um discurso ou 

preferência religiosa ou secular, pois o estudo da materialidade religiosa e outras 

orientações devem prezar pela postura ética, ou seja, no estudo da disciplina deve-se 

adotar um olhar de fora e externo às religiões, evitando quaisquer perspectivas internas, 

destacando aquilo que pode ser observado, conhecido e constado por todos os(as) 

educandos(as) nos seu espaço social e no trabalho, pois assim como todos os outros 

componentes curriculares o enfoque é humano. Não se deve prescindir a isso. 

 

 Sugestões de Conteúdos  

Os conteúdos organizados para a III e IV Totalidades da EJAI estão divididos em dois 

Eixos Temáticos: Vida cidadã, Mundo do Trabalho 

 

III Totalidade: 

 

Vida cidadã  

As origens e atualidades: narrativas religiosas e seculares sobre os direitos civis, políticos 

e sociais. 

As religiões e suas visões de mundo no passado e atualidade. 

Desafios para a vida cidadã. 
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Mundo do Trabalho 

Trabalho e religião. 

Concepções religiosas e seculares sobre o trabalho. 

Influências religiosas e seculares no trabalho. 

 

 Objetivos da Aprendizagem: 

 Relatar e esclarecer sobre as origens e atualidades da construção da cidadania, 

considerando as orientações religiosas e seculares. 

 Descrever e esclarecer sobre as diversas visões de mundo no passado e 

atualidade, bem como a sua importância para ampliação da cidadania, pautada em 

direitos e deveres. 

 Identificar e analisar as causas e permanências de discursos e posturas sobre a 

intolerância e fundamentalismo religioso no cenário local e nacional. 

 Identificar no passado e na atualidade a relação entre trabalho e religião. 

 Identificar e discutir as diversas concepções religiosas e seculares sobre o trabalho 

na realidade local e nacional. 

 Discutir as influências e interferências religiosas e seculares no trabalho. 

 

IV Totalidade 

Vida Cidadã 

Religiões, laicidade e direitos humanos. 

Entre orientações e direitos. 

Desafios para a vida cidadã 

Mundo do Trabalho 

Visões de mundo religiosas e seculares sobre e no trabalho. 

Limites e fronteiras no trabalho: religiões, espiritualidades e visões seculares. 

Questões religiosas e seculares no trabalho. 

 

 Objetivos da Aprendizagem: 

 

 Relatar e esclarecer sobre o processo de constituição da laicidade e dos direitos 

humanos. 
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 Descrever e discutir os documentos oficiais nacionais e internacionais que 

asseguram direitos e deveres indispensáveis para uma cidadania plena. 

 Identificar, analisar e eliminar os discursos discriminatórios sobre religiões, raça, 

orientação sexual, (i)migração, idade, condição social, deficiências, entre outros. 

 Identificar, analisar e eliminar os discursos discriminatórios sobre religiões, raça, 

orientação sexual, (i)migração, idade, condição social, deficiências, entre outros. 

 Analisar e distinguir as diferentes visões de mundo e os seus impactos sobre o 

trabalho. 

 Analisar os limites e fronteiras possíveis entre o trabalho com as religiões, 

espiritualidades e orientações seculares. 

 Demonstrar e criticar todas e quaisquer atitudes discriminatórias no trabalho, que 

envolvam questões de gênero, religião, orientações sexuais e seculares, étnico-

raciais, idade, origem, língua, entre outros. 
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