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1. Introdução
O presente trabalho refere-se à pesquisa-ação desenvolvida como proposta teórico-metodológica a uma consultoria realizada junto à Coordenação de EJA do Estado da Bahia, com professores da rede estadual, com vistas a reformular a proposta curricular de ensino fundamental, tendo como eixo metodológico a formação continuada. À solicitação de contribuir para a reformulação curricular de programas voltados ao atendimento em nível de ensino fundamental a jovens e adultos, com a participação de representantes do coletivo de professores da rede estadual, adicionaram-se alguns fundamentos, ampliando a proposta de consultoria:
	em primeiro lugar, o de que, ao se optar pelo processo de reformulação curricular pelo reflexionar dos professores sobre suas práticas, se estaria pondo em curso um processo de formação continuada, como metodologia privilegiada de produzir conhecimento;

ao realizar este processo, tomando em conta as práticas pedagógicas cotidianas, deixava-se emergir as produções curriculares dos professores, assumindo-se a noção de conhecimento produzido em rede, nas múltiplas tessituras que os sujeitos são capazes de realizar;
ao se fazer isto, negava-se a posição estabelecida de que é possível se ter um currículo pensado a priori, descolado das realidades dos sujeitos onde e com quem os processos educativos se dão;
a perspectiva de que, ao intervir na realidade da qual é também protagonista, o professor deve fazê-lo na condição de pesquisador, como produtor-autor que é de conhecimentos no espaço-tempo cotidiano, exigindo, para isso, uma metodologia de pesquisa-ação que contemple essa condição.
Todos esses pressupostos, tomados como questões para a pesquisa, definiram o desenho do projeto, cuja metodologia baseou-se na pesquisa-ação, para propiciar a investigação de questões teóricas que tomam a produção de conhecimento em rede como fundamento, e o fazem em processo de formação continuada de professores. Essas questões, fruto de estudos em grupos que vêm buscando pensar a complexidade da produção da realidade e de sua apreensão, desenvolvem-se a partir de Morin (1997), Nicolescu (2000), Maturana (2000), Prigogine (1999), e têm Alves (1999), Garcia (2000) e Oliveira (2001) como representantes desses pensamentos nos estudos curriculares no Brasil.
A abordagem da realidade dos educadores, portanto, era feita segundo um olhar experimentado nessa direção, em busca dos sentidos que as práticas produziam e que enfrentava, ao mesmo tempo, o desafio de os professores não se reconhecerem como produtores de currículos, nem o fato de considerarem como expressão curricular as suas práticas pedagógicas cotidianas.
O momento atual da educação no país parece reforçar esse modo de pensar, conformado nos profissionais da educação pelos longos anos passados na escola, especialmente como alunos, observando a quase imobilidade que, ao longo dos tempos, atravessou sua própria formação inicial de professor e se perpetuou na prática profissional, tratando o currículo como algo dado, produzido em esferas inatingíveis pelos que fazem, nas escolas, a educação.
Nos últimos sete anos veio sendo explicitada pelo MEC uma política de priorização de atendimento às crianças, em detrimento da EJA, em franco desencontro com o preceito constitucional. No bojo dessa prioridade, observaram-se inúmeras ações centralizando a concepção de ensino fundamental, e definindo diretrizes, metas, parâmetros e ações de formação sob o controle federal, tanto no que diz respeito a recursos, quanto à formulação e aprovação de documentos orientadores, com força de lei. Nesse conjunto, a perspectiva curricular nacional, formulada por especialistas, foi tomada como política de educação do governo federal, acentuada nos níveis fundamental e médio, mas tratada de maneira diversa na educação de jovens e adultos.
Enquanto nesses níveis de ensino os Parâmetros Curriculares Nacionais tiveram: um tratamento centralizado, sendo produzidos por equipes indicadas pelo MEC; diretrizes analisadas pelo Conselho Nacional de Educação, recebendo pareceres favoráveis; atos executivos do Ministro da Educação que definiam sua adoção nas redes, orientando as demais políticas ministeriais; publicação e distribuição de conjuntos didáticos a todos os professores; vinculação dos financiamentos públicos (FNDE e FUNDEF) ao uso de programas de formação continuada cuja base eram os Parâmetros, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA os caminhos traçados foram bem diversos.
Inicialmente, a perspectiva de definição de um currículo ficou restrita a uma Proposta Curricular para o primeiro segmento do Ensino Fundamental Ao final de 2001 o MEC entregou aos Secretários de Educação dos estados uma proposta curricular para o segundo segmento do EF, e passou, a partir daí, a solicitar análise a professores universitários, em condições bastante diversas das efetivadas quando no momento dos PCNs. A proposta ainda não está aprovada., produzida sob encomenda pela ONG Ação Educativa (São Paulo). Em seguida, o processo de definição das Diretrizes Curriculares para a EJA, desencadeado pela Câmara de Educação Básica do CNE adotou uma metodologia de escuta e consulta aos educadores e instituições que permitiu a participação em audiências públicas e em reuniões ampliadas em mais de cinco pólos no país. Ademais, o eixo central deste documento não se fixou na concepção didática de organização do currículo, para argumentar e fundamentar, à exaustão, a concepção do direito constitucional à EJA (Art.208), assim como recolocar os sentidos que a área necessitava assumir nas políticas educacionais, desde que acordos de nível internacional, como, especialmente os da V Conferência de Hamburgo e legislações ordinárias nacionais, como a LDB 9394/96, foram declarados/promulgados.
Ao mesmo tempo, no entanto, os impedimentos de acesso aos fundos públicos para a EJA não foram revertidos, desde que o FUNDEF, pelo veto do Presidente, recomendado pelo Ministro, anulou a possibilidade de contagem de matrículas para os cálculos de recursos estaduais e municipais. Do mesmo modo, os recursos do FNDE continuaram definindo um único modo de acesso para o uso de materiais didáticos: a reprodução de modelos eleitos pelo MEC. Produção e aproveitamento de materiais desenvolvidos em iniciativas curriculares variadas não constituíam objeto de financiamento.
Se por um lado este último fato representa uma restrição e moldagem da EJA a uma única concepção, por outro lado, ao contrário do que se possa pensar, a existência das Diretrizes Curriculares, na forma como foi aprovada pelo CNE (Parecer 11/2000) O Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury foi o relator responsável pela metodologia que discutiu o Parecer 11/2000, aprovado em 9 de maio de 2000, de Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos., passou a representar a legitimação de que as propostas curriculares podem — e devem — buscar caminhos próprios, alternativas diferenciadas, metodologias adequadas para responder às necessidades dos jovens e adultos em processo de escolarização tardia.
Isto, em verdade, não significou novidade ao que sempre se fez na EJA, mas, de certa forma, impediu que concepções compensatórias, adotadas por programas nacionais com forte apoio do financiamento público (Programa de Alfabetização Solidária – PAS O Programa Alfabetização Solidária, implantado como uma das ações do Comunidade Solidária, coordenado pela Primeira Dama Ruth Cardoso, é mantido com recursos de empresários paulistas que cobrem a metade do custo aluno programa (R$17,00), tendo a outra parte financiada pelo FNDE, por cinco meses. Foi, depois, transformado em ONG, continuando a ter garantida a parte do FNDE, diferentemente dos demais programas de EJA, que não desfrutaram jamais dessa possibilidade, além de ter também ampliado a possibilidade de doação da outra metade do custo aluno para pessoas físicas, estimuladas por propagandas em contas de luz, telefone, contracheques e veículos de comunicação. e Telecurso 2000 O Telecurso 2000 — programa de EJA por meio de recursos tecnológicos (vídeo), cuja concepção original prescindia da presença de um professor, contando com um orientador de aprendizagem que desenvolve os passos de uso dos recursos (idéia de que um bom recurso ensina sozinho e se basta) — foi produzido pela Fundação Roberto Marinho com financiamento público e passou a ser, em muitos estados e redes, a alternativa pública da EJA, caso do Maranhão, por exemplo. Assumiu grandes números de matrícula quando a CNI o definiu como programa da política de EJA do Sistema S, desenvolvido pelo SESI.) passassem a orientar, restritamente, as concepções mais avançadas que as articulações políticas conseguiram formular.
Assumir a perspectiva de constituição de propostas curriculares diferenciadas nas redes públicas nem sempre é tarefa simples, pela tradição de controles (tomados como acompanhamento) e de padronização que marcam os modus operandi dos sistemas municipais e estaduais de ensino. Além disso, a mudança de mentalidades quanto aos sentidos da EJA; o desfazer da idéia de supletivo; a assunção de que “todos são capazes de aprender”; e de que oferecer atendimento escolar de qualidade, para o sucesso, é dever do Estado também para jovens e adultos são os desafios que se agregam às práticas correntes, exigindo esforços que ao longo do tempo, podem ser coroados se se mantiverem programas de formação continuada de educadores e de dirigentes.
Algumas redes, no entanto, vêm aceitando o desafio e, para isso, contribui o trabalho da Universidade e dos profissionais que participam, como consultores e formadores, de propostas de pesquisa-ação que visam, pela intervenção na realidade, produzir conhecimento, alterando dessa forma as práticas e concepções correntes.
2. História e concepção teórico-metodológica da pesquisa-ação desenvolvida com educadores baianos de EJA
Como modalidade que é da educação básica, a EJA não pode ser pensada como oferta menor, nem pior, nem menos importante. Ela, como modalidade, é um modo próprio de fazer a educação básica, modo esse determinado pelos sujeitos que ela recebe: jovens e adultos.
A legislação recomenda a necessidade de busca de condições, de alternativas, de currículos adequados a esses sujeitos, levando em conta seus saberes, seus conhecimentos até então produzidos e suas experiências no mundo do trabalho etc. Nelas, esses sujeitos se formaram, não na escola; por elas aprenderam conteúdos que determinam seus modos de estar no mundo, de aprender novas coisas, determinam seus interesses, seus desejos de saber mais, de certificar-se, de progredir, ou não, nos/pelos estudos.
O que sabem é fruto da experiência, em sua maior parte, não do saber livresco, não da leitura, de situações de ensino formal. E é dessa forma que chegam à escola e que esperam continuar aprendendo, embora muitas vezes venham com uma expectativa forjada na imagem que a vida social projeta da escola: calados, sentados, emudecidos diante de uma autoridade professoral que tudo ensina, porque tudo sabe, a quem nada sabe. E que ensina de uma determinada maneira, coisas que, por meio de seus filhos, continuam “sabendo” o que se deve aprender.
Professores, como os envolvidos no Programa, também aprenderam dessa maneira, assim como aprenderam a ser professores para fazer exatamente isto. De modo geral, não experimentam seguir o curso das aprendizagens dos sujeitos jovens e adultos e reconhecer que tudo o que sabem até o momento que retornam ao ensino formal, é resultado de ação inteligente sobre o mundo (Freire, 1997), que poderá ampliar-se, com o apoio e o conhecimento do professor sobre como se podem oferecer situações de aprendizado para formalizar o que sabem e ampliar o que ainda não sabem, mas que precisam saber.
O que precisam saber jovens e adultos não escolarizados? Os conteúdos da escola ditos como saberes universais, imutáveis, diante de um mundo atônito, que a cada instante ensina e aprende tantas coisas? Há limite para pensar currículo, ou pode ser proposto para uma escola dinâmica, oxigenada para as necessidades de compreender o hoje, de posse dos conhecimentos passados, que ajudam a prospectar o futuro, que começa cotidianamente?
No Estado da Bahia a EJA vem sendo oferecida no sistema público estadual de ensino desde o início da década passada, mantendo-se de acordo com o preceito da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Apesar do esforço organizativo dos últimos anos, para cumprir o que está posto como direito constitucional — ensino fundamental para todos independente da idade —, muito ainda falta fazer para oferecer a modalidade a todos os possíveis demandatários — jovens de 15 anos ou mais e adultos, todos inegavelmente excluídos do direito à educação quando crianças, assim como de outros direitos, pela multiplicidade de fatores sociais e econômicos que afetam as populações no país, gerando pobreza e miséria e determinando, em larga escala, ausência de cidadania.
Em 1992 um Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos, para atendimento a pessoas sem escolarização, ocorre na rede com a formulação, proposta pela então Gerência de Educação Básica de Jovens e Adultos e com o apoio de consultores, de um projeto de curso denominado Aceleração I e II Autorizados pela Resolução CEE n.º 032/92 – D.O. 27/08/92, Portaria n.º 066/98 – D.O. 08/01/98. visando a oferta do ensino fundamental, nos termos preconizados pela LDB n.º 9394/96, ou seja, adequado às características do alunado, às suas condições de vida e trabalho, levando em conta seus saberes e experiências. A Aceleração I corresponde, aproximadamente, ao primeiro segmento do ensino fundamental (e se apresenta dividida em dois estágios de um ano cada), e a Aceleração II (também dividida em dois estágios de um ano cada) ao segundo segmento.
Destaque-se que o programa atende, na Aceleração I, preferencialmente, os iniciados em processos de leitura e escrita, tanto oriundos de projetos de alfabetização promovidos pela própria Secretaria, que saem conduzidos para a continuidade no programa institucionalizado, quanto oriundos de outras ações promovidas por ONGs, sindicatos, fundações, que a rede pública busca acompanhar e assumir a continuidade, como, ainda, atende pessoas com passagens anteriores pela escola (ou por outros modos de aprender). Trabalhando com a premissa de que os conhecimentos de mundo e os saberes da prática permitem aos jovens e adultos avançar em seus processos de aprendizagem, sustentou a idéia da aceleração como princípio da educação então oferecida, oferecendo um curso com duração total de quatro anos. Além disso, essa foi uma das muitas estratégias que os poderes públicos encontraram para vencer as restrições impostas pelo FUNDEF à EJA, concorrendo, assim, a recursos de programas federais (Programa Aceleração da Aprendizagem) e aplicando-os, astuciosamente Tomo aqui a idéia de astúcia com que Certeau (1992) trabalha os conceitos de tática e de estratégia no cotidiano., nessa área.
Nesse período de execução, em que o Programa aconteceu, observou-se um crescimento de matrículas o que representa, como política pública, uma expansão do atendimento — dever do poder público — sem, no entanto, universalizar o acesso a todos os potenciais sujeitos. Do ponto de vista de resultados, ou seja, dos concluintes do Programa, os dados revelam timidamente um pequeno crescimento, ao final da etapa de Aceleração II.
Concebidos anteriormente a vários documentos de nível nacional e internacional, era preciso reinserir os Programas de Aceleração I e II no marco legal que hoje suporta a educação de jovens e adultos. Exigia-se a revisão do Programa, de modo a ajustarem-se proposta e práticas aos termos legais e, principalmente, estas à realidade da educação de jovens e adultos, pensada como desafio para o novo milênio, com o sentido de aprender por toda a vida.
A base da aprendizagem na contemporaneidade sustenta-se mais nas condições necessárias para que se venha a aprender — crítica e criativamente — do que no conteúdo que se aprende, passível de ser encontrado em muitos lugares, desde que se possa acessá-lo e saiba-se como selecioná-lo, criticamente, assim como se saiba o que fazer com eles. Esta base se assenta primordialmente na leitura e na escrita, e de como são formados leitores para esse tempo, para esse mundo, para variados suportes de texto, capazes de ler com criticidade e selecionar o que devem ler, em função dos usos e das demandas que têm diante de si, apropriando-se do que lêem não como impregnados de sentidos próprios, mas por se saberem produtores de sentidos que a experiência de autores, de sujeitos em experiência com o mundo e com os textos, é capaz de atribuir.
Propôs-se, então, a continuidade da metodologia adotada pela Coordenação de EJA, qualificando-a como um processo de pesquisa-ação, envolvendo professores da rede, oriundos dos diversos pólos organizativos do sistema, de todo o estado da Bahia, além da equipe de coordenação central, como parceiros desse processo. De diferentes lugares de inserção, de seus pontos de observação, da análise e crítica de suas práticas pedagógicas cotidianas e da de seus colegas, poderiam contribuir para a investigação e a reflexão coletiva, ressignificando a proposta anterior da Aceleração I e II. Os níveis administrativos, centralizados ou regionalizados poderiam contribuir, inclusive, para pensar estratégias, pela visão ampla que têm de todo o sistema. Da base, os professores e a experiência trazida das práticas pedagógicas e a crítica construída sobre a proposta e sobre questões da prática indicavam o acerto em elegê-los como partícipes na proposta metodológica.
Três seminários em quatro meses, na capital, foram agendados com professores de diferentes escolas, de pólos e de regiões do estado e da coordenação de EJA, com vistas a garantir a participação representativa das diversas realidades baianas na oferta de educação de jovens e adultos. Durante os Seminários, alguns textos básicos produzidos para os eventos serviram de subsídio às discussões, buscando polemizar questões teórico-práticas e avançar em direção à proposição de um paradigma emergente mais adequado à modalidade de educação em foco. Os Seminários, no entanto, não paravam aí, mas desdobravam-se, por ação dos professores, em suas escolas/espaços de trabalho, produzindo novos momentos de discussão, quando aprofundavam os temas/questões, ampliando as perspectivas e enfrentando os conflitos teóricos e práticos com seus pares. Suas considerações, reflexões, proposições, conhecimentos produzidos eram encaminhados e serviam de base para a conformação das questões do Seminário seguinte.
A realidade da ação da EJA, vista por essa ótica, exigia ressaltar a prática diária dos sujeitos, pois é nela, realidade, que usam e recriam cotidianamente os conhecimentos produzidos a partir da sua inserção social e de classe.
Assumir essa concepção de como os sujeitos atuam sobre a realidade produzindo conhecimento, é assumir a idéia de tessitura do conhecimento em rede. Os conhecimentos — fios — passam a integrar, quando se juntam aos próprios fios da rede de saberes do sujeito, a rede, por se enredarem aos primitivos fios, ganhando significações particulares e singulares, porque próprias da experiência do sujeito. Ensinar, portanto, não é atividade que, inexoravelmente, produza conhecimento, pois, para isso, é preciso que o que se ensina se conecte com interesses, crenças, valores ou saberes daquele que se coloca em situação de partícipe do processo de aprender. Processo singular, substantivado pelas variadas expressões da cultura local e das formas de linguagem com as quais as culturas se expressam e permitem aos sujeitos dizer sua palavra, seu estar no mundo, exercer sua interferência na história.
Na sala de aula, a experiência curricular acontece de forma semelhante, mesmo quando se têm materiais, manuais, modelos a seguir. Tanto professores quanto alunos estão tecendo alternativas práticas com os fios que as suas próprias atividades cotidianas, dentro e fora da escola, lhes fornecem. Suas experiências de vida — as mais diversas — “surgem na atividade pedagógica e interferem no trabalho curricular, trazendo ao cotidiano da escola uma multiplicidade e uma riqueza cultural e social não controláveis pelas propostas curriculares” (Oliveira, 2001). No entanto, freqüentemente pensa-se que os especialistas é que “sabem” o currículo, valorizando modelos idealizados da atividade pedagógica e desprezando as ressurgências que as práticas cotidianas oferecem como contribuição e forma viva de “fazer” o currículo.
Analisando esse modo de assumir o currículo, o que se observa é que não há somente um currículo nas escolas, mas muitos em ação, embora tenda-se a pensar que ele é único, e que se pode homogeneizá-lo.
Pensar, então, que o conhecimento é produzido em redes, tecendo-se saberes da vida cotidiana dos sujeitos alunos com outros saberes de aprendizagens formais representa a concepção de produção de conhecimentos que se admitiu constituir o processo que cada sujeito desenvolve, dentro ou fora da escola.
A idéia de tessitura de conhecimento em rede passou a ser adotada, como concepção teórica, visando superar o paradigma da árvore do conhecimento A árvore do conhecimento pressupõe linearidade, sucessão e seqüenciamento obrigatório, do mais simples ao mais complexo dos saberes e entende que para acontecer construção do conhecimento, exige-se ação externa (Oliveira, 2001)., e também a forma como a aprendizagem vem sendo pensada pelo paradigma dominante — processo individual, cumulativo e adquirido.
Experiências, trajetórias e saberes enredam-se em inúmeras possibilidades às novas conexões que os sujeitos estabelecem com conhecimentos da realidade, fazendo-o de modo singular, o que implica reconhecer que os novos conhecimentos daí produzidos serão diferenciados e imprevisíveis, distantes, com certeza, dos chamados “resultados esperados da aprendizagem”. Desse modo, o decantado “controle” do processo de aprendizagem, ao admitir que fazê-lo é “transmitir informações, põe por terra a autoridade de quem pensa que pode submeter um processo que é múltiplo” (Oliveira, 2001), a um modo único de conhecer.
“Assim, todos os aspectos da realidade vivenciada, dos hábitos familiares aos programas de televisão assistidos, passando por experiências sociais mais amplas, bem como pela vida afetiva e familiar contribuem para a tessitura dessas redes de subjetividades (Santos, 2000) que cada um é e das redes de saberes que as constituem. Em todos esses espaços estamos inseridos e tecemos nossas redes de subjetividades. Portanto, restringir o entendimento da ação pedagógica aos conteúdos formais de ensino constitui uma mutilação não só dos saberes que se fazem presentes nas escolas/classes, mas dos próprios sujeitos, à medida que fragmentam suas existências em pequenas ‘unidades analíticas’ operacionais incompatíveis com a complexidade humana”. (Oliveira, 2001).
Ao admitir essas práticas como “currículo”, está-se formulando um outro lugar para pensar a ação pedagógica, com professores e alunos produtores de propostas curriculares, do mesmo modo que se assume que o currículo emerge dessas práticas, das redes cotidianas, e não se formula de fora, de outro lugar diferente daquele em que a produção de conhecimentos se tece.
As redes de contato entre professores e alunos e os conteúdos que constituem suas tramas passam a se emaranhar, definindo conteúdos, formas de trabalhá-los, procedimentos metodológicos, atribuindo novos significados às informações recolhidas no mundo e em todas as atividades que conformam a vida social.
A proposta curricular de ensino fundamental faz, assim, emergir alternativas possíveis para legitimar os variados saberes que as experiências cotidianas criam e recriam, enredados com os aparatos jurídicos e as formulações legais, constituindo, pelo fazer, na expressão do projeto político-pedagógico da escola, a alternativa curricular possível para uma dada realidade. “Esta parece ser a função de um currículo oficial: dar sentido às experiências curriculares que se realizam nas escolas / classes — sentido de uma experiência tecida coletivamente por sujeitos que recriam a sua própria prática na atividade de praticar.” (Oliveira, 2001).
Os alunos, por essa concepção, devem participar da discussão curricular, ouvidos em suas razões, críticas, sugestões e ponderações. Incluí-los no projeto político-pedagógico da EJA implica democratizar as relações de saber/poder da escola, assim como apresentar-lhes modos de repensar a EJA, segundo aportes teóricos que levam em conta os modos de aprender de jovens e adultos, questionando modelos que decerto constituem suas referências de escola, tanto obtidas por breves passagens por ela, quanto pela situação como pais de outros alunos ou, ainda, conformadas pelo imaginário social.
Algumas definições, no entanto, são necessárias, porque envolvem o pressuposto de ação de um sistema de ensino. Desse modo, princípios, concepções, diretrizes devem consubstanciar a proposta curricular, sem se chegar às particularidades que deverão ser objeto do projeto político-pedagógico das escolas, responsabilidade dos sujeitos que fazem a educação de jovens e adultos na base.
3. Contradições de professores: os sujeitos do conhecimento são eles, nós somos títeres?
A condução do processo de pesquisa-ação passou pela necessidade de conhecer os modos de pensar dos professores sobre o que entendem ser currículo.
Antes, porém, de se chegar a essa revelação, um primeiro desafio teve de ser enfrentado: a desconfiança permanente dos professores quanto aos reais objetivos e procedimentos explicitados e acordados para o trabalho de pesquisa, tratada por eles como um risco a que se expunham. Era como se, a qualquer momento, fosse surgir, num passe de mágica, a proposta curricular já pronta, formulada pela consultora, que apenas lançava mão de uma tática de convencimento para que viessem a legitimá-la. Esse “risco” que os preocupava, de serem levados a participar de um processo de pesquisa, efetivamente, contribuindo para legitimar as propostas centralizadas dos poderes, pela história recorrente da educação e de seus modos de operar fazia sentido, não era ilusório. Sem a garantia de que os propósitos eram outros, de que a proposta curricular produzida não seria imposta a quem não estivesse disposto a implantá-la, era impossível seguir.
O segundo desafio, também recorrente, era o de fazê-los acreditarem que suas práticas pedagógicas tinham valor, constituíam saberes, e que precisavam ser reveladas. A atitude desqualificadora com que se tem tratado os profissionais da educação, desrespeitando seus saberes, ao mesmo tempo que se exige deles que respeitem os dos alunos, pelas sucessivas políticas governamentais autoritárias, haviam ensinado competentemente esta lição aos professores. Portanto, constituía “risco” expor-se e ser criticado, mais uma vez, duramente, como em tantas outras oportunidades. O silêncio como tática passava a ser o modo de resistir a mais uma possibilidade de opressão. Acreditar, como Freire (1997), na autonomia dos professores na constituição de saberes era, certamente, para eles, apenas um conhecimento no nível cognitivo, que não operava na realidade afetiva dos professores, experientes por aprendizados anteriores. Como, então, fazer emergir suas produções cotidianas, sua recriações, suas experiências criativas, suas elaborações, sem desconsiderar a legitimidade dos “riscos” que temiam correr?
“O contexto atual é o da maximização e máxima indeterminação do risco. Vivemos numa sociedade de riscos individuais e coletivos inseguráveis. São eles acima de tudo que minam a idéia de progresso e a linearidade e cumulatividade do tempo histórico. São eles os responsáveis pelo retorno da idéia do tempo cíclico, da decadência, da escatologia milenarista. O caráter caótico dos riscos torna-os presas fáceis de desígnios divinos ou, o que é o mesmo, de contingências absolutas. Esta situação traduz-se sociologicamente por uma atitude de espera sem esperança. Uma atitude de espera, porque a concretização do risco é simultaneamente totalmente certa e totalmente incerta. Só resta prepararmo-nos para esperar sem estarmos preparados. É uma atitude sem esperança porque o que vem não é bom e não tem alternativa”. (Santos, 2001, p.35-36).
Discorrendo sobre o significado do risco na sociedade atual, o autor faz considerações bastante apropriadas para auxiliar o entendimento da posição dos professores baianos durante a pesquisa-ação. Mas, como é sua característica, em seguida apresenta a compreensão de como vem se dando a superação dessa atitude de espera sem esperança:
“Recuperar a esperança significa, neste contexto, alterar o estatuto da espera, tornando-a simultaneamente mais ativa e mais ambígua. A utopia é, assim, o realismo desesperado de uma espera que se permite lutar pelo conteúdo da espera, não em geral mas no exato lugar e tempo em que se encontra. A esperança não reside, pois, num princípio geral que providencia por um futuro geral. Reside antes na possibilidade de criar campos de experimentação social onde seja possível resistir localmente às evidências da inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas que parecem utópicas em todos os tempos e lugares exceto naqueles em que ocorreram efetivamente.” (Santos, 2000, p.36).
Os espaços consagrados nos Seminários à escuta atenta das questões dos professores, de práticas e experiências, registrando-as e trabalhando (com eles) sobre elas, criando “campos de experimentação social”, buscando compreender o que revelavam/ocultavam, foi construindo a “luta pelo conteúdo da espera no tempo e lugar em que se encontra”, contribuindo, assim, para afastar o segundo “risco”, embora o primeiro ainda voltasse, sempre, até o último Seminário, enquanto intentávamos “promover, com êxito, alternativas”.
Mas foi este procedimento metodológico que permitiu a emergência — e a seguinte constatação feita por eles próprios — do quanto sabiam e exercitavam currículos, sem ter a consciência de que o faziam, e nem de que o que faziam tinha valor. Nos espaços de formação continuada, a presença de saberes, tecidos nas “redes de conhecimento que constituem o cotidiano das diversas instituições”, fazem “emergir, em diferentes momentos, uma série de alternativas de ação”. (Oliveira, 2001, p.5).
Outra questão relevante a destacar nesse processo vivenciado de pesquisa-ação foi o de reconceitualizar, na prática, o sentido de formação continuada, muitas vezes reduzido à idéia de “capacitação”, treinamento etc.
Pensar-se pela perspectiva de ser em inacabamento (Freire, 1992), em processo de se fazer a si próprio e de humanização constante, requer admitir que o “estar preparado para”, tão freqüentemente sedutor quando se cursa a formação inicial, cai por terra, para ser substituído por uma outra concepção de que ninguém se prepara antes, mas aprende na e pela experiência — e risco — do fazer. Resgatar o valor da experiência, freqüentemente desperdiçada passou a ser fundamento do processo de formação continuada.
4. Fundamentos do currículo — produtos do processo de formação continuada
Estando de acordo com a idéia de que o currículo inclui todo o processo de produção sócio-cultural que se estabelece no cotidiano das escolas/classes, em interação multicultural com as formas dominantes (Oliveira, 2001), e que esta vinha sendo a prática pedagógica de todos os professores, a compreensão do coletivo avançou quanto à consideração inicial de que o “produto” da pesquisa-ação deveria ter o caráter de um guia curricular, assumindo uma concepção geradora de processos múltiplos de propostas curriculares.
Desvelavam-se para os professores os fundamentos da concepção corrente do que é currículo: propostas formais identificadas com listagem de conteúdos e/ou habilidades, segmentados em disciplinas que se tornaram, pela visão da ciência moderna, uma forma compartimentalizada de conceber o conhecimento. Alves (1999, p.2-3), assim explicita essa idéia:
“Esta ‘estrutura’ vai, assim, organizar ‘uma’ escola, em todos os seus níveis, cujos currículos são criados em torno de disciplinas, termo que tem um expressivo duplo sentido, e que são, elas também, hierarquizadas, fracionadas e entendidas como ‘passando’ conhecimentos lineares.
O modelo e a realidade organizados a partir daí são ‘construídos’, com uma antecedência clara das disciplinas teóricas, formadoras de campo científico específico e organizadoras dos conhecimentos considerados necessários e aceitáveis de serem escolarizados, para o que precisam ser traduzidos para uma linguagem pedagógica. (...).
A maneira mesma como esta sociedade se desenvolve começa, especialmente a partir de meados deste século, a colocar em questão toda esta organização (...). Nos novos campos de conhecimento, se detecta um esforço claro para superar a disciplinarização herdada do período anterior, com a criação de espaços que não se apresentam mais como ‘novas’ ciências, e que são organizados como espaços amplos de múltiplos contatos e trocas.”
Mesmo quando há um currículo proposto, entendido nesse sentido, o que acontece nas escolas não corresponde à expectativa que o poder tem de controlar as práticas docentes. O cotidiano da escola o cria e recria, intencional ou acidentalmente, com consciência, ou não, de que a alternativa produzida é, efetivamente, currículo.
Na educação de jovens e adultos, principalmente, é quase impossível pensar diferente deste modo de conceber currículo, pois os saberes em jogo não permitem ignorá-los. Para que todos esses princípios possam ganhar vida na proposta curricular, e considerando que os saberes em rede não segmentam áreas, nem disciplinas, mas se enlaçam pelos fios de conhecimentos, chegou-se a um modo de organização do currículo que tomou como base seis unidades conceituais, a partir das quais se organizam os projetos de curso: meio ambiente; ética; cidadania; cultura; democracia e poder; gênero e etnia, perfazendo o mínimo de 3200h, em um tempo previsto de quatro anos (para o projeto de curso, e não para o percurso do aluno).
Os conceitos escolhidos remetem ao sentido final do projeto educativo, ou seja, a formação para a cidadania, com domínio dos instrumentos básicos que facilitam o interferir e agir, criticamente, sobre o mundo — a leitura, a escrita, o pensamento lógico-matemático e as relações sociais. Para dar-lhes sentido, lança-se mão dos conhecimentos relativos aos diferentes campos de saber, que com eles dialogam, exigindo uma reorganização dos chamados conhecimentos científicos de cada campo, de modo a se conectarem, trançando-se, com os demais e com os produzidos na prática social, pela experiência.
Para Vygotsky (1987), a formação de conceitos dá-se sempre em processos complexos, enlaçando os sentidos inicialmente atribuídos a novos fios que lhes vão permitindo conexões que ampliam os sentidos originais. Pode-se entender este modo de pensar a formação de conceitos como um processo em rede, o que significa dizer que eleger seis unidades conceituais não redunda, em absoluto, em restringir o trabalho pedagógico, pois a organização de cada unidade, ano a ano, será diversa, mais ampla, com novas conexões, novos conteúdos, novos saberes, permitindo o tensionamento cada vez maior do que se sabia até então, com o desafio de questionar esse saber e ampliá-lo/revê-lo, modificando-o/reforçando-o, a partir dos novos fios que vão sendo entrelaçados.
Estabelecer, então, seis unidades conceituais para todo o curso implica ressignificá-las a todo momento, pela ampliação de visões, conhecimentos, saberes que se produzem a partir dos conceitos já formados em momentos anteriores/experiências vivenciadas.
Coerentemente com o preceito do direito de todos ao ensino fundamental e a concepção de que a aprendizagem não tem volta, mas se desenvolve como um continuum que possibilita aos sujeitos avançar cada vez mais nas redes conceituais que estabelece, a avaliação nesse processo deverá ocorrer como um instrumento que permite ao professor conhecer o que os alunos sabem para continuar a propor desafios cognitivos e afetivos que lhes permitam saber mais, trançando práticas, saberes, histórias.
5. Formação continuada em marcha: expressar o currículo nas escolas de jovens e adultos inaugura novos processos de aprendizagem
O último conhecimento a destacar no processo de pesquisa-ação com o eixo da formação continuada foi o que permitiu compreender que a expressão do currículo nas escolas se faz pelo projeto político-pedagógico que cada uma formule, coletivamente. O movimento que as escolas para jovens e adultos fazem, para essa tessitura, mostra a “nova face” dessas escolas, suas estratégias instituintes, que podem vir a tornar-se instituídas, consolidando o compromisso com as classes populares, para quem as escolas públicas, majoritariamente se destinam. O nível micro da escola constitui um espaço de autonomia, que nas contradições do sistema, pode significar as brechas por onde o novo vai sendo gestado.
No movimento da prática, algumas escolas traçam caminhos com base na participação direta, quando ousam experimentar o método democrático com todos os riscos e virtudes que contém, dialeticamente. Aprendem, nesse processo de construção do projeto, a viver a autonomia, nos limites do que conseguem intervir nas proposições formais, o que se contrapõe, in limine, à uniformização e se apresenta como o princípio básico da busca que andam realizando. Promovendo rupturas no pedagógico e no didático, as escolas dispõem de outra possibilidade de autonomia, apesar de vinculadas ao sistema, aos poderes aos quais estão ligadas, porque interferiram nas direções filosóficas e políticas, principalmente. Quanto mais conseguem participar de espaços de formação continuada em que as definições filosóficas, políticas e epistemológicas estão sendo rediscutidas, mais conseguem avançar na construção do espaço da autonomia. Contrária à padronização, a autonomia faz com que a diferença apareça. A diferença, surgindo como direito de iguais, permite a parceria — ao contrário do que autonomia pode sugerir —, não significando isolamento, mas uma incessante interação com a sociedade, para criar o novo.
É por ela que as escolas afirmam sua singularidade, que lhes confere o direito de serem vistas, na rede constituinte do sistema público de ensino. Saem do imobilismo das teorias para construí-las no movimento vivo que os sujeitos coletivos propõem na ação-reflexão-ação das práticas. E sobretudo, ao estabelecer outras relações entre os sujeitos, no processo de tessitura do projeto de curso, resgatam finalidades, objetivos e conteúdos para a escola de alunos jovens e adultos, potenciais trabalhadores. Reinventando o poder de se fazerem dirigentes do próprio processo de educação, experimentam metodicamente a democracia, para redizer o discurso da igualdade.
A proposta de curso de ensino fundamental para jovens e adultos enuncia, então, o caminho teórico-metodológico, assim como aponta a concepção epistemológica do aprender e ensinar a esses sujeitos. Indica a estrutura que absorve a rede implantada, mas deixa a cargo de cada unidade escolar definir aspectos que só ela, diante dos sujeitos alunos e professores, é capaz de fazer, porque toma a realidade como objeto de conhecimento para organizar sua proposta curricular.
É, portanto, por meio do projeto político-pedagógico, que professores e alunos, em cada escola, em processo contínuo, poderão fazer emergir suas práticas, valores, necessidades, características, estabelecendo as melhores alternativas para permitir aos sujeitos jovens e adultos usufruírem do direito ao ensino fundamental como uma experiência de sucesso, apagando visíveis marcas de fracassos vividos em outras épocas.
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