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EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

 

 Este texto utiliza um corpus do Banco de Dados do Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão sobre Alfabetização (NEPEAL) do Centro de Educação (CEDU) da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), advindo do Observatório Alagoano de Leitura 

na EJA, pesquisa financiada pela CAPES e realizada no período de 2010-2015. Integra 

ainda a rede de interlocução entre pesquisadores das Universidades: Federal de Alagoas 

(UFAL), do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

por meio do Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD/Casadinho, 2012-2017, 

financiado pelo CNPq). 

 Neste artigo temos como propósito fundamental analisar historicamente, no 

campo educacional brasileiro, as concepções de currículo que permearam/am a Educação 

de Adultos e de Jovens e Adultos (EDA/EJA), problematizando: a partir de quais 

perspectivas tem-se elaborado propostas curriculares para essa modalidade? Que relações 

pode-se estabelecer entre as práticas educativas na EJA e os diversos aspectos de ordem 

social, política e econômica do país? Essas relações repercutem ou não nas ações 

curriculares desenvolvidas na/para modalidade? 

       Para responder essas indagações, recorremos ao levantamento bibliográfico e à 

análise documental dos temas que tratam do referido assunto, considerando o campo do 

currículo como práxis e não um objeto estático, se configurando por meio das ações, 

conteúdos e das práticas que ocorrem cotidianamente nas escolas (OLIVEIRA, 2003).  

 A partir da base desses pressupostos apresentamos uma análise do currículo 

experimentado nas ações oficiais que consideramos mais relevantes para a EJA, tomando 

marco inicial a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), em 1947, 

que buscava atender a intensificação do capitalismo industrial, que impulsionou novas 

exigências educacionais, principalmente com o intuito de aumentar o contingente eleitoral 

e de preparar mão de obra para o mercado industrial em expansão, visando alfabetizar a 
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população adulta. No currículo da referida Campanha não se reconheciam os 

conhecimentos/saberes dos estudantes adultos, compreendidos como inexistentes, 

portanto, deveriam ser silenciados. 

 Na década de 1950, começaram a surgir publicações que indagavam o pensamento 

e a estrutura educacional tradicionalmente utilizada na EDA, nessa perspectiva a maior 

crítica veio de Freire (1996) que apontou o modo narrativo, eminentemente antidialogal, 

que permeava o currículo tradicional, sobretudo da CEAA. A partir da noção de 

“educação problematizadora” confrontada com a de “educação bancária”, Freire
4
 nos dá 

direções sobre como construir um currículo para a EJA, assente em uma perspectiva em 

que a educação deva possibilitar a leitura crítica do mundo. 
 Seguindo essa vertente, ainda no final da década de 1950, inicia no país a 

solidificação dos movimentos de educação e cultura popular
5
. Esses movimentos se 

constituíam com uma base freireana e traziam práticas e metodologias que representam a 

mais convincente emergência do pensamento pós-abissal
6
. Trabalhavam, portanto, com 

um currículo baseado no diálogo, e pela primeira vez, um currículo baseado na 

perspectiva da emancipação por Freire. 

 Posteriormente, no período da ditadura militar, na década de 1960, as experiências 

de base freireana foram todas abortadas. Nesta fase, a alfabetização de adultos, além de 

ser vislumbrada como primordial na preparação de mão de obra minimamente preparada 

para atender às necessidades do modelo econômico vigente, passa a ser utilizada como 

estratégia de despolitização, de suavização das tensões sociais. Em 1967, surge na EDA: o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que implanta uma Campanha 

denominada Programa de Alfabetização Funcional (PAF). Na concepção curricular desse 

Programa os saberes reconhecidos e legitimados cientificamente eram supervalorizados, 

em detrimento dos saberes considerados leigos ou tradicionais do povo, que eram 

silenciados como inexistentes. Esse modo de pensar o currículo estava preso à razão 

indolente ou razão metonímica
7
 (SANTOS, 2000, 2001). Paralelo ao trabalho do 

MOBRAL. 

 Na década de 1980, com a redemocratização houve avanços na Educação de 

Jovens e Adultos, sobretudo com a volta de Paulo Freire ao país. No campo do currículo 

essa década foi marcada pela presença da chamada Pedagogia Crítica, a partir de uma 

análise crítica das realidades sociais sustentavam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação. Chamamos atenção para alguns estados do Sul e Sudeste que 

inovaram suas experiências curriculares, elaborando-as em forma de Rede temática, que 

partia de temas geradores, e tomavam como referência os estudos de Freire (1969) que 

apontavam para uma educação dialógica a partir de uma investigação temática que 

envolvesse a investigação do pensar/falar do povo. No final dessa década,  a EJA na 

Constituição Federal de 1988 passa a ser considerada como direito. 

 Na segunda metade dos anos 1990, os debates no campo do currículo na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), passaram a receber as contribuições das chamadas teorizações 

pós-críticas que tratam de dar conta de um conjunto de teorias que problematizam o 
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cenário pós-moderno. A noção de “verdade absoluta” acaba sendo problematizada, e 

destacam-se os processos de resignificação dos conhecimentos dos estudantes dentro da 

escola, nesse aspecto os saberes dos estudantes da EJA começam a serem reconhecidos 

dentro dos currículos. 

 Nos anos de 2000, sob as indicações da Resolução CNE/CEB nº. 1/2000, os 

currículos da/na EJA, assentes num ensino específico, passam a ter orientações para que 

se considere a diversidade dos estudantes e suas diferenças nas salas de aula, valorizando 

a realidade desses mesmos estudantes. Nesse sentido, insiste “na oferta de educação 

escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 

de acesso e permanência na escola” (CNE, 2000, p. 40). 

No entanto, mesmo com esse apelo da resolução a que nos estamos a reportar, 

para a reestruturação curricular na EJA que considere as diversidades dos estudantes, 

observamos que não houve grandes avanços nas políticas oficiais no Brasil, chegando 

até 2016, sem que tenhamos conseguido efetivamente trabalhos massivos bem-

sucedidos nessa direção. É nesse sentido que Friedrich et al (2010) refere que a EJA, ao 

mesmo tempo em que tem sido imbricada a um discurso progressista, baseado no 

discurso da equidade e democratização, desenvolve propostas pedagógicas curriculares 

embasadas em políticas neoliberais assentes em lógicas do mercado econômico, 

estimulando a exclusão dos sujeitos.  

Apesar dessas dificuldades encontradas no campo do currículo da EJA, 

consideramos que nessa trajetória histórica, assente num caminho (in)certo de 

possibilidades e lutas, congregam-se, mesmo que de maneira pontual, alguns avanços 

significativos no modo de pensar e conceber o currículo da/na EJA em 2017.   

 

Palavras-chave: Currículo, Educação de Jovens e Adultos, Saberes dos sujeitos. 
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