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EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Os entrelaces entre desigualdades, pobreza, exclusão e educação constituem-se, já algum 

tempo, num campo de aprofundamento epistemológico e produção de referências cada vez 

mais amplo, diverso e complexo. Um questionamento essencial, acompanha este campo de 

estudo, que também é um campo de engajamento acadêmico e social: Afinal, o que pode a 

educação contra as desigualdades, pobreza e exclusão?  

Os caminhos escolhidos para responder a tal questionamento delineiam opções conceituais 

que fundamentam princípios filosóficos, políticos, pedagógicos e éticos que sustentam 

projetos e práticas educativas experimentadas nos sistemas de ensino e, por conseguinte, no 

dia-a-dia das escolas e na prática docente.  

Sabemos que a educação não é a panaceia ou a “alquimia” que traz todas as soluções, visto 

que as desigualdades, exclusões e pobreza não são unidimensionais, mas envolvem uma 

multiplicidade de efeitos e causas a serem alisados e enfrentado pelos diversos campos da 

atuação humana. Todavia, compreendemos que a educação pode e deve favorecer 

informações que motivam a reflexão, fortalecer valores de justiça e respeito pelos outros, 

aproximar vozes e experiências humanas e ajuda a conhecer e agir. 

Estes aspectos orbitam o campo conceitual e prático da Educação de Jovens e Adultos. Pela 

sua condição histórica, social e cultural, esta modalidade tem como dimensão ontológica o 

debate e as reflexões sobre as complexas relações entre desigualdades, pobreza, exclusão e 

garantia do direito humano à educação. E estas relações reverberam nas opções políticas e 

pedagógicas que sedimentam o cotidiano de milhares de estudantes e educadores que 

convivem na EJA nos diversos cenários brasileiros.  

 

A questão que referenciou este trabalho foi pensar sobre as formas como as desigualdades, 

exclusão e pobreza aparecem nos conteúdos de Língua Portuguesa trabalhados no primeiro 

segmento da EJA. O desdobramento do trabalho se pautou por dois objetivos. O primeiro foi 
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realizar uma breve imersão sobre as relações entre EJA e material didático, na história 

recente, e analisar como obras aprovados pelo PNLD apresentam o cotidiano das alunas e 

alunos da EJA em seus conteúdos. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo 

como estratégia a análise documental. Os dispositivos utilizados para a produção das 

informações foram duas coleções didáticas, de diferentes editoras, adotadas em redes de 

ensino de dois municípios baianos. A opção pela disciplina Língua Portuguesa se deu em 

função de que esta área/ disciplina, ao lado de Matemática, possui uma carga horária maior 

dentro das matrizes curriculares dos projetos de EJA nas duas cidades, como também 

acontece nas outras propostas curriculares convencionais da Educação Básica. 

Chegamos às primeiras décadas do século XX, no Brasil, com pouco mais da metade da 

população em situação de analfabetismo (56,1% segundo o Mapa do Analfabetismo). A 

questão do analfabetismo acompanhou as pautas de movimentos que discutiam a educação no 

Brasil, neste período. O analfabetismo era visto como um sério entrave ao progresso do país. 

Erradicá-lo, portanto, seria fundamental para se construir um país desenvolvido. Segundo 

Paula & Oliveira (2011, pág. 17), “as demandas de uma agenda fundamentada na garantia dos 

direitos humanos, assim como as contribuições de outros campos de conhecimento, passaram 

a redefinir paradigmas educacionais cada vez mais progressistas”. Assim, algumas mudanças 

no cenário econômico, político e social local e mundial (Segunda Guerra, ascensão e fim do 

Estado Novo e processo de industrialização do sudeste brasileiro) passam a influenciar na 

formação de novas ideias acerca dos processos educativos para as massas 

Dentre estas novas pautas, está a discussão sobre como o adulto iletrado aprende. As 

conclusões desta discussão refletem-se nas cartilhas didáticas de referência para as grandes 

campanhas de erradicação do analfabetismo implementadas entre 1946 e 1958. Data de 1947 

a iniciativa oficial de produzir o primeiro material didático voltado para o ensino de jovens e 

adultos. Este material é distribuído no bojo da Campanha de Campanha   de   Educação   de   

Adolescentes (CCEA) e   Adultos.  

Diante do fraco desempenho da CCEA nos territórios rurais, aonde se concentrava a maior 

parte da população brasileira e, por conseguinte, o maior número de pessoas em situação de 

analfabetismo, algumas campanhas foram implementadas no campo, a partir de 1950. Os 

materiais didáticos utilizados eram panfletos e cartilhas simples que orientavam sobre hábitos 

de higiene (uso de água filtrada e construção de fossas sépticas) e saúde (como o cuidado com 

gestantes e parturientes). Ainda na década de 50, merece destaque a Radiocartilha, primeira 

cartilha colorida para a alfabetização produzidas pelo o SIRENA –  Sistema Rádio Educativo 

Nacional. Na análise de Fávero, este material didático era o mais bonito, mas um dos mais 

problemáticos, pois 
Introduz de início o A, E, I, O, U, com os desenhos e as palavras: Ave, Ema, Ipê, Ovo e 

obviamente Uva, como se o Brasil todo daquele tempo conhecesse uva.  Todas as lições eram 

feitas tomando como base os  sons  da  palavra.  Muitas frases das 50 lições simplesmente não 

têm sentido. (FAVERO, Osmar. Documentário Campanhas de Alfabetização) 

Com as descontinuidades e a efetividade questionada, além das fragilidades evidenciadas em 

vários aspectos da gestão e dos fundamentos conceituais, as campanhas e seus materiais 

didáticos receberam muitas críticas. A maioria delas dirigida à forma superficial e 

descontextualizada com que os sujeitos, as causas do analfabetismo e os processos de 

aquisição da leitura e escrita estavam representados. Assim, as iniciativas que passaram a 

vigorar passaram a desenvolver um pensamento de que o analfabetismo deve ser visto a partir 

dos efeitos da situação de pobreza e desigualdade a que os sujeitos e sujeitas estão 

submetidos.  
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Já influenciada pelas ideias e experiência de Paulo Freire, para quem “a leitura de mundo, 

precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p.11), as práticas de ensino da leitura e da 

escrita que passaram a ser experimentadas, e seus respectivos materiais didáticos, passaram a 

ter como ponto de partida a realidade existencial dos educandos e educandas, das origens dos 

seus problemas e das possibilidades de superação.  

O advento do Golpe Militar inaugurou uma época de censura e perseguição às várias 

iniciativas fundadas em princípios progressistas, humanitários e libertários. Entretanto, estas 

iniciativas populares aperfeiçoaram formas de sobrevivência, continuando com uma atuação 

marginal, em vários territórios de resistência.  Só passaram a ser permitidas experiências de 

inspiração conservadora e assistencialista. De iniciativa do governo militar, passa a funcionar, 

a partir de 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).  

O período de redemocratização brasileiro coincide com alguns debates globais acerca do 

papel da educação no enfrentamento às desigualdades e pobreza. Ao lado de concepções que 

estabelecem novos referenciais para o pensamento sobre os processos de alfabetização, como 

o trabalho de Emília Ferreiro e Ana Teberosk, ganham força muitas posições que 

problematizam a função social da escola e dos saberes escolares presentes nos currículos e 

materiais didáticos.  

Face a estes entendimentos, que guardam muitas afinidades com os princípios de educação 

popular experenciados na década de 60, a Declaração de Hamburgo (UNESCO, 1997), insiste 

na necessidade de “repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre 

os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas” (art. 3). 

Atualmente reconhecida como modalidade da educação básica, integrada ao sistema regular 

de ensino , tendo suas Diretrizes Curriculares  estabelecidas, as quais garantem suas 

especificidades e reafirmam a necessidade de contextualização das propostas pedagógicas e 

adequação das concepções curriculares, a EJA teve regulamentada a sua inclusão na política 

pública nacional que garante a distribuição gratuita de livros didáticos para a escola pública. 

Esta regulamentação se deu em dois momentos: no ano de 2007, quando foi regulamentado o 

Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) e em 

2009, com a criação do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e 

Adultos (PNLD EJA), sendo que este passou a abranger o primeiro, dado que atende 

estudantes jovens e adultos também em sua fase de alfabetização. 

As obras didáticas analisadas neste trabalho fazem parte de duas coleções distintas e são 

editadas por empresas com bastante tradição no mercado de livros didáticos brasileiro, com 

várias outras obras aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático. Delimitamos como 

foco textos e ilustrações utilizados para o desenvolvimento dos conteúdos. Os textos foram 

aqueles de abertura dos capítulos ou unidades, os quais introduzem os aspectos que seriam 

desdobrados, e o os chamados “complementares”, os quais demonstravam a intenção de trazer 

outras abordagens aos temas ou conteúdos apresentados. Quanto às ilustrações, o recorte foi 

sobre aquelas que traziam imagens de pessoas. Partindo da pergunta motivadora da pesquisa, 

apoiando-se em referências em nos ajudam a refletir sobre as complexidades de EJA e 

Currículo, os filtros de analise foram: desigualdades socioeconômicas, equidade de gênero e 

etno-racial e as ambientes/cenários/ territórios em que as imagens e textos situavam-se.  

No universo dos textos pesquisados (vinte e dois, somando-se as das duas obras), 

encontramos nove situações que denotavam se passar em cenários urbanos, enquanto que 

cinco aludiam a territórios rurais. As ilustrações analisadas, cujo conjunto constituiu-se de 

quarenta e quatro imagens, trazem cenários urbanos em vinte e um exemplares. As 

ambiências do campo surgem em onze oportunidades. Ao analisarmos como (e se) as 

desigualdades socioeconômicas aparecem no material pesquisado, percebemos que a maioria 
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dos textos (treze) expressam elementos condizentes com realidades sociais de pessoas 

pertencentes às faixas econômicas com maior poder aquisitivo. Em apenas quatro 

oportunidades, percebe-se realidades de pessoas pobres ou posicionadas no mercado de 

trabalho em ocupações de menor valorização ou ganho remuneratório. 

Consideramos que a opção em apresentar os conteúdos disciplinares dissociados das questões 

reais e concretas presentes nos contextos de vida e sobrevivência da EJA não é uma escolha 

aleatória ou neutra. Parte expressiva das escolas de EJA estão localizadas em ambientes 

periféricos. Arroyo (2014, p.91) nos adverte que “a história real da pobreza e dos grupos que 

dela padecem não faz parte do conhecimento socialmente construído nos programas 

curriculares”. Os sujeitos da EJA são de classes socioeconômicas desfavorecidas, que 

produzem as condições básicas de suas sobrevivências por meio de labores informais. 

Concordamos com Estéban (2012, p 120) quando esta afirma que “as classes populares 

continuam encontrando na escola alguns processos que negam seus saberes e desqualificam 

seus modos de vida”. 

Pouco mais da metade dos textos (treze) não desenvolvem questões a partir das quais se 

possam inferir aspectos sobre equidade de gênero. Quanto às ilustrações, é expressiva a 

presença de mulheres (vinte e nove vezes). Em quatro oportunidades aparecem questões de 

fundo que expressam desigualdades. A questão de gênero como um marcador importante para 

o debate acerca das desigualdades nos currículos tem sido cada vez mais evidenciada. 

Destaque-se que as teorias críticas de currículo, em princípio, consideraram que a categoria 

‘classe’ seria capaz de abarcar todas as dimensões imbricadas no processo de produção das 

desigualdades econômicas e na forma como as mesmas se apresentavam nos conteúdos 

curriculares. Entretanto, as teorias feministas passaram a apresentar evidências de que as 

diferenças socioculturais legitimadas pela sociedade patriarcal são igualmente produtoras de 

desigualdades. Segundo Silva (2003, p92), esta dimensão ganhou muita força quanto as 

leituras críticas passaram a estudar a forma como as homens e mulheres apareciam 

representados nos livros didáticos.  

As questões de diversidade étnico-racial são as mais invisibilizadas em toda a obra. Os textos 

não fazem referência alguma ao tema. As ilustrações evidenciam um total desequilíbrio sobre 

a composição da população brasileira. As pessoas representadas são, em sua imensa maioria, 

brancas. Não existem imagens com personagens indígenas. Em apenas oito imagens 

registramos a presença de pessoas negras. Com os estudos críticos e pós-críticos de currículo, 

já aprendemos que não há seleção, organização e transmissão de conteúdos curriculares que 

seja neutra ou imparcial, mesmo porque  
o espaço escolar é o lugar em que os sujeitos se expressam e vivem seus problemas concretos e 

onde são articuladas as respostas pertinentes, que condicionam as ações que promovem a 

participação sociocultural. (OLIVEIRA, 2016, p 56) 

Neste espaço, o contato, a apropriação e a resignificação dos saberes escolares, presentes nos 

livros didáticos, se processa tendo como força e substancia a valorização das experiências 

pessoais, o reconhecimento e potencialização das diferenças e diversidades e as condições 

materiais concretas em que os sujeitos produzem a sua existência e sobrevivência. Por isso, a 

natureza da EJA vai de encontro a “qualquer processo de homogeneização curricular, que 

tende a criar uma certa névoa de generalização” (MACEDO 2013, p 27). 

Neste trabalho trouxemos alguns elementos que consideramos necessários para um bom início 

de conversa sobre o tema. Reconhecemos ser este um tema complexo. Um campo prático e 

teórico repleto de dissensos, muitas vezes demarcado por opções conceituais e políticas que se 

opõem radicalmente. Acreditamos que não ser possível uma EJA que efetive direitos, sem o 

reconhecimento das condições sociais e econômicas concretas nas quais parcela significativa 
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destas crianças se insere.  Isso é fundante para a própria ideia de direitos, de educação e de 

projeto educativo. O caminho experimentado neste trabalho nos legou algumas outras 

curiosidades epistemológicas que, por certo, serão aprofundadas em momento posterior. A 

primeira questão é entender como os professores e professoras da EJA percebem os temas 

aqui trabalhados, quando utilizam os livros didáticos em suas aulas e outras atividades. A 

segunda questão é de que modo os sujeitos e sujeitas da EJA percebem suas realidades nos 

livros didáticos de que dispõem para a construção das suas aprendizagens. Por fim, é 

sistematizar a que critérios recorrem os docentes e os sistemas de ensino quando processam a 

escolha dos livros didáticos da EJA. 

 

Palavras Chave: EJA, Desigualdades, Currículo, Livros didáticos 
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