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 EIXOTEMÁTICO 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo trata-se de experiências vivenciadas no ano de 2012, na rede municipal de 

ensino de Guanambi/BA na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Estavam envolvidos 

no projeto 8 escolas que oferecem a modalidade da EJA. 60 professores, 17 gestores e 683 

alunos. Dessa forma os professores e a coordenadora pedagógica da modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos em planejamentos coletivos mensais optaram em construir o Projeto Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, tendo em vista a necessidade de trabalhar no âmbito escolar com 

a educação ambiental, por acreditar que a escola é um veículo com grandes poderes de discussão 

e reflexão sobre a ação humana diante da natureza; e também auxiliadora no processo de 

construção do conhecimento. Considerando que a Educação de Jovens e Adultos deve levar em 

conta as especificidades dos tempos humanos e as diversas formas de organizar a vida, o 

trabalho e a sobrevivência dos coletivos populares, faz-se necessário encontrarmos respostas 

sobre quais referenciais deverão orientar o acompanhamento da aprendizagem dos(as) 

educandos(as), como os educadores poderão orientar o trabalho educativo, quem são esses 

sujeitos, que saberes trazem, como eles aprendem, quais os seus desejos, expectativas e 

necessidades de aprendizagem. Por que iniciar com esse conteúdo? Qual o valor desse conteúdo 

para a vida do nosso aluno? Qual a concepção de escola para o sujeito da EJA? O que ele espera 

da nossa escola? Sabe-se que os alunos jovens e adultos, pela sua experiência de vida, trazem 

para a escola um tipo de saber que foi acumulado ao longo de seu crescimento: O saber 

cotidiano. Por sua própria natureza, ele se configura como um saber reflexivo, pois é um saber 

da vida vivida, saber amadurecido, fruto da experiência, nascido de valores e princípios éticos 

e morais já formados fora da escola. Em parceria com esses educadores, na reunião de 

planejamento pedagógico, nos seminários e grupos de estudos, nas escutas das histórias dos 

sujeitos e nas reuniões com os grupos de alunos, ficou evidente a necessidade de analisar o 

currículo prescrito, a fim de construir um currículo concernente às demandas e necessidades 

formativas do público jovem e adulto. Nesse contexto, esta proposta foi elaborada com o 

coletivo dos sujeitos professores da EJA, escutando os sujeitos alunos em suas sugestões. Tendo 

como desafios os objetivos: incentivar e sugerir atividades possíveis de serem trabalhadas com 

temáticas que atendam as necessidades educativas dos sujeitos alunos da EJA, sejam do turno 

noturno ou diurno; divulgar os trabalhos desenvolvidos nas classes da EJA na rede municipal 

de ensino; reconhecer a interferência incorreta do homem no equilíbrio ecológico; participar, 

pessoal e coletivamente, de atividades que envolvam tomadas de posição diante de situações 

mailto:oliveiradulina@hotmail.com


 

 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
2 

relacionadas ao meio ambiente; vivenciar manifestações artísticas, compreendendo-as em sua 

diversidade histórico-cultural, nas artes visuais, dança, música e teatro, exercitando seus modos 

de expressão e comunicação; entender como os jovens e adultos, relacionam suas ações 

cotidianas com as atividades desenvolvidas na escola. A presente proposta foi desenvolvida 

com base nos pressupostos metodológicos na pedagogia de projetos de Nilbo Nogueira, sendo 

essa interdisciplinar foi trabalhada em todos os componentes curriculares da EJA. As etapas 

foram: Planejamento com o coletivo de professores da EJA; diagnóstico inicial com os sujeitos 

alunos; mobilização; execução; depuração; manutenção permanente das ações; Concurso de 

redação; culminância e avaliação pelos sujeitos envolvidos. Como observa Freire,“será a partir 

da situação, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos 

organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política” (FREIRE, 1987,p.86). A 

Educação de Jovens e Adultos não pode se restringir a um olhar superficial, ou seja, a olhar 

esses educandos somente como excluídos do processo escolar. Segundo Arroyo (2005), 

devemos ver esses educandos como jovens e adultos em tempos e percursos de jovens e adultos. 

Percursos sociais onde se revelam os limites e possibilidades de serem reconhecidos como 

sujeitos dos direitos humanos. Vistos nessa pluralidade de direitos, destacam-se ainda mais as 

possibilidades e limites da garantia de seu direito à educação. Não podemos separar o direito à 

educação de outros direitos como, por exemplo, o direito à dignidade e à realização como ser 

humano. No tocante à Educação Ambiental, cabe a todos contribuir para o processo de 

transformação da sociedade atual em uma sociedade sustentável, pois a sociedade só estará 

agindo de forma sustentável quando existir a consciência de que as nossas relações sociais e 

nossos estilos de vida apresentam impacto direto sobre o meio ambiente. A preocupação nesta 

atividade é tornar o aluno um sujeito atuante no seu processo de aprendizagem e não mais um 

mero espectador, aquele indivíduo que apenas recebe as informações de alguém ou algo. A 

escola de jovens e adultos deve ter características diferenciadas das escolas de ensino regular, 

para evitar que estes alunos se tornem excluídos novamente do processo educacional. No 

sentido de analisar a realidade socioambiental para compreendê-la e transformá-la que se 

percebe a necessidade de trabalhar a Educação Ambiental na EJA, tendo presente que grande 

parte dos sujeitos que se utilizam dessa modalidade educativa são homens e mulheres com 

pouca escolarização, que de alguma forma, em um tempo, foram evadidos da escola formal. 

Além disso, em sua grande maioria, os sujeitos da EJA pertencem a classes sociais em situação 

de vulnerabilidade socioambiental decorrente dos riscos a que estão submetidos em função de 

preconceitos e desigualdades econômicas na sociedade. A Educação Ambiental surge então, 

como um processo educativo, de formação da cidadania ecológica. É prioritária uma mudança 

de postura, de hábitos e de costumes. É preciso conservar e preservar, mas, principalmente, 

educar. Para que o processo da leitura e escrita dos jovens e adultos seja visto como parte 

fundamental para a própria vida dos educandos, é necessário que a contribuição do educador 

fique clara e objetiva, facilitando o entendimento. Os alunos da EJA necessitam a todo momento 

de aulas relacionadas com o seu dia-a-dia, com a sua cultura; é neste ponto que o  uso de gêneros 

textuais torna-se um instrumento eficiente para trabalhar com essa modalidade de ensino, 

garantindo a formação de leitores e escritores, desenvolvendo a autonomia da leitura e escrita, 

apropriando da língua e também de suas finalidades. Nesse sentido uma das etapas a ser 

desenvolvida no projeto é o concurso de redação realizado com os alunos da modalidade EJA, 

propondo a temática “Meio Ambiente e Sustentabilidade.”O concurso, na sua 3ª edição, traz 

uma inovação ao propor a vinculação com a Noite Cultural da EJA. Além de utilizar a mesma 

temática, os textos a serem produzidos assumirão a sua função social: as produções em cada 

categoria, propaganda (cartaz), banner e convite, serão reproduzidas e utilizadas para 

divulgação da VIII Noite Cultural. Os textos selecionados na avaliação final pela comissão de 

professores indicada pela Secretaria Municipal de Educação serão premiados. O projeto 
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culminará com a VIIl Noite Cultural, meio ambiente e sustentabilidade um momento único  em 

que compartilharemos com a comunidade guanambiense as produções dos nossos alunos. 

Ressaltamos que os Resultados parciais obtidos através do projeto meio ambiente e 

sustentabilidade, estão pautados nos conteúdos, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os 

alunos desenvolveram hábitos de descarte seletivo do lixo, produzido na escola, em ambientes 

apropriados, como os coletores; desenvolveram habilidade de produção de diferentes tipos de 

texto, que circulam no meio social: Como convites, banner, propagandas dentre outros. 

Demonstraram interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer 

e arte; reciclaram garrafas peti, caixas, tampinhas, revistas confeccionando  através de oficinas 

brinquedos e materiais pedagógicos, participaram de roda de conversa e palestras refletindo  

sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio 

ambiente e do seu ecossistema, Ouviram relatos orais por parte de alguns alunos que o trabalho 

desenvolvido nas noites culturais permitiram – lhes  perder a timidez e a sentir-se capaz. Os 

sujeitos alunos da EJA, merecem que os professores construam novas práticas metodológicas, 

aulas dinâmicas e prazerosas, contextualizando o aprendizado do aluno, sempre que possível 

associando o conteúdo a realidade onde o mesmo está inserido. Só assim esses alunos sujeitos 

de direitos(a educação, dignidade, saúde, liberdade de expressão entre outros)  terá a 

oportunidade de desenvolver suas competências e habilidades dentro de um contexto onde a 

formação do individuo é considerada ao longo da vida. 
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