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EIXO TEMÁTICO 1: O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

  

CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Este artigo aborda essencialmente sobre elaboração e implementação da proposta curricular da 

Educação de Jovens e Adultos da cidade de Serra do Ramalho – Bahia, que tem como principal 

objetivo elucidar os aspectos teóricos metodológicos pautado nos princípios e concepções 

freirianos, ressaltando os contextos social e cultural dos sujeitos (educandos) desta importante 

modalidade educacional. Neste entendimento, abordaremos algumas categorias teóricas fundante 

na compreensão da temática estudada, sendo elas: Currículo: Macedo (2013), Arroyo (1999), 

Silva (1996), Educação de Jovens e adultos (EJA): BRASIL (1988), Freire (1981, 2095), Araújo 

(2016), Miranda (2010). Tais categorias elencados são base para tessitura da discussão sobre a 

construção de políticas e construção de currículo capaz de atender a especificidade da educação 

de jovens e adultos de Serra do Ramalho. 

 

Introdução 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: currículo se forja 

na nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 

identidade. (SILVA, 2003, p. 150) 
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No entendimento de Soares (2001) afirma que “pensar um currículo para a EJA é 

necessário fazer as seguintes perguntas: “quais são os valores e os conhecimentos da cultura 

pública atual que merecem ser trabalhados na escola? Como identificá-lo e quem os define?” 

Destarte, a proposta de pedagógica de Educação de Jovens e Adultos do município de 

Serra do Ramalho está pautada nos princípios da Pedagogia Freiriana por compreender que ela 

é a que mais se aproxima da nossa realidade a nível local e regional nos aspectos sociais, 

culturais e ambientais, visando dessa maneira à superação do currículo tradicional, alienante, 

fragmentado e descontextualizado. Assim, a proposta adotada para os níveis fundamental I e II 

ocorrerá através dos EIXOS FORMATIVOS/ TEMAS GERADORES, com a organização 

das áreas do conhecimento a partir da realidade do município de Serra do Ramalho, 

considerando os seguintes aspectos: os saberes e fazeres dos sujeitos; articulação dos 

conhecimentos com seus sentidos e significados; articulação entre a teoria e a prática e a 

identidade sociocultural dos sujeitos. 

Metodologia e abordagem 

Para melhor compreender a proposta de implementação do currículo por eixo formativo na 

educação de jovens e adultos na rede de educação do município de Serra do Ramalho - Bahia, 

quando realizamos encontros presenciais com professores e professoras da EJA, aplicamos 

questionários para com 30 (trinta) com estes professores, visitas pedagógicas, bem como 

utilizamos como abordagem a revisão de bibliográfica.    

Estrutura do trabalho 

 De forma organizacional este artigo está divido em seções que dialogam entre sim, sendo elas: 

introdução, referencial teórico, considerações finais e referências. Na primeira seção ou parte 

deste artigo tratamos do contexto histórico da educação de jovens e adultos (EJA) do campo no 

Brasil, traçando um breve panorama das políticas educacionais já instituídas no país. Na segunda 

seção realizamos algumas reflexões o currículo formativo na EJA, ressaltando as contribuições 

de Arroyo, Freire, Macedo e Silva no tocante aos aspectos teóricos e metodológicos do currículo 

na Educação de Jovens e adultos. 

Considerações finais 

Destacamos aqui neste trabalho algumas considerações e também como forma de contribuição, 

apontamos indicativos de formação para os docentes da e para a EJA, sendo eles contemplados, 

ainda, com momentos de reflexão de suas ações com relação às diferenças socioculturais dos 

alunos, comportando-se, portanto, como pesquisador na e para suas ações, especificamente na 

EJA. Percebemos a necessidade de ações docentes pautadas numa dimensão crítico-reflexiva do 

professor, com vista à compreensão e reconhecimento de que as aprendizagens dos jovens e 



adultos estão vinculadas às necessidades de cada sujeito de se identificar, nas suas singularidades, 

nas suas diferenças. 
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