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EIXO TEMÁTICO: Currículo na Educação de Jovens e Adultos 

 

RESUMO 

Discorrer sobre a trajetória do currículo de Geografia na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) nos motiva a pensar também sobre o próprio processo de formação dessa 

modalidade de ensino ao longo do contexto educacional brasileiro. Em diferentes 

momentos esta foi alvo de ações governamentais e de iniciativas comunitárias voltadas a 

resolver o problema do baixo nível de escolarização da população brasileira jovem e 

adulta.  

A modalidade de ensino para Jovens e Adultos foi criada com o intuito de 

atender cidadãos que não tiveram a oportunidade por quaisquer motivos de concluir a 

educação básica. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Seção V, Art. 37 

de 1996, a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Isso impacta 

diretamente no processo histórico que possibilitou a constituição e consolidação da EJA 

como modalidade da educação básica através das políticas de currículo.   

O primeiro avanço significativo na história da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil foi a criação do Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado a partir da 

Constituição de 1934, durante a Era Vargas (1930 a 1945) onde fica assegurado no Art. 

149 o direito de todos a educação a nível nacional. Salientando Haddad e Di Pierro (2000) 

conclui 

  

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano 

Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo 

federal, determinando de maneira clara as esferas de competência da 

União, dos estados e municípios em matéria educacional: vinculou 

constitucionalmente uma receita para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do 

Estado para com a educação; estabeleceu uma série de medidas que 

vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor público 

a responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento da 

educação. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p.3). 
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Ao final da década de 1950 o então presidente da República do Brasil Juscelino 

Kubitscheck convocou educadores de todo o país a participarem do II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro. Em seu discurso Kubitscheck 

destaca que os alunos adultos que procuram o ensino noturno após um dia inteiro de 

trabalho buscam superar dificuldades e conquistar através dos estudos uma vida melhor. 

Vale ressaltar que neste momento tão fecundo para a educação de jovens e 

adultos uma personalidade se destaca virando referência nacional e internacional nesta 

modalidade de ensino, o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire (1921-1997). A 

partir de uma concepção educativa própria, que cruza a teoria social, o compromisso 

moral e a participação política, Freire buscava despertar a consciência crítica dos 

educandos, valorizando sua cultura, memórias, valores e saberes, negando à lógica de que 

era necessária a inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Buscava ainda 

fazê-los refletir sobre o seu lugar numa sociedade marcada por uma profunda 

desigualdade social agravada pela má distribuição de renda. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, marcada por avanços e 

retrocessos, passaria por uma provação: a Ditadura Militar, instaurada em março de 1964. 

As práticas educativas libertadoras implementadas por Paulo Freire foram vistas como 

ameaças à manutenção da ordem no país, sendo que este passa a ser julgado como um 

subversivo e, portanto, perseguido pelo regime militar culminando no seu exílio. 

Durante o regime militar, especificamente no ano de 1967, surge o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) criado pela Lei n° 5.379, contrapondo-se ao 

modelo de Paulo Freire. O MOBRAL, de cunho assistencialista e conservador, propunha 

a alfabetização funcional de jovens e adultos sem alterar a estrutura organizacional da 

educação no país. Buscava-se apenas ensinar a ler, a escrever e executar cálculos básicos 

da matemática. 

Avançando no percurso histórico brasileiro poucas iniciativas foram tomadas a 

fim de resolver ou amenizar os problemas educacionais daqueles que não puderam 

concluir seus estudos em tempo normal. Nos dois mandatos do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 2010) diversos programas foram criados para atender 

a modalidade EJA. Como bem destaca Di Pierro (2010) 

 
O Programa Brasil Alfabetizado, coordenado pela Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da 

Educação (MEC); o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

PROJOVEM, gerido pela Secretaria Nacional de Juventude; o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

mantido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

MEC; o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e o Exame 

Nacional de Certificação de Competências, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). (DI PIERRO, 

2010, p. 946).  
 

Em suma, as leis envolvendo a Educação de Jovens e adultos ora avançam, ora 

retrocedem. Mantem-se o mesmo olhar de que esta modalidade de ensino tem caráter 

compensatório, que funciona como simples emissora de certificados melhorando índices 

educacionais sem representar, na prática avanços qualitativos para a formação dos 

sujeitos, libertando-os das armadilhas impostas pelo modelo capitalista perverso. 
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 As dificuldades e desafios encontrados no processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia na EJA são inúmeras. O público atendido por esta modalidade é bastante 

heterogêneo, tanto em faixa etária quanto em aspectos culturais, sociais e econômicos. 

Diante disto, as metodologias pedagógicas devem apresentar características próprias para 

atender as expectativas dos discentes sendo, portanto, necessário que os professores que 

atuam neste segmento tenham formação e capacitação específicas.  

O trabalho docente na EJA exige que o professor adote uma prática pedagógica 

que responda às necessidades dos estudantes, estabelecendo uma relação entre os 

conteúdos trabalhados e o uso que farão deles posteriormente. O professor deve 

estabelecer estratégias que possam despertar no estudante o interesse pelo conteúdo 

disciplinar de forma que este venha se tornar um conhecimento relevante para a sua vida.  

Para que se alcance este nível de atuação no processo ensino aprendizagem o 

docente da Educação de Jovens e Adultos deve assumir o desafio e responsabilidade em 

transformar sua prática pedagógica, como bem destaca FREIRE (1997) 

 

Assim o que compete ao educador é praticar um método crítico de 

educação de adultos que dê ao aluno a oportunidade de alcançar a 

consciência crítica instruída de si e do mundo. Nestas condições ele 

descobrirá as causas de seu atraso cultural e material e as exprimirá 

segundo o grau de consciência máxima possível em sua situação. 

(FREIRE, 1997, p.64). 

 

 

A partir de leituras, discussões e reflexões acerca da prática docente surgiu a 

necessidade de analisar as diferentes propostas curriculares bem como o processo 

histórico de formação da EJA no contexto brasileiro e goiano para assim apontar avanços 

e retrocessos que foram constituídos nos últimos vinte anos. É também objetivo desta 

pesquisa compreender os fatores de resistência por parte dos professores da Rede Estadual 

de Ensino de Goiás em seguir as diretrizes do currículo.  

Para atender aos objetivos da pesquisa serão utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa teórica sobre o currículo de Geografia e o 

trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos, pesquisa documental com coleta de 

dados em órgãos públicos (Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás 

e Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Catalão) e pesquisa de campo 

com aplicação de questionários e entrevistas aos professores que atuam nas quatro 

unidades escolares da cidade de Catalão que oferecem a modalidade EJA, nos ensinos 

fundamental e médio. 

Trabalhar com esta temática não é algo simples já que a EJA, muitas vezes, é 

vista somente como reposição de conteúdos compensatórios ou de habilidades não 

consolidadas onde os discentes que atuam no espaço-tempo são trabalhadores, inseridos 

ou não no mercado de trabalho. Estes procuram através da escola a concretização de 

sonhos, o certificado de conclusão de uma etapa do ensino, a socialização, a busca pelo 

“tempo perdido”. 

Ao pensar nas políticas de currículo de Geografia na EJA, Santos (2008) destaca 

que estas nos possibilitam o levantamento e o exame das concepções, intencionalidades 

e ações que têm marcado o ensino/aprendizagem de geografia na EJA. Estas propostas 

difundem discursos vigentes no país que criam verdades ao oficializarem saberes e 

legitimarem posturas. 
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A Educação é um direito fundamental que cada indivíduo deve ter. É de extrema 

importância ressaltá-la como fonte transformadora do mundo, uma vez que a mesma pode 

proporcionar qualidade de vida melhor e emancipação humana. A educação torna-se 

importante porque nos impulsiona a ir em busca de novos conhecimentos e compreender 

os processos no mundo em suas determinadas instâncias social, cultural, econômica, 

política, ambiental, dentre outras.  

 Sendo assim esta pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender os 

desafios da adequação do currículo de Geografia na Educação de Jovens e Adultos. A 

ciência geográfica deve estimular os discentes a fazer uma leitura crítica da relação 

sociedade-natureza. Os conteúdos trabalhados e as metodologias de ensino precisam estar 

relacionados ao cotidiano dos estudantes para que se tornem significativos e, neste 

sentido, contribuírem na formação de cidadãos críticos, conscientes e participativos 

diante da realidade.  

Os docentes que atuam na EJA, principalmente os professores, reconhecem a 

carência de materiais didáticos específicos para atender as necessidades deste público tão 

heterogêneo. O uso do livro didático que poderia ser um instrumento no processo ensino 

aprendizagem nem sempre está adequado às exigências do currículo. 

Ressalta-se ainda que ensinar Geografia na modalidade EJA é um desafio, uma 

vez que a mesma é um saber que tem por objetivo contribuir no curto prazo para formação 

crítica destes alunos que muitas vezes são levados a desacreditar na escola como uma 

instituição emancipadora, pois os mesmos chegam desmotivados e muitas vezes 

alienados a apenas qualificar-se para atender as necessidades do capital. E cabe à 

Geografia, como dito anteriormente, a função de despertar o aluno a fazer uma crítica da 

realidade vivenciada. 
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