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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de pesquisa sobre o currículo na Educação de Jovens e 
Adultos como temática do projeto monográfico em desenvolvimento no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Sergipe. Interessa-nos investigar qual currículo escolar é efetivado na 
Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública e qual é a relação existente entre a vida dos 
jovens e adultos e o modelo de currículo efetivado. Ao investigar a existência ou não da relação entre 
o contexto cultural vivenciado pelos jovens e adultos e o currículo efetivado, acreditamos que será 
possível vislumbrar possíveis causas para as altas evasões constatadas no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos. Como metodologia de pesquisa nos utilizaremos da abordagem qualitativa por 
entendermos que ela nos possibilita analisar o fenômeno educativo, em suas múltiplas dimensões. Para 
a coleta de dados procederemos pela utilização de instrumentos de pesquisa como entrevistas, registro 
em diário de campo, leituras bibliográficas e análise documental. Em nossas primeiras incursões 
investigativas observa-se que a Educação de Jovens e Adultos não tem conseguido promover a 
integração do indivíduo ao contexto sócio-econômico vivenciado pelos seus sujeitos. Muitas vezes, a 
EJA, apresenta em sua organização curricular propostas que não atendem às necessidades dos 
educandos, não apresentando metodologias pedagógicas contextualizadas a diversidade cultural que 
compõe a EJA. Assim, uma das possíveis origens da evasão e ou do insucesso escolar dos educandos 
da EJA está no desestimulo provocado por uma proposta curricular que não atende às necessidades 
reais dos educandos. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to present a research proposal on the curriculum for the education of young people and 
adults as a theme of monographic project developing Pedagogy of Federal University of Sergipe. We 
are interested in investigating which school curriculum and consummated in the education of young 
people and adults in a public school, and what is the relationship between the lives of young people 
and adults, and the model curriculum consummated. To investigate the existence or not of the 
relationship between the cultural context experienced by young people and adults, and the curriculum 
Holguín, we believe that it will be possible to glimpse possible causes for the high avoidance observed 
under the education of young people and adults. As research methodology in use of the qualitative 
approach because we think that she allows us analyze the educational phenomenon, in its multiple 
dimensions. For data collection will proceed by the use of research tools such as interviews, record in 
field diary readings bibliographic and documentary analysis. On our first incursions investigative 

 



notes that the education of young people and adults have not been able to promote the integration of 
the individual to the socio-economic circumstances experienced by their subjects. Often, the adult 
education, has in its curriculum proposals that do not meet the needs of learners, not presenting 
teaching methodologies contextualized cultural diversity that makes up the EJA. Thus, one of the 
possible origins of dropout and failure at school or the students of adult education is the disincentive 
caused by a curriculum that does not meet the real needs of learners. 
Keywords: Youth and Adult Education, Curriculum, Cultural Diversity. 
 
 As propostas curriculares oferecidas a Educação de Jovens e Adultos, em muitas 

situações, não permitem uma orientação de ensino que promova a integração dos sujeitos ao 

âmbito social e educacional, ignorando aspectos da diversidade cultural que compõe a EJA. 

Desta maneira, é possível afirmar que as metodologias pedagógicas destinadas a essa 

modalidade educativa não contemplam novas exigências de formação, já que no atual 

momento, nas discussões sobre currículo evidencia-se tentativa de ultrapassar concepções de 

que os currículos escolares representam apenas uma seleção de conteúdos, disciplinas e 

conhecimentos. 

 O currículo não deve significar apenas a representação de uma estruturação de 

conteúdos e saberes, nem somente um processo resultante de lutas e relações de poder. 

Contudo, ele é também um instrumento determinante para a democratização do papel da 

educação; pois se torna um instrumento intencional, não inocente nem neutro, mas embasado 

por uma construção de identidades sociais e individuais. 

Conforme Apple (2005), o currículo: 

 

[...] é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, 
da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É 
produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas 
que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 2005, p. 59).  

 
Portanto, na definição desse autor, o currículo escolar evidencia uma relação, que nos 

parece intersticial, entre a sociedade, a escola e o ensinado nessa escola. 

No Brasil, alguns estudiosos têm se destacado ao discutir esse campo do saber e, 

dentre eles, Moreira e Silva contribuem significativamente para compreendermos o 

desenvolvimento das teorias do currículo. O currículo, para Moreira e Silva (2005): 

 

[...] sempre foi alvo da atenção de todos os que buscavam entender e 
organizar o processo educativo escolar. No entanto, foi somente no final do 
século XIX e no início deste, nos Estados Unidos, que um significativo 
número de educadores começou a tratar mais sistematicamente de problemas 
e questões curriculares, dando início a uma série de estudos e iniciativas que, 
em curto espaço de tempo, configuraram o surgimento de um novo campo 
(MOREIRA; SILVA, 2005, p.07). 



 
Como indicam os autores, as discussões relativas ao campo do currículo têm se 

desenvolvido significativamente nos últimos anos, ampliando o debate e problematizando 

concepções sobre o objeto de seus estudos, o currículo escolar. Para esses autores, o currículo 

é um “artefato social e cultural”. Como tal, “ele é colocado na moldura mais ampla de suas 

determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual” (MOREIRA; SILVA, 

2005, p. 07).  

Portanto, ao pensarmos o currículo escolar, não podemos prescindir de investigações 

que incidam sobre as políticas públicas de currículo, bem como de pesquisas que abordem a 

implementação das propostas nas escolas, objetivando conhecer a prática curricular 

desenvolvida.  

Nesse sentido, nossa pesquisa se propõe a identificar e analisar a organização 

curricular no ensino da Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública, atentando para 

a efetivação desse currículo; assim como também, nos interessa compreender qual a relação 

existente no processo ensino/aprendizagem com as experiências de vida dos alunos. 

Considera-se nesse estudo que, em sua maioria, a efetivação do currículo prescrito à Educação 

de Jovens e Adultos se constitui em ações educativas fundamentadas em um modelo 

curricular não condizente com as necessidades dos jovens e adultos, sendo esse um dos 

principais fatores que provoca o desestímulo por parte dos sujeitos da EJA e, 

conseqüentemente, a evasão. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamo-nos dos trabalhos de MOREIRA; 

SILVA (2005), DELEUZE (1995), GALLO (2003), GUATARI (1995) e OLIVEIRA (1999), 

bem como em outros autores que pesquisam a questão da organização e da prática pedagógica 

na Educação de Jovens e Adultos, que não discutam apenas como se dá o processo de 

estruturação do currículo, mas também que se volta para os resultados alcançados na 

efetivação do currículo proposto e contribuição de formação do educando. Além das leituras 

bibliográficas, nos utilizaremos do diário de campo, entrevistas e análise documental. 

Neste texto apresentamos, inicialmente, aspectos históricos da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. Na seqüência apresentamos uma reflexão sobre o currículo da EJA e as 

propostas curriculares para essa modalidade de ensino, bem como sobre, os possíveis fatores 

da evasão dos alunos na Educação De Jovens e Adultos, contemplando questões relativas à 

diversidade cultural. Nas considerações finais, materializadas frente à defesa de uma 

Educação para Jovens e Adultos, explicitaremos concepções a respeito de uma organização 



curricular que contextualize propostas de ensino ligadas às necessidades dos educando da 

EJA. 

 

Uma Breve Abordagem Sobre Os Aspectos Históricos Da Educação De Jovens e Adultos 
no Brasil 

 

No Brasil colônia a alfabetização dos adultos tem início como um processo de 

catequização dos indígenas, também com o objetivo instrumentalizar a população, ensinando 

a ler e a escrever. Essa concepção está referenciada na ideia de uma educação para a 

doutrinação religiosa, contribuindo para que os colonos pudessem ler o catecismo e 

cumprissem as ordens da corte; e mais tarde para que os trabalhadores cumprissem as tarefas 

exigidas pelo estado, como afirma EUGÊNIO (2004). 

 Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, ocorre uma fragilização e uma 

desorganização do ensino até então estabelecido. No Brasil império novas iniciativas dirigidas 

à educação de adultos e reformas educacionais preconizam a necessidade do ensino noturno 

para adultos analfabetos. Conforme PORCARO (2010), em 1876, foi feito então, um 

relatório, pelo ministro José Bento da Cunha Figueiredo, apontando a existência de 200 mil 

alunos freqüentes às aulas noturnas.  

 Durante muito tempo, portanto, as escolas noturnas eram a única forma de educação 

de adultos praticada no país. Segundo CUNHA (1999) apud PORCARO (2010), com o 

desenvolvimento industrial, no início do século XX, inicia-se um processo lento, mas 

crescente, de valorização da educação de adultos. Porém, essa preocupação trazia pontos de 

vista diferentes em relação à educação de adultos, quais sejam: a valorização do domínio da 

língua falada e escrita, visando o domínio das técnicas de produção; a aquisição da leitura e da 

escrita como instrumento da ascensão social; a alfabetização de adultos vista como meio de 

progresso do país; a valorização da alfabetização de adultos para ampliação da base de votos. 

 A consolidação de um sistema público de educação elementar no país constitui-se em 

meados da década de 30, em que se estabeleceu a criação de um Plano Nacional de Educação, 

que indicava pela primeira vez a educação de adultos como dever do Estado, incluindo em 

suas normas a oferta do ensino primário integral, gratuito e de freqüência obrigatória, 

extensiva para adultos. Segundo LOUREIRO (1996:30) apud EUGÊNIO (2004:29). 

 Conforme afirma LOPES e SOUSA (2009) a década de 40 é marcada por algumas 

iniciativas políticas e pedagógicas que ampliaram atenção à educação de jovens e adultos. 

Nesse sentido, algumas ações como a criação e a regulamentação do Fundo Nacional do 



Ensino Primário (FNEP); a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP); o 

surgimento das primeiras obras dedicadas ao ensino supletivo; o lançamento da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), e outros, foram desencadeadas.  Este conjunto 

de iniciativas permitiu que a educação de adultos se firmasse como uma questão nacional. 

 Em 1945, com o final da ditadura de Vargas, os movimentos internacionais e 

organizações como a UNESCO, exerceram influência positiva, reconhecendo os trabalhos que 

vinham sendo realizados no Brasil e estimulando a criação de programas nacionais de 

educação de adultos analfabetos. O objetivo não era apenas alfabetizar, mas aprofundar o 

trabalho educativo. Nessa época, o analfabetismo era visto como causa (e não como efeito) do 

escasso desenvolvimento brasileiro. Além disso, o adulto analfabeto era identificado como 

elemento incapaz e marginal psicológica e socialmente, submetido à menoridade econômica, 

política e jurídica, não podendo, então, votar ou ser votado segundo CUNHA (1999) apud 

PORCARO (2009).  

 Ainda segundo os dados trazidos por PORCARO (2009), a década de 50, 60, 70 e 80 

revela a intensificação de mobilizações para o desenvolvimento da educação para os adultos, 

como Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), que marcou uma nova 

etapa nas discussões sobre a educação de Adultos; Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, objetivando avaliar as ações realizadas na área e visando propor soluções adequadas 

para a questão, e que foram discutidas também as leis de diretrizes e bases da educação 

nacional. Com o golpe militar, em 1964, os movimentos de alfabetização de caráter popular 

que se preocupavam com a formação política dos cidadãos brasileiros foram reprimidos.  

 O projeto político do Brasil, passando de modelo agrícola e rural para um modelo 

industrial, gerou a necessidade de mão-de-obra qualificada e alfabetizada. Reabriu-se, então, a 

discussão sobre o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil. A década de 70, ainda sob 

a ditadura militar, marca o início das ações do Movimento Brasileiro de Alfabetização – o 

MOBRAL, que era um projeto para se acabar com o analfabetismo em apenas dez anos. 

 Um marco importante na história da EJA e no Brasil foi à implementação do ensino 

supletivo, em 1971. Um dos maiores objetivos era escolarizar um grande número de pessoas, 

satisfazendo às necessidades de um mercado de trabalho competitivo, mediante um baixo 

curto operacional, com exigências de escolarização cada vez maior. 

 

Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez 
na sua história um estatuto legal, sendo organizado em capítulo exclusivo da 
Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. O artigo 24 desta legislação 
estabelecia com função do supletivo suprir a escolarização regular para 



adolescentes e adultos que não a tenham conseguido ou concluído na idade 
própria. (Vieira, 2004, p. 40). 
 
 

 Nesse panorama de consolidação do ensino para jovens e adultos, conseguimos 

reconhecer os avanços no sentido de melhorar as condições da educação da educação de 

jovens e adultos no Brasil, que amparada por lei, tenta o reingresso do aluno ao sistema 

educacional; e essa implementação pode ser considerada um marco importante na história da 

EJA. Porém o sistema buscava por uma formação rápida, o que restringe o aluno a 

escolarização mínima, sem, contudo, possibilitar a transformação social da realidade vivida 

pelos jovens e adultos. 

 Segundo Lopes (2010), o sistema, centros de estudos supletivos, não requeria 

freqüência obrigatória e a avaliação era feita em dois módulos: uma interna ao final dos 

módulos e outra externa feita pelos sistemas educacionais. Contudo, a metodologia adotada 

gerou alguns problemas, tais como: o fato dos cursos não exigirem freqüência fez com que os 

índices de evasão fossem elevados, o atendimento individual impede a socialização do aluno 

com os demais colegas, a busca por uma formação rápida a fim de ingressar no mercado de 

trabalho, restringiu o prosseguimento do estudo à busca apenas da titulação sem o 

reconhecimento de que o conhecimento deve ser concomitante à diplomação como forma de 

possibilitar a formação básica e a continuidade da mesma em outros níveis de ensino. 

 Na visão de Haddad (1991, p.7) citado por Lopes e Souza (2010) “Os Centros de 

Estudos Supletivos não atingiram seus objetivos verdadeiros, pois, não receberam o apoio 

político nem os recursos financeiros suficientes para sua plena realização. Além disso, seus 

objetivos estavam voltados para os interesses das empresas privadas de educação”. 

Na década de 90 o desafio da EJA passou a ser o estabelecimento de uma política e de 

metodologias criativas. Com o objetivo de erradicar o analfabetismo durante o mandato de 

quatro anos do governo Lula, em 2003, o MEC anunciou que a alfabetização de jovens e 

adultos seria uma prioridade do novo governo federal, criando uma secretaria Extraordinária 

de Erradicação do Analfabetismo. 

 Alfabetização de Jovens e Adultos e formação de alfabetizadores são ações instituídas 

no programa “Brasil Alfabetizado”. Para os idealizadores do Brasil Alfabetizado, para tornar 

o processo de alfabetização participativo e democrático, é fundamental que o alfabetizador, 

antes de iniciar as atividades de ensino, conheça o grupo com o qual irá trabalhar. Esse 

conhecimento prévio pode ser pelo cadastro dos alunos e pelo diagnóstico inicial que deve 

servir de base para o planejamento das atividades. 



Nesse sentido, as políticas públicas precisam favorecer a organização de um currículo 

proposto que estabeleça uma relação com as experiências dos alunos; em um contexto 

nacional, local ou regional, com tanto que atenda os interesses da sociedade e/ou comunidade.    

 

O Currículo Proposto na EJA e a sua Aproximação com a Prática 

 Observações preliminares realizadas na Educação de Jovens e Adultos revelam que 

existe uma distância significativa entre o currículo desenvolvido e as reais necessidades dos 

alunos. Descontextualizado (a), limitado (a), fragmentado (a) são palavras que refletem 

aspectos da organização curricular e das práticas educativas desenvolvidas na EJA. Essas 

observações iniciais nos permitem questionar se o paradigma dominante que pressupõe a 

linearidade dos saberes também é desenvolvido na EJA. 

Esta organização, freqüentemente desvaloriza as singularidades dos alunos e a 

multiplicidade de conexões possíveis; como também se caracteriza por um processo de 

aprendizagem que não aceita ou não abre portas para as experiências e informações não 

formais ou do cotidiano trazidas pelos educandos. Em suma, se faz presente uma situação 

delicada enfrentada pelos professores, gerada entre o currículo prescrito e o currículo em 

ação. Muitos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos tentam não excluir as 

necessidades dos alunos e suas diferenças sócio-culturais promovendo a relação de um 

trabalho pedagógico coerente com a multiplicidade e os interesses dos alunos, mas essa 

situação nem sempre é possibilitada pelo que define o currículo prescrito. 

 Em muitas situações, a homogeneização da organização curricular prescrita e as ações 

pedagógicas que se utilizam de um modelo fixo, não privilegiam as características específicas 

dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Entendemos que é fundamental que os 

currículos escolares contemplem uma seleção de conteúdos e disciplinas e que se 

fundamentem em concepções de um ensino transversal e o mais próximo possível das 

realidades vividas pelos alunos. 

 Segundo OLIVEIRA (1999) a estrutura organizacional do currículo pode gerar um 

problema que separa a pessoa que vive e aprende no mundo daquela que deve aprender e 

apreender os conteúdos escolares. Ignora-se também a idade e as vivências sociais e culturais 

dos educandos, mantendo-se nestas propostas a lógica infantil dos currículos destinados às 

crianças que freqüentam a escola regular. Podemos identificar também um maior 

aligeiramento dos estudos sob a alegação de que os alunos da EJA não podem mais “perder” 

tempo por estarem em defasagem escolar.   



 Nesse sentido, segundo as concepções de Eugênio (2004), estudar e compreender um 

campo tão complexo como o da organização curricular requer que se investiguemos 

momentos históricos, socialmente datados e localizados onde as questões macro e também 

micro são postas pelos aspectos sociais. Entender o reflexo dessas questões, no que concerne 

as demandas sociais, no espaço escolar exige o entendimento de que atividades curriculares, 

tanto teóricas quanto práticas, não são isoláveis das lutas econômicas, políticas e ideológicas 

da sociedade como um todo. 

 Young (2000) apresenta duas concepções de currículo, nomeando-as “currículo como 

fato” e “currículo como prática”. Ao referir-se à concepção de currículo como fato, indica que 

o excesso de crítica ao currículo como elemento desumanizador e mistificador levou à 

compreensão de currículo somente como algo imposto à prática dos professores e alunos em 

sala de aula. O risco que corremos é o de negarmos a ação dos sujeitos na implementação do 

currículo supostamente imposto. Há que se considerar que professores e alunos vivenciam 

uma realidade social e cultural historicamente situada, com a qual interagem entre si e com 

outros artefatos culturais escolares e não escolares. 

A concepção de currículo como prática é entendida por Young como a investigação de 

práticas curriculares a partir apenas da sala de aula, o que também encobriria a necessária 

investigação das relações entre os elementos externos determinantes do currículo e da ação 

dos sujeitos no âmbito de suas intervenções e ações. 

A concepção do “currículo como fato” é enganadora de inúmeras maneiras. 
Apresenta o currículo como algo que tem vida própria e obscurece os 
contextos sociais em que se insere; ao mesmo tempo, apresenta o currículo 
como um dado – nem inteligível nem modificável. A concepção alternativa 
do “currículo como prática” pode ser igualmente enganadora. Em sua 
tentativa de trazer de volta os professores e os alunos ao currículo, nega sua 
realidade externa e dá ênfase excessiva a intenções e ações subjetivas de 
professores e alunos, como se eles não estivessem sempre agindo sobre um 
currículo que é em parte externo a eles e procedente deles (YOUNG, 2000, 
p. 43). 
 

Na perspectiva de que o currículo não é uma “coisa”, definido e imutável, bem como 

não é algo isento do contexto, de tal maneira que possa ser construído unicamente por 

professore e alunos, Young (2000) nos incita a avançarmos nas discussões e pensarmos que 

há elementos no mundo não escolar que os jovens experimentam e que em nada se relacionam 

com o que lhes oferece o currículo. Caberia aos curricularistas, professores, alunos, 

administradores, pais etc. estreitar o vínculo entre o experimentado por esses jovens no 

mundo não escolar e o desenvolvido como currículo na escola. 



Young (2000), a partir de Bernstein (1973), aponta para “o currículo como saber 

socialmente organizado”, na relação com três âmbitos significativos que considera como 

questões inter-relacionadas, “a estratificação do saber, a amplitude do âmbito de saber e as 

relações entre as áreas de saber” (YOUNG, 2000, p. 30). 

A primeira questão refere-se ao poder que alguns têm em definir o que é legítimo para 

ser ensinado, denotando o que Bernstein (1973) denominou como a estratificação do saber, ou 

seja, refere-se a uma questão de prestígio e também de propriedade.  Assim, ao definir-se o 

tipo de saber que deve ser ensinado, seja ele acadêmico ou profissionalizante, atribui-se um 

determinado valor à opção que se faz na seleção dos saberes a serem ensinados pela escola. Já 

a propriedade pode ser compreendida a partir do controle do acesso ao saber. Controle 

exercido pelas especializações profissionais e na desigual distribuição do saber a ser acessado 

ao se atribuírem valores diferenciados aos saberes ensinados em diferentes formações 

oferecidas. 

Uma segunda questão refere-se à restrição do acesso a algumas áreas do saber para 

alguns grupos sociais, por meio dos diferentes currículos oferecidos aos diferentes grupos 

sociais, impedindo que algumas camadas sociais estejam em condições de igualdade no 

acesso ao saber considerado “nobre”, dentro da estratificação dos saberes em curso na 

sociedade moderna. 

As relações entre as áreas do saber e aqueles que têm acesso a elas, conforme Young 

(2000), a partir de Bernstein (1973), também é uma expressão de poder. Observe-se o tempo e 

espaço de algumas áreas do saber nos currículos escolares em relação a outras, e veremos a 

dessimetria, as conectividades e os isolamentos. 

A reflexão sobre o caráter de estratificação do saber ensinado, portanto, nos incita a 

pensar o currículo na Educação de Jovens e Adultos numa relação mais complexa. Há que 

considerar-se que na EJA, uma desigual distribuição do saber acontece, pois os sujeitos que 

em situação de fragilidade social não acessaram a escola regular, ao retornarem à escola 

encontram uma proposta curricular que, possivelmente, apresenta um fragmento de saber aos 

educandos, sob o pretexto da redução temporal da escolarização. Assim, aliada às dificuldades 

do mundo do trabalho, a proposição de uma formação não condizente com suas necessidades 

e expectativas, contribui para a ocorrência da evasão escolar, reafirmando processos de 

exclusão vivenciados em outro momento de suas vidas. 

 

Currículo e Educação de Jovens e Adultos: algumas reflexões para continuar o diálogo 



  

 Este trabalho foi desenvolvido com base nas incursões investigativas de campo e 

fontes que tratam sobre a temática “evasão” escolar, especificamente na Educação de Jovens e 

Adultos. Nos sentimos desafiados a pensar e escrever sobre a temática diante dos elevados 

índices de evasão  na EJA, com especial interesse ao currículo efetivado e as práticas 

pedagógicas que não contribuem muito para a permanência desses sujeitos, e tão pouco para a 

formação.  

 Preocupações a problemática permeiam as discussões sobre a EJA, às quais nos 

somamos, questionando o aluno da Educação de Jovens e Adultos evade ou é “expulso” do 

ambiente escolar? Uma proposta curricular globalizada e transversal pode impedir ou 

amenizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos? A 

organização curricular da educação para esses educando segue um modelo arbóreo ou 

radicular de capilarização do conhecimento científico, e que deixa de dizer respeito à vida 

humana, passando a agir como um organismo autônomo e que possibilita o processo 

pedagógico passar pelo crivo de um rígido controle? Quais as ações que professores e 

educandos desenvolvem como forma de reafirmar ou resistir à proposta curricular que os 

orienta?  

Compreendemos com GALLO (2009), que o processo de formação do aluno deve 

estar materializado na instrumentalização de um currículo que forme um sujeito que participa 

ativamente da produção de pensamento da realidade, que consiga estabelecer formas de 

organização social por estar inserido em uma sociedade que é determinada por relações de 

classes. O pensamento de Deleuze, trazidos por Gallo, é de que estamos passando por um 

período de transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. “As instituições 

disciplinares fechadas, como a Família, a Escola e a Igreja dão lugar a sistemas abertos e mais 

sutis de controle social” (2009, p.7). Desse modo, sem o aparato institucional, o controle é 

feito de forma mais corriqueira, entrando mais na vida das pessoas, e de modo mais global e 

envolvente. No entanto, ele se torna mais invisível, menos perceptível e, portanto, na visão do 

autor, mais perigoso. 

As indagações sobre o currículo da EJA não se findam nos elementos que definem o 

que é posto e proposto no projeto pedagógico, no que se refere à seleção de conteúdos e 

disciplinas, mas também são questionáveis as intervenções didáticas e pedagógicas realizadas 

pelos “educadores”, já que é possível assumirem uma autonomia frente às propostas 

curriculares.  

Como afirmam CIVIATTA e RUMMERT (2010 p. 16): 



 

O currículo constitui uma elaboração complexa que incorpora as mais 
diversas dimensões das relações sociais subjacentes aos processos 
produtivos, à cultura, ao conhecimento e à organização do espaço-tempo da 
escola. Estas, por sua vez, expressam e incorporam valores e 
comportamentos cultivados e destinados politicamente aos sujeitos da 
educação. Assim sendo, sua compreensão só se efetiva na práxis, que não se 
coaduna com o trabalho prescrito. (CIVIATTA e RUMMERT, 2010 p. 16) 
 

 Ao analisarmos o cotidiano da escola, na Educação de Jovens e Adultos, foi possível 

perceber que o sistema escolar não é pensado em uma lógica de pluralidade de indicadores 

dos próprios sujeitos da EJA. Dessa forma, dificulta a compreensão da sua estrutura interna 

para lidar com as condições históricas, social e cultural desses alunos.   

 

Considerações Finais 

 

 A partir desse estudo sobre a organização curricular no ensino da Educação de Jovens 

e Adultos e diante do que foi exposto, foi possível refletir sobre alguns aspectos históricos da 

EJA no Brasil e o seu desenvolvimento, além de rever e refletir sobre a proposta curricular 

efetivada na modalidade de ensino e sua aproximação com as experiências de vida dos alunos; 

perpassando pela complexidade da evasão escolar, sendo esse um dos maiores problemas 

existente na EJA, já que podemos relacionar o mesmo a fatores preponderantes que são os 

sócio-econômicos, culturais, políticos e históricos, e que pode ser reconhecido, também, como 

resultado das propostas curriculares que desfavorecem e desestimulam os educandos da EJA. 

 Considera-se nessa perspectiva que o problema da evasão escolar compromete e 

inviabiliza o pleno desenvolvimento do papel pedagógico da escola, e com isso o domínio da 

leitura, da escrita e das capacidades cognitivas dos alunos para enfrentarem os problemas 

existentes na sociedade.   

Sendo assim, é primordial que o sistema público de ensino oferte uma educação de 

qualidade e formação específica aos professores dessa modalidade educativa, e que esses 

estejam capacitados para garantir de forma positiva e significativa o ensino, dando aos 

estudantes da EJA a oportunidade de se constituírem como cidadãos autônomos, críticos e 

conscientes, pois é possível materializar esses fatores a partir da elaboração e realização de 

uma proposta curricular contextualizada com as reais necessidades dos alunos. 
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