
1 

 

 
 
 
 
 

O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕESi 

 
Carla Patrícia Monteiro Ribeiroii  
 
Eixo: 2. Educação, Sociedade e Práticas Educativas 

 
 
Resumo 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) visa atender pessoas que não tiveram acesso ou 
progressão no ensino regular na idade apropriada. Planejar e refletir sobre o currículo 
para a EJA é um dos desafios para a consolidação de uma prática efetiva e democrática. 
Assim, o presente artigo teórico objetiva apresentar um breve relato do contexto da 
Educação de Jovens e Adultos no cenário educacional brasileiro. Para isso, foram 
analisados documentos educacionais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN nº 9394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 
Educação de Jovens e Adultos. O estudo aponta um avanço nas concepções de currículo 
presentes na legislação educacional. No entanto, esse avanço não efetiva na prática 
escolar. 
 
Palavras-chave: Currículo, Educação de Jovens e Adultos, Proposta Curricular. 
 
Abstract 
 
The Youth and Adults (EJA) aims to meet people who do not have access or 
progression in age-appropriate regular education. Plan and reflect on the curriculum for 
adult education is one of the challenges for the consolidation of a democratic and 
effective practice. Thus, this theoretical article aims to present a brief account of the 
context of Youth and Adults in the Brazilian educational scenario. For this, we analyzed 
educational documents such as the Law of Guidelines and Bases of National Education 
(LDBEN No 9394/96) and the National Curriculum Guidelines (DCN) for Youth and 
Adults. The study shows an improvement in the present conceptions of curriculum in 
educational legislation. However, this advance is not effective in school practice. 
 
Keywords: Curriculum, Youth and Adult Education, Curriculum Proposal. 
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1 A Educação de Jovens e Adultos 

 

A EJA por diversas vezes foi entendida pelos governantes numa perspectiva de 

campanhas de combate ao analfabetismo, como desatrelada do sistema educacional e 

numa ideia de voluntariado. Além dessa postura soma-se a negação, por parte da escola 

pública, da competência para ensinar e possibilitar o acesso ao conhecimento dessa 

parcela da população por ela atendida. Tais fatores trazem como consequência o 

desestímulo por parte de educandos, resultando em abandono dos estudos por um 

enorme contingente jovem na escola regular, conforme aponta Soares (1999).  

Somente com a LDBEN nº 9394/96 é que se faz referência sobre a EJA no Título III, 

artigos 4º e 5º, trazendo um significativo ganho à educação de adultos, 

institucionalizando esta modalidade de ensino (BRASIL, 1996). Essa integração ao 

sistema educacional traz à tona o sentimento de dívida social, e na tentativa de reparar 

esses desníveis surge e necessidade de investimento pedagógico na referida modalidade. 

Daí a reorganização curricular através das DCN para a implementação da política 

educacional para adultos e jovens trabalhadores. 

A EJA hoje tem se constituído como um campo de práticas e de reflexão que visa o 

desenvolvimento integral dos sujeitos sociais matriculados nessa modalidade de ensino, 

considerando obrigatoriamente as suas particularidades de faixa etária e de população 

que ficou fora da escola. Entendida como parte integrante do sistema educacional, a 

EJA ganha força no campo dos estudos acadêmicos, através das linhas de pesquisa que 

englobam esse tema nos cursos de pós-graduação e debates nos encontros nacionais de 

educação. Segundo Soares (1999), embora haja um crescimento no campo das pesquisas 

voltadas para a EJA, algumas carências são identificadas, deixando lacunas nesse 

campo investigativo. São elas: “[...] a necessidade de se estabelecer um perfil do aluno, 

a tomada da realidade em que está inserido como o ponto de partida das ações 

pedagógicas, o repensar os currículos com metodologias e materiais didáticos 

adequados às suas necessidades e a formação de professores condizentes com a 



3 

 

especificidade da EJA” (SOARES, 1999, p. 23). Corroborando, Haddad (2000), 

identifica a ausência de estudos sobre currículo voltados para esse tipo de ensino.  

É notório que as práticas curriculares merecem uma atenção especial, tendo em vista 

que refletem os princípios e as concepções de educação e suas necessidades. A partir do 

olhar para o currículo e do fazer pedagógico é possível identificar aspectos relevantes de 

investigação. Entendemos que o currículo percorre todas as relações existentes 

possíveis, previsíveis ou não, da relação escolar. E na Educação de Jovens e Adultos 

essa relação é fortalecida a partir do momento que não se nega as experiências dos 

educandos, suas histórias de vida, numa perspectiva de um currículo transformador.  

 

O que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que ele 
traz para a relação. A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e 
às vezes mais radicalmente, todo o processo educacional; influencia os 
métodos de ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e do 
currículo (THOMPSON, 2002, p.13). 

 

É esse contexto da EJA, rico de diversidade, experiências e histórias de vida que 

favorece e amplia as possibilidades de articulação com o saber. Como pensar em um 

currículo que valoriza e dinamiza esse contexto? Quais os pressupostos contidos na 

legislação educacional que reorientam a proposta curricular para a EJA? São algumas 

questões norteadoras que estimulam esse estudo. Nesse sentido, este artigo pretende 

analisar a proposta curricular para a EJA, a partir da LDBEN e das DCN bem como de 

produções acadêmicas sobre o tema. Trata-se, portanto, de um artigo de cunho teórico 

em que são apresentados os seguintes eixos temáticos: Um Breve Panorama sobre a 

EJA, Algumas Concepções sobre o Currículo, Legislação Educacional e a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Para iniciarmos a discussão, propusemos contextualizar essa modalidade de ensino 

tendo em vista que se faz necessário identificá-la no cenário educacional brasileiro. 

2 Um Breve Panorama sobre a EJA  

No Brasil a EJA é marcada por políticas educacionais que ao longo do tempo foram 

postas em prática com objetivos próprios na tentativa de atender aos princípios da 

legislação educacional. Conforme Haddad (1993), a primeira constituição brasileira, de 

1824 garantia um ensino para todos os cidadãos como um dos princípios. Na prática 
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isso não se efetivou, sendo necessário questionar quem era considerado cidadão no 

contexto da época. Porém, a primeira constituição foi fundamental para a educação, 

porque a partir dela se implantou os ideais de ensino para todos, que foram reafirmadas 

nas constituições posteriores, bem como nos documentos oficiais.  

Devido ao início do processo de industrialização e a acelerada urbanização no Brasil, 

aliado também aos baixos índices de alfabetização em relação aos outros países da 

América foram gerados como forma de suprir essas necessidades programas 

educacionais. Com a ausência de incentivo político e financeiro ocorreu a 

municipalização do atendimento aos jovens e adultos. Contudo, na maioria dos casos, 

muitos municípios não tinham o preparo gerencial, técnico, nem mesmo financeiro para 

arcar com tal situação (HADDAD E PIERRO, 1993).  

Com a LDBEN/96, a inclusão da EJA como modalidade educacional e a redução na 

idade para os exames supletivos fixadas em 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 

anos para o Ensino Médio, possibilitava o ensino supletivo aos alunos do ensino regular. 

A LDBEN/96 também favoreceu a discussão para a criação de um Plano Nacional de 

Educação (PNE) com duração de dez anos com propostas somadas às do II Congresso 

Nacional de Educaçãoiii e posteriormente transformadas em projetos de lei. Tais 

propostas direcionavam o olhar para a Educação de Jovens e Adultos, considerando 

alguns elementos chaves como o resgate da dívida social representada pelo 

analfabetismo, o treinamento de jovens e adultos para o mercado de trabalho e a criação 

de oportunidades de educação permanente. O reconhecimento da EJA como modalidade 

de Educação Básica proposto pela referida lei ainda não se traduz no plano político 

concreto. Embora dados apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) apontem 

para a ampliação do atendimento e para aumentos no orçamento do MEC para EJA, a 

atuação do governo ainda prevalece considerando seus esforços na criação e 

implementação de programas. Essa constatação aponta para o fato de que não há 

políticas que superem tais ações do governo e que se torna necessário implementá-las a 

partir de objetivos e critérios que resultem efetivamente em políticas de Estado. A partir 

daí, é notório que estão longe de ser atingidos objetivos como a superação de déficits 

quantitativos e qualitativos da EJA nas redes públicas. Neste sentido, pode-se traduzir a 

posição atual da educação de jovens e adultos como um conjunto de propostas tratadas 

de forma secundária, com ações descontínuas. Haddad e Di Pierro (2000) trazem que o 

analfabetismo funcional é um fenômeno recorrente em todas as faixas etárias. O nível 
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de escolaridade e de aprendizagem da população que frequenta a EJA ainda é inferior à 

necessária para que se desenvolvam habilidades para a alfabetização, mesmo que na 

década de 90 tenha ocorrido uma presença maior de jovens em escolas destinadas aos 

adultos. O que nos remete a vislumbrar um cenário em que a preocupação com o 

quantitativo supera a qualidade do ensino oferecido. Conforme Rummert e Ventura 

(2007) o resultado das ações para a EJA foi a implantação de uma política educacional 

com caráter pulverizador e compensatório, de modo que as estatísticas apresentadas 

prevaleciam sobre a qualidade da educação oferecida. Além da redução das idades 

mínimas para o ingresso ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio que impediram que 

a EJA atinja seu público alvo.  

O caráter de campanha dos programas criados pelo governo desconfigura a proposta de 

uma modalidade que tem em sua essência características próprias e subjetivas. Tais 

ações desvinculadas da Educação Básica não contribuíam para o princípio de educação 

permanente e inserção no mercado de trabalho.  

A ampliação do acesso dos Jovens e Adultos às escolas públicas tem sido crescente nas 

estatísticas. Porém a preocupação com a permanência desse público em sala e o 

currículo que norteia as ações e relações entre esses sujeitos e o saber é emergente, uma 

vez que os aspectos qualitativos da Educação de Jovens e Adultos devem ser repensados 

e valorizados para que haja práticas efetivas e não ilusórias de educação. Discutir as 

concepções de currículo, tendo em vista a demanda da EJA e seus os princípios é o que 

se propõe a seguir. 

3 Algumas Concepções sobre o Currículo 

As discussões sobre Currículo, seu conceito e sua funcionalidade, vem ganhando força 

nos debates educacionais. A partir de estudos baseados em Apple (1982), Moreira 

(1999), Silva (2000) este conceito tem seu significado ampliado. É através do Currículo 

que se realizam basicamente as funções da escola como instituição formadora. Atuando 

muitas vezes sem ter plena consciência disso, os professores conferem vida e 

significado ao currículo que cotidianamente é moldado e posto em prática em seu fazer 

pedagógico. Conforme Moreira e Silva (1999), o Currículo tem um amplo sentido e 

significado se entendido como espaço de transformação. 

O currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e passivamente 
absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá 
cultura. O currículo é, assim, um terreno de produção e de política 
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cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-
prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão 
(Ibdem, p. 23). 

 

Há um rompimento da concepção de currículo como mero documento imposto em favor 

de uma concepção de currículo flexível como espaço para a construção de 

conhecimentos. O rompimento dessa visão tradicional do currículo traz consigo uma 

reflexão crítica sobre as relações que o permeiam, sobre a quem este serve e por quem é 

construído, assim como qual a participação dos sujeitos nessa construção. 

 
Na elaboração do currículo, não se pode ignorar que os conhecimentos 
produzidos pela sociedade são privatizados, transformados em 
mercadorias e distribuídos de forma desigual, segundo as necessidades 
e os interesses dominantes. Verifica-se, assim, a permanente dualidade 
imposta pelo modo de produção capitalista, entre o trabalho e a 
ciência; essa última concebida como força produtiva, transformada em 
propriedade privada pelo capital (CIAVATTA e RUMMERT, 2010, 
p.461). 
 
 

Para Apple (1999), um dos sentidos atribuídos ao currículo é que este pode ser pensado como 

um programa ou cursos de estudos ou como um ambiente simbólico, material e humano que é 

constantemente reconstruído. Resulta também em um planejamento que envolve desde aspectos 

técnicos ao ético e político e ainda ao nível pessoal e social, não devendo ser visto como um 

simples documento que relaciona os conhecimentos previstos ou determinados.  

Nessa perspectiva, o conceito de currículo sofre uma variação de significados, uma vez 

que os sujeitos assumem posturas diferenciadas diante de tais concepções. Esse 

entendimento de currículo como um ambiente simbólico nos permite vê-lo como um 

espaço que envolve aspectos relativos a conhecimento e cultura e direciona nosso olhar 

para o fato de que conhecimento é poder e que as relações de poder se manifestam 

dentro e fora da escola, conforme Apple (1999). Esse movimento do currículo ocorre 

em todos os níveis do ensino e nas modalidades de ensino como na EJA. 

O conceito de currículo, segundo Sacristán (2000), caracteriza-se como um processo de 

construção, implantação, concretização e expressão de determinadas práticas 

pedagógicas e em sua própria avaliação, como resultado das diversas intervenções. Faz-

se necessário entender que o currículo se estabelece numa relação dinâmica a partir do 

olhar do outro e de si próprio. E que, nesse contexto, o aluno tem a possibilidade de 
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construir e reconstruir o seu conhecimento através de suas histórias e experiências de 

vida. 

Enxergar a importância dos sujeitos no processo de implantação do currículo é, além de 

perceber a importância destes nessa relação, fornecer espaços de debate e discussões em 

que os sujeito refaçam seus próprios currículos. A exemplo disso, quando o professor 

analisa e critica os próprios livros didáticos e outros materiais para ser utilizado em sala, 

e até mesmo sugere um tema a ser trabalhado, ele se posiciona diante de um concepção 

de currículo construída por ele através de suas experiências de vida nas diferentes 

dimensões.  

4 Legislação Educacional e a Educação de Jovens e Adultos 

4.1 A LDB e sua contribuição para a Educação de Jovens e Adultos 

O Título V, Capítulo II, Seção V da LDBEN/96, trata da Educação de Jovens e Adultos. 

Conforme o artigo 37 da referida lei, a necessidade de ampliação de vagas e de acesso 

para os Jovens e Adultos é estabelecida, conforme citação abaixo: 

Art. 37 - 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. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e 
trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL,1996). 
 

A partir daí, as discussões em torno das especificidades da Educação de Jovens e 

Adultos tornam-se crescentes, inicialmente com a preocupação da oferta de educação 

para os indivíduos que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos na idade 

própria, culminando com o surgimento de programas suplementares na tentativa de dar 

conta desse contingente de Jovens e Adultos e de reduzir as taxas de analfabetismo no 

país. 

No entanto, os dados não trouxeram efetiva confirmação dos resultados propostos. 

Alguns dos motivos apresentados pelo abandono foram: a incompatibilidade do horário 

das aulas com o horário de trabalho, a falta de interesse em fazer o curso, dificuldade de 

acompanhar o curso e a inexistência deste próximo a residência. Além do acesso desse 

público às salas de aula através de vagas nas escolas, a LDBEN/96 enfatiza a 
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permanência desses alunos no ambiente escolar, mediante ações integradas e 

complementares.  

O que de fato se concretiza é a criação de inúmeros programas educacionais no sentido 

de suprir as necessidades de acesso na tentativa de reduzir o analfabetismo no país. No 

entanto, há uma preocupação com o contingente de analfabetos, mas não com suas 

necessidades educacionais, com estudos sobre suas especificidades. Outra preocupação 

é a falta de qualificação dos alfabetizadores que atuam no programa de EJA, sendo este 

outro fator que também contribui para a sua ineficácia.  

Paralelamente ao acesso às escolas, o parágrafo 1º da LDBEN/96 ressalta que devem 

existir “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames” 

(BRASIL,1996). Por se tratar de um público que apresenta características peculiares, é 

necessário que a abordagem metodológica se adeque às suas especificidades, assim 

como os conhecimentos que perpassam por toda a grade curricular, com uma proposta 

que atenda a essas demandas e permita uma reflexão do ponto de vista crítico. 

 

A grande contribuição que a LDBEN/96 traz para a Educação de Jovens e Adultos está 

na inserção dessa modalidade de ensino para a Educação Básica porque posiciona a EJA 

e define seus princípios inseridos no plano oficial. A ampliação de vagas para esse 

público bem como o princípio de educação permanente e a formação para o mercado de 

trabalho trazem uma valorização para os alunos desta modalidade, uma vez que se 

encontram inseridos nesse contexto. Entretanto, há de se rever como esses princípios 

estão sendo colocados em prática, articulando a legislação à proposta curricular 

orientada e ainda a sua prática efetiva. Para entender a proposta curricular baseada nos 

princípios da EJA apontados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, 

apresentamos essa discussão. 

4.2 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos 

Ao definir Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, se pensou em 

definir a EJA como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas 

e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. Esse modelo é baseado 
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no princípio de educação permanente, dirigida às necessidades da sociedade moderna e 

na necessidade de desenvolvimento profissional, distinta da formação geral. Além disso, 

traz aspectos relevantes para a formação dos docentes em qualquer nível ou modalidade, 

tendo por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 2002). 

A formação de profissionais da educação ganha ênfase nas DCN para a EJA, visando 

atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase de desenvolvimento do educando. Essas apontam a necessidade de 

formação docente voltada para esta modalidade de ensino, que deve incluir além das 

exigências formativas básicas para todo professor, aquelas relativas à complexidade 

particular desta modalidade. Assim, o docente deve estar preparado para interagir com 

esse público, estabelecendo uma relação de diálogo nas suas práticas.  

Outro princípio para uma reestruturação curricular da Educação de Jovens e Adultos é a 

contextualização que se refere à articulação dos conhecimentos com suas vivências em 

seus devidos tempos e espaços. Faz-se necessário que se considere a heterogeneidade do 

público da EJA, entendendo que existem múltiplas experiências de trabalho, de vida e 

de situação social, compreendidas as práticas culturais e valores já constituídos. 

Diante dos princípios metodológicos básicos que determinam as DCN para a EJA, o 

diálogo, a contextualização e a flexibilidade se articulam com o trabalho. A relação dos 

conteúdos curriculares com o trabalho e com a vivência dos educandos é condição sine 

qua non para a expectativa da melhoria de vida. Daí o projeto pedagógico e a 

preparação dos docentes devem considerar, sob a ótica da contextualização, o trabalho e 

seus processos e produtos desde a mais simples mercadoria até os seus significados na 

construção da vida coletiva. É esta uma das funções da escola democrática que está 

acentuada nos princípios de igualdade e liberdade, se constituindo em direito do cidadão 

e dever do Estado.  

Dentre as várias contribuições para a EJA, as DCN sugerem a articulação entre o 

diálogo, a contextualização como eixo norteador para as experiências dos jovens e 

adultos e o conhecimento, bem como a articulação de conteúdos curriculares com o 

trabalho na perspectiva de uma formação que o insira no mundo do trabalho, 

devolvendo a este a sua cidadania. É relevante entender que o currículo deve ser um 
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espaço de construção dessas identidades e que os sujeitos envolvidos tem a 

possibilidade de reconstruir seu próprio currículo. 

Algumas Considerações 

As contribuições da LDB para a EJA são pertinentes para uma proposta curricular em 

que o educando sinta-se participante da construção de seu conhecimento. É importante 

levar em consideração que para que esses princípios sejam relacionados e trabalhados 

em sala de aula, os docentes, além de ter o conhecimento necessário sobre esses marcos 

legais, devem ter o interesse de investigar e conhecer seus alunos e o contexto em que 

vivem para que a partir daí desenvolvam projetos pedagógicos relevantes para suas 

vidas e para as vidas de outras pessoas. 

A perspectiva para EJA diante da LDB e das DCN são animadoras no que se refere aos 

princípios e concepções de uma educação que transforma e que dá espaço para os 

sujeitos. Porém, como vimos nesse artigo, a prática e as ações para possibilitar tais 

princípios ainda requerem uma valorização maior dessa modalidade através de 

investimentos na formação de professores, no material didático e no repensar do 

currículo praticado. 

Apple (1982) formula críticas ao currículo e ao seu papel ideológico, retoma os 

conceitos de hegemonia e tradição seletiva e elabora uma análise crítica sobre o campo 

do currículo. Conceitos como classe social e dominação são ressignificados e a análise 

entre educação e economia, economia e cultura e, principalmente, entre a forma 

econômica e a forma de organização das escolas e do currículo são vistas como relações 

complexas. Para este autor não se pode estabelecer uma relação direta e reprodutivista 

entre as formas políticas e econômicas da sociedade e o campo da educação, nem 

transpor as relações de produção capitalista de forma direta para as relações escolares. 

Daí ser necessário refletir sobre o currículo para além do que se aprende ou do que se 

ensina, questionar e identificar as relações que são construídas.  

Tanto a LDBEN como as DCN apontam para um espaço em que as relações sejam 

construídas e que os sujeitos sintam-se integrantes e construtores desse currículo, numa 

perspectiva transformadora. Essa reflexão sugere do professor uma postura crítica e 

reflexiva atrelada a um conjunto de ações para problematizar o currículo. Segundo 
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Apple (1986), o currículo numa perspectiva transformadora e crítica se desenvolve a 

partir da interpretação e dos reflexos sociais.  

Além disso, a transformação no âmbito escolar depende de uma série de fatores como a 

formação básica e continuada dos docentes, a valorização profissional, políticas 

públicas que atendam e legitimem esta modalidade de ensino para sua eficácia. Faz-se 

necessário uma postura crítica diante da pluralidade de concepções que circulam entre 

nós, para que possamos refletir sobre a nossa prática educadora e decidir que rumo 

tomar na construção de um currículo em que os sujeitos sejam participantes ativos desse 

processo. 
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