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Resumo: A Educação de Jovens e adultos (EJA) é uma necessidade que surge, à medida que a sociedade se desenvolv
programas, dentre eles, os Centros de Referencia (CR). Diante destas propostas surge a necessidade de discutir como o
pesquisa, demonstrando que a proposta é válida, embora o tempo seja exíguo para atender aos atuais pressupostos de u
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Abstract: The Education of Young and Adults is a need that arises, as society develops requiring professional training gro
the need arises to discuss how the teaching of Geography is this reality, especially the CREJA "Professor Marcos Ferreira"
teaching focused on the development of citizenship.
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INTRODUÇÃO

A educação de Jovens e Adultos no Brasil é uma temática importante a ser debatida no cenário acadêmico, visto que, o B
de industrialização, pois, as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, vêm exigindo mais conhecimento e habilidades
diploma.

Essa realidade tem sido responsável pela criação de diversos projetos voltados para alfabetização e Educação de Jovens
professor da EJA deve, também, ser um professor capaz de identificar o potencial de cada aluno. O perfil desse professor

E o ensino de Geografia, como ocorre na Educação de Jovens e Adultos Ele atende aos pressupostos atuais de uma Geo
para a interpretação da estruturação do espaço geográfico atual

Tomando como base estas inquietações, este trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar como a Geografia é ensin
de Simão Dias.

O caminho metodológico apoiou-se primeiramente em leituras para construir as bases teóricas acerca da temática estuda
com a equipe diretiva e administrativa da escola e por último, análise dos materiais didáticos adotados pela instituição.

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa realizada como parte integrante da disciplina de Laboratório de Ensino de Geogra
as metodologias, os objetivos e as dificuldades encaradas e norteadoras pela disciplina de Geografia num contexto de Edu

É de suma importância salientar que toda e qualquer discussão apresentada e discutida nesse trabalho se detém a uma r
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a educação é um “direito de todos e dever do Estado e da família" e aind
os aspectos que se relacionam com a educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi criada com o intuito de estabelecer normas gerais a serem seg

A Constituição Federal do Brasil incorporou como princípio que todas e qualquer educação visa o pleno desenvolv
Nacional-LDB-9.394/96, este princípio abriga o conjunto das pessoas e dos educando como um universo de referência se
para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada, podendo ter sido em virt

A LDB aborda sobre os diversos níveis educacionais, partindo da educação básica até o nível superior. A EJA é contemplad

O artigo 37 da LDB (9394/96) assegura o acesso a educação a todos os jovens e adultos que não tiveram acesso ou nã
parágrafos a seguir:

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integrad

Já o artigo 38 e os seus dois parágrafos da LDB garante que o sistema de ensino realizarão cursos e exames supletivos
exame para a conclusão do ensino fundamental os maiores de 15 anos e a conclusão para o ensino médio para os maio
empíricos que cada aluno possui serão quantificados e reconhecidos mediante exames.

A Educação de Jovens e Adultos é uma necessidade tanto social quanto profissional, a medida que a sociedade se dese
instituição proposta pela LDB, os jovens e adultos trabalhadores passam a ter a oportunidade de adquirir novos conhecim
A EJA E O ENSINO DE GEOGRAFIA

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de Geografia deve está pautado na compreensão da real
meio (espaço, território, paisagem e lugar) para o suprimento das necessidades básicas e das possíveis consequências qu

No entanto, nem sempre este foi o objetivo do ensino de Geografia, visto que durante muito tempo este, esteve atrelad
um sentimento patriótico em relação às delimitações do seu território. Segundo os PCNs:

Essa tendência da Geografia e as correntes que dela se desdobraram foram chamadas de Geo
priorizar as relações sociais. Por exemplo, estudava-se a população, mas não a sociedade; os e
sociedade, abstraindo assim o homem de seu caráter social. Era baseada, de forma significativa,

De acordo com Daniel (2012) a Geografia dita Tradicional/Clássica se caracteriza pelo método de ensino considerado enf
com a realidade. Além disso, o professor é o único responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, sendo o detentor
a informação, esta considerada verdade absoluta.

Este método de ensino ainda não foi excluído das salas de aula, nem mesmo com o advento da Geografia Renovada, m
interação dialética do homem e seu meio sócio-cultural, a partir de vínculos afetivos, pessoais e cotidianos, bem como d
ensinar se tornará mais fácil. (Op. cit. 2012)

Imagine os diferentes tipos de lugar que existem no mundo: sua casa, o clube, a igreja, a casa
nos lugares torna-se mais interessante quando participamos ativamente deles. Assim, viver e
tranquilidade; relacionar-se com as pessoas com as quais você convive, e assim por diante. Pens

Segundo Castellar e Vilhena (2010), o ensino da Geografia utilizando-se dos métodos de ensino da Geografia Renovada
anteriormente, passam a serem os sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor somente
conhecimentos prévios e tudo que já conseguiu apreender; músicas e filmes; análises de imagens e mapas; e da realizaç

Espera-se em uma prática de ensino mais dinâmica, que o aluno possa não só dar significado, m
do cotidiano e relacione o conhecimento aprendido para analisar a realidade, que pode ser a loca
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Ainda de acordo com as referidas autoras:

O aluno deve conhecer a organização do espaço geográfico não apenas como um lugar em que
entre o ser humano e a natureza e, consequentemente, avaliando as intervenções no meio físico
As autoras acima afirmam ainda que

(...) a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de d
social; na identificação e comparação entre valores e períodos que explicam a nossa identidade c

Partindo dessas análises sobre o ensino de Geografia é que se pretende diagnosticar como essa ciência é abordada na Ed
O QUE SÃO OS C.R.E.J.A’s

Os Centros de Referencias para Educação de Jovens e Adultos (C.R.E.J.A.) foram criados com o intuito de atender a u
estudantil sem que houvesse rejeição dos colegas, visto que, essa clientela possui uma distorção série-idade.

Os Centros de Referencias para Educação de Jovens e Adultos, antigos C.E.S. (Centro de Estudos Supletivos), foram cr
Estudos Supletivos "Prof. Severino Uchôa", localizado no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju e o Centro de Estudos Supleti
de Aracaju) e a segunda integra a DRE 2 (Divisão Regional de Educação 2), e em de 16 de novembro de 2006, passaram

Uma das funções sociais dos C.R.E.J.A’s é procurar assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e perman
preparação básica para o trabalho.
C.R.E.J.A. “PROFESSOR MARCOS FERREIRA”

O C.R.E.J.A. “Professor Marcos Ferreira”, possui esse nome em homenagem a um grande cidadão simaodiense que den
Diário de Sergipe além de membro do Instituto Histórico de Sergipe.

Segundo o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, a unidade de Ensino foi fundada para atender a uma clientela de a
serviço são, jovens, adultos, homens e mulheres com traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos e
com valores éticos e morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que estão inseridos

A escola encontra-se em bom estado de funcionamento, com salas de aula funcionando nos turnos vespertino (das 13
satisfazer todas as necessidades particulares para interagir com a sociedade, principalmente no entorno da educação form
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No ano de 2013 a escola iniciou suas atividades com 389 alunos matriculados no EJAEF e 351 alunos matriculados para c
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QUANTITATIV

EJAEF 2º FASE

EJAEM

SERIADO

MODULAR

1º ETAPA “A”

55 ALUNOS

1º ETAPA “A”

30 ALUNOS

2º ETAPA “A”

33 ALUNOS

1º ETAPA “B”

27 ALUNOS

2º ETAPA “B”

32 ALUNOS

2º ETAPA “A”

37 ALUNOS

3º ETAPA “A”

28 ALUNOS

3º ETAPA “A”

14 ALUNOS

3º ETAPA “B”

28 ALUNOS

4º ETAPA “A”

24 ALUNOS

4 ETAPA “A”

34 ALUNOS
TOTAL: 132 ALUNOS

TOTAL: 210 ALUNOS

TURNO: NOTURNO
1º ETAPA “B”

47 ALUNOS

1º ETAPA “C”

49 ALUNOS

2º ETAPA “C”

42 ALUNOS

1º ETAPA “D”

50 ALUNOS

3º ETAPA “C”

40 ALUNOS

2º ETAPA “B”

62 ALUNOS

4 ETAPA “B”

50 ALUNOS

3º ETAPA “B”

20 ALUNOS

4º ETAPA “B”

38 ALUNOS

TOTAL: 179 ALUNOS
TOTAL: 219 ALUNOS

A direção da escola afirma que sendo a avaliação, uma parte integrante do processo pedagógico, devem-se considerar to
é por esse motivo que a escola decidiu que essa avaliação ocorresse de maneira processual mediante diversas estratégias

As notas atribuídas geralmente são separadas em três momentos: o primeiro na participação do aluno em sala, o seg
recebem a situação de aprovação no ciclo ao adquirem a média por disciplina de cinco pontos.

Dado ao tempo para realização deste trabalho, engajado na disciplina curricular do curso já mencionada, não foi possível
esta pesquisa, elaborando entrevistas semiestruturadas com os jovens e adultos para avaliar também o grau de escolariz
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
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Essa proposta de ensino tem caráter regular, atendendo as propostas estipuladas pela CF e pela LDB. Essa proposta de
desenvolve um processo de ensino-aprendizagem condizente com a realidade dos discentes.

Projetos como: oficinas pedagógicas, eventos e programas de aperfeiçoamento em disciplinas e/ou conteúdos são realiza
outros alunos e/ou professores que possuem facilidade na mesma. Porém, este projeto atualmente não ocorre por conta

No que diz respeito ao ensino de Geografia, a metodologia adotada pelos professores específicos da área procuram sup
realidade estudada, visto que, essa disciplina visa que o estudante deve entender os processos atuantes em seu entorno.

Em relação à evasão, este é um problema nacional que não atinge somente a Educação de Jovens e Adultos, muito meno
escolar, diminuir-se-ia e muito a quantidade de alunos retidos, a distorção idade-série e a qualidade de ensino num t
aprendizagem realmente qualitativa. Porém, ressalta-se que esta é uma longa discussão e que merece uma atenção espe
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