
O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O CASO DO C.R.E.J.A "PROFESSOR MARCOS FERREIRA" EM SERGIPE

Ariane Siqueira de Oliveira[1]

Izabella Santos de Macedo Carvalho[2]

Márcia Eliane Silva Carvalho[3]

7- EDUCAÇÃO, TRABALHO E JUVENTUDE

Resumo: A Educação de Jovens e adultos (EJA) é uma necessidade que surge, à medida que a sociedade se desenvolve exigindo uma formação profissional pautada em conhecimentos e habilidades das pessoas, perpassando pelo viés da escolarização. Em Sergipe essa modalidade aparece sob diversos
programas, dentre eles, os Centros de Referencia (CR). Diante destas propostas surge a necessidade de discutir como ocorre o ensino de Geografia nessa realidade, em especial a do C.R.E.J.A “Professor Marcos Ferreira”. Pesquisas teóricas e visitas in locu foram fundamentais para o desenvolvimento da
pesquisa, demonstrando que a proposta é válida, embora o tempo seja exíguo para atender aos atuais pressupostos de um ensino de Geografia voltado para a formação da cidadania.
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Abstract: The Education of Young and Adults is a need that arises, as society develops requiring professional training grounded in knowledge and skills of people, passing by of the schooling. In Sergipe this modality appears under various programs, including the Centers for Reference. With these proposals
the need arises to discuss how the teaching of Geography is this reality, especially the CREJA "Professor Marcos Ferreira". Theoretical research and visits in locu to the development of research demonstrating that the proposal is valid, although the time is meager to meet current assumptions of a Geography
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 Brasil tem um alto índice de analfabetismo. A história dessa modalidade é recente. Ela surgiu como uma alternativa à qualificação de mão de obra para atender as demandas do processo
de industrialização, pois, as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, vêm exigindo mais conhecimento e habilidades das pessoas, assim como atestado de maior escolarização, obrigando-as a voltar à escola básica, como jovem, ou depois de adultas, para aprender um pouco mais ou para conseguir um
diploma.

Essa realidade tem sido responsável pela criação de diversos projetos voltados para alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, e o papel do professor nessa realidade é muito importante. Sabe-se que o papel docente é de fundamental importância no processo de reingresso do aluno, e é por isso, que o
professor da EJA deve, também, ser um professor capaz de identificar o potencial de cada aluno. O perfil desse professor é muito importante para o sucesso da aprendizagem do aluno adulto que vê seu professor como um modelo a seguir.

E o ensino de Geografia, como ocorre na Educação de Jovens e Adultos Ele atende aos pressupostos atuais de uma Geografia voltada para a formação da cidadania Um ensino pautado nas especificidades locais e globais Uma Geografia no qual o físico e o humano podem ser compreendidos em conjunto
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 ensinada nas propostas voltadas para Educação de Jovens de Adultos, tomando como universo amostral a realidade do C.R.E.J.A “Professor Marcos Ferreira”, localizado no município sergipano
de Simão Dias.

O caminho metodológico apoiou-se primeiramente em leituras para construir as bases teóricas acerca da temática estudada, visitas in locu para conhecer o local onde a pesquisa foi consolidada, entrevistas semiestruturadas com uma graduanda estagiária de Geografia na referida instituição no ano de 2013,
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 Geografia do curso de graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. Além da análise socioambiental e educacional do Centro, este trabalho vem especificar também as práticas,
as metodologias, os objetivos e as dificuldades encaradas e norteadoras pela disciplina de Geografia num contexto de Educação de Jovens e Adultos.

É de suma importância salientar que toda e qualquer discussão apresentada e discutida nesse trabalho se detém a uma realidade específica, podendo ou não, ser discussões pertinentes e/ou sinônimas a outras áreas, projetos, comunidades, realidades próximas ou distantes donde o estudo foi aplicado.
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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 ainda, que o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito seja oferta garantida para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria, aliado a constituição está a LDB, que norteia todos
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 seguidas pela educação brasileira. A primeira Lei de Diretrizes foi instituída em 1961, a segunda em 1971 e a terceira, ainda vigente no Brasil em 1996, sob a lei nº 9394.

A Constituição Federal do Brasil incorporou como princípio que todas e qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Art. 205). Retomado pelo Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional-LDB-9.394/96, este princípio abriga o conjunto das pessoas e dos educando como um universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), se trata de uma modalidade de ensino respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96, voltada
para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada, podendo ter sido em virtude da não possibilidade de estudar, fracasso escolar, evasão, exclusão por raça, gênero, dentre outras.

A LDB aborda sobre os diversos níveis educacionais, partindo da educação básica até o nível superior. A EJA é contemplada em dois artigos (37 e 38) e é considerada uma modalidade de educação, juntamente com a Educação Profissional e a Especial.

O artigo 37 da LDB (9394/96) assegura o acesso a educação a todos os jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental e médio na idade regular, garantindo o acesso gratuito aos estabelecimentos de ensino e a sua permanência na escola, como está pré-disposto nos
parágrafos a seguir:

§ 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 de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

Já o artigo 38 e os seus dois parágrafos da LDB garante que o sistema de ensino realizarão cursos e exames supletivos para que os estudantes possam avançar os estudos em caráter regular, respeitando os limites de idade para a mudança de nível educacional. Ficou instituído que só poderão prestar o
exame para a conclusão do ensino fundamental os maiores de 15 anos e a conclusão para o ensino médio para os maiores de 18 anos. Sendo assim, os adolescentes que tiverem menos que 15 anos deverão frequentar as escolas regulares de educação básica. Além disso, os conhecimentos e habilidades
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 desenvolve novas possibilidades de crescimento profissional surgem, mas, por outro lado, exigem maior qualificação e constante atualização de conhecimento e habilidades. A partir dessa
instituição proposta pela LDB, os jovens e adultos trabalhadores passam a ter a oportunidade de adquirir novos conhecimentos chegando a alcançar o nível superior e avançar profissionalmente.

A EJA E O ENSINO DE GEOGRAFIA

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de Geografia deve está pautado na compreensão da realidade por parte do aluno, através da interação entre sociedade-natureza, onde o mesmo é sujeito ativo do processo de construção daquela, a partir da apropriação e transformações do
meio (espaço, território, paisagem e lugar) para o suprimento das necessidades básicas e das possíveis consequências que essas mudanças ocasionarão.

No entanto, nem sempre este foi o objetivo do ensino de Geografia, visto que durante muito tempo este, esteve atrelado às descrições das paisagens, sejam naturais ou artificiais, com a ausência da integração entre os aspectos físicos, humanos e econômicos, com o único objetivo de criar nos indivíduos
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 Geografia Tradicional. Apesar de valorizar o papel do homem como sujeito histórico, propunha-se, na análise da produção do espaço geográfico, estudar a relação homem-natureza sem
priorizar as relações sociais. Por exemplo, estudava-se a população, mas não a sociedade; os estabelecimentos humanos, mas não as relações sociais; as técnicas e os instrumentos de trabalho, mas não o processo de produção. Ou seja, não se discutiam as relações intrínsecas à
sociedade, abstraindo assim o homem de seu caráter social. Era baseada, de forma significativa, em estudos empíricos, articulada de forma fragmentada e com forte viés naturalizante (PCNs, 1997, p.103).

De acordo com Daniel (2012) a Geografia dita Tradicional/Clássica se caracteriza pelo método de ensino considerado enfadonho baseado na supervalorização da memorização, ou seja, de caráter mnemônico com uma grande quantidade de conteúdos e nomes a serem decorados e sem nenhuma interação
com a realidade. Além disso, o professor é o único responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, sendo o detentor de todo o conhecimento, passando-os de forma autoritária a partir do livro didático e da explanação, enquanto que o aluno deve se comportar como um sujeito passivo, receptor de toda
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, mas vêm se modificando paulatinamente. Esta enfatiza o papel relevante da Geografia em assumir um caráter transformador da realidade social, através das modificações do espaço e da
interação dialética do homem e seu meio sócio-cultural, a partir de vínculos afetivos, pessoais e cotidianos, bem como da valorização dos conhecimentos empíricos adquiridos pelos alunos com as experiências individuais, pois a partir destes conhecimentos, o processo de compreensão do que se pretende
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 de um amigo ou a de um parente, a praça, a cidade vizinha, a praia, a paisagem representada num quadro, o pátio da sua escola (...) Pensando no seu próprio lugar, observe que viver
nos lugares torna-se mais interessante quando participamos ativamente deles. Assim, viver em um espaço é muito mais do que frequentá-lo. Significa desenvolver ali diferentes atividades; identificar-se com as suas características, como a agitação, a beleza, o conforto ou a
tranquilidade; relacionar-se com as pessoas com as quais você convive, e assim por diante. Pensando dessa forma, veja como você depende do lugar onde vive (SILVEIRA, 2003, p. 13, apud CASSAB, 2009).

Segundo Castellar e Vilhena (2010), o ensino da Geografia utilizando-se dos métodos de ensino da Geografia Renovada proporciona aos alunos o desenvolvimento de uma atividade intelectual, mais crítica e reflexiva, ou seja, desenvolvem em si uma aprendizagem significativa, visto que estes, como dito
anteriormente, passam a serem os sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor somente como mediador do conhecimento, este é transferido de maneira mais inovadora e atraente através da utilização de jogos; aulas dialogadas, onde o aluno também expõe os seus
conhecimentos prévios e tudo que já conseguiu apreender; músicas e filmes; análises de imagens e mapas; e da realização de trabalhos de campo, atividade essencial e indispensável para a compreensão do espaço e do objeto de estudo, articulando assim, a teoria proposta em sala de aula e a prática.

Espera-se em uma prática de ensino mais dinâmica, que o aluno possa não só dar significado, mas compreender o que está sendo ensinado. Optando por uma metodologia de ensino que envolva o aluno na construção do conhecimento, espera-se que ele estude a partir de situações
do cotidiano e relacione o conhecimento aprendido para analisar a realidade, que pode ser a local ou a global. (CASTELLAR e VILHENA, 2010, p. 6).

Pág.2/6



Ainda de acordo com as referidas autoras:

O aluno deve conhecer a organização do espaço geográfico não apenas como um lugar em que se encontram os objetos técnicos, transformados ou não, mas em que há também relações simbólicas e afetivas, que revelam as tradições e os costumes, indo para além das relações
entre o ser humano e a natureza e, consequentemente, avaliando as intervenções no meio físico. (CASTELLAR e VILHENA, 2010, p. 15).

As autoras acima afirmam ainda que

(...) a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na consciência de que somos sujeitos da história; nas relações com lugares vividos (incluindo as relações de produção); nos costumes que resgatam a nossa memória
social; na identificação e comparação entre valores e períodos que explicam a nossa identidade cultural; na compreensão perceptiva da paisagem que ganha significados, à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos. CASTELLAR e VILHENA, 2010, p. 15).

Partindo dessas análises sobre o ensino de Geografia é que se pretende diagnosticar como essa ciência é abordada na Educação de Jovens e Adultos no Centro de Referencia onde a pesquisa foi realizada.

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 uma parcela da sociedade que não conseguiu terminar seus estudos em idade regular, dando oportunidade para que ingressassem novamente numa escola regular e retomasse a vida
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 criados em Sergipe no ano de 1981, no governo de Augusto do Prado Franco e pelo secretário da educação Antonio Carlos Valadares, com apenas duas unidades no Estado: O Centro de
Estudos Supletivos "Prof. Severino Uchôa", localizado no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju e o Centro de Estudos Supletivos “Prof. Marcos Ferreira”, localizado no município de Simão Dias. Essas unidades de ensino estão subordinadas a esfera estadual, a primeira é integrante da DEA (Diretoria de Educação
de Aracaju) e a segunda integra a DRE 2 (Divisão Regional de Educação 2), e em de 16 de novembro de 2006, passaram a ser denominadas de Centro de Referência de Ensino de Jovens e Adultos (C.R.E.J.A), de acordo com a Resolução nº 341 do Conselho Estadual de Educação.

Uma das funções sociais dos C.R.E.J.A’s é procurar assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e permanência dos alunos na escola, consolidando os conhecimentos adquiridos, visando o desenvolvimento da cidadania, a formação ética, a autonomia intelectual ao pensamento crítico e a
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 dentre outras funções em sua vida foi ex-prefeito de Simão Dias, ex-prefeito de Aracaju, ex-governador do estado de Sergipe, presidente da Caixa Econômica Federal, diretor e redator do
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 alunos a partir dos 15 anos, com distorção idade-série, oportunizando aos mesmos concluir seus estudos num período de tempo mais curto. Em linhas gerais, as pessoas que usufruem do
serviço são, jovens, adultos, homens e mulheres com traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e estrutura de pensamentos completamente variados. São pessoas que vivem no mundo adulto do trabalho, com responsabilidades sociais familiares,
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 13:00 às 17:00 horas) e noturno (19:00 às 22:30), porém, as salas de assuntos administrativos, estão abertas durante todo o dia. Os alunos da EJA buscam a escola com o intuito de
satisfazer todas as necessidades particulares para interagir com a sociedade, principalmente no entorno da educação formal, dos conhecimentos científicos, e para isso a escola possui a estrutura física descrita na Tabela 1.

Diretoria 01

Secretária 01

Laboratório de Informática 01
Biblioteca 01

Sala de Professores 01

Salas de Aula 11

Banheiro Feminino 01

Tabela 01- Estrutura física da escola

Fonte: C.R.E.J.A. Prof. Marcos Ferreira, 2013.

Todos esses aspectos funcionam de tal maneira a proporcionar um local agradável e confortável para que seus alunos possam interagir com o mundo educacional a
fim de obter bons resultados e que haja um processo de ensino-aprendizagem significativo. A escola possui um quadro de funcionários (Tabela 2) que também
auxiliam nesse processo.

Diretora 01

Coordenadora 01

Docentes 23

Tabela 02-
Quadro de
funcionários
da escola.

Fonte:
C.R.E.J.A.
Prof.
Marcos
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Banheiro masculino 01

Banheiro para deficiente 01

Banheiros para Funcionários 01

Almoxarifado para Merenda 01

Almoxarifado para Material Didático e Produtos de Limpeza 01

Cozinha 01

Sala da coordenação do pré-SEED 01

Sala de vídeo 01

Laboratório de ciências 01

Laboratório de Informática 01

Auditório 01

Quadra poliesportiva 0

Merendeira 03

Executor de Serviços Básicos 13

Vigilante 06

Técnica pedagógica 01

Oficial administrativo 06

Secretária 01

Técnico em manutenção 01

Ferreira,
2013.

Desde o mês de
outubro de 1981 de
acordo com o decreto
nº 5.129, este
estabelecimento
oferece duas
modalidades de
ensino, a EJAEF II
(Educação de Jovens e
Adultos para o Ensino
Fundamental II) e
EJAEM (Educação de
Jovens e Adultos para
o Ensino Médio),
divididos em quatro
etapas sendo um
semestre para cada
série nos turnos
vespertino e noturno.
Sendo assim, o aluno
ingressa na escola a
partir do 6º ano
(EJAEF II) e
permanece nesta
etapa por dois anos,
concluindo cada série
do ensino fundamental
maior em seis meses
de estudos. No Ensino
Médio (EJAEM) o aluno
consegue concluir as
três séries do ensino
regular em dois anos,
divididos em quatro
etapas.

No ano de 2013 a escola iniciou suas atividades com 389 alunos matriculados no EJAEF e 351 alunos matriculados para cursar o EJAEM, distribuídos entre os turnos vespertino e noturno, totalizando um quantitativo de 740 alunos matriculados. Esses alunos são distribuídos da seguinte forma:

TURNO: VESPERTINO

MODALIDADES DE
ENSINO

QUANTITATIVO

MODALIDADES DE
ENSINO

QUANTITATIVO

EJAEF 2º FASE

SERIADO

EJAEM

MODULAR

Tabela 03- Distribuição dos alunos por Etapas e Turnos.

Fonte: C.R.E.J.A. Prof. Marcos Ferreira, 2013.

Esse quantitativo não é fixo durante todo o semestre letivo devido à evasão existente nessa escola e nessa modalidade de ensino. A evasão escolar é concretizada
quando o aluno deixa de frequentar as aulas no decorrer do ano letivo. Esses problemas são das mais variadas formas: socioeconômicos, a falta de qualificação dos
profissionais, as metodologias inadequadas, o cansaço do dia a dia, a condição de empregado, dentre muitas outras.

O CURRÍCULO E A DISCIPLINA DE GEOGRAFIA

Segundo o mapa conceitual da EJA[4], o Ensino Fundamental II pode ter caráter tanto seriado, quanto modular e o Ensino Médio apenas de caráter modular, o C.R.E.J.A
“Prof. Marcos Ferreira” adota o modelo seriado para estudantes que compõe o EJAEF II, sendo que cada semestre corresponde a uma série, enquanto que o EJAEM se
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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

TOTAL: 179 ALUNOS
4º ETAPA “B” 38 ALUNOS

TOTAL: 219 ALUNOS

organiza de maneira modular, onde cada semestre (etapa) correspondem a algumas disciplinas exclusivas do Ensino Médio.

No EJAEF II os alunos utilizam livros didáticos da Coleção: Viver, Aprender, da editora Global. O livro tem caráter multidisciplinar, onde as disciplinas são integradas
num único volume por módulo (semestre) e divididos sempre em seis unidades: Língua Portuguesa (4 capítulos), Língua Inglesa (2 capítulos), Arte e Literatura (2
capítulos), Matemática (4 capítulos), Ciências Humanas: História e Geografia (4 capítulos) e Ciências Naturais (2 capítulos). O EJAEM também se utiliza de livros
didáticos, o livro adotado nessa modalidade é: Estudo de Geografia Geral e do Brasil. Porém, cada etapa possui matérias diferenciadas, que ao término dos dois anos
compõe o currículo obrigatório para o Ensino Médio.

A organização curricular adotada está constituída segundo as diretrizes e sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e Médio,
conforme as matrizes curriculares presentes no PPP da escola. De acordo com o referido PPP, o professor é o principal mediador dessas informações com total liberdade
de escolher e manipular os recursos e metodologias necessários em busca de um processo de ensino-aprendizagem eficaz. O trabalho deve ser feito de maneira a
respeitar a identidade dos alunos, suas limitações e ritmo de aprendizagem, melhorar a qualidade de ensino, além de criar medidas eficazes para a melhoria do
desempenho dos alunos como forma de garantir não somente o acesso, mas também a permanência e o sucesso escolar. Cada disciplina é ministrada por professor com
formação específica na área, que se atém somente ao ensino da mesma, com uma única exceção no EJAEF II em que o professor ministrante da disciplina de Geografia
ministra também as aulas de História.

A disciplina de Geografia nesta escola esta construída consoante às diretrizes e sugestões dos PCNs. Verificou-se pela pesquisa realizada, que independentemente da
perspectiva geográfica, a maneira mais comum de se ensinar Geografia tem sido pelo discurso do professor (aula expositiva) ou pela utilização do livro didático. Todos
os temas trabalhados no livro didático destacado acima (no que se refere ao EJAEF II) vêm estruturados da mesma maneira: textos, não muito extensos, seguidos de
uma caixa de texto informativo e/ou complementar e exercícios. No livro utilizado no EJAEM podem-se observar textos longos seguidos de atividades, verifica-se a
presença de muitas imagens e mapas, além de alguns capítulos possuírem textos informativos.

Em três etapas do EJAEF II são destinadas 3 horas/aulas por semana para essa disciplina, totalizando uma carga horária de 60 horas semestrais. Porém, na 3ª etapa
(7ª série/8º ano) a disciplina de Geografia tem sua carga horária reduzida para 2 horas/aulas semanais, acarretando uma carga horária de 40 horas/semestrais isso,
por haver uma redistribuição da carga horária para inclusão da disciplina de Língua Estrangeira (Inglês). No EJAEM, são destinadas 6 horas/aulas semanais para essa
disciplina, totalizando 120 horas semestrais, essa disciplina é ministrada na segunda etapa do Ensino Médio.

Analisando-se os livros didáticos no EJAF II, em todas as etapas, a Geografia se agrega a História em apenas quatro capítulos, restando apenas dois, destes, para
conteúdos voltados diretamente para essa disciplina. Nesses dois capítulos o livro trás muitas imagens, mapas, alguns textos complementares e exercícios, porém, os
assuntos são muito restritos. Para suprir a deficiência de material de Geografia específico para essa modalidade de ensino, e de acordo com a entrevista
semiestruturada realizada com docentes do referido Centro, os professores utilizam livros didáticos do curso regular ou trabalham com apostilas.

O ensino de Geografia no EJAEM ocorre no II ciclo, etapa ou semestre e os alunos costumam ver temas vinculados ao mundo do trabalho, às questões socioambientais
e à segregação espacial. Porém, utiliza-se o livro didático da educação regular, o que acarreta alguns problemas na adequação dos conteúdos à essa realidade de
ensino.

Ainda de acordo com a entrevista realizada com uma das estagiárias, esta, afirmou que os conhecimentos prévios dos jovens e adultos também são levados em
consideração, na ampliação, na sistematização e na síntese de conteúdos, o que permite construir e reconstruir noções e conceitos da Geografia. Leva-se em
consideração principalmente o lugar em que vivem, refletindo sobre ele, relacionando e comparando o espaço local, o espaço brasileiro e o espaço mundial. Isto
permite, ainda, que a escola se ajuste às demandas sociais atuais, como afirma essa citação encontrada numa cartilha do Ministério da Educação:

No desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de EJA, é essencial valorizar o conhecimento já apropriado por eles, considerando as relações
que estabelecem entre diferentes lugares conhecidos, seja por meio de experiências vivenciadas, seja pelas informações veiculadas por
diferentes meios de comunicação e sistemas informacionais. (GEOGRAFIA, 2013)

A direção da escola afirma que sendo a avaliação, uma parte integrante do processo pedagógico, devem-se considerar todos os tipos de saberes nos processos de aprendizagem. Os alunos da EJA sentem-se bastante inseguros, principalmente se a avaliação ficar reduzida a um único instrumento, a prova. E
é por esse motivo que a escola decidiu que essa avaliação ocorresse de maneira processual mediante diversas estratégias, diagnosticando os níveis de aprendizagem e o desempenho desses alunos.

As notas atribuídas geralmente são separadas em três momentos: o primeiro na participação do aluno em sala, o segundo numa avaliação escrita e o terceiro com as atividades desenvolvidas, seja de maneira escrita, oral, oficinas, apresentações, relatórios, enfim. Ao término do semestre os alunos
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 realizar entrevistas com os alunos para avaliar a percepção deles sobre o processo de educação ao qual estão envolvidos. Esta se configura como uma necessidade de dar continuidade a
esta pesquisa, elaborando entrevistas semiestruturadas com os jovens e adultos para avaliar também o grau de escolarização ao qual chegam ao final de cada etapa, buscando avaliar se a proposta descrita acima realmente se efetiva quando os sujeitos são questionados/avaliados.
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Essa proposta de ensino tem caráter regular, atendendo as propostas estipuladas pela CF e pela LDB. Essa proposta de Educação de Jovens e Adultos tem grande importância na vida dos cidadãos que estão em déficit com a idade/série. Numa visão extraescolar dessa instituição pode-se inferir que esta
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 realizadas ao menos uma vez por ano ou semestre. A escola também já realizou um programa onde os alunos com deficiências em disciplinas específicas são atendidos uma vez por semana por
outros alunos e/ou professores que possuem facilidade na mesma. Porém, este projeto atualmente não ocorre por conta de que a escola passa por reformulações em seu quadro de professores, dentre os quais estes, estão se adaptando a essa nova realidade de ensino-EJA.

No que diz respeito ao ensino de Geografia, a metodologia adotada pelos professores específicos da área procuram suprir as deficiências do material didático adotado pela escola. Porém, foi observada a carência de atividades extraescolares, como saídas de campo para que os alunos se aproximem da
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 menos somente a essa instituição, porém, é mais visível nessa modalidade. Acredita-se que, havendo um planejamento mais aprofundado da situação e um olhar mais atencioso ao calendário
escolar, diminuir-se-ia e muito a quantidade de alunos retidos, a distorção idade-série e a qualidade de ensino num todo. A escola deve criar um ambiente acolhedor e interativo, dar oportunidades para que o aluno possa buscar as soluções mais adequadas para suas dificuldades, propiciando uma
aprendizagem realmente qualitativa. Porém, ressalta-se que esta é uma longa discussão e que merece uma atenção especial, para outras pesquisas
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