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RESUMO 
 
Neste trabalho, pretende-se analisar a importância da educação para o desenvolvimento do 
cidadão. A Educação de Jovens e Adultos veio para contribuir com o educando nesse 
processo. A geografia pode e deve auxiliar o educando em uma melhoria de vida partindo do 
local para o global. Para isto realizou-se uma revisão literária sobre a Educação de Jovens e 
Adultos e sobre a importância da ciência geográfica no processo ensino-aprendizagem. Como 
resultado da pesquisa constatou-se que para o estudante da EJA as aulas de Geografia 
deveriam abordar temas que os levassem a trabalhar o senso crítico. O professor de geografia 
deve considerar o educando da EJA como um sujeito social, buscando metodologia distinta e 
adequada. Demonstrando aos alunos que os conteúdos abordados, na verdade retratam uma 
realidade por eles vivenciada, e que pode ser transformada e modificada por suas atitudes.   
 
Palavras Chaves: Educação de Jovens e Adultos; Geografia; Metodologia. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
THE PERIPHERY IS THE REST OF THE WORLD: AN EDUCATION PROPOSALS 

OF THE APPROXIMATE DAILY GEOGRAPHY STUDENT OF YOUTH AND 
ADULT EDUCATION 

 
In this work, we intend to analyze the importance of education for the citizen development. 
The Youth and Adult Education came to help the student in this process. The geography may 
and must help the student in a better life starting from the local to the global environment. For 
this we carried out a literature review on the Youth and Adult Education and the importance 
of geographical science in the teaching-learning process. As a result of the research found that 
for the student of EJA the Geography classes should approach subjects that would lead them 
to work the critical sense. The geography teacher should consider the EJA student as a social 
subject, seeking distinct and appropriate methodology. Showing to the students that the 
content approached in fact portrays a reality experienced for them, and that can be 
transformed and changed by their actions. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A educação de um grande contingente de jovens e adultos, que não a tiveram em idade 

própria, faz-se essencial para o desenvolvimento da nação. Entretanto, esta formação deve ser 

completa e voltada aos problemas enfrentados diariamente pelo estudante da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). Nesta perspectiva de ensino, a Geografia tem um papel central, visto 

que a mesma possibilita uma leitura crítica do mundo, já que o seu objeto de estudo é a 

sociedade e o espaço geográfico, tanto em âmbito local, como mundial.  

Assim, esta pesquisa objetiva verificar o que vem sendo desenvolvido no ensino de 

Geografia na EJA, bem como, analisar a metodologia utilizada nesta modalidade de ensino, 

observando se esta condiz com as reais aspirações destes educandos. 

Busca ainda ressaltar a importância da geografia na EJA e a necessidade de uma 

prática diferenciada do ensino regular, ressaltando o papel do professor e a aplicabilidade 

desta disciplina no contexto diário destes educandos.  

Para que a pesquisa e seus resultados fossem mais profícuos, optou-se primeiramente 

por uma pesquisa bibliográfica, buscando um aprofundamento sobre a ciência geográfica, a 

EJA e a interdisciplinaridade. Em seguida, foram entrevistados 16 (dezesseis) alunos do 

Centro Integrado de Ensino Fundamental Herman Lundgren, questionando-os sobre dados 

passíveis de serem compilados para fundamentar dados tipicamente discutidos pela ciência 

geográfica e que refletem uma realidade social e, no caso, a realidade vivida pelo próprio 

aluno. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em decorrência da percepção da necessidade de qualificação profissional, muitas 

pessoas recorrem à Educação de Jovens e adultos, também conhecida como supletivo, 

procurando, preencher as lacunas deixadas pela evasão escolar, um dos maiores problemas 
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enfrentados pela educação no nosso país hoje. Esse fato também é corriqueiro no Município 

de Rio Tinto-PB, onde a modalidade de ensino é designada pela EJA.  

Nesse contexto, verifica-se que, embora tal modalidade de ensino tenha seus méritos, 

muitas questões podem ser levantadas, no tocante, ao real objetivo de cada uma das 

disciplinas ministradas. Com o ensino da geografia não é diferente, cujo objetivo é a formação 

de um cidadão que tenha compreensão do espaço em que está inserido e nele atue. 

 Com essa compreensão, surgiram algumas inquietações que dão suporte ao 

desenvolvimento deste trabalho. Uma delas é a excessiva dependência dos professores em 

relação aos conteúdos utilizados regularmente nas aulas, não havendo uma maior preocupação 

em relacionar esses conteúdos com as representações sociais trazidas pelos alunos para o 

âmbito da sala de aula. A partir dessa percepção, objetivou-se traçar um perfil dos alunos que 

recorrem a essa modalidade de ensino e destacar o lugar desses alunos perante conclusões 

globais ou de universos estatísticos mais amplos, discutidos no ensino de Geografia. 

Tudo isso chama a atenção para os impasses que deve ser superado, pois, dessa forma, 

como aponta a literatura, a Geografia é considerada a única disciplina cujo saber não tem 

nenhuma aplicação prática na vida do aluno. 

 

         Considerada por alguns como uma das mais antigas disciplinas acadêmicas, a Geografia 

surgiu na Grécia Antiga, sendo, no começo, chamada de História Natural, ou Filosofia 

Natural. Segundo LACOSTE (2002) “... a Geografia existe há muito mais tempo, não importa 

o que dizem os universitários: as grandes descobertas não seriam talvez Geografia? E as 

descrições dos geógrafos árabes da Idade Média, também não?” Na verdade, desde que o 

homem passou a transformar e organizar os espaços está fazendo Geografia, as relações 

familiares e comunitárias, também, nada mais são que um contexto geográfico. Desta forma, 

pode-se afirmar que a Geografia esteve presente desde o início dos tempos. Até o final do 

século XVIII, alguns temas, hoje tidos e estudados em Geografia, já eram mencionados em 

obras literárias de determinados pensadores, porém sem uma conexão entre eles. 

Assim, até o início do século XIX não havia uma sistematização desta disciplina com 

conteúdos específicos e significativos, o que se fez foram descrições de lugares exóticos, 

estatísticas, observações e descrição dos fenômenos naturais, etc., ou seja, neste período não 

houve uma concentração, um agrupamento do saber geográfico. O mundo passou por 

profundas transformações: crise de 1929, globalização, avanços tecnológicos, entre outras. 
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Neste contexto, a busca pela renovação da Geografia ganhou espaço com novas técnicas e 

métodos de pesquisa e análise do conjunto geográfico da época. 

         A geografia deixa de ser estática e isolada das demais ciências e passa a andar junto, em 

especial, com a História e a Economia. Portanto, cabe a cada geógrafo/educador, aceitar e 

utilizar, ou criticar e aperfeiçoar a vertente de pensamento geográfico que melhor se adapte à 

sua filosofia de vida e à realidade do educando, levando sempre em consideração que o aluno 

é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, o currículo, a metodologia e a 

corrente de pensamento escolhida devem ir ao encontro dos objetivos e anseios dos 

estudantes, já que se vive a era do conhecimento, sendo este o alicerce da sociedade.  

É com base nesse aspecto que temos que “formar” seres pensantes, criativos, críticos, 

pessoas que se sintam parte integrante e atuante do contexto sócio-econômico e cultural a que 

pertencem. Esse é o verdadeiro papel da Geografia, e o ponto fundamental da produção 

intelectual. 

 

Uma provocação, talvez a principal tarefa de um professor de Geografia, não seja a de 

ensinar Geografia, mas realçar um compromisso que a ultrapassa. Ou seja, fortalecer os 

valores democráticos e éticos, a partir de nossas categorias centrais (espaço, território, 

paisagem, lugar, região...) e expandirmos cada vez mais o respeito ao outro, ao diferente. 

Parece que um dos maiores objetivos da escola, e também da Geografia, é formar valores: de 

respeito ao outro, respeito às diferenças (culturais, políticas, religiosas etc.), combate às 

desigualdades e às injustiças sociais. Estes ideais não são, evidentemente, "conteúdos" de 

Geografia! Mas não faz mal! (CAVALCANTI, 1998) Mas é necessário não se contentar com 

o que são, na verdade, pré-requisitos para a função mais importante da Geografia, que é 

formar uma consciência espacial, um raciocínio geográfico. 

E cito CASTROGIOVANNI (2005. p. 12) em Ensino de geografia: “O ensino de 

Geografia deve preocupar-se com o espaço nas suas multidimensões. O espaço é tudo e todos: 

compreende todas as estruturas e formas de organização e interações”. 

Ou seja, é preciso formar uma consciência espacial para a prática da cidadania.        

Consciência espacial como sinônimo de perceber o espaço como um elemento importante de 

nossa organização social, presente no nosso cotidiano. Cidadania entendida aqui como uma 

pessoa que, sabendo de seu mundo, procura influenciá-lo, organizando-se coletivamente na 

busca, não só dos seus direitos, mas também lutando por uma organização da sociedade mais 

justa e democrática. Busca-se maior autonomia do cidadão: que ele não dependa tanto das 

informações que o poder (seja político, econômico etc.) exerce sobre ele. Mas, alerte-se: 
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autonomia, não como sinônimo de individualismo. Quer-se uma maior autonomia intelectual, 

mas que esteja alicerçada numa ética solidária e pluralista. 

Compreendendo a espacialidade das práticas sociais, podemos ajudar nossos alunos (e 

a nós próprios) a entender melhor o local, o nacional e o global e, melhor ainda, compreender 

as relações entre essas escalas. 

Com isso, quero reafirmar que o problema do possível descrédito do ensino de 

Geografia não está nos seus conteúdos, mas na concepção de conhecimento e na metodologia 

dos seus professores. Um problema, portanto, em nossa formação. Se ajudarmos nossos 

alunos a perceberem que a Geografia trabalha com as materializações das práticas sociais, 

estaremos colocando-a no seu cotidiano.  

E cito CAVALCANTI (op. cit.: 129), pois o questionamento dela permanece 

absolutamente atual: 

Por que o conhecimento geográfico, que é considerado tão útil à prática 
social cotidiana, é tão desprezado na escola? Por que a prática espacial é tão 
presente no cotidiano das pessoas e na escola ela não é valorizada da mesma 
forma? 

 

A educação de adultos é uma prática tão antiga quanto à história da humanidade, ainda 

que só tenha sido objeto de pesquisa científica mais recentemente. Se formos tomar como 

exemplo o Livro Sagrado, Bíblia, escrita a mais de 2.000 mil anos, tem aí fartos exemplos de 

relacionamento educacional adulto através dos patriarcas, sacerdotes e o próprio Jesus Cristo, 

que através de suas parábolas e exemplos, conseguiu resultados esplendorosos, com um misto 

de homens rústicos aprendizes/analfabetos e doutores, visto que até hoje seus ensinamentos 

são seguidos e, portanto, podendo ser considerado o maior educador de adultos de todos os 

tempos.  Portanto, atualmente a EJA surge como uma espécie de função reparadora, 

importante para a construção da cidadania, já que a escolarização promove a participação em 

atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser um elemento básico para a 

educação continuada durante toda a vida. 

 

Nos dias atuais, a função da educação é o de formar para a vida como um todo, e não 

se limitar ao trabalho, como acontecia a alguns séculos passados. Vivemos numa sociedade 

chamada financeira (pós-industrial), em que impera o capital intelectual, e cobra-se as idéias, 

a criatividade e a exposição de projetos. Em vista disso, tem-se como objetivo da EJA fazer 

com que os educandos se sintam atraídos pela alegria do conhecer, e se enveredem pela 



6 
 

pesquisa individual. A educação é de extrema necessidade para o ser humano, e, ter a 

possibilidade de se encontrar no contexto onde está inserido, significa qualidade de vida. 

A Geografia, em especial quando se trata da modalidade de Jovens e Adultos, tem 

como responsabilidade precípua, a formação de cidadãos. Este fator faz-se indispensável, pois 

estes educandos já fazem parte de uma comunidade, e eles necessitam ser ativos dentro desta, 

pois é de suas ações e reflexões que dependem seus familiares. 

Pensando assim, o estudo da Geografia na EJA deve estar voltado ao local, todavia 

sem esquecer o global, uma vez que, na era da globalização é preciso ser flexível e entender a 

inter-relação existente no planeta. Conforme SANTOS, citando Michel Serres, (2006. P. 313): 

“[...] nossa relação com o mundo mudou. Antes, ela era local-local; agora é local global [...]”.  

É imprescindível mostrar ao corpo discente os recursos tecnológicos e fornecer 

auxílios intelectuais para que este compreenda e aplique o conhecimento em seu ambiente 

familiar, comunitário e profissional. 

Por esta razão os conteúdos devem ser selecionados, e não apenas fundamentados, 

num currículo isolado, e que por muitas vezes foi selecionado por pessoas que não conhecem 

as reais necessidades da turma. O currículo deve almejar ter um cunho flexível e adaptável ao 

objetivo do conhecimento da EJA, contudo, sem deixar de expor temas essenciais a este 

educando. 

 

A geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, se compromete em 

tornar o mundo compreensível para os alunos e que este mundo possa ser transformado. 

Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, podemos encontrar como meta a busca de um 

ensino que leve a conquista de uma cidadania brasileira. Podem-se conhecer os temas 

transversais e a preocupação da Geografia com relação a esses temas para uma melhor 

compreensão de mundo, partindo do global para o local. Dentro desse contexto é importante 

apresentar ao corpo discente as questões emergenciais para a conquista da cidadania. 

De acordo com os PCNs, é imprescindível o convívio do professor com o aluno em 

sala de aula, no momento em que pretender desenvolver um pensamento crítico da realidade 

por meio da Geografia. É de suma importância que o conhecimento prévio do aluno seja 

valorizado e que ele possa perceber que a Geografia faz parte do seu cotidiano, trazendo para 

o interior da sala de aula, com ajuda do professor, a sua experiência. É também levar o aluno a 

vivenciar in loco aquilo o que ele vê como conhecimento teórico em sala de aula, colocando 

assim, em prática a teoria ora apresentada. 
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É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o ser humano, o 

ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é 

substantivamente formar. (FREIRE, 2003, p. 37) 

É imprescindível que o professor planeje com criatividade, ações de aprendizagem em 

que os educandos conheçam e utilizem os conteúdos dos estudos geográficos no seu dia-a-dia. 

A prática é fundamental para a compreensão dos fatos relacionados à vida retratada nos livros. 

O estudo da Geografia proporciona aos alunos a possibilidade de compreenderem sua 

própria posição no conjunto de interações entre sociedade e natureza. Vale ressaltar que Os 

PCNS trazem explícitos objetivos e dão diretrizes para conteúdos a serem trabalhados no 

processo ensino-aprendizagem. 

Temas relacionados à Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Saúde, 

Orientação Sexuais, Meio Ambientes, que fazem parte do universo desse cotidiano, poderão 

ser incluídos nas preocupações do professor de geografia e dos demais professores das outras 

áreas de conhecimento. 

Diante dessas considerações, a opção foi organizar os conteúdos em eixos temáticos, 

temas e itens a partir de problemáticas amplas da geografia. Para cada tema sugerem-se 

alguns itens que não esgotam possibilidades, pois não é intenção propor conteúdos fechados. 

Cabe ao professor selecionar e criar outros, de acordo com o seu programa de curso, sua 

realidade local, possibilidades de trabalho, enfim, elencar conteúdos pertinentes à sua região. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado com parte dos alunos da sala de 9º ano do IV Ciclo da 

Educação de Jovens e Adultos, localizada no Centro Integrado de Ensino Fundamental 

Herman Lundgren – Rio Tinto - PB. 

Na ocasião da pesquisa foi aplicado um questionário com perguntas objetivas e 

subjetivas que permitisse coletar informações sobre a situação social, instrucional e 

econômica dos referidos alunos. O público alvo é formado por 16 (dezesseis) pessoas de 18 a 

48 anos de ambos os sexos. O tema central da pesquisa é de como a informação transmitida 

por alguns assuntos contidos nos conteúdos programáticos da disciplina de Geografia 

pode/deve levar ao educando a uma conscientização da realidade de âmbito mundial, regional 

e local das estruturas educacionais e econômicas. De posse deste tipo de informação o 
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educando irá constatar que ele mesmo está inserido nos dados estatísticos publicados em 

gráficos e tabelas divulgados pelos institutos de pesquisas em geral. 

De posse das informações obtidas dos alunos (em forma de amostragem) foram 

elaborados gráficos comparativos dessas informações analisadas com a população do 

município de Rio Tinto. Assuntos como: PEA (População Economicamente Ativa); Setores 

Econômicos; Pirâmides Etárias; Rendimento per capita; e Grau de Instrução será facilmente 

compreendido pelos alunos da EJA se esses perceberem que estão inseridos nos assuntos a 

serem abordados pelo professor de Geografia e analisados por eles mesmos. 

Essa metodologia se fundamenta em concepções FREIREANAS:  

 

[...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 
relação com o ensino dos conteúdos [...] Por que não estabelecer uma 
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 
experiência social que eles tem como indivíduos? [...] (FREIRE, 2003, P. 30)  
 

O ensino destinado para jovens e adultos deve, obrigatoriamente, levar em 

consideração os conhecimentos prévios do educando a partir de suas experiências na família, 

no trabalho e na sociedade, para planejar uma prática pedagógica eficiente e de qualidade. A 

educação deve ser um processo educativo com conteúdos sociais e não individualistas e 

possuir uma dimensão ativamente política e não mais simplesmente passiva e reprodutora. 

Considerando o exposto, a presente investigação seguirá a metodologia de pesquisa 

denominada de pesquisa-ação, enquanto linha de pesquisa associada a ações coletivas 

orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de transformação, para a 

investigação em grupos a partir da observação.  

 

Conforme, THIOLLENT (1998, p. 14):  

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Trabalhar com a idéia de pesquisa-ação é positivo quando não se quer limitar a 

pesquisa aos aspectos acadêmicos e burocráticos, mas sim, em que as pessoas implicadas na 

investigação tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Para que haja realmente a pesquisa-ação se faz 

necessário uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação. 
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Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma ação 

problemática, merecendo investigação para ser elaborada e conduzida (THIOLLENT, 1998, 

p. 15). 

Foi com este fim que, e para alcançar os objetivos propostos, foi feito uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, na qual foram consultados autores que escrevem sobre Geografia, 

Educação e, também foi consultado à legislação vigente sobre o ensino de Geografia e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Durante as leituras houve a sistematização dos assuntos 

que serviram como aporte teórico para embasar as atividades. Após isso apliquei um 

questionários com os alunos da EJA 4º ciclo da  escola:  Centro Integrado de Ensino 

Fundamental  Herman Lundgren, no município de Rio tinto – PB, onde funciona esta 

modalidade de ensino, e houve a elaboração de entrevistas com professor da disciplina de 

Geografia na EJA. Com esses procedimentos, busquei avaliar as estratégias pedagógicas que  

são desenvolvidas na sala de aula referentes ao ensino de Geografia. Posteriormente, foi 

trabalhado para levantar informações sobre o aluno da EJA e como o ensino é praticado, para 

tanto observei em sala de aula os aluno e sua linguagem, bem como, o professor e seu 

gerenciamento em sala de aula, assim como o processo de ensino-aprendizagem como um 

todo, decorrente das estratégias de ensino e dos materiais e recursos utilizados, apliquei um 

questionário sócio-econômico e cultural para com os alunos. Após estar com a coleta dessas 

informações referentes aos alunos da EJA em mãos, foram discutidos com os próprios alunos 

e o professor sobre os conteúdos de Geografia que contribuiriam significativamente para uma 

melhor condição de vida do educando, apontando assim uma necessidade de uma adequação 

dos conteúdos e das metodologias estratégicas aplicadas para se alcançar um melhor 

desempenho tanto do corpo docente, como do corpo discente.  

 

 A GEOGRAFIA E O COTIDIANO 

 

Verificou-se que em relação à composição por sexo na sala da EJA e a tabela do 

IBGE, há uma predominância do sexo feminino tanto na sala de aula como no município de 

Rio Tinto.  

Quando foram analisadas as informações referentes às idades dos alunos, e fiz o 

comparativo com o gráfico do IBGE, constatei que como eles estão no 4º ciclo, ou seja, 8º/9º 

anos, e que a idade da maioria dos alunos gira em torno dos 20 a 40 anos, eles estão inseridos 

numa faixa de pessoas que tem de 8 a 11 anos de estudo para a faixa etária deles. Já quando 
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acrescenta o sexo à idade, já se vê um interesse maior do público feminino por uma melhoria 

no grau de instrução. 

Em se tratando do estado civil, já que a maioria é composta de adultos, verificou-se 

que a maioria se encontra solteira, e que apenas 04 (quatro) alunos da sala estão casados e 02 

(duas) mulheres se encontram divorciadas. O que corresponde a uma tendência da atualidade 

de muitos buscarem primeiro se formar, para depois constituírem uma família.  

Ao observar a escolaridade dos parentes e agregados familiares, mostra uma maioria 

da população do município com idade acima de 25 anos sem instrução ou de 01 a 04 anos de 

estudo. Isso se deve a muitos fatores, principalmente a maioria dos alunos virem da zona 

rural, onde a mão-de-obra no campo não requeria uma espacialização educacional. 

Foi analisado também os números referentes a renda familiar, onde esta oscila em 

torno de 01 salário mínimo, o que se identifica muito com os dados do IBGE, onde a maior 

parte da população do município sobrevive com ½, 01 e até 3 salário mínimos. 

No setor econômico, os dados da sala de aula e os do IBGE, ao se questionar em que 

setor da economia os alunos se enquadravam, a maioria está ocupando o setor primário, em 

segundo vem serviços, funcionalismo público municipal. Esses dados podem ser utilizados 

para estudar os setores econômicos desde o local até o global, e perceber a transição da 

população de um setor para outro, advinda das transformações da sociedade no seu 

desenvolvimento no grua de instrução.  

Todos esses dados terminam se refletindo dados numéricos onde consta o interesse do 

educando com relação aos assuntos abordados pela Geografia que se assimilem com a sua 

realidade, percebeu-se um grande interesse por assuntos que envolvam conteúdos sobre 

Tecnologias, Globalização, Industrialização e Urbanização. Isso é um reflexo das 

necessidades básicas de o educando da EJA estar buscando ser inserido neste novo mundo, 

que chamamos de Aldeia Global. O que requer uma educação voltada para a 

profissionalização e a inserção no mercado de trabalho, transformando-os em cidadãos 

transformadores e modificadores partindo do global até chegar ao local.  

 

GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DO GLOBAL, MUNDO 

PARA O LOCAL, RIO TINTO – PERIFERIA. 

 

Ao término do trabalho realizado com os alunos da EJA no Centro Integrado de 

Ensino Fundamental Herman Lundgren, no Município de Rio Tinto, constatou-se que ao se 

adotar uma metodologia voltada para a realidade do aluno dessa modalidade, a compreensão 
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dos fatos e conteúdos programáticos da grade curricular em Geografia, fica mais fácil de 

assimilar com o cotidiano.  

Como diz CASTROGIOVANNI (2005, p. 13)  

 

Existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, com o 
cotidiano dos alunos. A escola não se manifesta atraente frente ao 
mundo contemporâneo, pois não dá conta de explicar e textualizar as 
novas leituras de vida. A vida fora da escola é cheia de mistérios, 
emoções, desejos e fantasias, como tendem a ser as ciências. A escola 
parece ser homogênea, transparente e sem brilho no que se refere a 
tais características. É urgente teorizar a vida para que o aluno possa 
compreendê-la e representá-la melhor e, portanto, viver em busca de 
seus interesses. 
 

Foi pensando assim que percebi a necessidade de elaborar a teorização das 

informações coletadas na pesquisa e realizar uma comparação de dados locais e gerais 

trazendo assim uma melhor compreensão dos assuntos abordados em sala de aula pelo 

professor junto aos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio principal desta pesquisa foi o pouco ou quase nulo interesse dos educandos 

no que diz respeito à disciplina Geografia. Tal fato no leva a fazermos uma reflexão no 

sentido de buscarmos descobrir de que maneira podemos melhorar a auto-estima do aluno da 

EJA, para que este participe de forma sócio-política e culturalmente dessa construção 

coletiva, que é a construção conhecimento. E que esta ação não aconteça apenas na escola, 

mas do dia a dia, no seu trabalho, em todo contexto em que está inserido. 

O que fazer para minimizar essa falta de interesse ou até mesmo de compreensão da 

disciplina na EJA? O que é necessário ser feito para que haja motivação do aluno da EJA para 

não se evadir? O que identificar e como contribuir para que a Geografia tenha uma visão de 

melhoria de vida dos alunos de forma interdisciplinar? 

Por fim, deve-se pensar que a pesquisa contemplada no presente trabalho não é, de 

modo algum, representativa do pensamento da maioria do alunado e dos docentes de EJA. No 

entanto, espera-se contribuir para disseminar a noção de que a comunhão de idéias entre as 

instituições escolares que ministram EJA e seus alunos é fundamental. A saber, no sentido da 

democratização do conhecimento pela instrumentalização do alunado na aquisição de novos 
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saberes, procurando, ao mesmo tempo, a valorização dos saberes trazidos (as histórias de 

vida). Este é, para nós, o principal objetivo da Educação de Jovens e Adultos. 
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