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Introdução  

 
A Educação de Jovens e Adultos - EJA é, entre outros níveis e modalidades da 

educação básica, muito debatida em função de sua importância em todos os aspectos 

relacionados à democratização da educação e à oportunidade de melhorias de vida da 

população brasileira, além de ser uma questão intimamente vinculada aos índices de 

desenvolvimento do país.  

 A disciplina de Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental se faz relevante 

para a aprendizagem dos alunos da EJA, pois é uma disciplina que proporciona a construção 

de diversificados conhecimentos, entre eles: o território, a paisagem, o lugar, ou seja, do 

espaço onde se vive. Nesta perspectiva, busca-se com este estudo, identificar como a 

Geografia vem sendo efetivada nos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos – EJA em 

uma sala de aula que tem seu funcionamento em uma Empresa situada na cidade de Londrina, 

a partir de uma parceria com uma instituição à qual as indústrias se vinculam. 

 Deste modo, a educação oferecida por esta instituição é formal, somente o espaço 

físico é não formal, visto que se construiu uma sala de aula no espaço onde estão os alunos 

trabalhadores. Neste espaço é oferecido um ensino que tem por finalidade desencadear a 

formação política, sociocultural, além de buscar fortalecer a identidade individual e coletiva 

dos alunos. 
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 Para isso, o estudo esteve embasado na pesquisa qualitativa, tendo como instrumento 

de coleta de dados o questionário, escolhido por proporcionar, à professora entrevistada, 

maior liberdade de expressar como efetiva a disciplina de Geografia no contexto da sala de 

aula da EJA na Empresa. Assim, o estudo contou com fundamentos teóricos a embasarem a 

análise do enunciado pela professora pesquisada. Sua fala é encontrada ao logo do texto em 

itálico. 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos-EJA: especificidades do ser professor 

 

A EJA é uma modalidade da educação básica que atende os níveis do ensino 

fundamental anos iniciais, anos finais e também o ensino médio, tendo como público alvo os 

jovens, adultos e idosos que, por diversos motivos, não puderam se escolarizar na idade 

considerada adequada. Nota-se, portanto, que entre os educandos da EJA, encontra-se um 

público diverso, composto por adolescentes e jovens trabalhadores, adultos com família 

constituída e também idosos, tanto os ativos profissionalmente quanto os já aposentados. 

 Esta modalidade de ensino possui características que a diferenciam da escolaridade 

regular, sendo organizada de forma diferenciada, ou seja, com maior flexibilização do tempo 

nas séries/ciclos ou períodos. Também há flexibilidade nas formas de ingresso, permanência, 

avaliação, conclusão e certificação, pois segundo Oliveira apud Santos (2012, p. 63), “a 

Educação de Jovens e Adultos não nos leva apenas a uma questão de especificidade etária, 

mas, principalmente, a uma questão de especificidade cultural. A autora explica que apesar do 

corte por idade, jovens e adultos são, basicamente, “não crianças”. 

 Para Santos (2012, p.63), 

[...] o adulto, encontrado nas turmas de EJA, não se trata do estudante 
universitário, do profissional qualificado frequentador de cursos de formação 
complementar, ou continuada, aperfeiçoamento em áreas já parcialmente 

conhecidas, praticadas e dominadas, ou mesmo de cursos de especialização. 
Ele é geralmente o migrante e a migrante que chega às grandes metrópoles 
oriundas de áreas rurais já bastante desgastadas e empobrecidas.  
 

 

 De acordo com a autora, são os filhos de trabalhadores rurais não qualificados, com 

baixo nível de instrução escolar, em geral também analfabetos. Esses sujeitos, geralmente, 

têm uma passagem curta e não sistemática pela escola. Trabalhadores de ocupações urbanas 

não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e adolescência, acabam por 



buscarem a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino 

supletivo. 

 Diante deste cenário, é imprescindível ao professor da EJA, aproximar-se do estudante 

trabalhador da EJA. É preciso investigá-lo, conhecer sua realidade, assim como suas histórias 

de vida, para que seja possível reconhecer a condição sócio-espacial
1
 desses estudantes. 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p.108) “[…] a EJA sempre compreendeu um conjunto 

diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de 

conhecimentos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais”.  

 Consequentemente, o educador da EJA deve também ser um professor qualificado 

para ser capaz de identificar a potencialidade de cada educando. A qualificação deste 

profissional torna-se essencial para o êxito da aprendizagem do educando adulto. Por isso a 

necessidade de discutir a respeito do „ser professor‟ na EJA. Sacristán (apud NÓVOA, 1991, p. 

74) destaca: 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 
destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 
simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um 
improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento 
e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 
preexistentes.  

 

 

 Discute-se que a característica do ensino está inteiramente ligada à preparação do 

professor, e que este terá de se habilitar para atuar junto às turmas em questão. Tal 

capacitação deve ser reconhecida como pertinente e valorizada, uma vez que esta modalidade 

de ensino acolhe jovens e adultos que trazem especificidades, em suas formas e condições de 

aprendizagens. 

  

A Educação de Jovens e Adultos-EJA na Empresa 

 

A EJA na Empresa acontece porque existe uma parceria desta com uma instituição que 

organiza todo o processo ensino/aprendizagem, sendo o objetivo principal: aproximar ao 

aluno trabalhador o acesso á cultura. Desta forma, a escolarização do aluno adulto e 

trabalhador acontece no seu local de trabalho. Cabe ressaltar que a otimização dos recursos e 

as parcerias são estratégias de gestão e devem permitir a integração e a colaboração entre as 
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condições sócio-culturais das quais as mesmas são oriundas. 



organizações. Fortalecê-las é necessário para que haja a elevação do nível educacional da 

população trabalhadora paranaense. 

As salas de aula implantadas nas empresas, comunidades ou em qualquer espaço 

físico, devem possuir condições indispensáveis à realização de uma ação educativa pautada na 

qualidade, com vistas ao domínio de competências para o exercício da cidadania e inserção 

produtiva. São, portanto, turmas que funcionam em locais fora da instituição convencional 

escola, conforme consta na Instrução
2
 que regulamenta abertura e funcionamento de Ações 

Pedagógica Descentralizadas para EJA – APEDs. Neste documento consta: a legislação, a 

fundamentação teórica, a metodologia, a grade curricular e as formas de avaliação, também 

orientadas pelas Diretrizes Curriculares para a EJA
3
. 

 

 

O ensino de Geografia na Educação de Jovens e Adultos- EJA 

 

Analisando o questionário respondido por uma professora Pedagoga com experiência 

no trabalho educativo junto a trabalhadores da indústria há cinco anos, foi possível sabermos 

que seu maior incentivo a dar aulas nesta modalidade de ensino foi o fato de que os alunos 

atendidos, que estiveram por muito tempo fora da escola, demonstram uma dedicação e 

grande interesse em aprender. No que se refere ao ensino de Geografia, diz a professora:  

 

Eu sempre procuro trabalhar com mapas, relevo, território, temas urbanos, 
cidades e países, juntamente com temas atuais para colaborar com a 
absorção dos conteúdos. É importante trabalhar Geografia com estes 

alunos, pois aumenta a cultura em geral, trabalhando com temas atuais e 
diferentes dos quais teriam contato. Mas é uma dificuldade, porque estes 
alunos acham que as disciplinas mais importantes são: Matemática e 
Português. 
 
 

A maioria dos alunos da EJA se esquecem da importância de aprender Geografia, 

porque ela não é vista como um área do conhecimento que proporciona a construção do 

sujeito histórico  espacial, conhecedor da relação homem x natureza e das relações sociais que 

se estabelecem no espaço. 

Freire (1996) afirma que a educação popular precisa proporcionar mudanças e não 

apenas ensinar a ler e escrever. Deve haver uma mudança, possibilitando ao educando da EJA 
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ser sujeito pensante, crítico e consciente do que lhe envolve no dia a dia. Por ser uma clientela 

com uma carga pesada de trabalho, cabe ao educador, além da sua profissionalização, 

demonstrar prazer e alegria. 

 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, 

ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à 
nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana a esperança 
não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza 
humana (FREIRE, 1996. p.80). 
 

 

Essa alegria no ensinar remete ao trabalho do educador a partir de situações-problemas 

ligadas ao cotidiano do educando da EJA. Relaciona o conhecimento a ser trabalhado na 

disciplina com seu contexto de vida, em especial do seu trabalho. A aula torna-se motivadora 

e interessante a partir dessas conexões entre o vivido e o apresentado como conhecimento 

científico. O conteúdo trabalhado pelo educador deve ser relevante e significativo para a vida 

deles. Para tanto, deve-se partir da realidade dos mesmos. 

Assim sendo, a Geografia tem muito a contribuir com essa proposta de aproximação 

do conteúdo com o dia-a-dia dos alunos. Entendida como a ciência que estuda o espaço, 

abrange o estudo das sociedades, seus movimentos, problemas, conflitos, transformações, 

entre outros. Para Callai (1999, p. 11), 

 

O cerne desta ciência, contraditoriamente à própria gênese da palavra, não é 
no nosso ponto de vista, nem a Terra (=geo) nem tampouco a descrição 
(=grafia), mas sim o “espaço geográfico” entendido como aquele espaço 
fruto do trabalho humano na necessária e perpétua luta dos seres humanos 
pela sobrevivência. Nessa luta, o homem usa, destrói/constrói/modifica a si e 
a natureza.O homem faz geografia à medida que se faz humano, ser social. 

 
 

 Nessa perspectiva, pode-se considerar que a Geografia pode apresentar um mapa 

diferente do convencional, que nos vem à mente quando pensamos geograficamente, por 

exemplo: do Brasil ou Paraná. Porquanto, um mapa das condições de vida e comportamento 

do sujeito e ou sociedade, por meio do qual é possível analisar vários aspectos, tais como: 

qualidade de vida, acesso ao lazer, exercício de cidadania, qualidade de ensino, acesso a 

emprego formal e ou informal, nível de escolaridade, enfim, possibilita uma visão geral de 

todo o movimento que a sociedade faz, possibilitando ao aluno enxergar-se dentro desse 

processo. 



 A Geografia proporciona conhecimento de como ocorre a relação entre homem x 

natureza x sociedade, indicando norteadores para que esta relação seja saudável, preservando 

assim a condição de sobrevivência de ambos, pois o que há de concreto é uma vinculação, um 

vai-vem da nossa ação sobre a natureza e da natureza sobre nós. Considerando esse 

movimento, é importante trabalhar com os alunos os conceitos de construção de espaço, 

território, lugar e paisagem, visto que tais conhecimentos reforçam como a ação do sujeito 

intervém na natureza e vice-versa, contribuindo para a construção de uma consciência 

reflexiva e cautelosa. 

 A construção das noções espaciais possibilita ao aluno noções de localização, partindo 

daquilo que está próximo ao que está longe, podendo ser um espaço criado pela ação do 

homem ou da natureza. Nesta perspectiva, concordamos com Callai (1999, p. 12) ao discorrer 

que “nossa preocupação inicial é, sobretudo, com o espaço vizinho, ou seja, seu „espaço 

vivido‟ (casa, escola, bairro, cidade) sem esquecer o contexto maior país-mundo”. 

 Ao abordar o estudo do território, a disciplina de Geografia chama a atenção do que 

venha a ser isso, pois é um espaço delimitado por tempo determinado ou não e está 

condicionado ao poder público ou privado, por exemplo: o território de um município ou 

estado é espaço condicionado ao poder público, enquanto que o território de uma propriedade 

particular está condicionado ao poder privado. Conforme os PCNs, “território não é apenas a 

configuração política de um Estado-Nação, mas sim o espaço construído pela formação 

social” (BRASIL, 1997, p.75). Portanto, território é um espaço de posse. 

 Já o lugar pode ser definido como o espaço onde as relações sociais efetivamente 

acontecem, é o local marcado pela ação de quem ali vive ou passa, é o que está mais próximo 

e cria laços afetivos deixando sua marca a sua identidade. É repleto de historicidade, 

representa o estilo de vida de um grupo ou sociedade. Os PCNs de Geografia abordam que “o 

lugar é onde estão as referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as diferentes 

formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço geográfico” (BRASIL, 1997, p.76).

 A paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos captam, é visível, pode ter cor, sabor, 

sensação. A paisagem permite uma leitura do tempo e da ação humana. Pode transmitir a 

história, a herança deixada por uma civilização, o resultado do trabalho do homem e da 

natureza. 

[...] é definida como sendo uma unidade visível, que possui uma unidade 
visual, caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo 
espaços e tempos distintos; o passado e o presente. A paisagem é o velho no 

novo e novo no velho! [...] fazendo, assim, da paisagem uma soma de 
tempos desiguais, uma combinação de espaços geográficos (Brasil, 1997, p. 
75-76). 



 

 

Nesta abrangência, que vai além de saber os estados e suas capitais, a Geografia tem 

condições de adentrar nas demais ciências, tecendo relações interdisciplinares. Segundo a 

Proposta Pedagógica da Instituição, o trabalho a partir da postura interdisciplinar entrelaça  os 

conteúdos das disciplinas: 

 

A reflexão sobre as temáticas permite a abordagem dos conteúdos e 
articulação entre os eixos de cada disciplina garantindo, dessa forma, a 
interdisciplinaridade. Nesse sentido, a prática pedagógica deve facilitar a 

integração entre os diferentes saberes (SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA, 2012, p.63). 
 

 
 A dedução, partindo dos princípios e orientações expressos no documento e o 

depoimento da professora entrevistada, é a de que a matéria de Geografia nos anos iniciais da 

EJA, na instituição pesquisada, se efetiva de forma interdisciplinar ao abordar os Estudos da 

Sociedade e da Natureza, a focar: a identidade cultural, a organização social, os espaços da 

produção - campo e cidade, as relações de trabalho, a organização sócio-espacial brasileira, 

cidadania e participação, questões ambientais no campo e na cidade, o ser humano, a 

constituição brasileira, saúde e qualidade, ecossistema e noções de cartografia. 

De acordo com a professora participante da pesquisa, é feita a junção de temas atuais 

com os conteúdos de Geografia para uma melhor compreensão por parte dos alunos. Segundo 

a mesma, ela também não deixa de trabalhar questões ligadas à cidadania, buscando 

desenvolver a construção deste conhecimento para a formação de um aluno(a) mais crítico(a), 

mais consciente, mais participativo(a) e com isso mais cidadão(ã). Segundo Leite (2000, p. 

38), 

 

Cidadania pode ser definida como estatuto do cidadão numa sociedade, 
estatuto baseado na regra da lei e no principio da igualdade, ou ainda, como 

estatuto oriundo do relacionamento existente entre uma pessoa natural e uma 
sociedade política, conhecida como Estado, pelo qual a pessoa deve a este 
obediência e a sociedade lhe deve proteção. 

 

 

 A construção da cidadania, a partir de um ensino voltado para a realidade de vida e 

condições de trabalho dos educandos, propicia o desenvolvimento de uma consciência mais 

crítica, permitindo aos alunos reconhecerem seus valores e identificar seus direitos e deveres 

perante a sociedade. 



 A condição de alunos trabalhadores e de não escolarizados, na idade considerada 

adequada pela sociedade, traz um estigma relacionado a uma espécie de „menor valor‟ perante 

os demais. Com o trabalho voltado para além do ler e escrever, desenvolvendo a construção 

da cidadania, torna-se possível o arrefecimento desse sentimento, elevando sua autoestima e 

motivando-os a uma maior participação social. 

 De acordo com a professora entrevistada, 

 

[...] os recursos que mais utilizo nas atividades de Geografia nas séries 
iniciais da EJA são: os mapas, pois ilustram a teoria abordada como a 
explicação da localização espaço-territorial dos países, estados, cidades, 
bem como do relevo e clima das regiões, além dos temas mais específicos 
que envolvem o espaço urbano e rural. Trabalho de forma interdisciplinar, 
pois assim enriqueço o conteúdo e aos poucos vou agregando outras 

disciplinas no tema em que estou trabalhando em sala, como História, 
Português e Ciências. 

 
 

 A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do conhecimento 

no campo educativo é essencial para a superação da visão fragmentada nos processos de 

produção e socialização do conhecimento. Sempre articulada no processo de ensino e 

aprendizagem, no pressuposto da organização curricular de uma instituição e nos 

fundamentos para as opções metodológicas de ensino. 

 A interdisciplinaridade é definida nos Parâmetros Curriculares Nacionais como uma 

dimensão que: 

 

[…] questiona a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento 

produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles, questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 
realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se 
constituiu (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

 

 A interdisciplinaridade consiste em fazer uma ponte entre as disciplinas com o 

objetivo de ampliar a visão da escola e das praticas pedagógicas e romper com a fragmentação 

das disciplinas. De acordo com a professora entrevistada,  

 

trabalhar com o ensino de Geografia na EJA amplia a cultura em geral dos 
alunos. O fato de trabalhar com temas diferenciados e com a 
interdisciplinaridade facilita o acesso a conhecimentos que talvez os alunos 
jamais tivessem. E os alunos ainda relutam um pouco sobre a importância 
da Geografia para a sua vida, priorizando as aprendizagens referentes à 
Matemática e a Língua Portuguesa. 



 
 

 É função da Geografia, ao lado das outras disciplinas, desenvolver junto ao aluno a 

capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade, tendo em vista 

a transformação social. Cabe ao professor, através de suas práticas, resgatar os conhecimentos 

prévios dos seus educandos, efetivando e acrescentando o reconhecimento e a valorização do 

papel do homem como sujeito histórico. 

 

O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreenderem de forma mais 

ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais 
consciente e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram 
conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com 
os quais este campo de conhecimento opera e constitui suas teorias e 
explicações, de modo a poder não apenas compreender as relações 
socioculturais e o funcionamento da natureza as quais historicamente 
pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de 

pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico (BRASIL, 1997, p. 74). 
 
 

A concepção e a prática de um educador da EJA deve ser pautada na capacidade 

de reconhecer esses alunos como sujeitos sociais, detentores de uma história de vida, de 

experiências, de relações sociais que as diferenciam das crianças e dos jovens. 

A necessidade de alfabetizar o aluno de forma geográfica deve-se partir das 

relações mais próximas e do cotidiano deste aluno, mostrando que os espaços são 

construídos em um determinado tempo e transformados no decorrer dos anos, através das 

ações do homem sobre ela. Deve-se interpretar também a relação entre homem e 

natureza, compreender a construção e as transformações das paisagens e a lógica do 

trabalho da ação do homem no espaço. 

 

A geografia tem com objetivo compreender a vida de cada um de nós 
desvendando os sentidos, os porquês das paisagens em que vivemos e vemos 
serem como são. Entender a lógica que está inserida em cada paisagem. 
Como ela foi construída? Por que ela é assim? É preciso romper com a 
simples visualização/descrição conformista das paisagens (CALLAI, 1999, 

p.13). 

 

 

Segundo Freire (1996), a Educação dos Jovens e Adultos deve estar pautada na 

promoção da autonomia da consciência e da cidadania, o que só pode ser alcançado a partir do 

momento que o educador se reconheça neste papel, essencialmente político, do ato de educar. 

Todavia o professor deve dinamizar e dispor de outras ferramentas para aumentar o 

rendimento escolar e promover a construção do conhecimento dos seus alunos. Para tanto, o 



conhecimento prévio, ou o saber real dos educandos deve ser resgatado no processo de 

construção do conhecimento sistematizado, independente da área de conhecimento.  

Segundo Romão (2006, p. 61), 

 

O Professor é um educador […] E não querendo sê-lo, torna–se um 
deseducador. Professor-instrutor qualquer um pode ser dado que é possível 

ensinar relativamente com o que se sabe, mas Professor/Educador nem todos 
podem ser, uma vez que só se educa o que se é. 

 
 

O educador da EJA precisa de uma sólida formação política e social para atuar frente 

às propostas no contexto em que se desenvolvem. O adulto analfabeto defronta-se com uma 

sociedade letrada onde o mínimo que precisa é saber ler, escrever e enfrentar a tecnologia da 

informação. 

Levar o aluno da EJA a reconhecer o espaço geográfico é proporcionar-lhe saber das 

transformações realizadas pelo trabalho do homem, algo muito importante. Contudo, o mais 

importante é fazê-lo compreender que o homem, enquanto indivíduo e grupo social se 

transforma e transforma o mundo simultaneamente, logo não há lugar para a passividade. 

 

 
Considerações Finais  

 

Dado o exposto, podemos dizer que a Educação de Jovens e Adultos emerge de 

lacunas do sistema educacional, com uma proposta do governo na tentativa de explanar os 

problemas do sistema regular de ensino. Tendo como público alvo os alunos que não tiveram 

acesso à educação na idade propícia, cabe ao professor ser o mediador neste processo de 

resgate do tempo perdido, devendo motivar o alunos a aprenderem e se desenvolverem  

enquanto sujeitos, tendo, portanto, valor nas suas histórias de vida, ou seja, em suas 

aprendizagens. 

 Lecionar para adultos com problemas de letramento, isto é, aquele que sabe ler e 

escrever, mas possui dificuldades em interpretar textos e formular ideias de modo coerente e 

lógico, em especial na escrita, exige do professor pleno domínio e qualificação profissional 

para exercer de forma significativa meios que venham facilitar a apreensão por parte dos 

educandos os conteúdos propostos. 

 O ensino de Geografia deve ser realizado de forma interdisciplinar e contextualizado, 

pois estudar de maneira integrada, as questões da atualidade e do cotidiano do aluno, como 



meios facilitadores de aprendizagem, pode levá-los a um maior conhecimento e compreensão 

da realidade na qual estão inseridos. 

 Com isso, entende-se que, tanto na EJA quanto no ensino regular, cabe uma 

preparação docente para realizar com êxito a sua docência e que lecionar, para jovens e 

adultos, requer um diferencial em sua prática docente, visto que os educandos já possuem um 

repertório de cultura diversificada e reflexões acerca do mundo. Logo, o ensino de Geografia 

enquanto área do conhecimento e disciplina escolar, pode contribuir significativamente no 

despertar do senso crítico dos alunos, na compreensão dos elementos que compõem a 

sociedade, de suas diferenças sociais, culturais, de povos e etnias, de políticas e das 

modificações constante que o seu espaço sofre devido às diferentes formas de organização  do 

homem. 

 Não obstante, o ensino de Geografia proporciona ao indivíduo uma leitura de mundo 

mais crítica e um conhecimento que vai além dos livros didáticos, além de um maior 

entendimento da realidade onde se insere. 
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