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A presente pesquisa busca analisar se o currículo de química, desenvolvido na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), proporciona a preparação para a inserção no mundo
do trabalho e contribui para a ampliação das práticas sociais, na valorização dos direitos
do trabalhador, e para um posicionamento crítico frente à realidade da qual participa.
Minhas inquietações começaram ao perceber que a EJA não tem um currículo
próprio, são reproduções do currículo de química do ensino médio politécnico.
Ao conhecer as turmas, com vivências e faixa etárias diferenciadas, percebi que os
alunos da educação de jovens e adultos chegam com grandes dificuldades em interpretar,
calcular e abstrair dados, e muitos nunca estudaram química nos anos escolares.
O ensino de química na Educação de Jovens e Adultos tem tradicionalmente
mantido os mesmos modelos usados, com aulas expositivas e com metodologias de
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memorização, esquecendo‐se de fazer uma relação com o cotidiano e com os
conhecimentos que esses jovens e adultos já trazem.
De acordo com Delizoicov (2011),
“na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do
trabalho, o avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os
meios de comunicação incidem fortemente na escola, aumentando os
desafios para torná‐la uma conquista democrática e efetiva. (...) as
escolas precisam passar por profundas transformações em suas práticas
e culturas para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. (...) os
professores contribuem com seus saberes, seus valores, suas
experiências nessa complexa tarefa de melhorar a qualidade social da
escolarização” (2011, p.12).

Não podemos desprezar os saberes trazidos pelos jovens e adultos, os professores
atuantes no ensino da EJA devem compreender que é preciso capacitá‐los e contribuir
para que possam utilizar os conhecimentos da sala de aula no seu dia a dia, a química
deve ser facilitadora nesse processo.
Segundo Delizoicov (2011), “o professor é, na sala de aula, o porta‐voz de um
conteúdo escolar, que não é só um conjunto de fatos, nomes e equações, mas também
uma forma de construir um conhecimento específico imbuído de sua produção histórica e
de procedimentos próprios” (2011, p. 152 e 153).
Os professores devem compreender que a educação é um processo de
transformação e devem levar os alunos da educação de jovens e adultos a refletirem
sobre os conteúdos de química aprendidos. Os conteúdos devem ter sentido no seu dia a
dia, e sua aprendizagem deve oportunizá‐los a transformar e a intervir na sua realidade.
Embora os laboratórios de química das escolas se encontrem sucateados, os
professores de química da EJA devem proporcionar aulas com envolvimento ativo de
caráter investigativo e não reproduções, com uma possibilidade de relação entre a
experimentação. Os conceitos estudados e seus conhecimentos, fazendo uma
contextualização. É imprescindível que os professores de química apresentem
alternativas diferenciadas em suas aulas, contextualizando e buscando as experiências e a
realidade vivida por esses jovens e adultos.
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Cotidianamente convivendo com as situações geradas pelo currículo atual em
ação, julgo necessária uma busca mais aprofundada para compreender o atual currículo e
repensar um currículo para contemplar os alunos da EJA com suas particularidades e
características próprias, que devem ser levada em conta ao elaborar um currículo.
Busquei os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para subsidiar o trabalho, e
logo encontro: “a reorganização curricular em áreas de conhecimento tem o objetivo de
facilitar os desenvolvimentos dos conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e
contextualização” (BRASIL, 1990, p. 10). Consultei os professores que trabalham na EJA
para saber como poderíamos planejar juntos, de forma a contemplar essa
interdisciplinaridade e contextualização sugerida nos PCNs. Esbarrei no primeiro
obstáculo, pois os professores de outras disciplinas entendem que “Química” pouco ou
nada tem a ver com seus conteúdos. Alegaram falta de tempo para preparar e estudar o
que não estava em seus planos, pois eles também têm seus programas para cumprir.
Para compreender o currículo, busco suporte dos autores estudiosos como
Sacristán, Silva e Spósito; para a Educação de jovens e Adultos o suporte da Lei de
diretrizes e Bases da Educação (LDB) em Haddad e Di Pierro, em Delizoicov o currículo de
química. Ainda são poucas, porém as literaturas que tratam do currículo de Química da
Educação de Jovens e Adultos.
O currículo é um campo cheio de ideologia, cultura e relações de poder. Segundo
Sacristán (2013) afirma, “o currículo não é apenas um conceito teórico, útil para explicar
esse mundo globalizado, mas também se constitui em uma ferramenta de regulação das
práticas pedagógicas” (2013, p.9). Portanto é relevante a importância de constituir um
currículo de Química que seja pensado especificamente para a Educação de jovens e
Adultos, levando em conta suas vivências e buscando inserir neste contexto
conhecimentos que sejam úteis e relevantes para eles.
As questões de poder estão implícitas nos currículos são ressaltadas por Silva
(2001), “da perspectiva pós‐estruturalista, podemos dizer que o currículo é também uma
questão de poder e que as teorias de currículo, na medida em que buscam dizer o que o
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currículo deve ser não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder” (2001,
p.16).
Mas de acordo com Sacristán (2013) o currículo, “se orienta, modela e limita a
autonomia dos professores”. O currículo recebeu o papel decisivo de ordenar os
conteúdos a ensinar; um poder regulador que se somou a capacidade igualmente
reguladora de outros conceitos, como o de classe (ou turma), empregado para distinguir
os alunos entre si e agrupá‐los em categorias que os definem e classifiquem (HAMILTON
apud Sacristán, 2013, p.17).
Acreditamos ser de grande importância considerar os saberes que os alunos da
Educação de jovens e adultos trazem de sua vivência, e agregar esses conhecimentos aos
conteúdos especificados nos currículos de química. Segundo Spósito : “O novo público
que frequenta a escola, sobretudo adolescente e jovem, passa a constituir no seu interior
um universo cada vez mais autônomo de interações, distanciado das referências
institucionais trazendo novamente, em sua especificidade, a necessidade de uma
perspectiva não escolar no estudo da escola, a via não escolar [...]. A autonomização de
uma subcultura adolescente engendra, para os alunos da massificação do ensino, uma
reticência ou uma oposição à ação do universo normativo escolar, ele mesmo em crise. A
escola cessa lentamente de ser modelada somente pelos critérios da sociabilidade adulta
e vê penetrar os critérios da sociabilidade adolescente, exigindo um modo peculiar de
compreensão e estudo” (SPÓSITO, p. 19‐20, 2003).
A Educação de Jovens e Adultos sempre esteve presente no contexto do Brasil,
nos dizeres de Haddad e Di Pierro temos que: “somente no século XX a educação de
jovens e adultos adquire identidade e feições próprias devido ao pensamento pedagógico
e às políticas públicas de educação que tornam possíveis e necessários para o seu
desenvolvimento” (2000, p.18).
Na V conferência, a declaração de Hamburgo1 diz que a educação de adultos se
torna mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício
da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. (...) do
1

Declaração de Hamburgo sobre a EJA‐Bases Legais das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
de Jovens e Adultos). ( UNESCO. 1997)
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desenvolvimento socioeconômico e científico, (...). Se a educação de jovens e adultos é a
chave para o século XXI, porque até o presente momento não tem um currículo próprio
de química, permitindo uma condição de compreenderem a química para ser importante
na sua vida, na formação de sua cidadania. Defendo um currículo de química
comprometido com a construção de conhecimentos de química que paute a preocupação
com a Educação de Jovens e Adultos nas questões que envolvem não apenas os saberes
escolares (formais), mas na relação destes saberes com o mundo do trabalho, com suas
experiências e vivências, diminuindo essa desigualdade perante outros estudantes que
tiveram acesso na escola com idade apropriada.
O CONAE (Conferência Nacional da Educação)2 realizou um amplo diagnóstico da
educação nacional em 2010, após muitos encontros e contribuições, várias discussões
foram elaboradas pelo Ministério da Educação o “O novo PNE 2011‐2020” que norteou a
elaboração de algumas premissas entre eles: “(...) Universalização da educação básica
pública, por meio do acesso e permanência na instituição nacional; Garantia de padrão de
qualidade em todas as instituições de ensino, por meio de saberes, habilidades e atitudes
necessárias ao desenvolvimento do cidadão, bem como da oferta dos insumos próprios a
cada nível, etapa e modalidade de ensino. Publicado no diário oficial da União em
9/6/2000, (seção 1 e, p.15).
No Projeto em tramitação no congresso de Lei Ordinário (PLO) nº 8035/2010,
denominado Plano Nacional de Educação (PNE), correspondente ao decênio 2011‐2020
tem como uma das suas metas n º 3, “Universalizar até 2016, o atendimento escolar para
toda a população de 15 a 17 anos, e elevar até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% nesta faixa etária”. Mas nas três metas propostas pelo governo a
Educação de Jovens e Adultos não está inserida, portanto o currículo de Educação de
Jovens e Adultos deve ser repensado, estudado numa proposta contemplando
conhecimentos de química significativos e tenham utilidade no cotidiano desses jovens e
adultos.

2

Publicado no diário oficial da União em 9/9/200, (seção 1 , p.15).
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RESULTADOS
O presente estudo encontra‐se em andamento. As escolas já pesquisadas não
possuem um currículo específico de química para a Educação de Jovens e Adultos, mas
adaptações do currículo de química da educação ensino médio politécnico.

CONSIDERAÇÕES
Acredito que esta pesquisa possa contribuir para que os professores de química da
Educação de Jovens e Adultos possam repensar um currículo de química construído para
ser útil no cotidiano dos jovens e adultos. Para elucidar a concepção docente de currículo
e como essa concepção reflete na organização e gestão do trabalho pedagógico.
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