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Componente Curricular: Geografia 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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Considerando o Componente Curricular de Geografia na Educação de Jovens e Adultos, 

devemos considerar que os estudantes têm diferentes histórias de vida e diferentes trajetórias 

escolares. Como consequência, parte destes jovens, adultos e/ou idosos podem ter conceitos 

cristalizados sobre diferentes temas, inclusive os que são objetos de estudo do componente 

curricular de Geografia. Neste cenário a escola tem papel primordial na superação de 

paradigmas planejando espaços onde seja possível problematizar e transpor a visão de 

neutralidade. 

No processo de ensino é necessário propor atividades onde os estudantes aprendam a 

observar, comparar e investigar realizando pesquisas em diferentes fontes, analisando 

“situações e objetos” onde sobressaia a dinâmica social e/ou natural, assim criando 

oportunidades para o desenvolvimento da criticidade e consequentemente do entendimento da 

relação do ser humano com o território.  

Considerando o espaço geográfico um espaço produzido, que tem a natureza como 

condição concreta de produção social e o trabalho como modo de produção, a escola passa a 

ter uma função estratégica, pois o ensino de geografia, quando qualificado e efetivo, passa a 

ser uma contribuição socioafetiva. Assim, a relação escola-mundo pressupõe que o educando 

deva conhecer e analisar o mundo contemporâneo através da perspectiva geográfica local, e a 

partir disso compreender como a sociedade se organiza no tempo e quais relações que 

estabelecem quanto à transformação do espaço. 

A importância da valorização das vivências e experiências individuais devem ser ponto 

de partida para o estudo dos temas planejando ambientes de escuta e trocas. Também se faz 

necessário planejar momentos significativos onde o estudante seja protagonista, superando a 

ideia trabalhar o “conteúdo” de forma estanque. 

Abordar a noção espaço-temporal, por exemplo, auxilia o estudante a compreender 

fenômenos universais que estão presentes em seu contexto local. Mas para isso o ensino deve 

estar estruturado de forma a permitir a análise dos diferentes aspectos de um mesmo 

fenômeno em diferentes momentos da história, facilitando assim, análises mais complexas e 

críticas. Com isso, o estudante desenvolve a habilidade de comparar, identificar e refletir sobre 

os distintos aspectos da realidade, de modo a entender suas interligações. 

A problematização dos conteúdos, então, é a palavra chave quando se pretende 

entender a realidade de forma ampla. Realidade problematizada a partir das vivências dos 

estudantes, na busca e formulação de hipóteses que expliquem as relações e transformações 

da sociedade. Segundo essa concepção se conclui que “o nível global e o nível local do 

acontecer são conjuntamente essenciais ao entendimento do mundo e do lugar. Mas o 

acontecer local é referido ao acontecer global” (SANTOS, 1997, p. 131). 

O espaço em que os estudantes vivem deve ser o ponto de partida do professor no 

desenvolvimento de qualquer conteúdo, promovendo, assim, a compreensão da realidade local 



no contexto global. Ou seja, é primordial que os sujeitos sejam capazes de pensar sobre sua 

própria realidade dentro de um contexto amplo e complexo. 

É necessário fazer com que o estudante entenda seu papel enquanto cidadão, 

compreendendo os processos naturais e da produção da natureza na sociedade, 

potencializando o desenvolvimento da autonomia, uma vez que, este perceberá o contexto 

socioeconômico e cultural ao qual faz parte. Este processo favorece o assumir uma postura 

emancipatória e de enfrentamento da realidade, compreendendo as forças e disputas 

existentes na sociedade. 

O reconhecimento das trajetórias de vida desses estudantes perpassa pelo acolhimento 

de sujeitos com múltiplas culturas, contextos socioeconômicos e socioambientais específicos. 

Isso significa considerar que estas pessoas têm saberes que dialogam com os conhecimentos 

científicos, assim o papel da escola é ampliar o repertório destes tornando-os sujeitos críticos e 

ativos. 

No que diz respeito à contextualização, os estudantes devem ser capazes de localizar 

momentos e lugares específicos em que determinados fatos ocorreram para atribuir sentido e 

significados, para isso, a proposta docente deve proporcionar a identificação do momento em 

que uma circunstância é analisada e as condições específicas daquela realidade. 

Deve-se planejar ações que considerem as relações da escola com o território, a partir 

de um ensino que faça sentido e  promovam a compreensão do mundo social e físico.   

Através da Geografia é possível estudar e buscar elementos para interpretar o mundo 

que está em constante transformação, compreendendo a relação espaço, território e tempo. O 

reconhecimento de diferentes realidades sociais e de que nada acontece ao acaso, pode ser 

importante instrumento de busca pelo respeito aos direitos individuais e coletivos. 

Um fator relevante, que deve ser considerado no ensino deste componente, é fenômeno 

da globalização, pois aproximou o mundo de tal modo que as distâncias encolheram 

alicerçadas pela propagação da informática, num mundo em que tudo é virtual, inclusive as 

relações. Hoje em dia na sociedade o que prevalece são os interesses econômicos que se 

refletem no modo de vida das pessoas (o consumo), a realidade apresenta-se desigual e 

unificada.  

 

Com maior ou menor acesso, no entanto, as novas tecnologias da informação e 
os diferentes meios de comunicação, por exemplo, o rádio, o jornal, a revista, a 
televisão, o computador, o telefone, o fax e outros estão presentes nos espaços 
sociais ou incorporados ao cotidiano de vida das pessoas, de maneira que 
modificam hábitos, costumes e necessidades. Os meios de comunicação, melhor 
dizendo, as mídias exercem cada vez mais um papel de mediação e de tradução 
da realidade social. A seu modo — um modo editado e, por vezes, manejado —, 
elas contam o que acontece no mundo, fazendo com que grande parte da 
realidade seja percebida de forma virtual (LIBÂNEO, 2008, p. 67).  

 



 Essa influência da globalização no contexto local, pode interferir e/ou determinar as 

relações que se dão no espaço ocupado. Nessa perspectiva, é imprescindível desenvolver com 

o sujeito da EJA a capacidade de relacionar o espaço com a natureza e com a sociedade, 

promovendo situações nas quais venha a perceber os aspectos econômicos, culturais e 

políticos da realidade, situando-se e posicionando-se criticamente frente às relações que se 

nela se estabelecem. 

Além de ter acesso aos conhecimentos geográficos, o estudante deve saber utilizá-lo em 

seu dia-a-dia. É necessário que o ensino deste componente curricular seja voltado para o 

pensamento crítico sobre os conteúdos, pois por meio da compreensão das múltiplas relações 

vivenciadas é que o estudante construirá conceitos e entenderá que os fenômenos geográficos 

estão interligados com a natureza e com o homem, no tempo e no espaço. 

 

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao educando maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos.  

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 
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Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: GEOGRAFIA 

 

 
Unidade 
Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade 
Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

 

O sujeito e seu 

lugar em Diadema 

e no mundo 

 

Reconhecer a história do território de Diadema, de 

forma interdisciplinar, identificando os processos de 

ocupação e organização sócio econômicos presentes na 

formação da cidade. 

 

Mundo do trabalho 

 

Compreender as novas relações do mundo do trabalho 

e suas implicações no contexto tecnológico. 

 
O sujeito e seu 
lugar em Diadema 
e no mundo 

 

Reconhecer o processo de ocupação social e 

econômica de Diadema, seus fluxos e transformações, 

conectados a história dos trabalhadores do ABCD no 

século XX. 

 

 

Mundo do trabalho 

 

Compreender o processo de empobrecimento 

proveniente da desigualdade social. 

 
O sujeito e seu 
lugar em Diadema 
e no mundo 
 

 

Conectar a identidade dos estudantes à história dos 

migrantes de Diadema. 

 

  

 
O sujeito e seu 
lugar em Diadema 
e no mundo 
 

 

Compreender as configurações do meio físico nas 

relações sociais da cidade de Diadema. 

  

 


