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RESUMO 

 

O presente trabalho, além de abordar um pouco da história da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil, desde a chegada dos jesuítas até os dias atuais, traz uma reflexão acerca das 

dificuldades encontradas pelos alunos e professores para a aprendizagem e quais fatores 

influenciam para migração dos jovens e adultos, para essa modalidade de ensino, bem como 

as vantagens e desvantagens encontradas, ao longo da jornada. A modalidade de educação de 

jovens e adultos, destinada àqueles que por algum motivo, não tiveram acesso à escola na 

idade certa, apesar dos inúmeros desafios, vem se mostrando como uma política de 

transformação social, pois possibilita uma nova oportunidade a jovens e adultos, que desejam 

retornar à escola, em busca de melhores oportunidades dentro de uma sociedade excludente e 

competitiva. Este estudo justifica-se pela necessidade concreta de se perceber os avanços das 

Políticas Públicas de educação, voltados para a EJA, para a vida daqueles que por algum 

motivo, não concluíram os estudos no tempo adequado, como a escola reconhece os sujeitos 

da EJA e de que forma influencia para que esse público conclua com êxito. Portanto, o 

objetivo geral da pesquisa, procurou refletir sobre a Educação de Jovens e Adultos, enquanto 

instrumento de transformação pessoal na vida dos alunos, tendo como referência para a 

reflexão a questão das Políticas Públicas, voltadas para esta modalidade de ensino, através de 

um estudo de caso. A presente pesquisa qualitativa/quantitativa, assume a abordagem 

metodológica do estudo de caso do tipo educacional, com os seguintes instrumentos: 

questionários, entrevista, análise documental, pesquisa bibliográfica e observação 

participante. Os dados coletados foram analisados à luz do referencial teórico, que deu suporte 

para esta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Políticas Públicas; Estigmas. 
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YOUTH AND ADULT EDUCATION AS A SOCIAL TRANSFORMATION POLICY 

PERSPECTIVE: A CASE STUDY IN SCHOOLS IN THE MUNICIPALITY OF ALTO 

SANTO - CEARÁ 

 

Andreza Rodrigues Pereira 2 

 

 

ABSTRACT 

 

This work, in addition to addressing a little of the history of Youth and Adult Education in 

Brazil, from the arrival of the Jesuits to the present day, brings a reflection on the difficulties 

encountered by students and teachers for learning and what factors influence migration young 

people and adults, for this type of education, as well as the advantages and disadvantages 

found along the journey. The modality of education for young people and adults, aimed at 

those who, for some reason, did not have access to school at the right age, despite the 

numerous challenges, has proven to be a policy of social transformation, as it provides a new 

opportunity for young people and adults, who wish to return to school, in search of better 

opportunities within an exclusionary and competitive society. This study is justified by the 

concrete need to realize the advances of Public Policies in education, focused on EJA, for the 

lives of those who for some reason, did not complete their studies in the appropriate time, as 

the school recognizes the subjects of EJA and how it influences this audience to complete 

successfully. Therefore, the general objective of the research sought to reflect on Youth and 

Adult Education, as an instrument of personal transformation in the lives of students, having 

as a reference for reflection the issue of Public Policies, aimed at this type of teaching, 

through a case study. This qualitative/quantitative research takes the methodological approach 

of a case study of the educational type, with the following instruments: questionnaires, 

interviews, document analysis, bibliographical research and participant observation. The 

collected data were analyzed in the light of the theoretical framework, which supported this 

research.  

 

Keywords: Youth and Adult Education. Public policy. Stigmas. 
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INTRODUÇÃO 

A educação de jovens e adultos (EJA), desde seu surgimento, passou por inúmeras 

mudanças. É conhecida por ser um ensino voltado para jovens e adultos, que por estarem 

inseridos em famílias numerosas ou por casarem muito cedo, dentre outros fatores sociais e 

econômicos, foram impedidos de concluir ou mesmo iniciar os estudos na idade adequada. 

Desde o início da EJA no Brasil é possível compreender que as classes menos favorecidas são 

as que mais buscam esta modalidade, pois nela encontram uma oportunidade para voltar aos 

estudos e se desenvolver no âmbito pessoal e profissional. 

Paulo Freire é considerado grande contribuinte da EJA e em suas inúmeras obras 

para este ensino deixou claro que não existe idade exata para estudar, que o ser humano 

sempre tem algo a transmitir para os demais. O educador ficou conhecido por ter seu olhar 

voltado para os menos favorecidos. Atualmente a EJA é uma prática educativa que contribui 

com inúmeras oportunidades para a vida das pessoas. 

Segundo o parecer do Conselho Mundial de Educação de 2002, a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade peculiar de educação básica, que atende a um 

público ao qual foi negligenciado o direito à educação durante a infância e/ou adolescência por 

diversos motivos que vão desde a oferta irregular de vagas até a falta de condições 

socioeconômicas. 

A EJA no Brasil foi construída em cima de dois pontos, um deles é a necessidade de 

existir uma educação voltada para pessoas adultas que, não tiveram oportunidade para estudar 

ou estudaram muito pouco. Sendo evidente a obrigação que a sociedade tem com os mesmos, 

pois é um grupo que se sente excluído em alguns momentos, mesmo sem terem culpa pois foi 

devido a suas reais condições de vida, que tornou difícil o acesso dos mesmos a educação que 

tanto necessitam. O outro ponto é quando alguns grupos seja de educadores, órgãos públicos 

ou qualquer indivíduo do setor social compreende a importância dessa modalidade de ensino e 

luta para dar voz a essas pessoas que ficaram esquecidas em vários momentos 

É importante compreender a modalidade desde o início para entender o perfil deste 

público e as causas que contribuíram para este ensino não adquirir seu sucesso na totalidade e 

que até hoje são pontos negativos para a modalidade. Um excelente ponto a se discutir é 

entender como essas práticas vem sendo a adotadas ao longo do tempo e quais foram os 

avanços e fracassos relatados por seus usuários. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica aonde autores como Freire e Di Pierro expõem a importância deste ensino e as 

ações que devem ser trabalhadas para sua efetivação significativa. Esta pesquisa, será 
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embasada através de revisão bibliográfica usando diversos autores e ainda em trabalho de 

campo realizado com professores da EJA da Escola André Campelo, de forma qualitativa e 

descritiva, a partir do relato feito por meio de entrevistas destes colaboradores que em seus 

discursos revelaram, sonhos e anseios em relação ao ensino ali ofertado, além do desejo de 

que a EJA continue funcionando na referida escola. 

 Para realização desse trabalho foi aplicado um questionário semi-estruturada 

realizada com professores e alunos que atuam ou já atuaram na modalidade da EJA, a partir 

de cinco perguntas norteadoras. A análise foi realizada comparando com a pesquisa 

bibliográfica. Portanto busca-se com este trabalho o aprimoramento e o conhecimento 

necessário, para compreender o funcionamento desta modalidade de ensino.  
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Para melhor compreensão do leitor, acerca da Educação de Jovens e Adultos, é 

necessário se abordar alguns conceitos, que caracterizam essa modalidade de ensino, como 

uma proposta flexível, que respeita as diferenças individuais e valoriza os saberes de cada 

indivíduo, adquiridos ao longo de suas vivências. De acordo com Gadotti (2003, p.15): 

 

O conceito de Educação de Jovens e Adultos vai se movendo na direção ao 

de educação popular na medida em que a realidade começa a fazer algumas 

exigências à sensibilidade e à competência cientifica dos educadores e 

educadoras. Uma dessas exigências tem a ver com a compreensão crítica dos 

educadores do que vem ocorrendo na cotidianidade do meio popular. 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino, que possibilita acesso 

a um direito garantido, àqueles que por algum motivo foram excluídos dos bancos escolares e 

não tiveram acesso à escola na idade apropriada. 

 

A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles que não 

tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou que tiveram de 

forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos 

básicos necessários (PAIVA, 1973, p.16). 

 

Em linhas anteriores, se comentou que a educação no Brasil, estabelece uma 

ferramenta reconhecida em muitos casos, não apenas como atividade escolar, mas, psíquica e 

competitiva, mas como atividade social, cultural e política, ao mesmo tempo em que é vista, 

como um repertório de funções e conexões, que têm se diversificado.  

Em efeito, a educação como um fator social total, se tornou um poderoso mecanismo 

para reprodução de valores, atitudes e padrões de ação na sociedade, especialmente, em 

aqueles em que o futuro é problematizado, a partir de diferentes correntes teóricas, políticas e 

sociais, individualistas, que defendem o interesse individual como a única hegemonia, pós-

modernistas, que anunciam a fragmentação e o desaparecimento da sociedade, como um 

projeto ou teóricos da globalização, que consideram que a sociedade atual não sobreviverá ao 

enfraquecimento do Estado. 
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Elucida-se que, apesar de todas as reformas e mudanças, a escola pública brasileira, 

se constituiu nas desigualdades sociais construídas historicamente, pois desde os primórdios, 

ainda no Período Colonial, com os Padres Jesuítas, as instituições e as políticas educacionais, 

foram criadas para atender especialmente os interesses da elite, deixando a margem mulheres, 

pobres, negros e trabalhadores.  

No início dos anos 80 começara a circular entre educadores, livros e artigos que dava 

conta de uma mudança na forma de compreender o processo de alfabetização, deslocavam a 

ênfase habitualmente posta em “Como se ensina” e buscavam descrever “como se aprende”. 

Tiveram grandes impactos os trabalhos que relatava resultados de investigação, em especial à 

da língua escrita. 

A partir das investigações de como se aprende foi que alguns alfabetizadores e 

técnicos começaram a questionar as práticas de alfabetização com o silabário da cartilha, no 

qual começa a ser substituído por uma variedade de textos diversificados, pois: 

 

Letramento aqui é entendido como produto de participação em práticas 

sociais que usa a escrita como sistema simbólico e tecnológico. São práticas 

discursivas que precisam da escrita para torná-las significativa, ainda que às 

vezes não envolvam as atividades específicas de ler e escrever. Dessa 

concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas 

não existe grau zero de letramento, pois nela é impossível não participar, de 

alguma forma, de algumas dessas práticas. (BRASIL, 2001, p. 23) 

 

Quando se domina a linguagem se tem a possibilidade de se ter plena participação 

social, porque é através dela é que o homem se comunica, tem acesso a informações, produz 

conhecimentos, expressa e defende seu ponto de vista. Assim a escola, tem a função e 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para os exercícios da cidadania 

Como sabemos, o Brasil é rico em variedades e essa riqueza acaba gerando 

preconceito por parte de muitos, pois se tornou comum considerando as variedades 

linguísticas de menor prestígio como erradas ou inferiores. 

Nessa perspectiva, têm-se várias ferramentas para se olhar a escola com um novo 

viés dentre todos se tem os PCNs que procuram trazer para as escolas um olhar mais amplo de 

educação para o respeito à diferença. Assim, o desenvolvimento da capacidade de expressão 

oral do aluno depende consideravelmente de a escola construir-se um ambiente que respeite e 

acolha a diversidade. Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe o uso da língua 

adequado a diferentes situações comunicativas. De nada adianta aceitar o aluno como ele é, 

mas não lhe oferecer instrumentos para enfrentar situações em que não será aceito se 
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reproduzir as formas de expressão próprias de sua comunidade. É preciso, portanto, ensinar a 

utilizar adequadamente em instâncias públicas, a fazer uso da língua oral cada vez mais 

competente. 

Quanto a história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil apresenta muitas 

variantes desde a colonização brasileira, por estar fortemente relacionada às transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais que moldaram os diversos momentos históricos do 

país. Inicialmente a alfabetização de adultos para os colonizadores, tinha como objetivo 

ensinar a ler e a escrever à população nativa e colonos. A intenção era que a população 

pudesse ler o catecismo e seguir as ordens os colonizadores. As ações de Educação de Jovens 

e Adultos no Brasil de uma forma sistemática são recentes, entretanto no Brasil - colônia já se 

praticava, mas de uma forma assistemática e religiosa. 

 

No Brasil Colônia, a referência à população adulta era apenas de educação 

para a doutrinação religiosa, abrangendo um caráter muito mais religioso que 

educacional. Nessa época, pode-se constatar uma fragilidade da educação, 

por não ser esta responsável pela produtividade, o que acabava por acarretar 

descaso por parte dos dirigentes do país (CUNHA, 1999, p, 36). 

 

Nesta perspectiva a educação era apenas de caráter alfabetização religiosa para a 

doutrinação, e não de caráter educacional, mais atualmente a educação passou por muitas 

mudanças, como a de alfabetização e letramento das pessoas que não tiveram acesso à escola 

na idade certa, um dos objetivos da inclusão da Educação de Jovens e Adultos. 

As políticas públicas para essa população começam a se efetivarem apenas no Brasil 

Império com a oferta de cursos de alfabetização no período noturno. Um estudo feito pelo 

então ministro José Bento da Cunha Figueiredo, mostrou que em 1876 existiam 200 mil 

alunos estudando, frequentando as salas de aulas noturnas. O desenvolvimento industrial do 

início do século XX alavancou o ensino para jovens e adultos, não meramente com objetivos 

de formação para a cidadania, mas sim, para formação de mão de obra como mostra o texto da 

Proposta Curricular da EJA (1997, p. 30). 

A educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação 

no Brasil a partir da década de 30, quando finalmente começa a se consolidar um sistema 

público de educação elementar no país. Neste período, a sociedade brasileira passava por 

grandes transformações, 17 associadas ao processo de industrialização e concentração 

populacional em centros urbanos. A oferta de ensino básico gratuito estendia-se 

consideravelmente, acolhendo setores sociais cada vez mais diversos. 
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Na década de 40 o Governo brasileiro detecta um elevado índice de adultos 

analfabetos no país. Em 1945 chega ao fim a Ditadura Vargas e os ideais democráticos são 

renovados. Nesse mesmo ano a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura) é criada. É neste contexto que no ano de 1947 o governo lança a 1ª 

Campanha para jovens e adultos que tinha como objetivo alfabetizá-los no período de 3 

meses. 

Depois, seguiria uma etapa de “ação em profundidade”, voltada à capacitação 

profissional e ao desenvolvimento comunitário. Nos primeiros anos, sob a direção do 

professor Lourenço Filho, a campanha conseguiu resultados significativos, articulando e 

ampliando os serviços já existentes e estendendo-os às diversas regiões do país. Num curto 

período de tempo, foram criadas várias escolas supletivas, mobilizando esforços das diversas 

esferas administrativas, de profissionais e voluntários. 

O clima de entusiasmo começou a diminuir na década de 50 nesse período, o Censo 

afere 50,5% de analfabetos, e nesse momento têm início as Missões Rurais e, em 1952, a 

Campanha Nacional de Educação Rural. Por volta de 1957 foi criado o Serviço de Rádio 

Educativo Nacional (SIRENA) e em 1958 foi instituída a Campanha Nacional de Erradicação 

do Analfabetismo. Porém, estas iniciativas voltadas à ação comunitária em zonas rurais não 

tiveram o mesmo sucesso e a campanha se extinguiu antes do final da década. (Proposta 

Curricular, RIBEIRO et al, 1997, p. 25). 

Nos anos 60 com o crescimento da urbanização e industrialização tornou-se mais 

ativa a participação popular e efervescência política em torno das reformas de base, em 

decorrência desses fatores em 1960 tem início Movimento de Educação e Cultura Popular do 

Recife, sob governo de Miguel Arraes e no ano seguinte o Movimento se estendeu à Paraíba e 

Rio Grande do Norte em 1961 tem início Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler”, em Natal, no governo de Djalma Maranhão. E nesse período foi criado o Movimento de 

Educação de Base da CNBB, já em 1962, Paulo Freire sistematiza o método de alfabetização 

e a UNE incorpora alfabetização às atividades dos Centros Populares de Cultura e por volta de 

1964 têm início preparativos do Programa Nacional de Alfabetização com a metodologia 

Paulo Freire. 

A partir de 1964 o governo militar reprime movimentos de educação e cultura 

popular e faz doações à Cruzada de Ação Básica Cristã – ABC. Ditadura em 1967 cria o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e institucionaliza Ensino Supletivo. E 

em 1971 é criada a Lei 5692 de Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus destina um capítulo ao 

Ensino Supletivo, que unifica antigos Exames de Madureza, e cujo princípio é exposto no 
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parecer do CNE. No final dos anos 70 têm início os Centros de Ensino Supletivo e atividades 

de educação de adultos pelo rádio e TV (Projeto Minerva e Ensino Supletivo por meio de 

Rádio e TV). 

Em 1985 com o primeiro governo civil se encerra Mobral e ele é substituído pela 

Fundação Educar por volta de 1988 a Constituição Federal consagra direito público subjetivo 

dos jovens e adultos ao ensino fundamental gratuito e assume obrigação com erradicação do 

analfabetismo. 

No ano de 1990, considerado o ano Internacional da Alfabetização nesse mesmo ano 

houve a Conferência Mundial de Educação para Todos (Jontiem, Tailândia) com o governo 

Collor se elimina Fundação Educar e é criado Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania. – Após impeachment de Collor, 1994, o governo Itamar Franco organiza Plano 

Decenal de Educação e institui Comissão Nacional de Educação de Adultos (CNEJA). 

Com o governo FHC faz uma reforma no ensino para descentralizar e focar recursos 

no ensino fundamental de crianças e adolescentes em 1996 é criada a LDB que reafirma 

Constituição e a emenda Constitucional 14 modifica ADCT. Porém, veto do Presidente 

impede contagem das matrículas de EJA no FUNDEF. Assim, o Governo Federal lança 

Alfabetização Solidária e desativa CNEJA, com as políticas de aceleração do fluxo escolar e 

registro de matrículas como ensino regular descaracterizam EJA e em 1997 ocorre a V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos aprova Declaração de Hamburgo e por 

volta de 1998 o Governo Federal dá início ao Pronera e Recomeço com isso em 1999 o 

Movimento dos Fóruns de EJA cresce e dá início à realização de Encontros Nacionais 

(ENEJAs) no ano 2000 é aprovado o Parecer 11 e Resolução 1 do CNE regulamentam EJA. 

E já em 2003 tem início Década das Nações Unidas para Alfabetização. E o governo 

Lula cria Secretaria Especial e lança Brasil Alfabetizado, o projeto Recomeço vira o Fazendo 

Escola. E no ano de 2004, Ministro Tarso Genro cria SECAD e reúne programas de 

alfabetização e educação básica na DEJA, mas outros programas ficam fora (Pronera, Escola 

de Fábrica, ProEJA e Pró Jovem), em 2006 o Fazendo Escola abrange todo país e o FUNDEB 

é finalmente votado pelo Congresso em 2009 EJA é incluída no PNLD e PNAE. 

1.1.A EJA NO BRASIL: DAS ORIGENS À REPÚBLICA 

São muitas as transformações no mundo atual, marcado pelo processo de avanço 

tecnológico e pela globalização. Entretanto, os processos de domínio da leitura continuam 

fundamentais para o desenvolvimento da comunicação e interação entre o homem. A 

velocidade em que acontecem as transformações sociais é surpreendente, portanto, fica fora 
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do contexto atual, quem não acompanha as mudanças ocorridas, através, principalmente, do 

avanço tecnológico e industrial. O mundo está na era digital e das comunicações, é mister, 

portanto, lutar pela sobrevivência, adaptar-se às novas exigências do meio do mundo letrado e 

competitivo. 

1.1.1.  A EJA durante o Período Colonial 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, teve início no Período 

Colonial, com a chegada dos portugueses. A educação nesse período, foi desenvolvida pelos 

jesuítas e seu objetivo era propagar a fé católica e educar à elite colonizadora. Os jesuítas 

propagavam uma ação educativa, voltada para adultos brancos e indígenas, a partir de estudos 

voltados às primeiras noções de religião católica. 

Considerando Shigunov Neto e Maciel (2008), os jesuítas vieram para o Brasil, com 

a missão de converter os índios à fé católica pela catequese e pela instrução. Além disso, 

estariam auxiliando a política colonizadora do rei de Portugal. A realeza facilitava o trabalho 

missionário e educativo da Igreja e essa, ao converter os índios aos costumes europeus e à 

religião católica, contribuía para o trabalho colonizador da coroa portuguesa.  

Eles perceberam, que seria mais fácil converter os índios ao catolicismo, ensinando-

lhes, ao mesmo tempo, a leitura e a escrita. Fundaram escolas de ler e escrever nas aldeias. 

Nesse período, percebeu-se a necessidade de incluir os filhos dos colonos, visto que os 

jesuítas eram os únicos educadores. 

De acordo com Sangenis (2004), em 1599, foi implantado a Ratio Studiorum, plano 

de estudo mantido pela Companhia de Jesus. Segundo esse plano, além das aulas de ler e 

escrever, eram oferecidos três cursos: Letras Humanas, Filosofia e Ciências, em nível 

secundário com duração de nove anos, e Teologia e Ciências Sagradas de nível superior, o 

último destinado à formação de padres. Os jovens, que não pretendiam seguir carreira 

eclesiástica e desejavam continuar os estudos, deveriam ir para a Europa. 

A Ordem dos Jesuítas não foi, entretanto, criada só com fins educacionais; 

ademais, parece que no começo não figuravam esses entre os propósitos, que 

eram antes a confissão, a pregação e a catequização. Seu recurso principal 

eram os chamados “exercícios espirituais”, que exerceram enorme influência 

anímica e religiosa ente os adultos. Todavia pouco a pouco a educação 

ocupou um dos lugares mais importantes, senão mais importante, entre as 

atividades da Companhia (LUZURIAGA, 1975, p. 118-119). 
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Durante o Período Colonial, os jesuítas fundaram colégios que desenvolveram uma 

educação clássica, humanística e acadêmica. O ensino estava mais voltado para adultos, 

devido às normas dos portugueses que necessitavam de mão de obra para a lavoura e 

atividades extrativas. O trabalho foi voltado inicialmente para os índios, e logo em seguida 

com os filhos dos proprietários de terras, preparando-os para exercer a ordem religiosa e 

continuar seus estudos, nas universidades. 

As escolas de alfabetização de jovens e adultos eram privilégios para poucos, as 

classes pobres não tinham acesso à instrução escolar, eram privilegiadas as classes média e 

alta, que recebiam acompanhamento escolar. 

Segundo Azevedo (1976), a atuação jesuítica na colônia brasileira, pode ser dividida 

em duas fases distintas: a primeira fase, se considera o primeiro século de atuação dos padres 

jesuítas, foi a de adaptação e construção de seu trabalho de catequese e conversão do índio, 

aos costumes dos brancos. Já a segunda fase, o segundo século de atuação dos jesuítas, foi de 

grande desenvolvimento e extensão do sistema educacional implantado no primeiro período. 

Os jesuítas acreditavam que não seria possível converter os índios, sem que eles 

soubessem ler e escrever. Então, a alfabetização dos adultos, se tornou um instrumento de 

manipulação, para que, eles servissem a igreja e ao trabalho manual, ensinando-lhes a 

doutrina católica e os costumes europeus. 

Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de classe, 

com as características das que tão bem distinguiam a aristocracia rural 

brasileira que atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o 

período republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer modificação 

estrutural, mesmo quando a demora social de educação começou a aumentar, 

atingindo aas camadas mais baixas da população e obrigando a sociedade a 

ampliar sua oferta escolar (MOURA, 2003, p.26). 

Calegari (2010), ilustra que, essa modalidade de ensino, sempre enfrentou 

resistências e dificuldades, desde que os jesuítas eram responsáveis pela educação no Brasil 

Colônia. Na década de 1950 desse século, a Campanha de Educação de Jovens e Adultos, 

sofreu muitas críticas pelos métodos usados e foi extinta por não obter resultados positivos. 

Os jesuítas utilizavam o sistema escolástico, eram vistos como exemplos de virtude e 

moralidade, detentores únicos do saber e os estudantes deveriam ser subordinados 

exclusivamente aos ensinamentos repassados. 

A partir da expulsão dos jesuítas da colônia em 1759, pelo Marquês de Pombal, 

houve a necessidade da implantação de um novo modelo educacional no Brasil. A Reforma 

Pombalina, modificou toda estrutura educacional do país, tirando o comando da educação das 
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mãos dos jesuítas e passando a responsabilidade para o Estado. Com isso, foram extintos os 

colégios jesuítas, gerando uma uniformidade da ação pedagógica (CALEGARI, 2010). 

Surge então, a Escola Pública no Brasil, contudo, os adultos que pertenciam às 

classes menos favorecidas, continuavam com o direito de estudar negado na reforma de 

Pombal. 

Com a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias em 1759, pelo 

marquês de pombal toda a estrutura organizacional da educação passou por 

transformações. A uniformidade da ação pedagógica, a perfeita transição de 

um nível escolar para outro e a graduação foram substituídas pela 

diversidade das disciplinas isoladas. Assim podemos dizer que a escola 

pública no Brasil teve início com pombal os adultos das classes menos 

abastadas que tinha intenção de estudar não encontravam espaço na reforma 

Pombalina, mesmo porque a educação elementar era privilégio de poucos e 

essa reforma objetivou atender prioritariamente ao ensino superior 

(MOURA, 2003, p.27). 

Nesse sentido, Saviani (2006), ilustra que, as Reformas Pombalinas, não trouxeram 

grandes benefícios para educação da época, visto que, desestruturou, o mecanismo 

educacional, construído pelos jesuítas e não criou um sistema, capaz de favorecer o 

engrandecimento e equidade da educação em nosso país. 

1.1.2. Do Império à República, conquistas e entraves na EJA 

Monlevade (2000), celebra, que os jesuítas, se desentenderam com o Marquês de 

Pombal e foram expulsos de Portugal e de suas Colônias, em 1759. Após a expulsão dos 

jesuítas, o Marquês de Pombal, extinguiu as escolas jesuíticas e criou em seu lugar, as aulas 

régias de Latim, Grego e Retórica.  

As aulas régias, não conseguiram substituir o eficiente sistema de ensino da 

Companhia de Jesus. Em 1808, com a vinda da família real e da Corte Portuguesa para o 

Brasil, surge uma nova realidade e uma necessidade de reorganização administrativa 

(MONLEVADE, 2000). 

Dessa forma, o panorama educacional do nosso país, começou a mudar 

positivamente com a chegada da Corte Portuguesa, objetivando atender às expectativas de um 

Governo Imperial, foi criada a Constituição Imperial de 1824, que procurou dar um 

significado mais amplo para a educação, garantindo a todos os cidadãos, a instrução primária. 

Surgiu então, a necessidade da formação de trabalhadores, para atender às necessidades da 

corte portuguesa e a partir daí, foi criado o processo de escolarização de adultos, com o 

objetivo de cumprir as tarefas exigidas pelo Estado. 
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A Constituição de 1824, em seu tópico específico para a educação, inspirava um 

sistema nacional de educação. Nela, se destaca que a instrução primária, é gratuita e deve ser 

oferecida a todos os cidadãos. Logo, se pode concluir, que os adultos, também deveriam ser 

beneficiados, assim como as mulheres e os negros, o que na prática tal fato não se efetivou, 

ficando apenas no papel. Os métodos adotados, não refletiam as reais necessidades da 

população, devido ao fato de não haver a inclusão das camadas inferiores. As escolas não 

possuíam uma organização satisfatória e os profissionais, não tinham qualificação necessária, 

para desenvolver um bom trabalho. 

Em relação ao ensino primário, continua sendo um nível de 

instrumentalização técnica (escola de ler e escrever). Poucas foram as 

iniciativas do governo durante o período imperial: 1823, criação no Rio de 

Janeiro, de uma escola que deveria trabalhar segundo o método Lancaster,ou 

seja, do ensino mútuo; 1824, a Constituição outorgada limitou-se a 

estabelecer que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”; 1827, 

uma lei determinou que deveriam ser criadas escolas de primeiras letras em 

todas as cidades , vilas e lugarejos; 1854, o ensino primário foi dividido em 

elementar e superior (PILETTI; PILETTI, 1990, p. 21). 

 

A partir da real situação, houve uma grande mobilização em todo Império, para 

inserir as camadas inferiores nos processos de formação formal. Depois de uma série de 

discussões nas Assembleias Provinciais, foi criado o Ato Constitucional de 1834, que 

determinava às Províncias, a responsabilidade da educação básica, que reservou ao Governo 

Imperial, os direitos a educação das elites. Transfere-se assim, para quem tem menos recursos, 

a responsabilidade de educar a maioria da população. Sem estrutura e pessoas qualificadas, 

não foi possível ofertar uma educação de qualidade (PILETTI, 2012). 

Ainda Piletti (2012), no ano de 1854, surge no país, a primeira escola noturna no 

Brasil, cujo objetivo principal era alfabetizar os trabalhadores analfabetos. A maioria das 

províncias formulou políticas de instrução para jovens e adultos. Foi criado um documento da 

Instrução Pública, onde fazia referências a aulas noturnas e aulas para adultos. Como 

exemplo, se pode citar, o Regimento das Escolas de Instrução Primária, em Pernambuco, 

1885, que traz com detalhes, as prescrições para o funcionamento das escolas, destinadas a 

receber alunos maiores de quinze anos. No entanto, não eram todos que tinham o direito de 

frequentar as escolas, como se percebe nos artigos 4º e 5º do decreto 7.031 de 6 de setembro 

de 1878: 

Art. 4º Os cursos noturnos das escolas urbanas começarão a funcionar desde 

já. Os das escolas suburbanas serão abertos quando o Ministro e Secretário 
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de Estado dos Negócios do Império determinar, tendo em consideração as 

circunstâncias locais. 

Art. 5º Nos cursos noturnos poderão matricular-se, em qualquer tempo, todas 

as pessoas do sexo masculino, livres ou libertos, maiores de 14 anos. As 

matriculas serão feitas pelos Professores dos cursos em vista de guias 

passadas pelos respectivos Delegados, as quais se farão nelas as declarações 

da naturalidade, filiação, idade, profissão e residência dos matriculando. 

(BRASIL, 1878). 

Em 1881, foi concebido o Decreto nº 3.029, conhecido como “Lei Saraiva”, que 

proibia o voto dos analfabetos, por considerar a educação como ascensão social, resultou, a 

partir de então, na exclusão dos analfabetos do direito de voto, por mais de um século e na 

estigmatização, até hoje, dos “portadores” de analfabetismo (ALEIXO; KRAMER, 2010). 

Almejava-se, com o ensino para adultos, civilizar as camadas populares, onde 

percebe-se, desde aí, que a história da educação de jovens e adultos, sempre foi permeada de 

preconceito e exclusão. Essas aulas, eram ministradas pelos professores, que se dispusessem a 

dar aulas noturnas de graça e eram vistas como missão de resgate do povo. 

O Período Republicano, teve início com a proclamação da República, pelo Marechal 

Deodoro, em 1889. Nesse período, foi outorgada a primeira Constituição Brasileira, que no 

seu artigo 179, constava que a “instrução primária era gratuita para todos os cidadãos”, 

porém, a escola não era acessível a todos.  Foi iniciada, então, uma campanha para a 

erradicação do analfabetismo, gerada pela vergonha dos intelectuais, com o censo de 1890, 

que constatou que 80% da população brasileira era analfabeta. 

A partir desse cenário surgiram as "ligas", movimento voltado contra o 

analfabetismo que visava à imediata supressão do analfabetismo, vislumbrando apenas o voto 

do analfabeto (GHIRALDELLI, 2001). 

Apesar do descompromisso da União em relação ao ensino elementar, o 

período da Primeira República se caracterizou pela grande quantidade de 

reformas educacionais que, de alguma maneira, procuraram um princípio de 

normatização e preocuparam-se com o estado precário do ensino básico. 
Porém, tais preocupações pouco efeito prático produziram, uma vez que não 

havia dotação orçamentária que pudesse garantir que as propostas legais 

resultassem numa ação eficaz (HADDAD; OLIVEIRA, 2001, p. 13).  

Alguns estados, entusiasmados pelas novas ideias em voga ao longo do século XIX e 

primeira metade do século XX, procuraram reformar os seus sistemas de ensino, renovando e 

tornando mais eficiente, tanto o ensino primário quanto o técnico- profissional. 

Entre 1930 e 1937, aconteceu o “grande despertar” da sociedade brasileira. Foi uma 

época rica na diversidade de projetos, distintos para nossa sociedade. Em todos os projetos, 
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havia a proposta de uma nova política educacional para o país. A Revolução de 1930, 

promoveu uma reorganização na política do país e alguns reformadores educacionais da 

década anterior, que passaram a ocupar cargos importantes na administração do ensino, 

procuraram colocar suas ideias em prática (IANNI, 1990).  

No mesmo ano, de 1930, foi criado o Ministério da Educação e as Secretarias de 

Educação dos Estados, representando importantes transformações no campo educacional do 

país. Conforme Ghiraldelli (2001) o ano de 1931, foi palco da IV Conferência Nacional de 

Educação, cujo tema era “As Grandes Diretrizes da Educação Popular”. Durante evento o 

governo convidou os educadores a auxiliá-lo na formulação de uma política nacional de 

educação. Convite aceito, foi elaborado um manifesto ao governo e à nação pautada pela 

defesa da escola pública obrigatória, laica e gratuita. Como o grupo não era homogêneo houve 

divergência entre os educadores católicos e os favoráveis ao ensino laico. Diante das 

divergências inconciliáveis, a Constituição de 1934 apresentou uma solução: ensino religioso 

obrigatório para as escolas, mas facultativo para os alunos.  

De acordo com Piletti (2012, p.176) “A Constituição de 1934, foi a primeira a incluir 

um capítulo especial sobre a educação, dentre os quais: a educação como direito de todos; a 

obrigatoriedade da escola primária integral; a gratuidade do ensino primário; a assistência aos 

estudantes necessitados”. 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), criado na Constituição de 1934, estabeleceu 

como dever do Estado o ensino primário integral, gratuito, de frequência obrigatória e 

extensiva para adultos como direito constitucional, indicava pela primeira vez a educação de 

adultos como dever do Estado. 

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos 

termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras ‘a’ e ‘e’, só se poderá renovar 

em prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas: a) ensino 

primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos 

(BRASIL, 1934, p. 133). 

Em 1940, a sociedade capitalista juntamente com os grupos econômicos dominantes, 

tendo em vista que sem a educação profissional não existiria desenvolvimento industrial, 

resolvem criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), vinculou a educação 

de adultos à educação profissional para atender as necessidades do mercado (GADOTTI; 

ROMÃO, 2006). 

Vale destacar, como importante para a trajetória da Educação de Jovens e Adultos, a 

CEAA (Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos). Criada em 1947, foi a partir daí, 
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que se deu início a preocupação em pensar em um material didático próprio para esse público. 

Essa campanha possuía dois planos: alfabetização de grande parte da população e capacitação 

profissional, e atuação junto à comunidade, atuando tanto no meio rural como o meio urbano. 

[...] a educação dos adultos convertia-se num requisito indispensável para 

uma melhor organização e reorganização social com sentido democrático e 

num recurso social da maior importância, para desenvolver entre as 

populações marginalizadas o sentido de ajustamento social. A campanha 

significava o combate ao marginalismo, conforme o pronunciamento de 

Lourenço Filho: devemos educar os adultos, antes de tudo, para que esse 

marginalismo desapareça, e o país possa ser mais coeso e mais solidário; 

devemos educá-los para que cada homem ou mulher melhor possa ajustar-se 

à vida social e às preocupações de bem-estar e progresso social. E devemos 

educá-los porque essa é a obra de defesa nacional, porque concorrerá para 

que todos melhor saibam defender a saúde, trabalhar mais eficientemente, 

viver melhor em seu próprio lar e na sociedade em geral (PAIVA, 1987, p. 

179). 

A CEAA foi um importante instrumento para melhorar a situação do Brasil, nas 

estatísticas mundiais de analfabetismo, apesar de ter como objetivo aumentar a base eleitoral, 

ela contribuiu para a diminuição dos índices de analfabetismo no país. 

É notório observar, que a falta de compromisso pelo ensino público, tem sido 

frequente desde o início de nossa colonização. Toda ação educacional, estava voltada para o 

benefício da população rural e da burguesia. Desse modo, não havia qualquer ação consistente 

em prol da escolarização, dos não ou pouco escolarizados. Uma imensa população adulta 

analfabeta, assumiu os postos de trabalho, tanto no campo, como nas indústrias, e o ensino 

profissional ficou limitado às camadas mais pobres da população. A educação primária, 

visava apenas, a escrita, a leitura e os cálculos, ocasionando assim desvinculação do objetivo 

principal do ensino e a progressão dos estudos. 

1.1.3. Movimentos do EJA nas décadas de 50 e 60 

Nas décadas de 50 e 60, o analfabetismo passa a ser analisado não mais como o 

resultado de uma situação de pobreza, mas como reflexo de uma sociedade pautada nas 

injustiças e desigualdades. Surge então, a partir daí, movimentos voltados para a alfabetização 

de adultos, que tinham como objetivo, uma mudança socioeconômica e política, na situação 

educacional do país. Segundo Paulo Freire (2011, p. 15):  

A concepção na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara 

ora como uma “erva daninha” – daí a expressão corrente: “erradicação do 

analfabetismo” – ora como uma “enfermidade” que passa de um a outro, 
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quase por contágio, ora como uma “chaga” deprimente a ser “curada” e 

cujos índices, estampados nas estatísticas de organismos internacionais, 

dizem mal dos níveis de “civilização” de certas sociedades. 

Tendo como referência o educador Paulo Freire, diversos grupos de educadores se 

organizaram e manifestaram, a preocupação com a educação de jovens e adultos e a criação 

de novos métodos de alfabetização. Dentre esses programas estão: o Movimento de Educação 

de Base (MEB), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), estabelecido em 

1961, com o patrocínio do Governo Federal; o Movimento de Cultura Popular do Recife, a 

partir de 1961; a Campanha de Pé no Chão se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de 

Educação de Natal; e os Centros Populares de Cultura, órgãos culturais da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) (ARROYO, 2011). 

Esses movimentos representavam a luta política pela democratização de 

oportunidades de escolarização para os adultos, que passaram a ser reconhecidos e terem 

novas oportunidades, passando a serem vistos como atores sociais, como um poderoso 

instrumento de ação política. Porém, esses movimentos passaram a questionar a ordem 

capitalista conforme afirma Paiva (1983, p.259). 

[...] a multiplicação dos programas de alfabetização de adultos, secundada 

pela organização política das massas, aparecia como algo especialmente 

ameaçador aos grupos direitistas; já não parecia haver mais esperança de 

conquistar o novo eleitorado [...] a alfabetização e educação das massas 

adultas pelos programas promovidos a partir dos anos 60 aparecia como um 

perigo para a estabilidade do regime, para a preservação da ordem 

capitalista. Difundindo novas ideias sociais, tais programas poderiam tornar 

o processo político incontrolável por parte dos tradicionais detentores do 

poder e a ampliação dos mesmos poderia até provocar uma reação popular 

importante a qualquer tentativa mais tardia de golpe das forças 

conservadoras. 

Percebe-se, que a partir daí uma nova visão da educação de jovens e adultos, 

fundamentadas nas ideias de Paulo Freire, importante educador que idealizou e vivenciou 

práticas libertadoras de alfabetização para adultos, voltadas para as necessidades das camadas 

mais populares e o desenvolvimento crítico desses educandos. 

1.1.4. O Golpe Militar de 1964 e as consequências para a EJA 

Durante o Governo João Goulart, estava para ser implementado o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA), que visava coordenar os movimentos de educação de base e/ou 

alfabetização de adultos e adolescentes. O programa pretendia instalar, em 1964, 60.870 
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círculos de cultura, a fim de alfabetizar 1.834.200 adultos, atendendo assim, 8,9% da 

população analfabeta, da faixa de 15 a 45 anos, que em setembro de 1963 era de 20,442 

milhões pessoas (DELGADO, 2011). 

Ainda Delgado (2011), esses círculos, seriam implantados em quatro etapas 

sucessivas, cada uma com a duração de três meses, em todas as unidades da federação. O 

objetivo do governo eleito, era alfabetizar, 5 milhões de brasileiros, nessa época. 

Ferreira (2007), relata que, todavia, com o golpe militar, o programa foi cancelado e 

todos os projetos foram abruptamente interrompidos com apreensão de materiais, detenção e 

exílio de seus dirigentes, dentre eles, Paulo Freire, que com a perseguição política, passou a 

sofrer, se exilou durante quatorze anos no Chile. 

A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura 

uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser 

menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E 

esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar 

sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 

opressores, mas restauradores da humanidade em ambos (FREIRE, 1987, 

p.20). 

Haddad (2009), esclarece que, a partir do cancelamento do Plano Nacional de Alfabetização, 

o Governo Militar, criou o Mobral, em 1967. Esse novo programa tinha por objetivo 

alfabetizar e promover uma educação continuada. Porém, esse programa tinha como 

finalidade, uma alfabetização funcional, ou seja, uma alfabetização restrita, apenas à 

apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a compreensão contextualizada e o 

desenvolvimento do senso crítico. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral – surgiu no dia 15 de 

dezembro de 1967, de acordo com a Lei n° 5.379, quando o governo 

assumiu o controle da alfabetização de adultos voltando-a para a faixa etária 
de 15 a 30 anos. Meses depois, foi designada a comissão que seria 

encarregada de elaborar os estatutos da instituição. Neste mesmo ano, no dia 

29 de março os estatutos do Mobral foram aprovados, segundo o Decreto de 

nº 62.484 (RANGEL, 2011, p. 14). 

Para implantar esse programa, foi então chamado o professor Paulo Freire, que com 

suas experiências no Nordeste do país, onde ensinou a leitura e a escrita para os trabalhadores, 

com uma metodologia significativa e de fácil entendimento, fazendo com que tais alunos 

aprendessem ler e escrever em um curto espaço de tempo.  

Porém, a metodologia que seria implantada, era muito diferente a que Freire 

programou em Pernambuco, pois sendo educador e muito crítico, se preocupava com a 
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formação crítica dos alunos, e, esse processo se dava através da riqueza do diálogo, que 

passaria pela conscientização, valorização da linguagem popular, que permitiria uma mudança 

social dos estudantes, tornando-os cidadãos plenos. A proposta metodológica do regime 

militar preocupava-se apenas com a leitura, a escrita e o cálculo (BEISIEGEL, 1982). 

Desde o início da década de 1960, Paulo Freire e sua equipe, no Movimento 

de Cultura Popular do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do 

Recife, vinham ganhando expressão com suas experiências de alfabetização 

de adultos, que se diferenciavam das demais, em especial, pela “afirmação 

da necessidade de buscar os conteúdos da educação do povo nas condições 

reais de existência do homem comum” (BEISIEGEL, 1982, 165). 

Machado (1999), certifica que, na década de 1970, entra funcionamento legal o 

Ensino Supletivo, de acordo com as Diretrizes da Educação Nacional Lei Nº 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, no Capítulo IV e seus artigos, dispõem sobre a educação de pessoas que não 

frequentaram a escola em época apropriada, teriam a oportunidade de frequentar o supletivo, 

propiciando a aprendizagens. Com uma nova opção, não só da leitura, da escrita e da 

contagem, mas como aperfeiçoamento ou atualização e formação profissional, o que resultaria 

em benefícios aos jovens e adultos promovendo e qualificando-os através dos estudos. 

Para Haddad (2009) e Machado (1999), após o ato de democratização do Brasil, se 

chegam ao final da década de 80, começa a surgir em São Paulo, novos caminhos para as 

pessoas fora de faixa etária voltar aos estudos, o programa MOVA (Movimento de Educação 

de Jovens e Adultos), com a finalidade de assegurar a todos os que nele se matriculavam, o 

direito a escolaridade e de combater o analfabetismo.  

O Mova, oportuniza os jovens e adultos, lhes dando suporte técnico pedagógico em 

seu processo de alfabetização. Constatou-se, que com as crises econômicas brasileiras, a partir 

da década de 1980, o MOBRAL por ser uma instituição com diversas extensões, além da 

educação incluía esporte, cultura, profissionalização, saúde entre outras ações comunitárias o 

que gerava alto custo para a nação o levou ao fracasso.  

Em 1985, aparece a Fundação Educar, que englobou todas as ações do MOBRAL. 

Tinha como finalidade, acompanhar e supervisionar os estabelecimentos e repartições que 

dele recebiam recursos para executar seus programas. O que se diferiu bastante do MOBRAL, 

a Fundação apoiava financeiramente as iniciativas, mas não executava os programas de 

alfabetização. Chegando à extinção na década de 1990 (MACHADO, 1999). 

Um dos slogans do Mobral era: “você também é responsável, então me ensine a 

escrever, eu tenho a minha mão domável”. Ele foi fundado, considerando a população adulta 

analfabeta da época. Seus principais objetivos eram erradicar o analfabetismo, integrar os 
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analfabetos na sociedade e dar oportunidades a eles através da educação, buscando assim, 

benefícios para a população menos favorecida economicamente, a aquisição de técnicas 

elementares de leitura, escrita e cálculos matemáticos (HADDAD, 1998). 

Por fim, o Mobral foi extinto em 1985, com a chegada da Nova República, e seu 

final, foi marcado por denúncias sobre desvios de recursos financeiros, culminando numa 

Comissão Parlamentar de Investigação (CPI). Muitas pessoas que se alfabetizaram pelo 

Mobral, acabaram desaprendendo a ler e escrever. 

De acordo com Haddad (1998), no segundo semestre do ano de 1990, confirmou 

também a articulação de diversos segmentos sociais as ONGs – Organizações Não 

Governamentais, os governos municipais e estaduais, as universidades, os estabelecimentos 

empresariais com objetivos de discutir e propor novas políticas públicas para a EJA – 

Educação para Jovens e Adultos, em nível nacional. 

Na LDB de Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em sua seção V dedicada a EJA 

em seu artigo 37, discorre sobre a educação de jovens e adultos, destinando-a aqueles que não 

frequentaram ou conseguiram terminar em idade apropriada sua educação no ensino 

fundamental ou médio. Baseado nesta lei, foi criado o Programa de Avaliação Seriada (PAS), 

com a intenção de combater o analfabetismo funcional, existente em muitos municípios do 

Brasil, se utilizando ainda de técnicas ultrapassadas, mas organizados e em parcerias com 

prefeituras municipais, instituições superiores e empresas. O PAS, foi transformado em 1998, 

em ONG com o nome de AlfaSOL (HADDAD, 1998). 

A AlfaSol foi resposta ao anseio de ação articulada, transparente e afinada 

com o entendimento do papel central da educação e sobretudo da Educação 

de Jovens e Adultos na inversão dos indicadores sociais brasileiros. (...) A 

capacidade de renovar-se e responder aos desafios contemporâneos sem, 

contudo, perder a identidade e fidelidade aos princípios da transparência, 

ação coletiva e aposta no desenvolvimento humano e sustentável como 

alicerce para o desenvolvimento é a base de nosso crescimento e atuação 

ininterrupta ao longo de 13 anos (GONÇALVES, 2009, p.6). 

Esclarece Haddad (2009), em julho de 1997, na Alemanha, sucedeu, a V Conferência 

Internacional de Educação de Jovens e Adultos (CONFITEA), quando diversos segmentos 

sociais articularam através da constituição de fóruns estaduais de EJA, um movimento que se 

distendeu em ENEJAS - Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos. 

Em 1998, para atender a demanda da população dos assentamentos, o Governo 

Federal, implantou um programa que pudesse beneficiar esses trabalhadores rurais. O 

PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, tem por objetivo, garantir 
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a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos, garantir formação continuada para 

professores para atuarem no programa, garantir aos assentados escolaridade, formação 

profissional, técnico-profissional de nível médio e superior em diversas áreas do 

conhecimento entre outros. Assim, rege o Art. 33: Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, a ser 

implantado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e executado pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (BRASIL, Lei nº 11.947/99).  

Desta forma, o PRONERA, contribuiria com a promoção e o desenvolvimento, 

resgatando os assentados e os agrupando ao universo escolar e ao universo rural em que 

vivem (LEITE, et alii, 2004). 

Observou-se, que a partir de 1999, com o franco desenvolvimento dos debates acerca 

da EJA, provocados pela V Conferência, e por resoluções legais, foram promulgadas em maio 

de 2000, as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, organizada pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

Sendo a EJA, uma modalidade educativa diferenciada, ela deve ser repensada, pois, 

seu corpo discente tem características diferentes dos habituais, devendo essa educação, 

proporcionar situações de aprendizagem, que lhes satisfaçam em suas necessidades 

cotidianas. 

1.1.5. O rico legado da educação popular na história do EJA 

A educação popular, defendida por Paulo Freire, é pautada no diálogo entre os 

saberes escolares e sociais, voltada para a necessidade de construção de uma consciência 

crítica do indivíduo em relação à realidade. Ela contribui, para os ideais de humanização, 

emancipação e libertação, dos setores populares, dando-lhe o direito de escolher, de planejar 

seu destino, de entender o mundo e intervir, na sociedade, no sentido de torná-lo, um sujeito 

ativo, na construção e transformação da sociedade (HADDAD; DI PIERRO; 2000). 

Partir dos saberes, conhecimentos, interrogações e significados que 

aprenderam em suas trajetórias de vida será um ponto de partida para uma 

pedagogia que se paute pelo diálogo entre os saberes escolares e os saberes 

sociais. Esse diálogo exigirá um trato sistemático desses saberes e 

significados, alargando-os e propiciando o acesso aos saberes, 

conhecimentos, significados e cultura acumulados pela sociedade 

(ARROYO, 2011, p.35). 
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O Movimento de Educação Popular, encontrou na Educação de Jovens e Adultos, um 

campo mais aberto do que na instituição escolar. Esse movimento foi muito significativo na 

EJA, pois realizou uma leitura positiva da cultura popular a partir da leitura significativa de 

suas trajetórias de vida e saberes. 

A Educação Popular pensou a formação do povo como educação, não apenas 

ensino. Como possibilidades de humanização-desumanização. Atrelou a EJA 

aos ideais de emancipação-libertação, igualdade, justiça, cultura, ética, 

valores. Ideais experimentados como aspirações na diversidade dos 

movimentos populares (ARROYO, 2011, p.35). 

Paulo Freire, defende uma Educação Popular, que dá ênfase no diálogo como fator 

preponderante de toda relação pedagógica. Reconhecem que os alunos carregam consigo 

saberes, conhecimentos, escolhas, experiências de opressão e libertação. 

Por isso, mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 

construídos na prática comunitária - mas também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p.31). 

Para Ferreira (2018), o Movimento de Educação Popular e Paulo Freire, não se 

limitaram a repensar apenas métodos de alfabetizar jovens e adultos, mas pensar na prática 

educativa pautadas em trajetórias humanas. Questionando a Pedagogia e a docência, que 

utilizam práticas educativas, que não vão de encontro à realidade do aluno e que se 

contrapõem ao real objetivo da arte de educar.  

Dessa forma, terão que redefinir suas crenças para que não continuem excluindo 

milhões de jovens e adultos, apenas por serem condenados a trajetórias tão fragmentadas e 

descontínuas. 
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CAPÍTULO II - EVASÃO ESCOLAR NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS – EJA 

Evasão escolar na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA é um assunto 

antigo, interessante e preocupante, haja vista que, por motivos e razões específicas esses 

sujeitos não puderam ser alfabetizados no período regular de ensino conforme sua faixa etária. 

Veem no ingresso a EJA a oportunidade de recuperar o tempo extraviado. A Educação de 

Jovens e adultos tem como objetivo: 

[...] oportunizar aos jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, apenadas e 

jovens em conflito com a lei, fora da faixa etária da escolaridade regular a conclusão e 

continuidade de estudos. Essa ainda visa oferecer a todos esses acima citados, oportunidades 

de escolarização que aliem a educação básica em nível médio à educação profissional, com 

desenvolvimento de competências e habilidades que propiciem a formação integral do aluno 

como cidadão e profissional de qualidade. (SILVA, 2015, p. 2) 

Felizmente o sujeito que almeja introduzir-se na Educação de Jovens e Adultos tem 

ciência de que adquirir conhecimento e ser alfabetizado lhe proporcionará habilidades 

fundamentais para vida em sociedade, inserção ao mercado de trabalho e ascensão social. 

A partir de leituras da literatura especializada foram encontrados importantes 

teóricos, conhecedores das especificidades da Educação de Jovens e Adultos e sobre a 

problemática em foco neste estudo, evasão. Evasão, para que a mesma venha ocorrer o sujeito 

tem de estar frequentando a escola, e para estar frequentando a escola possui algum objetivo, 

aprender a ler e a escrever, ser alfabetizado é o objetivo, e este lhe proporcionará entrada na 

sociedade letrada, deixando desta forma o anonimato social. As habilidades de ler e escrever 

são necessidades intrínsecas de uma sociedade contemporânea: 
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[...] adquirir o conhecimento da leitura e da escrita tornou-se indispensável à 

sobrevivência de milhares de homens e mulheres atualmente. Esse requisitado conhecimento 

acelera um movimento de procura por matrícula nas escolas de Educação de Jovens e 

Adultos, especialmente naquelas em que há classes de alfabetização. (CARDOSO, 2007, p. 

373). 

Entretanto, o aluno da modalidade no decorrer de sua alfabetização, acaba por 

enfrentar inúmeros, diferenciados e particulares problemas dentro e fora do ambiente escolar, 

sendo estes contribuintes assíduos para que ocorra o abandono do aluno do seu habitat de 

ensino/aprendizagem, do qual acreditaram que poderia ser um meio de melhoria de vida e 

ascensão social, através da educação e dos conhecimentos que ela proporciona. 

O ato de evadir-se do seio escolar acaba provocando nesses sujeitos frustração, por 

não conseguirem alcançar o objetivo almejado ao se matricular e frequentar uma turma 

voltada a Educação de Jovens e Adultos. Em um contexto geral da educação, "Evasão escolar 

é o abandono da escola antes da conclusão de uma série ou de um determinado nível em uma 

modalidade de ensino". (SILVA, 2015, p. 6) 

Campos (2003) define evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos como o ato 

de abandonar o ambiente escolar provisoriamente ou por tempo indeterminado. Diversas 

razões sociais provocam o fenômeno dentro da EJA, tendo o campo econômico o ator 

principal, rompendo os limites da sala de aula e superando as delimitações do espaço escolar 

Na concepção de Duarte citado por Ramalho (2010), evasão significa expulsão do 

ambiente escolar, porque a saída do sujeito da escola não é própria da sua vontade, mas sim 

algo imposto sob o estudante, em virtude de condições desfavoráveis e adversas do meio" 

Na óptica de Azevedo (2011, p.05), evasão e repetência escolar são problemas 

desafiadores, confrontados pela rede pública de ensino do país. Suas causas e consequências 

emanam de fatores socioeconômicos, culturais, políticos, tendo também a didática 

ultrapassada de parte dos professores, alimentado e agravado o problema. 

Azevedo na citação acima, nos alerta sobre a importância do professor no processo 

relativo a evasão, pois este pode estar corroborando para que este fato negativo esteja 

acontecendo ou sendo evitado. O docente tem papel essencial na história desses educandos, 

pois através de sua didática e metodologia, pode facilitar ou dificultar a vida dos alunos no 

campo do aprendizado. Didática e metodologia atualizadas e incorporadas a realidade dos 

alunos podem ser ferramentas incríveis para permanência desses, porém se desatualizadas e 

desconexas, tendem a nutrir o problema. 
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O docente necessita dialogar diariamente com seus alunos, desta forma apreenderá o 

máximo de informações sobre eles, e estas lhes servirão de instrumento para o entendimento 

da realidade da qual o aluno está fixado, também facilitando seus atos pedagógicos, assim 

percebeu-se, que o Professor tem: 

[...] a necessidade de se estabelecer um perfil mais aprofundado do aluno, a tomada 

da realidade em que está inserido como ponto de partida das ações pedagógicas, o repensar de 

currículos com metodologias e materiais didáticos adequados às suas necessidades e à 

formação de professores condizente com a especialidade da EJA [...]. (SOARES, 2012, p.63). 

Os alunos da modalidade por se julgarem e constantemente serem julgados como 

incapazes de aprender, normalmente começam o ano letivo com a autoestima "negativada", 

neste momento crucial, a figura do professor torna-se ainda mais significativa, tendo a 

responsabilidade de oferecer uma didática construtivista e construir metodologias criativas 

capazes de motivar e insuflar o entusiasmo do discente no desejo de aprender. Acerca deste 

assunto (SILVA, 2015, p. 2) pensa que "o educador deverá buscar diferentes maneiras de 

promover e despertar o interesse e o entusiasmo e acima de tudo mostrar a esses alunos que é 

possível aprender". Ressaltando que o professor tem seu trabalho norteado pelas diretrizes 

emanadas pela gestão da instituição. 

Através de investigações realizadas em obras relativas à problemática, foram 

observadas diferentes formas de como vem ocorrendo o fenômeno da evasão escolar, obras 

que revelam o problema acontecendo em: contextos sociais, locais e realidades dos alunos, 

com a mais absoluta distinção. Porém algumas causas são similares em ambos os estudos. 

Veremos nos parágrafos mais avante às causas apontadas em algumas pesquisas sobre a 

temática, para que possamos vislumbrar possíveis soluções para esse nocivo problema da 

educação nacional que perdura há tempos e que tais pesquisas ajudarão esta ser 

confeccionada. Veremos elas de forma simplificada a seguir. 

A pesquisa construída por SILVA (2015), totalmente focada no desvelamento dos 

motivos e razões que induzem e consequentemente causam o fenômeno da evasão escolar dos 

alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos pertencentes à Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Serafina Carvalho, pertencente e localizada no município de Itupiranga, 

que faz parte da mesorregião sudeste do Estado do Pará. 

A investigação tivera os dados da pesquisa adquiridos através de coleta realizada em 

função de entrevista e questionário, ambos direcionados aos componentes do corpo 

pedagógico e a gestora daquela instituição, os alunos tiveram participação na averiguação em 

função de conversas informais. 
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Silva (2015) na síntese de sua pesquisa vem nos revelar detalhadamente quais as 

motivações e razões que conseguem fazer com que o aluno da Educação de Jovens e Adultos 

venha abandonar seus estudos, pontuou os seguintes motivos: professor que não possui 

formação específica na EJA; inexistência de políticas públicas educacionais voltadas 

unicamente à modalidade; práticas de ações pedagógicas iguais as da educação infantil, 

método desconexo com a realidade sociocultural do educando; situação de insegurança no 

percurso da escola; aluno (a) que trabalha para seu sustento e de sua família; migração para 

outro município em função de trabalho; gravidez; ciúme entre os casais, não aprovando a ida 

a escola; reprovação escolar. Todos estes motivos descobertos em virtude desse estudo 

serviram de ferramenta para que a instituição venha elaborar estratégias para que tais causas 

venham ser solucionadas. 

Outra pesquisa que fora analisada e que serviu como referência por sua importância 

na literatura voltada a temática deste trabalho, foi a realizada por Cardoso (2007). Pesquisa 

esta que fora concretizada com jovens e adultos de escolas públicas estaduais do município de 

Natal, o qual é capital do estado do Rio Grande do Norte, pertencente a região nordeste do 

Brasil. 

A investigação de Cardoso (2007) encontrou o que pretendera ao planejar e executar 

a pesquisa. Descobriu as principais (pois existem inúmeras) motivações para que o sujeito 

participante da modalidade de Educação de Jovens e Adultos viesse agir contrariamente ao 

desejo que tivera quando realizou sua matrícula, onde já não garante sua permanência e se ver 

forçado (situações adversas) a abandonar sua vida de estudante. As principais causas para 

evasão foram evidenciadas na pesquisa como: dificuldades na aprendizagem; exposição do 

não saber; sentimento de humilhação; trabalho em locais distantes da escola; cansaço físico e 

mental pós trabalho; doenças; escola com condições de verdadeira precariedade e sentimento 

de desadaptação em sala de aula. Estas causas vêm tornando as salas de aula da modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos territórios de baixa habitação, certamente por influência 

dessas causas supramencionadas. 

2.1. METODOLOGIAS ADEQUADAS À REALIDADE DOS ALUNOS DO EJA 

Conforme Diniz (2009) o processo de alfabetização das turmas de EJA está ancorado 

em práticas indispensáveis de leitura e escrita que também são desenvolvidos com crianças 

nas séries iniciais. Isso não quer dizer que o professor vá trabalhar lançando mão dos mesmos 
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materiais e estratégias com públicos tão distintos. Não faz sentido. Esse é um dos motivos que 

levam os mais velhos a fracassarem e abandonar a escola. 

É preciso escolher textos e músicas, por exemplo, que tenham a ver com o mundo 

desses estudantes e despertem e curiosidade deles. Outro fator decisivo para o sucesso do 

grupo está no discurso do educador. Ele deve conversar constantemente com os alunos sobre 

as estratégias que adota sobre o que os alunos gostariam de ver, sobre sua realidade. O 

educador não deve deixar o tradicionalismo contagiar o ensino e a aprendizagem, dever 

propor mais atividades que envolvam o seu meio, agir de forma construtivista relacionando o 

seu conteúdo com a realidade dos mesmos, contudo em uma das questões respondidas os 

alunos destacaram que o ensino da regente é compreensível, de fácil entendimento, que não 

deixa os alunos ficar na dúvida tendo sempre paciência em explicar, se caso necessário, tudo 

de novo. 

Deve-se ressaltar também que esses jovens já possuem uma bagagem cultural, um 

saber próprio, precisando apenas de algumas orientações e/ou instruções de profissionais 

capacitados no assunto, os quais a partir da realidade dos educandos devem favorecer à 

mesma autonomia, estimulando-os a avaliarem constantemente seus progressos e suas 

carências provando para elas que é possível sim, a sua aprendizagem e como ela acontece. 

Alguns dos jovens e adultos pesquisados dizem gostar de estudar, pois aprendem a ler e 

escrever, de fazer novas amizades e de poder ensinar ao outro colega em alguma dificuldade. 
Diante do exposto estes profissionais precisam ter clareza e segurança quanto aos 

objetivos e conteúdos educativos que integram um projeto pedagógico, definindo as melhores 

estratégias para prestar uma ajuda eficaz aos alunos, devem ter uma especial sensibilidade 

para trabalhar com a diversidade, já que numa turma poderá encontrar educandos com 

diferentes bagagens culturais e que possuem alguns conhecimentos sobre o mundo letrado, 

que adquiriram em breves passagens pela escola ou na realização de atividades cotidianas. 

Segundo Ribeiro (2001) é inegável, entretanto, que a participação dessas pessoas nessas 

atividades é muito precária, limitada e dependente; outro fator relevante é que a exclusão do 

conhecimento que se adquire na escola marca essas pessoas profundamente pela imagem que 

fazem de si e pelo estigma que a sociedade lhes impõe. Este é um dos motivos pelo qual 

muitas delas, mesmo tendo outras responsabilidades no trabalho e em casa decidem estudar. 

É essencial acreditar nesse jovem, na sua capacidade de aprender, criar, propor e 

escolher, dando-lhe oportunidade de se expressarem livremente, de refletirem e criticarem, 

pois a educação é um trabalho de trocas, em que se ensina e se aprende dos dois lados, é um 

ato de amor, solidariedade e coletividade. Como afirma Freire (1980), a educação é a 
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conscientização pelo desvelamento da realidade pelo estabelecimento de um projeto de 

transformação da mesma e pelo compromisso histórico de execução desse projeto que deve 

visar à libertação de todos os homens e sua inserção na construção da sociedade e na direção 

da mudança social, substituindo a realidade mágica por uma mais crítica, baseada no diálogo 

e modificando o conteúdo dos programas de educação para a contextualização da realidade 

desses jovens e adultos. 

2.2. CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O EJA 

Com base nas pesquisas feitas, percebe-se que a EJA durante décadas procurou 

ocupar seu lugar na história da educação básica de adultos. Também se pode notar que muitos 

programas foram criados, mas sua duração não permitiu aos jovens concluir seus estudos no 

ensino regular, deixando estes muitas vezes desencorajados e desestimulados a estudarem. 

Embora tenha passado por esses problemas, a EJA, definitivamente ocupa seu lugar, 

sendo amparada por lei, o que torna obrigatória e gratuita a sua inclusão no processo de 

ensino. 

É impossível o professor levar avante seu trabalho de alfabetização ou compreender 

a alfabetização, quando separa completamente a leitura da palavra, da leitura do mundo. Ler a 

palavra e aprender como escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são 

precedidos do aprender como “escrever o mundo”, isto é, ter a experiência de mudar o mundo 

e estar em contato com o mundo. FREIRE (1989: 31) 

Para Freire um professor dedicado para a educação popular tem que acreditar em 

mudanças, não pode ensinar apenas a ler e escrever, é preciso haver uma mudança de 

paradigma, e transmitir esperanças, fazer com que o aluno se transforme em sujeito pensante, 

crítico e consciente do que lhe envolve no dia a dia, o professor tem que ter prazer, alegria e 

transmitir aos alunos. Paulo Freire (2002, p.80). É preciso que o professor tenha esperança, 

uma vez que ele é espelho de seu aluno. 

Para tanto, os profissionais que atuam na EJA precisam ter clareza e segurança 

quanto aos objetivos e conteúdos educativos que integram um projeto pedagógico, definindo 

as melhores estratégias para prestar uma ajuda eficaz aos alunos, devem ter uma especial 

sensibilidade para trabalhar com a diversidade, já que numa turma poderá encontrar 

educandos com diferentes bagagens culturais e que possuem alguns conhecimentos sobre o 

mundo letrado, que adquiriram em breves passagens pela escola ou na realização de 

atividades cotidianas. É inegável, entretanto, que a participação dessas pessoas nessas 
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atividades é muito precária, limitada e dependente e que a exclusão do conhecimento que se 

adquire na escola marca essas pessoas profundamente pela imagem que fazem de si e pelo 

estigma que a sociedade lhes impõe. É por isso que muitas delas, mesmo tendo outras 

responsabilidades no trabalho e em casa decidem estudar. 

É essencial acreditar nesse jovem, na sua capacidade de aprender, criar, propor e 

escolher, dando-lhe oportunidade de se expressarem livremente, de refletirem e criticarem, 

pois, a educação é um trabalho de trocas, em que se ensina e se aprende dos dois lados, é um 

ato de amor, solidariedade e coletividade. Sua inserção na construção da sociedade e na 

direção da mudança social garante a substituição da realidade mágica por uma mais crítica, 

baseada no diálogo e modificando o conteúdo dos programas de educação para a 

contextualização da realidade de jovens e adultos. 

2.3. OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO DO EJA 

A EJA é uma modalidade de ensino, e também é parte integrante da Educação 

Básica. Essa modalidade está destinada ao atendimento de alunos que não concluíram na 

idade própria os estudos no Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. A denominação 

“Educação de Jovens e Adultos” substitui o termo Ensino Supletivo da Lei nº 5.692/71. Esta 

lei atualmente compreende o processo de alfabetização, cursos e exames supletivos nas 

etapas: fundamental e média. A Educação de Jovens e Adultos é considerada mais do que um 

direito para os cidadãos brasileiros, ela é a chave que abrirá as portas para o seu pleno 

exercício da cidadania. 

Antes de qualquer coisa precisamos reconhecer que nossas altas taxas de 

analfabetismo são decorrentes da pobreza que cerca nosso país. O analfabetismo representa a 

negação de direitos fundamentais como a falta de moradia, de alimentação de emprego, de 

transporte, de saúde e de escola. Mas isso tudo significa que o grande problema de 

analfabetismo não será totalmente resolvido apenas por meio de programas educacionais, mas 

sim acompanhado de políticas sociais. 

O MEC em janeiro de 2003 anuncia que a Educação de Jovens e Adultos seria a 

grande prioridade do Governo Federal. É criada então a Secretaria Extraordinária de 

Erradicação do Analfabetismo que tinha como objetivo acabar com analfabetismo do país 

durante o mandato do atual Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Nasce então o Programa 

Brasil Alfabetizado com o objetivo de universalizar a educação de brasileiros; o programa é 

desenvolvido em território nacional e atua nos 1.928 municípios com índices de analfabetismo 
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igual ou superior a 25%. O Programa Brasil Alfabetizado atendeu 9,9 milhões de jovens e 

adultos desde sua criação até 2008 e agora em 2009 deverá atender de 1,5 milhões a 2,0 

milhões de jovens e adultos. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007, está reformando 

o Programa Brasil Alfabetizado, sem discutir o seu conceito, mas tentando envolver mais 

redes de ensino estaduais e municipais. Para que possa ter efeito positivo não poderá ser 

descartada a participação da sociedade civil e o envolvimento de Organizações não 

Governamentais (ONGS) e dos movimentos sociais para com isso tentar-se vencer o 

analfabetismo. A reorganização do Programa Brasil Alfabetizado foi estabelecida pelo 

Decreto nº6. 093, de 24 de abril de 2007, tendo por diretrizes a base territorial para a execução 

das ações e a prioridade aos professores da rede pública. 

Durante boa parte do século XX, considerava-se que uma pessoa estava alfabetizada 

quando sabia escrever seu nome e ler algumas palavras ou pequenas frases. Acreditava-se 

que, em alguns meses, com a aprendizagem de letras, sílabas e palavras, as pessoas estariam 

aptas a usar a escrita em seu cotidiano e, posteriormente, dar prosseguimento aos estudos. A 

escrita está presente em boa parte das situações de convívio e interação. 

Imersos na cultura letrada, nos deparamos diariamente com a necessidade de falar 

apoiados em textos escritos, de comentá-los, de escutá-los, de ler e de escrever, usando tanto 

os artefatos de papel, cadernos, livros, jornais, revistas, folhetos e vários outros suportes 

como: a televisão, o cinema, o computador, o telefone celular ou o caixa eletrônico do banco. 

Além disso, a linguagem escrita é um instrumento cultural por meio do qual se estabelecem 

relações sociais, se ordena e regula a vida em sociedade, se produzem, registram e fazem 

circular conhecimentos e informações, se promovem o acesso e a interação com a cultura, 

entre tantas outras coisas. 

O processo de alfabetização de jovens e adultos, não se resume apenas em juntar 

letras e formar palavras. Para alfabetizar de fato é preciso introduzir os jovens e adultos no 

universo da escrita, mostrando-lhes os principais tipos de textos que estão presentes em nossa 

sociedade. 

O que se deve ensinar em uma sala de adultos são atividades como: o nome dos 

colegas, lista de palavras significativas, calendários e jogos que forneçam aos alunos 

informações importantes sobre como funciona a escrita. Neste processo inicial devemos 

algumas utilizar algumas palavras mais significativas, quando estudadas e analisadas, tornam-

se referências de como escrever as outras. Por exemplo, o nome Pedro pode ajudar um aluno a 

escrever o nome de sua profissão- pedreiro- ou o nome da cidade onde nasceu – Petrolina. É 
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necessário ensinar as disciplinas como elas aparecem na vida de cada um, ter como base à 

experiência da turma. 

Outra estratégia adotada nesta fase da alfabetização é o uso das letras maiúsculas 

para escrever, porque é mais fácil gravar esse tipo de letra e de distinguir uma da outra. A 

letra cursiva deve ser introduzida depois quando os alunos já dominam os princípios básicos 

do sistema da escrita. Aprender a ler e escrever números, fazer cálculos e interpretar plantas e 

representações gráficas é algo que motiva muito os alunos que estão sendo alfabetizados em 

uma sala da EJA. A matemática se integra no processo de alfabetização de jovens e adultos, e 

é muito diferente do que ocorre no ensino de crianças. Porque em condições normais, todos os 

jovens e adultos, independentemente de seu nível de instrução, sabem lidar com situações que 

envolvem quantificações, contagens e medições. Muitos são capazes de fazer cálculos 

matemáticos bem complexos sem saber como representar isso por escrito. Com a ajuda dos 

educadores os jovens e adultos não escolarizados poderão aprender como representar por 

escrito os números e os cálculos, o que aumentará as possibilidades de generalização desse 

conhecimento. 

2.4. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ALFABETIZADOES DO EJA 

Os Alfabetizadores que atuam nesse campo têm sido nomeados de variadas formas: 

educadores populares, monitores, instrutores, facilitadores, capacitadores, alfabetizadores, 

professores, formadores de adultos, agentes sociais, entre outros. São denominados 

professores aqueles que possuem habilitação para a docência e atuam na educação escolar, em 

sistemas públicos e privados de ensino. A falta de habilitação para a docência é uma das 

principais características ocorridas nesta área de atuação, fato apontado por pesquisadores 

como um dos problemas que afeta a qualidade e os resultados dos programas de alfabetização 

e educação de jovens e adultos, nesse campo, encontram-se também profissionais da educação 

que, embora habilitados ao magistério, majoritariamente não contaram em sua formação 

inicial com cursos e disciplinas voltados para a atuação em processos de alfabetização e 

aprendizagem de alunos da EJA. Dos 1.698 cursos de Pedagogia mantidos por 612 

instituições de ensino superior no Brasil, somente 15 delas ofereciam 27 cursos com 

habilitação específica para o ensino de jovens e adultos. 

Outra problemática que diz respeito à habilitação específica para a docência, é a 

questão que afeta a qualidade da educação de jovens e adultos, nas redes públicas de ensino, e 

especialmente nas escolas do campo, e nos programas organizados por movimentos, 
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organizações sociais e igrejas, que ainda atuam na alfabetização de jovens e adultos. Existe 

um número expressivo de educadores não habilitados com distintos níveis de escolaridade. 

Essa habilitação não é só uma questão pedagógica, mas uma exigência jurídica da Lei nº 

9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 

Imbernón (2011, p.87) afirma que: “O professor é sujeito e não objeto da formação 

[...]. Por isso é necessário um modelo de aprendizagem cujas metas sejam dirigir-se a si 

mesmo e orientar-se para a capacitação da autonomia”.  

A formação carecerá de ser desenvolvida para proporcionar a autonomia profissional 

dos alfabetizadores. Que compreenda a teoria para direcionar a sua práxis. Com um cunho 

etinográfico, iniciamos nossas observações no contexto da sala de aula antes da formação para 

identificarmos e compreendermos que mudanças aconteceriam. No entanto, os professores 

alfabetizadores continuaram a seguir o planejamento, aplicando as atividades, mas não 

refletindo sobre elas, apenas reproduzindo. Atividades sempre com cópia, com leitura de 

letras de músicas, desenhando o que falam, a temática que aborda a letra e utilizando o 

método de silabação para aprender a ler e escrever, realizando cópias, sem refletir 

criticamente sobre as temáticas abordadas.  

Não conseguimos perceber essa transposição da formação para a práxis. Mas os 

professores alfabetizadores continuam pontuando a importância que a formação acontecesse 

no início do programa em abril, para que ao passo que eles fossem atuando no programa a 

formação pudesse auxiliá-los e ajudá-los nas dúvidas que fossem surgindo, ou seja, eles 

fossem estudando e conhecendo as questões relacionadas à educação de jovens e adultos.  

Mas como a formação aconteceu apenas em agosto, praticamente no final do 

programa que estava previsto para novembro, acabou não contribuindo tanto para a prática 

deles no lócus da alfabetização e pontuam também que a formação não tem atendido às 

necessidades deles, pois além de acontecer no final, são difíceis para quem veio do curso de 

ensino médio, acontece em dois dias e meio e muito focada nas questões teóricas. Ainda 

assim percebemos através das observações que mesmo afirmando que não conseguem 

relacionar à sua prática, estes já conseguem após a formação identificar com maior 

propriedade suas lacunas e deficiências, compreendem suas necessidades formativas e cobram 

isso das próximas formações, cobram que a Universidade repense o modelo de formação 

realizada e considere a avaliação da formação realizada por eles nas considerações a respeito 

da formação, que considere a formação profissional e partindo daí reformule a formação. 
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Considerando como foco principal desta pesquisa, a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), como política transformadora, buscou-se utilizar a metodologia de caráter 

bibliográfico, documental, descritivo e exploratório, numa abordagem qualitativa/quantitativa, 

tendo como método principal, o estudo de caso, cujo objetivo é compreender um fenômeno 

contemporâneo dentro da realidade num dado contexto. No primeiro momento, se procurou 

um estudo bibliográfico, apoiado na coleta de material de diversos autores sobre o tema 

pesquisado. Assim, se utilizou de diversas fontes, dentre elas, livros, revistas, artigos, 

reportagens, jornais e material disponível na internet. 

Na revisão bibliográfica, se procurou compreender os caminhos percorridos pela 

Educação de Jovens e Adultos ao longo do tempo, a legislação que ampara essa modalidade, 

às Políticas Públicas, voltadas para essa população e as dificuldades e estigmas, que 

perpassam na vida dessas pessoas. Sobre a revisão bibliográfica, afirma Gil (2008, p.50): 
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A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. [...] A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador 

a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. 

 

Para responder às questões propostas neste estudo, se fez ainda, uso da pesquisa 

documental, enquanto método de investigação e compreensão da realidade social, em que se 

dá a pesquisa. 

Gil (2008), explicita como se dá a pesquisa exploratória e a descritiva, segundo ele a 

exploratória, visa proporcionar maior familiaridade com o problema e a descritiva, descreve 

as características de determinadas populações ou fenômenos. Dessa forma, se pôde utilizar a 

bibliografia escolhida, a observação e a entrevista, à fim de obter as informações, levantar 

hipóteses e refletir a respeito da Educação de Jovens e Adultos, enquanto Política Pública 

transformadora.  

Nesse sentido, em consonância com o estudo bibliográfico e outras fontes que 

proporcionaram base ao estudo proposto, a pesquisa exploratória, assume a forma de estudo 

de caso e a descritiva, descreve as características de determinadas populações ou fenômenos, 

estabelecendo relação entre as variáveis propostas no objeto deste estudo.  

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

O sujeito de uma pesquisa, pode ser definido como a pessoa, o fato ou o fenômeno 

sobre o qual se quer saber algo (RUIZ, 1996, p. 48).  

A escolha dos sujeitos da pesquisa, foi realizada a partir dos seguintes critérios: 

alunos da Educação de Jovens e Adultos, que concluíram toda etapa da modalidade; alunos 

que desistiram ao longo do caminho e alunos que se encontram cursando, permitindo, fazer 

uma análise e comparativo de fatores, que permeiam o universo da pesquisa, além de 

professores e um coordenador escolar, tendo como referência os anos letivos de 2020 a 2021, 

da Escola Pública André Campelo, localizada no Município de Potiretama - Ceará. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a amostra com uma parte do todo a ser 

pesquisado, deve ser o mais representativo possível da totalidade, pois a resposta que essa 

parte der quanto às questões pesquisadas podem induzir nos resultados da população total. 
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3.3. AMBIENTE DA PESQUISA 

A escolha da Escola André Campelo, como lócus da pesquisa, ocorreu pelo fato de 

ser o local onde a pesquisadora exerce docência nas turmas da EJA, o que facilitou a dinâmica 

do estudo. Antes da pesquisa, foi feita uma visita para explicar seus objetivos e solicitar a 

autorização para análise de documentos e dados das turmas da EJA, bem como, para a 

realização de entrevistas e aplicação de questionários. Atualmente, a escola conta com 380 

alunos matriculados nos turnos manhã e noite, sendo 37 alunos da EJA, distribuídos em 1 sala 

do 2° segmento apenas no turno noite. 

3.4. RESULTADO DA PESQUISA 

A seguir, serão apresentados os resultados e a análise dos dados obtidos através da 

consulta aos documentos da escola, da aplicação de questionários socioeconômicos, das 

entrevistas e conversas informais com os alunos, professores e coordenador, envolvidos na 

pesquisa. 

A partir dos dados obtidos, vale destacar que, apesar das dificuldades encontradas e 

preconceitos, a EJA é uma Política Pública de educação, vista como uma oportunidade para o 

avanço, a chance de um futuro melhor e uma vida socioeconômica mais satisfatória. 

O primeiro item do questionário diz respeito ao sexo dos entrevistados e pode ser 

analisado através do Gráfico 1. Por meio deste gráfico, percebe-se que há uma diferença entre 

as quantidades de homens e mulheres para o grupo investigado, predominando o número de 

mulheres, sendo, segundo relato, na sua maioria, mães, donas de casa e trabalhadoras que 

buscam na EJA novos horizontes. O depoimento de uma aluna revela: “busco uma melhor 

oportunidade de emprego”, para outra, “na escola é bom, a gente faz boas amizades”.  

Ressalta-se que a técnica utilizada, no caso o questionário, é uma ferramenta que ao 

ser utilizado, demonstra o nível de satisfação ou insatisfação dos colaboradores, considerando 

diversos aspectos. 
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Gráfico 1 – Sexo dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da autora (2020/2021).  

 

Nesse sentido Andrade (2008), afirma que: 

 

Se antes o lugar da mulher era em casa, para cuidar de afazeres domésticos e 

das crianças, hoje o lugar da mulher também é na escola. Porém, não só com 

o objetivo de promover a profissionalização feminina para competir com os 

homens no mercado de trabalho dentro de uma maior equidade. Um dos 

objetivos da educação feminina, principalmente da mulher pobre, para as 

mais diferentes instâncias, é preparar, educar e ensinar a mulher a cuidar 

mais e melhor da família e dos filhos (ANDRADE, 2008, p. 6). 

 

Com relação à faixa etária dos três grupos, é importante notar através do Gráfico 2, o 

número de alunos com mais de 30 anos que buscaram na EJA, um resignificado para suas 

vidas, deixando de lado o estigma de que é tarde para estudar. 
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Gráfico 2 – Faixa etária 

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021).  

 

De acordo com o Gráfico 2, se observa a heterogeneidade de faixas etárias, o que tem 

gerado um desafio para gestores e professores que reúnem esforços para conciliar o ritmo de 

aprendizagens, expectativas e necessidades de cada um deles. Entretanto, a diferença de 

idade, proporciona a troca de experiências permitindo que os alunos reconheçam suas 

contribuições pessoais, como possibilidades de aprendizagens para o grupo, levando em 

conta, que cada aluno traz consigo uma bagagem de experiências adquiridas ao logo de sua 

vida, dentro ou fora da escola. 

Nesse aspecto, cabe ao educador, proporcionar um ambiente que valoriza os saberes 

dos educandos para que se sintam confortáveis e motivados à troca de conhecimentos. Assim, 

para Arroyo (2006, p. 35), “partir dos saberes, conhecimentos, interrogações e significados 

que aprenderam em suas trajetórias de vida, será um ponto de partida para uma pedagogia que 

se paute pelo diálogo entre os saberes escolares e os saberes sociais”. 

A pesquisa sobre o estado civil, revela que a maior parte dos alunos são casadas ou 

vivem uma união estável com alguém, e que o percentual de solteiros, é muito inferior aos 

que têm uma relação conjugal, como mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Estado civil 

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021).  

 

O Gráfico 4, mostra que as famílias se compõem com um número pequeno de filhos 

e através das conversas com os entrevistados a respeito da idade dos filhos pôde-se verificar 

que todos ainda estão em idade escolar, justificando alguns casos de abandono escolar, 

segundo relatos. 

Na entrevista, um dos entrevistados relata as inúmeras dificuldades para conciliar 

trabalho, estudo e família: “Na época, meus meninos eram todos pequenos. O mais novo tinha 

dois anos”.  
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Gráfico 4 – Número de filhos dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

Gráfico 5 – Continuidade nos estudos dos alunos que se evadiram 

  

Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

De acordo com o Gráfico 05, entre os alunos que se evadiram os resultados da 

pesquisa mostram que 50% deles, estão de 1 a 2 anos fora da escola, 40% estão sem estudar 

por um período de 3 a 5 anos, e 10% de 5 a 10 anos fora da escola. 
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Através da entrevista, se confirma, a dificuldade na continuidade dos estudos, o 

início da vida escolar de entrevistada 05 foi marcado por tristezas, reprovação e abandono. 

Após a primeira reprovação, a entrevistada relata que repetiu a terceira série, fez a quarta e a 

quinta série, na mesma escola. 

 
Quando entrei na escola, eu tinha seis anos, na alfabetização, com sete fiz o 

primeiro, aí repeti o terceiro ano, por falta, porque meu pai, na época, 

trabalhava estendendo palhas e me levava todo dia para trabalhar com ele. 

Fiquei reprovada por faltas (entrevistada 05, 2021). 

 

A entrevistada expõe de forma simples a sua trajetória escolar e os entraves de sua 

vida pessoal, os quais soube superar com muito esforço e dedicação: “Fiquei sem estudar até 

os dezesseis anos. Então me “juntei”, voltei a estudar e passei só um semestre. Não deu certo, 

e de novo parei”. Quando se analisou os motivos que os levaram a abandonar os estudos, a 

coleta de dados, evidenciou que nos três grupos avaliados, os motivos foram: trabalho, 

cansaço físico, problemas familiares, falta de motivação e distância da escola. Nessa análise, 

foi possível perceber, que muitos jovens e adultos interrompem sua trajetória escolar pela 

busca de trabalho remunerado.  

Gráfico 6 – Motivo para abandonar os estudos 

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

A evasão escolar se dá em virtude de os alunos serem “obrigados” a 
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desmotivados pela baixa qualidade de ensino, muitos adolescentes desistem 

dos estudos sem completar o ensino secundário (MEKSENAS, 2002, p. 

98). 
 

Perguntados se o fato de ter abandonado a escola, trouxe prejuízos para a vida 

pessoal e profissional, o Gráfico 07, retrata que 87% dos alunos entrevistados responderam ter 

tido prejuízos. As dificuldades mais relatadas foram: “dificuldades de arranjar emprego 

melhor”, e “ter melhores salários”. Os relatos comprovam o grande desafio da Educação de 

Jovens e Adultos, que vai além de ampliar os conhecimentos dos alunos, deve prepará-los 

para a inserção mercado de trabalho. 

Gráfico 7 – Prejuízos da evasão  

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

Os alunos foram questionados acerca dos motivos para retornar à escola, os 

resultados são mostrados no Gráfico 08, e numa escala de ordem percentual decrescente, os 

motivos foram: oportunidade de emprego melhor, fazer um curso profissionalizante, melhorar 

a autoestima, ajudar nas tarefas dos filhos, cursar a faculdade. Vale ressaltar que os alunos 

podiam marcar mais de uma opção.  

Percebeu-se através das observações e coleta de dados que o maior desafio para o 

aluno é o cansaço físico, após um dia de trabalho. 
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Gráfico 8 – Motivos para voltar a estudar  

 

 

Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

Para Ferrari (2011), o jovem que pertence ao mundo do trabalho, ou do desemprego, 

como é mais comum, se incorpora ao curso da EJA, objetivando concluir etapas de sua 

escolaridade para buscar melhores ofertas do mercado de trabalho por sua inserção no mundo 

letrado. 

Diante do reingresso do aluno à sala de aula, o papel do professor da EJA, é de 

fundamental importância, no sentido de buscar métodos e dinâmicas produtivas que 

estimulem o público alvo a não abandonar a sala de aula. 

Quando questionados acerca dos motivos que os impedem de retomar a vida escolar 

(Gráfico 09), os alunos que se evadiram, assinalaram como resposta fatores como dificuldades 

na aprendizagem, trabalho e cansaço físico, tarefas domésticas, desinteresse e vergonha. 

É nesse sentido que Fortunato et al (2010), corrobora que muitos jovens e adultos, 

acabam por abandonar os estudos por diversos motivos, entre os quais, dificuldade de 

aprendizagem, esgotamento físico e falta de motivação para aprender. 

Concordando com Abramovay (2008), a autora certifica que, dentro dos fatores 

expostos na orientação para a tarefa, o sucesso em uma atividade, é consequência do esforço 

realizado na mesma, buscando o objetivo de demonstrar o aprendizado e o domínio na tarefa.  
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Esse tipo de orientação valoriza a melhoria da competência pessoal, cooperação, 

autoconfiança, responsabilidade social, sentimentos afetivos positivos, cumprimento das 

regras, esforço ou domínio das habilidades, entre outros. 

Gráfico 9 – Motivos que impedem de voltar a estudar  

 

 
Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

O Gráfico 10, mostra que fatores como o tempo de conclusão do curso, a confiança 

nos professores e na metodologia utilizada e a idade avançada, são os principais motivos da 

escolha dos alunos pela modalidade EJA.  

Em entrevistas e diálogos com os alunos, ouviu-se relatos como: “A EJA é uma 

maneira de recuperar o tempo perdido”, “A gente fica mais à vontade, com os outros alunos e 

com os professores”. A entrevistada afirma: “A EJA facilitou demais. Eu não teria condições 

de passar quatro anos para cursar o Ensino Fundamental mais três anos no Ensino Médio”. 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Trabalho Tarefas
domiciliares

Falta de interesse Cansaço Vergonha

36%

29%

16%

12%

7%



50 

 

Gráfico 10 – Motivos para escolher o EJA 

 

 
Fonte: Dados da autora (2020/2021). 

 

Questionados sobre a evasão dos alunos da EJA na escola, professores e 

coordenadores, assinalaram o cansaço físico após uma jornada de trabalho, ser o principal 

motivo da infrequência ou evasão escolar dos alunos da EJA, seguido das dificuldades para 

acompanhar os conteúdos curriculares e falta de interesse do aluno.  

Comparando-se esse resultado, com os motivos enumerados pelos alunos 

entrevistados, percebe-se como professores e coordenadores, conhecem a realidade dos 

alunos, uma vez que estes destacaram os mesmos motivos, como fatores determinantes para 

evasão. 

Portanto, tendo em vista a maioria dos alunos da EJA, serem trabalhadores, se faz 

necessário o apoio, incentivo e a utilização de metodologias, que permitam a troca de 

experiências, a participação e a valorização das habilidades de cada aluno, como portador de 

saberes. 

Nesse sentido, Freire (2002, p. 27), elucida que: “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou construção”. 

Para um dos professores entrevistado, a escola deve considerar as histórias pessoais 

dos educandos, considerando suas diversidades, interesse e participação nas atividades, 

demonstrando amizade com o aluno. “Na minha opinião, acho que somente uma metodologia 
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diferenciada não seja suficiente para estimular o interesse e a participação dos alunos, mas um 

olhar de amigo, de companheiro, faz muita diferença. ” (Professor entrevistado, 2021). 

Em relação às práticas metodológicas utilizadas em sala de aula, as coordenadoras 

entrevistadas, compactuam que as metodologias diferenciadas têm o propósito de motivar a 

participação dos alunos, elevar sua autoestima, valorizar seus conhecimentos e experiências, 

bem como a presença deles na escola.  

A Coordenadora Pedagógica afirma: “O maior desafio para o coordenador, é não 

permitir que o aluno se evada na primeira dificuldade. É preciso criar estratégias para apoiá-lo 

para que ele supere as dificuldades encontradas”. 

Questionados sobre o impacto do salário, no desempenho das aulas e na consequente 

aprendizagem dos alunos, apenas uma coordenadora respondeu que os baixos salários, 

refletem na qualidade do trabalho desenvolvido. Para os demais entrevistados não há essa 

relação. 

Professores e coordenadores concordam que, apesar de flexível, o currículo da 

Educação de Jovens e Adultos necessita ser reestruturado, considerando principalmente que a 

maioria dos alunos da EJA já estão inseridos no mercado de trabalho. 

De acordo com as respostas dos professores e coordenadores entrevistados, a EJA, já 

avançou muito ao longo dos anos e, apesar das dificuldades encontradas e muitas vezes acabar 

sendo “esquecida” das Políticas Públicas, para educação, tem facilitado o retorno de muitos 

alunos, que se encontravam há tempos fora da escola, aos bancos escolares, e a consequente 

profissionalização e inserção no mercado de trabalho.  

Um dos professores entrevistados relata: “para esses jovens, obter um certificado de 

conclusão do Ensino Médio, é muito importante, pois o mercado de trabalho está cada vez 

mais exigente”. 

Para eles, a Educação de Jovens e Adultos, é uma Política Pública necessária, para 

transformar a vida socioeconômica de muitos jovens que estão fora da escola, entretanto, 

muitos são os desafios, no chão da sala de aula. 

A Educação de Jovens e Adultos, deixou de ser um projeto e ganhou status de ação 

cidadã, promotora da inclusão, com objetivo claro em suas medidas e propostas. Tal condição, 

gerou uma ampla necessidade de instrumentos que pudessem ajudá-la na execução de sua 

lição de casa, que além da alfabetização, para uma classe que não tinha contato com o mundo 

das letras, era capaz de desfrutar de leitura e escrita formais, promovendo educação no sentido 

de formação pedagógica, ou seja, preocupar-se com a formação integral do homem, 

transformando, com isso, um ramo da Pedagogia. 
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Portanto, para promover uma inclusão eficiente, é necessário poder inserir os 

indivíduos no mundo da produção, do trabalho em que eles podem se sentir parte de algo 

maior, conferindo-lhes significado e retorno substancial na forma de lucros. Ele não prevê ser 

preso em um discurso de emancipação se os indivíduos continuarem vivendo sob pontes, nas 

ruas, na miséria absoluta, sem emprego, vítimas de um constante sentimento de insegurança 

social.  

Almeida (2010) clarifica que esse modo de educação libertará homens e mulheres, se 

tornando capazes de inserir os emancipados no sistema de valores socioeconômicos, nos quais 

eles podem viver com dignidade. Além disso, se vive em uma sociedade, que valoriza o 

homem por seu trabalho, não por sua fala ou suas necessidades. Portanto, estar fora do mundo 

do trabalho, é ser excluído do processo de autonomia conferido pela sociedade moderna. 

Outrossim, quando se lida com uma qualificação profissional, abrange um conceito 

amplo, porque nem todos os jovens e adultos que frequentam a escola, nesta modalidade, já 

estão inseridos em uma carreira profissional ou possuem um emprego e alguns quando 

possuem, não interrompem as condições mínimas de ser promovido em seus espaços de 

atuação, por serem analfabetos completos, ou com baixo nível de alfabetização, não 

atendendo aos requisitos de promoções, oferecidas por empresas e concursos públicos em 

órgãos estaduais. 

Além do mais, o distanciamento da realidade objetiva, não colabora para o avanço de 

soluções, mesmo a longo prazo, de problemas sociais. As pessoas permanecem à margem das 

oportunidades e, pior que isso, começam a produzir revoltas, porque foram presas por 

promessas enganosas que, no final, se mostraram incipientes e ineficazes, simplesmente, 

porque careciam de um projeto conciso e bem desenvolvido, destinado a um problema 

definido com bases empíricas e extensa pesquisa científica, com objetivos claros e bem 

definidos, o lapso de tempo de ação e o retorno do procedimento característico, quais 

disciplinas serão oferecidas, qual o vínculo de um com o (s) outro (s), fazendo presentes 

procedimentos didáticos - pedagogia interdisciplinar, multidisciplinar e disciplinar. 

A definição de implementação da Educação de Jovens e Adultos, agregada ao 

sistema de educação profissional, se baseia no fato de que o aluno dessa modalidade, já ter 

definido, o que é de interesse e útil para si, qual direção seguir em sua vida, tornando os 

planos para o presente e o futuro mais evidentes e objetivos. 

 

 

 



53 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como finalidade, obter através de uma consulta bibliográfica uma 

maior compreensão acerca da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, seus avanços e 

retrocessos, ocorridos ao longo dos anos, bem como a legislação que ampara essa modalidade. 

Considerando que a EJA, é uma modalidade voltada àqueles que não tiveram acesso 

à escola na idade apropriada, pode-se constatar, através da pesquisa de campo, que a maior 

parte de seu público, são jovens trabalhadores, donas de casa, ou ainda, jovens que não 

trabalham, com histórico de evasão e repetência, que buscam a escolarização, em geral, para 

melhor inserção no mercado de trabalho. 

Através dessa pesquisa, percebeu-se, a importância das Políticas Públicas, para essa 

modalidade, no sentido de garantir o acesso e permanência desses jovens na escola e que, 

apesar de todos os avanços, a EJA, ainda não tem recebido a devida atenção por parte das 

políticas de Estado, pois ainda persiste o fantasma da evasão e o desafio de manter a 

frequência diária dos alunos.  Conclui-se, portanto, que ainda há muito que fazer, no sentido 

de garantir o acesso e permanência dos jovens na escola. 

Considerando que o PNE, prevê em sua meta, uma integração entre a EJA e a 

educação profissional, e que poucas, são as escolas que possuem essa parceria, percebe-se, a 

necessidade de haver uma integração entre escola e empresas, para que facilite a permanência 

do estudante na escola, pois muitos desistem de estudar devido ao cansaço do trabalho. 

O estudo revelou que, apesar dos entraves, estigmas e dificuldades encontradas ao 

longo do percurso, a EJA, oportuniza condições, para que os jovens e adultos, melhorem suas 

condições de vida e que sejam parte integrante de uma sociedade igualitária, portanto, são as 

Políticas Públicas, educacionais essenciais, para garantir o direito universal, à educação de 

qualidade e o pleno desenvolvimento do cidadão. 

Há muitos problemas no ensino básico, que devem ser analisados e levados em conta 

pelas Políticas Públicas educacionais, haja vista que, essas questões visam à qualidade da 

educação, a recuperação de adolescentes e adultos, jovens que por algum motivo, deixaram a 

escola ou estão atrasados no ensino. 

As Políticas Públicas educacionais, devem centralizar seus esforços para a melhoria 

dessa qualidade no ensino, proporcionando meios adequados, para que as instituições possam 

exercer seu papel com autonomia pedagógica, administrando da melhora forma possível, com 
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uma gestão escolar forte e segura, contando com o apoio do Estado, transmitindo assim, maior 

segurança à sociedade. 

Nesse sentido, as instituições escolares, devem criar projetos e atividades que 

respeitem as peculiaridades de cada aluno, centralizar seus esforços para a melhoria na 

qualidade do ensino, exercendo da melhor forma possível sua autonomia. 

Necessário enfatizar, que, o fracasso escolar não faz menção apenas a repetências, 

evasão escolar, abdicações, desistências ou bloqueios de aprendizagem dos conteúdos. A 

instituição escolar em sua proposta democrática e social proporciona conteúdos que vão 

adiante das aprendizagens de conteúdos imprescindíveis. Procura expandir e ampliar 

habilidades para que a criança ou o adolescente tenha a capacidade de conviver e relacionar-

se em uma sociedade e comunidade, com igualdade de direitos.  

Frente a essa perspectiva, o aluno deve aprender a ter determinações, censurar, 

projetar, organizar e muitas outras habilidades que serão essenciais para seu sucesso tanto 

profissional quanto pessoal. A afetividade, é um ponto relevante para a contribuição e apoio 

da aprendizagem dessas habilidades já que estas estão unidas aos anseios e sentimentos. 

Na condição de ator do cotidiano escolar, o sujeito aprendente precisa contribuir para 

o seu próprio desempenho acadêmico, frequentando as aulas, sendo pontual e disciplinado, 

participando concretamente do processo de ensino e aprendizagem, cumprindo prazos e 

tarefas exigidos. Uma vez realizando seu papel a contento, naturalmente fluirão o 

conhecimento, a vivência, o desenvolvimento de competências e habilidades, a socialização, a 

criticidade e a autonomia, é disso que depende o êxito dos resultados educacionais, do 

compromisso de ensinantes e aprendentes, da integração e troca de experiências entre os 

mesmos. 

Em síntese, se retorna sempre aos mesmos pilares, é missão da escola realizar, pelo 

conhecimento e pela efetividade, uma produção social de sujeitos emancipados e 

comprometidos com a causa comum, com o destino coletivo, ao qual se permanece 

indissociavelmente ligado. 

A utopia da escola que se quer, da cidadania que se deseja, é a utopia da sociedade 

que se almeja e é preciso compromisso da escola. Se a gestão deve ser democrática cabe a ela 

trabalhar em conjunto na formação do cidadão e esclarecer a família, suas devidas dúvidas 

quando o aluno sentir a necessidade de se envolver com a sociedade, para que o aluno não 

venha ser interrompido em suas necessidades sociais. 

A educação é um meio de se obter a superação, de tal modo que um indivíduo não 

pode permanecer no mesmo estado, uma vez que há crescimento em todos os aspectos, tanto 
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no social, no cognitivo, no motor. A inclusão dos operários da construção civil, no processo 

de educação dos alunos é de grande valia e é justificada quando enfatiza que o 

desenvolvimento do aluno depende de sua capacidade de aprender.  

Todas essas considerações, sugerem caminhar para uma reflexão mais profunda da 

sociedade em relação ao trabalhador, sobre sua prática discente, sobre o modo como lida com 

seus colegas de trabalho, sobre o que e como planejar para atingir os seus objetivos.   

Por outro lado, esse trabalhador, está a serviço de uma empresa ou organização, que 

possui um parâmetro norteador de suas ações, uma proposta que pode ou não promover este 

trabalhador, que pode ou não estar contextualizada com a realidade do mesmo, que pode ou 

não, discriminar seus profissionais através de ideologias preconceituosas, no que concerne ao 

seu grau de instrução e conhecimento, que pode ou não realizar o sonho de um destes 

trabalhadores. 

Desta forma, a relevância do tema, apresenta que, se torna inegável, notarmos que, a 

educação escolar, tem um papel importante na ajuda do ser humano, do comportamento e do 

nível intelectual, pois esta tem como objetivo desenvolver aptidões e capacidades, criando e 

desenvolvendo habilidades, ou seja, a arte, além de ajudar no desenvolvimento pleno do 

aluno, estimulando suas potencialidades. 
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