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RESUMO 
 

 
 

A presente pesquisa relata o estudo da realidade atual da situação educacional da 

Educação de Jovens e Adultos, para que se possa responder a seguinte 

problemática: Como se encontra a realidade da EJA nos dias atuais? Para 

responder essa questão, tem-se como objetivo Geral: Analisar a realidade 

educacional da educação de jovens e adultos, na atualidade. O estudo foi 

desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica. Utilizou-se a abordagem qualitativa 

por meio de revisões bibliográficas recorrendo aos conhecimentos de CARNEIRO 

(2012), CRUZ (2013), FREIRE (2006), GADOTTI (2003), entre outros autores 

conceituados. O resultado da pesquisa mostra que, apesar de existir uma 

preocupação desde o início do século XX com a erradicação do analfabetismo no 

país, nos dias atuais ainda existe uma grande parcela da população brasileira que é 

analfabeta e em decorrência disso acabam sendo excluídas da sociedade, e que a 

educação de jovens e adultos encontra-se diante de antigos e novos desafios para 

melhorar a sua qualidade como um todo; entre esses desafios, está a formação de 

professores e a criação de políticas públicas especificas que atendam essa 

modalidade de ensino, visto que, a EJA enquanto modalidade educacional atende 

alunos-trabalhadores e deve ter por finalidade o compromisso com a formação 

humana e o acesso à cultura geral, nesse sentido passa a propiciar ao educando o 

desenvolvimento da sua autonomia intelectual e moral. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Políticas Educacionais, Histórico da 

EJA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This study reports the study of the current reality of the educational situation of Youth 

and Adult Education, so you can answer the following issues: How is the reality of 

adult education today? To answer this question, we have as general objective: To 

analyze the educational reality of adult education, today. The study was developed 

from literature. We used a qualitative approach through literature reviews using the 

knowledge of RAM (2012), CROSS (2013), Freire (2006), GADOTTI (2003), among 

other renowned authors. The research result shows that, although there is a concern 

since the early twentieth century to the eradication of illiteracy in the country, 

nowadays there is still a large portion of the population that is illiterate and as a result 

end up being excluded from society, and that the young and adult education is facing 

old and new challenges to improve its quality as a whole, among these challenges is 

the training of teachers, and the creation of specific public policies that address this 

type of education, since the EJA as an educational modality serves students-workers 

and should aim our commitment to human development and access to general 

culture in this sense happens to provide the learner the development of their 

intellectual and moral autonomy. 

 

Keywords: Youth and Adult Education, Educational Policy, history EJA 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como enfoque principal analisar a realidade atual da situação 

educacional da EJA. (Educação de Jovens e Adultos) 

Dialogando com o professor-pesquisador, surgiu a curiosidade de se ter um 

estudo da atual realidade educacional do cenário nacional da EJA, visto que em 

vários anos de pesquisas relacionadas à educação de jovens e adultos percebe-se 

que nenhuma delas mostra a realidade situacional atual desta modalidade de ensino 

como Política Pública Educacional. As pesquisas realizadas apresentam uma 

preocupação exacerbada com a questão da evasão e repetência sem ter um olhar 

mais profundo para a questão situacional, sem perceber que a causa dessa evasão 

e da repetência é proveniente da real situação que se encontra o alunado da 

educação de jovens e adultos onde o próprio sistema é excludente e tem uma 

preocupação com as consequências sem procurar a causa da situação complexa 

em que vive o aluno dessa modalidade de ensino e nem como esta política 

educacional está sendo desenvolvida na atualidade. 

No capítulo 1 o trabalho aborda os aspectos históricos da EJA no cenário 

nacional, fazendo um retrato da sua trajetória quanto ao papel das políticas públicas, 

o ensino supletivo nos diferentes nomenclaturas, seus conceitos e perfil. 

Ainda nesse capítulo faz referência as políticas públicas que servem como 

suporte para o ensino da EJA, assim como descreve a situação da evasão nessa 

modalidade. 

Para fundamentar esta pesquisa, a partir do capitulo 2, destaca-se a visão 

sócio histórica da EJA no Brasil, descrevendo a legislação que ampara essa 

modalidade de ensino. 

O capítulo 3, destaca a concepção de educação de jovens e adultos: uma 

educação possível, trazendo as principais contribuições teóricas sobre 

aprendizagem e desenvolvimento. 

O capítulo 4 e último faz referência as políticas públicas que são voltadas 

para a EJA , fazendo um retrospecto desde o ano de 1947 quando se estruturou o 

Serviço de Educação de Adultos do Ministério de Educação até os dias atuais. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a realidade educacional da 

educação de jovens e adultos na atualidade, apresentando as seguintes indagações:  

- Quais as concepções de Políticas Públicas Educacional para a EJA ? 
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- Quais as implementações da EJA na atualidade ? 

- Como está o quadro situacional da EJA nos dias atuais ? 

 A EJA é uma modalidade de ensino que tem seus direitos assegurado pela lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e é ofertada gratuitamente 

aos alunos que não tiveram acesso escolar na idade própria cabendo ao poder 

público estimular o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola. Mesmo 

tendo seus direitos assegurados, a EJA vive hoje momentos de desafios, os quais 

tenta superar. (BRASIL, 2005). 

  Neste contexto a identidade da EJA tem uma estreita relação com as 

Políticas Públicas, pois esta modalidade de ensino apresenta-se como possibilidade 

de inclusão social, vindo ao encontro da responsabilidade pública para com os 

cidadãos. Neste ponto pode-se destacar o Artigo 206 da Constituição Federal de 

1988 que prescreve “a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”, como também a própria Declaração de Jomtien que afirma a necessidade e 

o direito da educação para todos. 

Acredita-se que no cenário da EJA o abandono dos estudos e a evasão 

escolar preocupa a sociedade e o governo. Porém são vários os motivos que 

distanciam o educando do espaço escolar: 

-  A inserção no mercado para contribuir nas despesas familiares.  

- problemas de saúde ou geográficos.  

- entre outros de cunho social são realidades vividas nas escolas. 

 Vale ressaltar a importância dessa política para melhoria da qualificação 

profissional, para nossos jovens e adultos contribuindo a para construção de uma 

nova visão e um novo olhar para a sociedade que vivemos, afinal o que se pretende 

é que nossos jovens tenham a oportunidade de prosseguir seus estudos na idade 

correta para não ter que conviver com essa triste realidade que é o descaso total 

com esse público que ao longo do tempo foi tido como inferior, com professores  que 

não eram qualificados, ou seja, os mesmos não tinham a formação adequada e 

mesmo assim poderiam ministrar aulas para esses alunos. 

Em suma, a pesquisa mostrou o que foi desenvolvido ao longo dos anos para 

a educação de jovens e adultos, e o que ainda falta para contemplar essa 

modalidade que se apresenta tão carente de recursos, tanto humanos quanto 

materiais, isso resulta das políticas criadas ao longo do tempo para uma clientela 



10 
 

que ora se apresenta á margem da sociedade e que precisa fazer valer seus direitos 

que lhe assistem constitucionalmente.  
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1 CAPITULO  - CONHECENDO OS ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BRASIL 

 

1.1 HISTÓRICO DA EJA 

 

 A Educação de Jovens e Adultos deve ser compreendida enquanto processo 

de formação humana plena que, embora instalado no contexto escolar, deverá levar 

em conta as formas de vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e adultos que se 

colocam como principais destinatários dessa modalidade de educação. Pois, esta,   

não é apenas um processo de formação educacional, mas sim uma formação para a 

vida e que esta tem que ser levada em consideração quando o aluno for reinserido 

no setor educacional. 

 A EJA é uma modalidade diferente do ensino regular em sua estrutura, 

enquanto a sua metodologia, duração e própria estrutura como afirma Lima (2006).  

O tema "Educação de pessoas jovens e adultas" não remete-nos apenas a uma 

questão de especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão de 

especificidade cultural. Isto é, apesar do corte por idade (jovens e adultos são, 

basicamente, não-crianças ). (RIBEIRO, 2001,p 56). 

 Como a Educação de Jovens e Adultos é uma política pública voltada para 

jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudarem na idade regular, ou 

que por diversos motivos deixaram de frequentar a escola, vale ressaltar o conceito 

de políticas públicas. 

 Políticas Públicas “são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado” (TEIXEIRA. 2002, ). 

 Mead (1995, p.1-4) a define como “um campo dentro do estudo da política 

que analisa o governo à luz de grandes questões públicas”.  

 Para o referido autor, as políticas públicas são as análises que estão inseridas 

na política para resolver as questões mais difíceis de serem solucionadas pelo poder 

público, ou seja, se o mesmo está garantindo solucionar as questões públicas por 

meio de análises.  

Lynn (1980) a define como um conjunto de ações do governo que irão produzir 

efeitos específicos, solucionando problemas da sociedade. 
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 Peters (1986) Política Pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadão. 

Educação de Jovens Adultos no Brasil: a trajetória ao longo da história. 

 A história das ideias em torno da Educação de Adultos no Brasil acompanha a 

história da educação como um todo que, por sua vez, acompanha a história dos 

modelos econômicos e políticos consequentemente a história das relações de poder, 

dos grupos que estão no exercício do poder. Inicialmente se resgata o sistema de 

educação organizado pelos padres Jesuítas no Brasil colonial que tinham como 

objetivo a propagação da fé cristã no meio indígena. Ghiraldelli (2008, p.24) destaca 

três fases da educação no período colonial. 

 

A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais 

ou menos institucional de tal época, teve três fases: a de predomínio dos 

jesuítas; a das reformas do Marquês de Pombal, principalmente a partir da 

expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e a do período em 

que D. João VI, então Rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil (1808-

1821). 

 

 Compreende-se que a educação no período colonial se deu de forma 

assistemática, pois não havia iniciativas governamentais significativas. Os métodos 

jesuíticos permaneceram até o período pombalino com a expulsão dos jesuítas, 

neste período, Pombal organizava as escolas de acordo com os interesses do 

estado, com a chegada da família real ao Brasil a educação perdeu o seu foco, que 

já não era amplo, e passou a atender as necessidades da corte, porém a educação 

em geral não era prioridade, ela continuava a ter importância secundária. 

 Em relação a educação de adultos na época colonial Paiva (1973, p.165) 

enfatiza que  

 

A todos os setores sociais. Com a vinda da família real portuguesa para 

educação de adultos indígenas tornou-se relevante, o domínio das técnicas, 

da leitura e escrita não se fizeram necessárias para os membros da 

sociedade colonial, já que esta se baseava principalmente na exportação da 

matéria prima, assim não havia preocupação em expandir a educação ao 

Brasil modificou-se o panorama educacional brasileiro. Tornou-se 

necessário à organização de sistema de ensino para atender a demanda 

educacional da aristocracia portuguesa e preparar quadros para as novas 

ocupações técnico-burocráticas.  

 

 Observa-se que no período colonial havia um processo educativo destinado 

aos indígenas adultos, embora submetidos a uma intensa ação cultural e 
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educacional a identidade da educação brasileira foi sendo marcada pelo o elitismo, 

excluía a educação das classes menos favorecidas destacando-se: homens e 

mulheres, pobres livres, negros e negras escravos, livres e abertos. Instala-se uma 

grande onda de preconceito e exclusão da pessoa analfabeta. STEPHANOU e 

BASTOS, (2005, p.270). 

 Outro ponto que merece destaque ainda no Brasil Colônia era que a 

educação visava à 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, ( 2009, p.8). 

           No século XX, com o advento da industrialização, a educação foi olhada com 

a valorização na educação de adultos mediante a valorização do domínio da língua 

falada e escrita, visando o domínio das técnicas de produção, a aquisição da leitura 

e da escrita como instrumento da ascensão social, a alfabetização de adultos para a 

ampliação da base de votos CUNHA, ( 2009, p 12). 

 Em 1964 foi criado o Programa Nacional de Alfabetização de 

Adultos (PNA) recebendo orientações de Paulo Freire, organizado pelo Ministério da 

Educação. Em 1976 o governo assumiu o controle da alfabetização de adultos, 

coma criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), voltado para a 

população de 15 a 30 anos, objetivando a alfabetização funcional VIERA, (2009, 38). 

             O ensino supletivo foi um macro importante na história da educação de 

jovens e adultos no Brasil, implantado em 1971, conforme descrito por Viera (2009, 

p. 40), representa um caminho de aceleramento educacional para o ensino supletivo 

vigente. 

  Tornando uma modalidade diferente do ensino regular em sua estrutura, 

enquanto a sua metodologia, duração e própria estrutura CUNHA, ( 2009, p.48). 

Na declaração de Hamburgo (1997), como no Relatório Delors (1996), a EJA 

é concebida como um processo de reconhecimento da riqueza advinda da 

diversidade cultural e como uma rota de respeito aos saberes e as formas de 

aprendizagem dos diferentes grupos sociais BRASIL, ( 2005, P.56). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD), Lei 939/96, 

promulgada em 20 de dezembro, que passou a ser a espinha dorsal de toda 

legislação educacional brasileira, a nomenclatura Ensino Supletivo passa para 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade EJA ocorre de maneira 
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presencial à distância, sendo a maior parte das matrículas, em todas as regiões, e 

para turmas presenciais, tanto no ensino Fundamental como no Ensino Médio 

CARNEIRO, ( 2012, p. 37). 

 

1.2- Alfabetização de Jovens e Adultos: Conceitos e Perfil 

 

           Nas últimas décadas muitas pesquisas têm sido realizadas por estudiosos e 

especialistas mediante a complexidade dos desafios educacionais brasileiros, em 

todas as etapas e modalidades de ensino. O acesso à educação favorece aos 

adultos vivenciar novas experiências e torna-se importante também pelo valor que a 

escola passa aos jovens e adultos transcendendo a mera aquisição do 

conhecimento RIBEIRO, ( 2001, p.56). 

 A EJA oportuniza a educação para os jovens e adolescentes que saíram da 

escola regular, ou que mesmo na escolar regular encontram-se na defasagem de 

idade e série, e para aqueles que iniciaram a escolarização na fase adulta. 

Conforme explica Mol (2004, p.11) : 

 

Quando falamos “em adultos em processo de alfabetização” no contexto 
social brasileiro, nos referimos a homens e mulheres marcados por 
experiências de infância na qual não puderam permanecer na escola pela 
necessidade de trabalhar, por concepções que afastavam da escola, de que 
“mulher não precisa aprender” ou “saber os rudimentos da escrita já é 
suficiente”, ou ainda, pela seletividade construída internamente na rede 
escolar que produz ainda hoje itinerários descontínuos de aprendizagens 
formais. Referimo-nos a homens e mulheres que viveram e vivem situações 
limite nas quais os tempos de infância foi, via de regra tempo de trabalho e 
de sustento das famílias. 

 

 A citação expressa que muitos jovens ou adultos não tiveram oportunidade de 

estudar pelos mais diferentes motivos: por priorizarem o trabalho, ou ainda, por não 

terem acesso à escola por questões geográficas, por culturas machistas, entre 

outras. Na verdade, a alfabetização de adultos precisa adquirir um caráter político, 

pois se destina a corrigir ou resolver uma situação de exclusão, que na maioria das 

vezes faz parte de um quadro de marginalização maior. Trata-se de jovens ou 

adultos que historicamente vêm sendo excluídos, quer pela impossibilidade de 

acesso à escolarização e pelo seu desligamento voluntário e involuntário do 

processo educacional regular ou mesmo do supletivo. RIBEIRO, ( 2001, p.65). 
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 O conceito de educação de adultos vai se incorporando na educação popular, 

pois, novas exigências voltadas à competência cientifica docente vêm ocorrendo na 

cotidianidade do meio popular, Gadotti (2003, p.32) define a educação de jovens e 

adultos como sendo: 

 

Aquela que possibilita ao educando, ler, escrever, e compreender a 
língua nacional, o domínio dos símbolos e operações matemáticas 
básicas, dos conhecimentos essenciais, das ciências sociais e 
naturais, e o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o 
lazer, a arte, a comunicação e esporte. 

 

 Percebe-se de imediato a importância da escola na vida do educando inserido 

na EJA. Por se tratar de pessoas que trazem histórias de vida, experiências do seu 

cotidiano, e de alguma forma foram excluídos do sistema educacional na idade 

própria do ensino, é preciso que a escola seja um espaço social privilegiado para a 

aprendizagem de leitura e escrita, indispensável para a apropriação dos bens 

culturais, bem como, a “leitura de mundo”. FREIRE, ( 2006, p.48) 

A alfabetização de adultos constitui na realidade brasileira um mecanismo 

pelo qual a sociedade pode satisfazer as necessidades de aprendizagem dos 

cidadãos, oportunizando um resgate educacional, social, cultural e político para 

aqueles que foram excluídos ou não tiveram acesso ao sistema escolar. Assegurada 

pela legislação vigente tem sido crescentemente procurada, pela necessidade de 

retorno aos estudos, por um público heterogêneo, cujo perfil vem mudando em 

relação à idade, expectativas e comportamento. 

O Censo Escolar 2013 aponta a evolução das matrículas da EJA no período 

de 2007 a 2013, conforme mostra o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 1 

Número de matrículas de EJA por Etapa de Ensino 

Brasil 2007/2013 
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Fonte: BRASIL 2013 

  

Com efeito, observa-se uma queda nas matrículas na EJA referente a 2012. 

No entanto, se analisarmos um período mais amplo, veremos que em 2007 havia 

4.985.338 alunos matriculados na EJA, enquanto em 2013, esse número foi de 

3.772.670 alunos. Isso significa que, em seis anos, houve uma queda de 25% nas 

matriculas na EJA. 

 Esses dados são contundentes, pois mostram a queda contínua no número 

de matriculados nessa modalidade de ensino no Brasil. Essa redução vem 

acompanhada do fechamento de turma. Em, 2007, o país tinha 166.254 turmas de 

EJA. Em 2011, eram 147.361, o que representa uma queda de 18,9% 9CRUZ e 

MONTEIRO, 2013, p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 A EJA e seus amparos legais 

 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) trata-se de uma modalidade de ensino 

amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 que 

reserva a seção V os artigos 37 e 38 para esclarecer sua perspectiva legal. Vale 

ressaltar que a resolução CNB/CEB Nº1, de 5 de Julho de 2002, estabelece as 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. De acordo com a LDB, 

é determinado que o Plano Nacional de Educação seja elaborado em concordância 

com a Declaração Mundial de Educação para Todos, e com base na LDB (BRASIL, 

2002) 
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 A EJA tem como fundamento não só alfabetizar jovens e adultos, mas sim dar 

oportunidades de escolarização no ensino regular, conforme descrito no Art., 37, nos 

incisos 1º e 2º: 

 

“Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames” 

  

  A citação deixa claro o compromisso do poder público em favorecer o ensino 

gratuito e de qualidade aos jovens e adultos. Isso significa que tal direito é público 

subjetivo e o não cumprimento fica caracterizado como mandado de injunção 

previsto no Art. 208, §1º e 2º. Essa garantia constitucional permite ao cidadão o 

direito de exigir do Estado um atendimento aos serviços educacionais fundamentais. 

A lei assegura a oferta e a oportunidade escolar à população de jovens e adultos 

situados fora da escola, mas estabelece a necessidade de toda abordagem 

pedagógica incluindo conteúdos, metodologias e processos de avaliação 

diferenciados daqueles dos alunos que se acham em idade própria. 

 Contudo sabemos que no Brasil grande parte de estados e municípios 

descumprem este ordenamento. Notoriamente peculiares de estudo, e ao poder 

público fica o dever de oferecer esta educação de forma gratuita a partir de cursos e 

exames supletivos STEPHANOU e BASTOS,(  2005, p. 35). 

 O Art. 38, no inciso 1º, diz: “Os exames a que se refere este artigo realizar-se 

ao: I. no nível de conclusão do Ensino Fundamental, para os maiores de quinze 

anos, II. No nível de conclusão do Ensino Médio, para os maiores de dezoito anos”. 

Este artigo impõe obrigatoriedade aos sistemas de ensino de manterem cursos e 

exames supletivos. Os cursos são programas regulares desenvolvidos em um certo 

período de tempo e ministrados através do processo escolar. Os exames são 

realizados à parte dos cursos, portanto fora do processo regular a de aulas. 

CARNEIRO, ( 2012, p.314). 

 A Educação Básica envolve a Educação Infantil, O Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, enquanto níveis de ensino. E, ainda, a educação especial, a 

educação profissional, a educação de jovens e adultos e a educação indígena, 

enquanto modalidades educativas, isso significa que a EJA recebe orientações 

contidas no Capítulo II em especial no Art. 24 no Inciso I que diz: “a carga horária 
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anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 

efetivos [...]”. 

 Sobre os conteúdos as orientações advêm ainda no Capítulo II, no Art. 27, 

nos incisos I, II, III e Vi que diz: 

I. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

II. Orientação para o trabalho; 

IV. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 

 O currículo da educação básica transforma-se em um instrumento essencial 

para educação escolar, respeitar os princípios e atingir os fins previstos na 

legislação. Em se tratando de EJA, os conteúdos devem difundir o conjunto de 

valores reconhecidos pela sociedade. A escola deve ser para os jovens e adultos um 

espaço de aprendizagem fora da perspectiva tradicional, deve-se oferecer uma 

educação acessível ao seu perfil em dupla direção; no sentido de chegar à escola a 

no sentido de permanecer na escola CARNEIRO, ( 2012, p.312). 

 Um dos recursos de ensino e aprendizagem utilizadas em sala de aula é o 

livro didático. Segundo Carneiro (2012, p.94), desde 1985 o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) que objetiva oferecer a alunos e professores de escolas 

públicas, em caráter universal e gratuito, livros didáticos. Em 2004 foi a vez do 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Isso significa 

que a EJA enquanto modalidade de ensino, seja inserida no ensino fundamental ou 

médio, está apta a receber livros didáticos, para complementação do currículo 

escolar, assegurando assim, o cumprimento do dever com a oferta de educação 

básica. 

 Assim como o livro didático, a alimentação escolar é outro mecanismo 

assegurado por lei para garantir o acesso e a permanência do educando na escola, 

conforme descrito por Carneiro (2012, p.99): 

 

[...] O Programa de Alimentação Escolar (PNAE) que a partir de 2008 
passou a dar cobertura a alunos matriculados em creches, ensino 
fundamental, escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombolas 
e aldeias indígenas e escolas filantrópicas e, a partir de 2009 estendeu a 
cobertura também ao ensino médio e a educação de jovens e adultos da 
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rede pública através da de 16/06/09. O FNDE fica responsável a 
suplementação dos recursos. 
 

 A citação contempla a merenda escolar à EJA. É válido lembrar que a maior 

parte dos educandos da EJA são trabalhadores formais e informais, que chegam à 

escola cansados e muitas vezes sem alimentação adequada, adentram à escola 

com fome, em alguns casos. Esses fatores e outros mais causam desmotivação no 

educando, interferindo no processo de ensino-aprendizagem. 

 O programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantando em 1955, 

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 

escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da 

oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. 

 

1.4 Evasão na Educação de Jovens e Adultos 

 

 Segundo O Instituto Nacional de Educação e Pesquisas (INEP), a educação 

brasileira ainda tem uma taxa de analfabetismo elevada, com mais de 15 milhões de 

“analfabetos funcionais” (BRASIL, 2013). Esse número varia de acordo com 

diferenças regionais, que influenciam no analfabetismo no país. A persistência do 

não domínio da leitura e da escrita, especialmente na EJA, leva a compreensão que 

as ações governamentais não têm sido suficientes para alterar, qualitativamente, a 

atuação educacional. 

 A evasão inviabiliza a concretização de qualquer iniciativa no sentido da 

universalização da aprendizagem da leitura e da escrita, em qualquer programa que 

as diferentes instâncias administrativas venham a oferecer. Na verdade, os 

processos de aquisição dos códigos linguísticos passam pelo envolvimento do 

sujeito e do seu comprometimento; e isso tem ligação com a forma como a escola 

organiza seus métodos para que a apropriação da escrita e da leitura se dê de 

maneira crtica e participativa. 

 A temática evasão escolar merece destaque nas discussões em torno da 

educação brasileira, pois se trata de um problema antigo, que perdura até hoje e que 

afeta principalmente as classes mais desfavorecidas da sociedade. Isso ocorre 

devido ter raízes históricas associadas a uma política imposta pelas elites, na qual 

pesam sucessivas intervenções do governo na mudança do sistema escolar. 

MENESES, ( 2011, p. 52). 
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 A evasão escolar consiste também em alunos matriculados na escola não 

comparecem às salas de aula, ocorrendo um grande índice de repetência escolar, o 

que desencadeia outros problemas como a distorção idade/série e o próprio 

abandono escolar. 

 Conforme Digiácomo (2011, p.01), a evasão escolar é 

 

Um problema crônico em todo o Brasil, sendo muitas vezes passivamente 
assimilada e tolerada por escolas e sistemas de ensino, que chegam ao 
cúmulo de admitirem a matricula de um número mais elevado de alunos por 
turma do que o adequado, já contando com a “desistência” de muitos ao 
longo do ano letivo. 

 

 Para Charlot (2000, p.18) a problemática da evasão escolar deve ser vista 

sob vários ângulos, tais como: 

 

Sobre o aprendizado... sobre a eficácia dos docentes, sobre o serviço 
público, sobre a igualdade das chances, sobre os recursos que o país deve 
investir em seu sistema educativo, sobre a crise, sobre os modos de vida e 
o trabalho na sociedade de amanhã, sobre as formas de cidadania. 

 

 As causas da evasão escolar estão ligadas a fator social, cultural, político e 

econômico, como também a escola, por não dispor de recursos humanos e materiais 

didáticos adequados, inovadores e necessários ao processo ensino e aprendizagem 

adequados para cada etapa da modalidade EJA e aos alunos, por sua vez adentram 

a escola sem estímulos e exaustos da maratona diária que fazem para chegar à 

escola. 

 O abandono escolar se dá também quando o educando deixa a escola para 

trabalhar, quando as condições de acesso e segurança são precárias, os horários 

são incompatíveis com as responsabilidades que se viram obrigados a assumir, pela 

falta de professores, de material didático, por considerarem que a formação que 

recebem não se dá de forma significativa, interessante, dinâmica e inovadora, mas 

sim de maneira monótona, desestimulante e desinteressante. 

 Digiácomo (2011, p.13) contribui na discussão enfatizando que o MEC 

destacou pelo menos duas explicações para esse crescente desinteresse. 

 

Os professores repetem conceitos e não sabem interagir com os alunos. 
Além disso, os conteúdos estão distantes da realidade e devem ser 
decorados e cobrados; e a oferta atual de informações e conhecimentos é 
cada vez maior e melhor fora da sala de aula, graças aos novos recursos 
tecnológicos em especial a Internet e a Multimídia Interativa. 
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 Percebe-se que essas causas de evasão citadas comprometem a presença 

do aluno na escola, porém, professor de jovens e adultos deve estar preparado para 

conviver e trabalhar com cada tipo de aluno inserida na sala de aula. Além de uma 

boa interação professor-aluno, a qual vai contribuir no processo ensino-aprendizado, 

para o próprio crescimento do educando e do educador em proporcionar meios que 

venham ajudar no desenvolvimento do aluno no contexto escolar, uma vez que 

dentro da sala de aula, devem existir grupos com pessoas de idades diferentes 

(adulto/jovem) na qual eles têm que se juntar para formar um grupo de cultura dentro 

da educação de adultos CHARLOT, ( 200, p.18). 
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2 CAPITULO II - VISÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA EJA NO BRASIL 

 

 

 Gadotti (1995, p 31) define que a história da educação de jovens e adultos 

propriamente dita, no Brasil, poderia ser dividida em três períodos: 

 1º De 1946 a 1958, em que foram realizados grandes campanhas nacionais 

de iniciativa oficial, chamadas de “cruzadas”, sobretudo para “erradicar o 

analfabetismo”, entendido como uma “chaga”, uma doença como a malária. Por isso 

se falava em “zonas negras de analfabetismo”. 

 2º De 1958 a 1964. Em 1958 foi realizado o 2º Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, que contou com a participação de Paulo Freire. Partiu daí a 

ideia de um programa permanente de enfrentamento do problema da alfabetização 

que desembocou no Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido por Paulo 

Freire e extinto pelo golpe de Estado de 1964, depois de um ano de funcionamento. 

A Educação de Adultos era entendida a partir de uma visão das causas do 

analfabetismo, como educação de base, articulada com as “reformas de base”, 

defendidas pelo governo popular/populista de João Goulart. 

 Os CPCs (Centros Populares de Cultura), extintos logo depois do golpe militar 

de 1964, e o MEB (Movimento de Educação de Base), apoiado pela igreja e cuja 

duração foi até 1969, foram profundamente influenciados por essas ideias.  

 3º o governo militar insistia em campanhas como a “Cruzadas do ABC” (Ação 

Básica Cristã) e posteriormente com o MOBRAL. 

 O MOBRAL foi recebido como um sistema que visava basicamente ao 

controle da população (sobretudo rural). Em seguida, com a 

“redemocratização“ (1985), a “Nova República”, sem consultar 300 mil educadores, 

extingue o MOBRAL e cria a Fundação Educar, com objetivos mais democráticos, 

mais sem os recursos de que o MOBRAL dispunha. A educação de jovens e adultos 

foi, assim, enterrada pela “Nova República” e o autodenominado “Brasil Novo” 

(1990), do primeiro presidente eleito depois de 1961, criou o PNAC (Plano Nacional 

de Alfabetização e Cidadania), apresentado com grande pompa publicitária em 1990 

e extinto no ano seguinte sem qualquer explicação para a sociedade civil que o 

havia apoiado.   

 A difusão da alfabetização no Brasil, ocorreu apenas no transcorrer do século 

XX, acompanhando a constituição tardia do sistema público de ensino. Até fins do 
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século XIX, as oportunidades de escolarização eram muito restritas, acessíveis 

quase que somente às elites proprietárias e aos homens livres das vilas e cidades, 

minoria da população. O primeiro recenseamento nacional brasileiro foi realizado 

durante o Império, em 1872, e constatou que 82,3 % das pessoas com mais de 

cinco anos de idade eram analfabetas. Essa mesma proporção de analfabetos foi 

encontrada pelo censo realizado em 1890, após a proclamação da República.  

 As primeiras políticas públicas nacionais destinadas à instrução dos jovens e 

adultos foram implementadas a partir de 1947, quando se estruturou o Serviço de 

Educação de Adultos do Ministério da Educação e teve início a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Assistiram-se no período a duas 

outras campanhas que obtiveram poucos resultados efetivos: a Campanha Nacional 

de Educação Rural, em 1952, e a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo, em 1958. No final dos anos 50, inúmeras críticas foram dirigidas às 

campanhas, devido ao caráter superficial do aprendizado que se efetivava num curto 

período de tempo e a inadequação de programas, modelos e materiais pedagógicos, 

que não consideravam as especificidades do adulto e a diversidade regional. No 

início dos anos 60, a alfabetização de adultos compôs as estradas de ampliação das 

bases eleitorais e de sustentação politicas das reformas que o governo pretendia 

realizar. A efervescência político-social do período compôs o cenário propício à 

experimentação de novas práticas de alfabetização e animação sociocultural 

desenvolvidas pelos movimentos de educação e cultura popular, que em sua maioria 

adotaram a filosofia e o método de alfabetização proposto por Paulo Freire. 

 A escolarização de jovens e adultos ganhou a afeição de ensino supletivo, 

instituído pela reforma do ensino de 1971. Dessa forma foi implantado o ensino 

supletivo com recursos escassos e sem uma formação de professores; abriu um 

canal de democratização de oportunidades educacionais para os jovens e adultos 

excluídos do ensino regular, todavia ficou estigmatizado como educação de baixa 

qualidade e caminho facilitado de acesso e a credenciais escolares. No mesmo ano 

iniciou a campanha denominada MOBRAL, na transição para a democracia acabou 

sendo extinto em 1985, e substituído pela Fundação Educar. Nesse processo, a 

Fundação Educar foi extinta em 1990, e a atribuição da alfabetização dos jovens e 

adultos foi descentralizada  para os municípios ou delegada às organizações sociais, 

que frequentemente atuaram em parceria, em programas como Alfabetização 

Solidária ou Movimentos de Alfabetização (Movas). 
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 No início do terceiro milênio, a alfabetização de jovens e adultos adquiriu nova 

posição na agencia das políticas nacionais, com o lançamento, em 2003, do 

Programa Brasil Alfabetizado e a progressiva inclusão da modalidade no Fundo de 

Financiamento da Educação Básica (Fundeb), a partir de 2007.       

 

 

 

 

2.1 Legislação e política na EJA 

 

 A constituição de 1988 representou algumas conquistas para o campo das 

políticas públicas, entre as quais a educação. O Estado passou a ter o dever de 

garantir a educação para todos aqueles que não tiveram acesso, independente da 

faixa etária. O mesmo documento legal de 1988 estabeleceu que “a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da Família”...e que o ensino fundamental e 

médio são obrigatórios e gratuitos e inclusive sua oferta é garantida para todos os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria. (Legislação, 2007). Com o parecer 

11 de maio de 2000 do conselho nacional de educação, fez referência às diretrizes 

curriculares nacionais de jovens e adultos, porque nelas é possível verificar que a 

EJA já não tem a função de suprir, de compensar a escolaridade perdida. São três 

as funções estabelecidas para EJA: 

  - A função reparadora, que se refere ao ingresso no circuito dos direitos civis, 

pela restauração dos direitos negados.  

 - A função equalizadora, que propõe garantir a redistribuição e a locação, em 

vista de mais igualdade a proporcionar maiores oportunidades de acesso e 

permanência na escola para aqueles que foram desfavorecidos.  

- A função qualificadora tem como função, por excelência da EJA, 

corresponder às necessidades de atualização e de aprendizagem contínua própria 

da era em que nos encontramos. (Soares, 2002). 

 Pela primeira vez na história brasileira, o Art. 208 da Constituição de outubro 

de 1988 conferiu à população jovem e adulta o direito à educação fundamental, 

responsabilizando os poderes públicos pela oferta universal e gratuita desse nível de                          

ensino àqueles que a ele não tiveram acesso e progressão na infância e na 

adolescência. No texto original, o Art. 50 das Disposições Transitórias da 
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Constituição de 1988 conferia um prazo de dez anos para a universalização do 

ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo, período em que as três 

esferas de governo ficavam obrigadas a dedicar a esses objetivos 50% dos recursos 

públicos vinculados à educação. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) tramitou no Congresso por oito anos e foi, finalmente, aprovada no 

final de 1996. Embora o Art. da LDB 9.394 tenha reiterado os direitos constitucionais 

da população jovem e adulta ao ensino fundamental, a Emenda 14, aprovada quase 

na mesma data, alterou a redação do Art. 208 da Constituição, de modo a 

desobrigar jovens e adultos da frequência à escola. Embora não tenha sido essa a 

intenção do legislador, tal mudança no texto constitucional deu margem a 

interpretações que descaracterizaram o direito público subjetivo, desobrigando os 

poderes públicos da oferta universal de ensino fundamental gratuito para esse grupo 

etário. 

 A Emenda 14 alterou ainda a redação do Art. 50 das Disposições 

Constitucionais Transitórias, substituindo o compromisso decenal com a erradicação 

do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental por um mecanismo de 

operacionalização do regime de cooperação entre as esferas de governo: o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (Fundef). Esse processo de desconstituição dos direitos educativos 

consolidou-se no veto presidencial ao inciso II do Art. 2
o

 da Lei n
o

 9.424/96, que 

regulamentou a Emenda 14, excluindo as matrículas no ensino fundamental de 

jovens e adultos dos cálculos para a redistribuição de recursos vinculados entre 

esferas de governo através do Fundef. Diante das limitações ao financiamento 

decorrente dessa medida, as instâncias subnacionais de governo, às quais cabe a 

oferta pública de ensino fundamental à população jovem e adulta, foram 

objetivamente desestimuladas a expandir esse nível e modalidade educativos, o que 

já em 1998 refletiu-se na redução das matrículas. 
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 3 CAPITULO  - A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA 

EDUCAÇÃO POSSÍVEL 

 

 Durante (1998, p. 15) expõe que o desenvolvimento e aprendizagem têm sido 

intensa e contínua, uma delas entende a escola como a instituição mais importantes 

ou única para o desenvolvimento de formas mais elaboradas de pensamento, 

pressupondo que os indivíduos que não tiveram acesso à escola se mostram 

deficitários no processo de desenvolvimento cognitivo. 

Não só a escola, mas outros órgãos tem contribuído bastante para essa 

aprendizagem. 

 Segundo Durante (1998, p. 15) cita em Vygotsky que as funções psicológicas 

superiores (pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, 

atenção, lembrança voluntária, memorização ativa, controle consciente do 

comportamento, etc.). Em sua abordagem sócio-histórica (ou sociointeracionista), os 

mecanismos psicológicos mais sofisticados não são inatos, originam-se e se 

desenvolvem na relação entre os indivíduos em um contexto sócio-histórico. 

 Entende-se que a educação de jovens e adultos vem transformando a 

sociedade em sua comunidade escolar. 

 O ser humano, desde quando nasce, está em interação com seu grupo social, 

inserido em uma determinada cultura. Vygotsky (1989,p.59-60), diz que o homem, 

em sua ação, cria instrumentos e signos para transformar a natureza e a si mesmo, 

constituindo a cultura. “O signo age como um instrumento da atividade psicológica 

de maneira análoga ao papel de instrumento no trabalho”. 
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O instrumento exerce a função social de mediador do homem com meio e controle 

de suas ações. Já os signos são instrumentos psicólogos”, marcas externas, 

símbolos representações, que auxiliam os processos internos. O processo de 

mediação tem caráter histórico-social. Funciona como um processo de aproximação 

da cultura e meio pelo qual o indivíduo transforma a cultura e o social. O indivíduo 

utiliza signos, mesmo antes de refletir sobre eles (utiliza a linguagem para se 

comunicar, mesmo antes de conseguir refletir sobre ela), quando reflete, transforma-

a. Durante (1998, p. 16) destaca que: 

 

Para Vygotsky, o desenvolvimento das funções tipicamente humanas 
esta pautado no processo de interação do indivíduo com o mundo 
(com suas dimensões históricas e sociais) por sistema simbólicos 
construídos socialmente. O aprendizado através de interações como 
o meio físico, social histórico possibilita o desenvolvimento de 
processos internos. Os diferentes contextos sociais e as 
possibilidades de interações propiciam processos diferenciados de 
aprendizagem, conhecimentos e formas de pensamento.  
 
 

De acordo com Durante (1998, p.16), baseado em Vygotsky, diz que o 

desenvolvimento humano dá-se por meio de sua interação com a sociedade em 

geral, ou seja, de acordo com suas experiências cotidianas e suas relações com os 

indivíduos nos diferentes contextos sociais. Dessa forma o desenvolvimento e 

aprendizado são processos distintos, que interagem na medida em que o 

aprendizado, fruto da interação social, é internalizado e organizado, estimulando os 

processos internos de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento progride de 

forma mais lentas e após o aprendizado. 

 O aprendizado é fundamental para o processo de desenvolvimento cognitivo. 

Em parte, o desenvolvimento, nas fases iniciais da vida, é determinado pelo 

processo de maturação do organismo. 

 Nas fases iniciais da vida o aprendizado é fundamental para o processo de 

maturação das ideias, este dá-se ao longo que seu desenvolvimento cognitivo evolui.  

A aquisição da linguagem na espécie humana faz parte do processo de evolução 

filogenética das partes fechadas do código genético, como uma possibilidade de 

desenvolvimento. Essa parte fechada tem um “calendário maturativo’’ que permite o 

desenvolvimento e o uso de potencialidade dos componentes abertos. 

 “Podemos, pois, afirmar que os processos psicológicos são possibilitados 

pelos genes que nos definem como membros da espécie, sendo limitados por um 
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determinado calendário maturai-o que determina o momento em que certas 

aquisições são possíveis e são finalmente determinados em sua realização pelas 

interações da pessoa com o seu meio”(Palacio,1995,p.19). 

 Na fase inicial da vida há um suporte de desenvolvimento biológico 

(felogênico), mas são os processo de aprendizagem na relação sociocultural, 

estabelecida através de instrumentos de mediação, que irão possibilitar o 

desenvolvimento das funções mais complexas (controle consciente do 

comportamento, ação intencional planejada, pensamento abstrato, etc.). 

 O desenvolvimento cognitivo é fruto do aprendizado do indivíduo, decorrente 

da interação com o meio sociocultural, através de processo de mediação. O 

processo de interação é condição sino que non para o funcionamento da sociedade. 

Tal concepção leva a reconfiguração do desenvolvimento na fase adulta. A 

Psicologia do desenvolvimento tende a estabelecer que os processos de 

desenvolvimento psicológico ocorrem nas fases da infância e adolescência. A fase 

adulta é compreendida como uma fase de estabilidade psicológica, com ausência de 

mudanças e um processo de decadência, como explicita Palácio (1995). Só no final 

dos anos 70 deste século os estudiosos ampliaram a compreensão do processo de 

desenvolvimento para além da adolescência, considerando a idade adulta e a 

velhice fases que comportam mudanças no processo de desenvolvimento 

psicológico, sendo a idade adulta passível de mudanças e processos de adaptações, 

não podemos entendê-la como fase estável nem classificar os adultos pouco 

escolarizados dentro de níveis estáveis e fechados de desenvolvimento psicológico. 

Como explicita Palácios (1995), os processos de desenvolvimento estão 

relacionados a três grandes fatores: etapa da vida; circunstâncias culturais, 

históricas e sociais de sua existência e experiências particulares de cada um, não 

generalizáveis para outras pessoas. 

Considerar esses aspectos é fundamental para o trabalho com o adulto não 

alfabetizado ou pouco escolarizado. Suas experiências e circunstâncias culturais, 

históricas e sociais propiciam situações de aprendizagem, promovendo o 

desenvolvimento psicológico. Em grupos de uma mesma cultural letrada em que os 

indivíduos estabelecem relações distintas não se pode classificá-los em melhores e 

piores. 

 E preciso considerar a idade adulta não como fase estável e sem 

transformações psicológicas, porém de continuidade de desenvolvimento psicológico. 
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O desenvolvimento não é um processo inato e universal determinado pela 

maturação e pelo acesso a escolarização, mas decorrente da aprendizagem 

mediada pela interação do indivíduo com o seu contexto social (outros indivíduos e 

sistemas simbólicos construídos socialmente). O conhecimento resulta de processos 

de interação em diferentes contextos sociais e não de diferentes potenciais 

cognitivos. 

 O homem é um ser que gera, transmite e transforma cultura. Não só um 

produto do seu meio, mas um ser criador e transformador desse meio. 

 O desenvolvimento e a aprendizagem estão diretamente relacionados à 

experiência no coletivo. A aprendizagem e o saber de um grupo social são frutos da 

atividade cognitiva das gerações precedentes e da possibilidade de interação com o 

conhecimento construído. A interação com o conhecimento construído é o ponto 

chave para reflexão sobre o desenvolvimento e aprendizagem de adultos não 

alfabetizados ou pouco escolarizados. 

 O etnólogo francês Vellard, em uma tentativa de contato com os guayaquils 

(tribo primitiva do Paraguai, de difícil contato, hábitos nômades e com linguagem 

bem primitiva), encontrou uma criança de dois anos num acampamento abandonado. 

Tendo sua mãe cuidado da criança, ela se tornou, 20 anos após, em1958, uma 

etnógrafa com domínio de três línguas (Francês, Espanhol e Português). Em nada 

se distinguia das europeias em desenvolvimento intelectual Leontiev, 1978,( p.266-

7). 

 A interação social com a comunidade cultural francesa possibilitou à criança a 

aprendizagem/desenvolvimento. O exemplo comprova que as características de 

uma cultura são aprendidas e desenvolvidas no processo de interação com os 

conhecimentos dessa cultura e não transmitidas por hereditariedade biológica, o que 

coloca a questão da qualidade de interação. 

 E a partir dessa “qualidade de interação’’ que se devem orientar as práticas 

pedagógicas, sobretudo com adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados, 

considerando que estes têm potencial para aprender e se desenvolver 

cognitivamente. 

 Os adultos alfabetizados da nossa sociedade letrada desconhecem o sistema 

da escrita e sua função. Ferreiro e equipe realizaram pesquisa, em 1983, intitulada 

“Los adultos no alfabetizados e sus conceptualizações de sistema de escritura’’, com 
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adultos da cidade do México, propondo-se responder a questão: Qual o 

conhecimento dos adultos pré-alfabetizados sobre o sistema da escrita? 

 A pergunta traz em seu bojo nova concepção do conhecimento do adulto não 

alfabetizado, que, mesmo não tendo passado pelo processo normal de 

escolarização, tem uma concepção do sistema da escrita. 

 Os dados mostraram semelhanças e diferenças entre a concepção da escrita 

em adultos e crianças não alfabetizados (Ferreiro e Teberosky,1985). 

 Os adultos, como as crianças, apresentam o critério de quantidade mínima e 

de variedade interna de letras. 

 A pesquisa realizada com os adultos não alfabetizados demostrou que um 

texto, para ser lido e escrito, necessita de certa quantidade mínima de letras (duas 

ou três letras). Para que um texto possa ser lido, a letra não pode ser repetida várias 

vezes. 

 Os adultos apresentam dificuldades parecidas com as das crianças para lidar 

com o todo e as partes das palavras. Aceitam que as partes da palavra escrita têm 

relação com a pauta sonora das palavras, apresentam uma análise silábica, 

utilizando uma letra para cada sílaba da palavra, não apresentam dificuldades em 

dividir as palavras em seguimentos, porém, em relacioná-los com as partes escritas 

das palavras em relação ao início, meio e fim. 

 Como as crianças, manifestam similar distinção entre “o que está escrito” e “ o 

que se pode ler”. A maioria dos adultos investigados acreditam que os verbos e 

substantivos estão escritos, porém os artigos não. 

 Os adultos não apresentam os níveis primitivos de concepção do sistema da 

escrita como as crianças (utiliza-se de desenhos para produzir escrita ou criar outras 

letras que não as usadas convencionalmente, etc.). Suas produções de escrita 

correspondem às das crianças não alfabetizadas (escrita pré-silábica, escrita 

silábica, escrita silábico- alfabética e escrita alfabética). 

 Em geral apresentam resistência a escrever a partir dos conhecimentos que 

possuem do sistema da escrita, decorrentes da própria condição de adulto e da 

compreensão que têm da função da língua escrita, o que ocorre menos com as 

crianças. 

 Os adultos tem compreensão da importância das segmentações dos textos, 

pouco frequente nas crianças pré-alfabetizadas, e se empenham em estabelecer 

sua correspondência com as partes do enunciado. 
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 Eles têm maior compreensão das funções sociais da língua, apresentando 

antecipações significativas e pertinentes pra os textos de uso social, o que torna 

mais fácil chegar ao que diz o texto. Isso é fruto do conhecimento que têm da função 

social da escrita e por considerarem o contexto do texto, para realizar as 

antecipações. 

 Os adultos distinguem claramente entre a escrita gráfica dos números e as 

grafias das letras e utilizam o cálculo mental com maior domínio do que as crianças 

pré-alfabetizadas. Para eles, os números não podem ser lidos, mas contados, 

pronunciados e calculados. 

 Tais semelhanças e diferenças de concepções sobre o sistema da escrita são 

decorrentes das condições de vida adulta. Não são processos lineares, mas 

determinados pelas possibilidades diferenciadas de interação com a língua escrita. 

Muitos conhecimentos já foram conquistados por esses adultos não escolarizados, o 

que deve ser levado em conta pelas propostas de educação. 

 Os efeitos da alfabetização/escolarização no processo de desenvolvimento 

cognitivo 

 Segundo Lima(1993), as pesquisas sobre escolaridade e desenvolvimento, 

nas duas últimas décadas, têm seguido rumos diferentes. Alguns autores que 

relacionam desenvolvimento com aprendizagem entendem que a escolarização 

formal é condição necessária para o desenvolvimento de formas mais elaboradas de 

pensamento, são levados a concluir que grupos que não têm acesso a escolarização 

são intelectualmente inferiores. 

 Outros entendem que o desenvolvimento é pré-requisito para a aprendizagem 

e que as capacidades cognitivas de abstração e raciocínio lógico são universais e 

independentes da escolarização formal. 

 Outros defendem que a alfabetização e pré-requisito para o desenvolvimento 

do pensamento logico-formal e abstrato. O que remete ao mito da alfabetização, 

com poder primordial para as conquistas do pensamento lógico-abstrato, 

considerando grupos iletrados, em sociedades letradas, como indivíduos deficitários 

no desenvolvimento de formas elaboradas de pensamento. Outros, ainda, entendem 

que a aquisição da leitura e escrita está relacionada com a aprendizagem de 

habilidades especificas que não influem necessariamente no processo de 

desenvolvimento cognitivo. 
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 A investigação realizada por Luria e colaboradores tem sido muito utilizada 

para a análise dos efeitos da escolarização e aquisição da escrita no 

desenvolvimento cognitivo. 

 O objetivo da pesquisa, como define Luria, era identificar as consequências 

da mudança social e tecnológica no processo de pensamento em adultos. A 

pesquisa foi realizada no início da década de 30 com moradores de aldeias do 

Uzbequistão e de Khirgisia, na Ásia central. Os primeiros tinham sua economia 

baseada na plantação de algodão e os outros, na pecuária. A religião islâmica 

exercia grande influência sobre a população, determinando o isolamento das 

mulheres da vida da sociedade. O período em que foram realizadas as observações 

era de transição em função da Revolução de 1917. Era o início da coletivização da 

agricultura, de mudanças socioeconômicas e emancipação das mulheres. Nenhuma 

população observada tinha recebido educação superior. 

 Nos vários tipos de tarefas cognitivas utilizadas na investigação, os resultados 

apontaram: os indivíduos que tinham passado por algum processo de instrução e se 

envolvido nas formas de trabalho das fazendas coletivas tendiam a utilizar 

categorias abstratas nas resoluções das tarefas, independentemente da experiência 

do seu contexto concreto (Denominado por Luria pensamento categorial); em 

contraposição , os indivíduos não escolarizados e que permaneciam desenvolvendo 

trabalhos de agricultura tradicional tendiam a  resolver as tarefas influenciados pelos 

contextos das experiências de vida e relações concretas dos elementos usados na 

prática. 

 Em todos os casos constata-se que mudanças nas formas da atividade 

baseada na educação formal, produziram mudanças qualitativas nos processos de 

pensamento dos indivíduos estudados. Além disso, foi-se capaz de definir que 

mudanças básicas na organização do pensamento podem ocorrer num tempo 

relativamente curto, quando existem mudanças suficientemente radicais nas 

circunstâncias sócio-históricas, como aquelas que ocorreram após a revolução de 

1917’’ (Luria, 1992, p.84-5). 

A investigação não remete apenas à influência do processo de instrução 

(escolarização e alfabetização), explicita um processo de transformação da estrutura 

social (mudanças no sistema político, na organização social e participação política). 

 Os indivíduos que utilizaram estratégias categóricas na resolução das tarefas 

propostas, além de terem recebido algum tipo de instrução, participaram das 
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discussões coletivas sobre assuntos sociais vitais. Não podemos afirmar que as 

mudanças nos conteúdos e formas de pensamentos desses adultos estão 

relacionadas apenas ao processo de educação (alfabetização/escolarização). 

 Lima registra que a investigação de Luria e colaboradores tem sido entendida 

como um parâmetro teórico para comprovação dos efeitos da escolarização no 

desenvolvimento cognitivo. Todavia, ressalva: “Ao longo do trabalho, fica claro que o 

objetivo do projeto é relacionar o desenvolvimento da estrutura da atividade 

cognitiva a transformações sociais, numa tentativa de observar empiricamente o 

movimento de transformações societárias” (1993, p.9). 

 Para Tolchinsky, “nem Luria nem ninguém pode afirmar que as mudanças 

deveram-se apenas à aquisição da escrita” (1995, p.58). Para a autora, não é o uso 

da escrita em si que possibilita mudanças nas formas e conteúdos de pensamento, 

mas as possibilidades que a escrita desenvolve e as condições que propiciam esse 

desenvolvimento. Para corroborar sua afirmação, a autora utiliza o exemplo clássico 

da investigação de Scribner7 Cole com a tribo Vai. A pesquisa permite a 

descaracterização da relação causa e efeito da alfabetização na mente dos 

indivíduos. 

 A aprendizagem da escrita e da leitura e da escrita ocorre na instituição 

familiar e não na escola. Os resultados demostraram que os alfabetizados em vai 

não possuíam pensamentos mais abstrato que os não alfabetizados. Tolchinsky 

conclui que a escrita não influencia o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

porque é uma alfabetização de escrita. É uma forma de escrita que não amplia 

novas formas de pensamento, novos conhecimentos nem possibilita formas 

alternativas. As formas de comunicação cristalizadas por escrito, não cumprindo com 

algumas funções da linguagem escrita (compreender e transmitir novos conteúdos): 

“...não é a aquisição do sistema de escrita em si o que desenvolve o intelecto, mas 

seu uso na multiplicidade de fundações. A escrita afeta nossa maneira de pensar 

nos processos de leitura, na interpretação, na discussão e na produção dos textos. E 

isso sucede fundamentalmente em situações nas quais diferentes propósitos vão 

delimitando as escolas das formas linguísticas concorrentes” (1995, p. 59-). 

 Para Oliveira (1992), qualquer que seja, a escola preserva como 

características inerentes aos conhecimentos, como objetivo privilegiado da ação. É 

na escrita, no processo de pensar sobre o próprio conhecimento, que o indivíduo 

aprende a se relacionar com o conhecimento descontextualizado, 
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independentemente das suas relações com a vida imediata. Tal conhecimento pode 

ser constituído em outras instituições sociais, mas, em nossa sociedade letrada, a 

escola é a instituição privilegiada para essa função. 

 Klimar (1995) analisa a prática social da escrita através da concepção de 

letramento.  Segundo a autora, o conceito de letramento passa a ser utilizado nos 

meios acadêmico com o intuito de separar os estados sobre o impacto social da 

escrita dos estudos sobre alfabetização, que dão relevância às competências 

individuais no uso e prática da escrita. “Podemos definir hoje o letramento como um 

conjunto de prática sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 

enquanto tecnologia, em contexto específicos, para objetivos específicos’’ (p.19). A 

alfabetização (domínio do sistema alfabético) constitui apenas  um tipo de prática de 

letramento. Entendendo o letramento como um conjunto de práticas sociais que se 

utiliza da escrita, ampliam-se as agências de letramento para além da escola, 

abrangendo a família, a Igreja, o trabalho, as organizações populares, etc. 

 Kleiman (1995, p.21) explicita duas concepções de letramento: Modelo 

Autônomo de Letramento e Modelo Ideológico de letramento, partindo da análise de 

Street. O modelo Autônomo pressupõe que só existe uma forma de desenvolver o 

letramento com consequência direta no processo, na civilização e mobilidade social. 

Neste modelo, a escrita é compreendida como um produto completo em si mesmo, 

não exigindo relacionamento com seu contexto para ser interpretada. Este modelo 

de letramento é regido pela lógica, com ênfase na relação entre a aquisição da 

escrita e o desenvolvimento cognitivo. 

Atribuem-se poderes e qualidades à escrita e aos povos que a possuem, em 

detrimento dos povos que não as possuem. 

 O Modelo Ideológico de letramento pressupõe que as várias práticas de 

letramento são sociais e culturalmente determinadas. Os significados da escrita para 

um grupo social são determinados pelo contexto e pela instituição em que foi 

adquirida, ou seja, os significados estão relacionados à função e uso da escrita num 

determinado contexto. 

Os aspectos das práticas de letramento não são determinados apenas pela cultura, 

mas também pelas estruturas de poder na sociedade. Esse modelo questiona as 

consequências sociais e cognitivas de letramento de caráter universal. “Para pensar 

nas práticas, precisamos conhecer as práticas discursivas de grandes grupos que se 
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inserem precariamente nas sociedades letradas, particularmente as práticas de 

letramento de grupos não escolarizados’’(kleiman, 1995 ,p.57). 

 Ratto (apud kleiman, 1995, p.27-89) analisa o processo de letramento do 

indivíduo na sua relação de trabalho. Não escolarizado nem alfabetizado, ele 

desempenha papel de letrado em função do uso que realiza da língua. Como 

representante sindical, vivencia no seu meio de trabalho a interação com vários tipos 

de discursos produzidos em diferentes situações de linguagem (discursos de 

empresários e de companheiros). Em função do papel social que desempenha, dita 

discursos à secretária, que se coloca como escriba. Utiliza modelos e fala do outro, 

incorporando a sua oralidade à estrutura formal de um texto escrito com fins 

específicos (discurso letrado). 

 Para Ratto, a prática oral da linguagem escrita que provoca a transformação e 

o desenvolvimento de consciência linguística no indivíduo tem relação direta com a 

conscientização de seu papel político dentro da sociedade. Mesmo não tendo o 

domínio do código da escrita, ele possui característica de pensamento letrado, fruto 

do seu desenvolvimento, decorrente dos processos de mediação propiciados pela 

interação com o meio e a função que a língua tem para ele dentro do seu contexto. 

A alfabetização e a escolarização são apenas alguns dos tipos de prática de 

letramento e o processo de interação com o contexto social é um dos fatores 

determinantes para o processo de aprendizagem, desenvolvimento e letramento. 

Não se pode manter os grupos iletrados limitados à prática discursiva ou ao uso da 

língua contextual. ‘’ No fundo, isso tem a ver com a passagem do conhecimento, do 

nível do” saber de experiência feito”, senso comum, para o conhecimento resu ltante 

de procedimentos cognoscíveis. E fazer essa superação é um direito que as classes 

populares têm (Freire, 1992, p.84). 

Não se pode entender a alfabetização e letramento como um processo de 

poucas consequências cognitivas. Nem tampouco aceitar o mito da alfabetização 

que não atribui aos grupos não alfabetizados capacidades de desenvolvimento de 

formas elaboradas de pensamentos. 

As mudanças cognitivas estão menos relacionadas com a escrita em si e 

muito mais com o uso dado à escrita nas suas funções e contextos diferenciados. E 

esse uso da linguagem pode estar presente em indivíduos não alfabetizados que 

estão em contato com o uso letrado da língua. Mais do que ter acesso à linguagem é 
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necessário que o indivíduo tenha acesso ao modo de pensar e refletir sobre a 

linguagem nas suas múltiplas funções de uso. 

O processo de letramento tem de considerar a sua dimensão social, o 

significado que a escrita tem para determinado grupo social e em que tipo de 

instituição foi adquirida. As mudanças pretendidas através do processo de 

letramento visam a formação de um indivíduo consciente, crítico e transformador, 

que participe do poder da língua escrita na sociedade letrada. 

 

 

 

3.1 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUQUESA 

 

 Concebendo os adultos pouco escolarizados como individuo ativos e 

conscientes, em interação com o mundo letrado ao seu redor, criando recursos 

diverso de interpretação, para lidar com as representações da língua, torna-se 

realmente impossível considerá-los analfabetos. De formas variadas, todos possuem 

conhecimentos sobre a escrita como representação da língua. 

 As investigações sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

mostram que adultos não alfabetizados possuem conhecimentos sobre a escrita e 

sua função, mesmo sem passarem por um processo de escolarização, apresentando, 

às vezes, na linguagem oral características da linguagem escrita (discurso letrado). 

 É através do processo de interação com a sociedade letrada que adultos 

pouco escolarizados podem produzir e reconhecer o sistema de escrita e os 

diferentes tipos de textos. 

 No processo de alfabetização, durante muito tempo, acreditou-se que os 

educandos deveriam primeiro aprender as letras, saber a pontuação, as regras de 

gramática, etc. só depois conseguiriam lidar com a linguagem escrita. Nessa 

perspectiva, o ensino da leitura é considerado um processo de decodificação e 

hierarquizado: primeiro aprendem-se letras, depois sílabas, palavras e frases. 

 Saber escrever não se limita à aquisição do sistema notacional. Segundo 

tolchinsky (1995), inclui uma gama de representações (conhecimento), relacionadas 

a diferentes conteúdos. A escrita é entendida como sistema de notação e meio de 

comunicação, com dupla propriedade: formal e instrumental. 
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 A propriedade formal está relacionada à escrita como sistema notacional 

(caracteres, sintaxe, semântica, etc.). A propriedade instrumental refere-se ao uso 

da escrita em situações e com objetivos específicos. 

 “O instrumento em si e seus produtos tornam-se objeto interno de 

conhecimento, em representação. Tanto as suas propriedades formais- sintaxe  e 

semântica – quanto as suas funções, as operações permitidas pelo uso do 

instrumento’’ (Tolchinsky, 1995, p. 57). 

 Nessa perspectiva, a leitura não pode ser reduzida a um processo de 

decodificação. No processo de leitura, pensamento e linguagem atuam em 

transações em que o leitor busca significado no texto. Segundo Goodman (1991), só 

existe um processo de leitura. As diferenças entre leitores competentes, não 

competentes, ou principiantes não estão relacionadas com o processo pelo qual é 

obtido o significado, mas com a maneira de cada um utilizar o processo. 

 As características do leitor: cultural, conhecimento prévio e linguístico, 

esquemas conceituais e o seu propósito na leitura é que irão produzir maneiras 

diferenciadas de interpretação do texto. A capacidade de interpretar e aprender com 

os textos está diretamente ligada àquilo que o indivíduo conhece antes do ato da 

leitura. As características do leitor são tão importantes como as do texto. 

 O processo de desenvolvimento da leitura só ocorre através do próprio ato de 

leitura. Segundo Goodman (1991), no processo de leitura utiliza-se uma série de 

estratégias. Mesmo antes de iniciarmos concretamente a leitura. Os textos nos 

fornecem índices como título, portador, ilustrações, diagramação, que possibilitam 

antecipar seu significado. 

 O leitor desenvolve estratégias de seleção, relacionadas ao tipo de texto, às 

antecipações realizadas e à busca de significado. Pode antecipar o significado 

mesmo antes da leitura e esse procedimento continua na exploração do texto, 

podendo predizer o final da história, de uma palavra, de uma conclusão. 

 Para isso utiliza os conhecimentos prévios, culturais e linguísticos. Prediz, a 

partir das seleções e seleciona, a partir das predições. 

Através de seus conhecimentos, pode utilizar estratégias de inferência, 

complementando as informações do texto que não estão explícitas e antecipando 

outras que se farão explícitas. 

Segundo Goodman (1991), há risco na utilização das estratégias. Às vezes , 

fazemos predições que não condizem com o significado do texto, ou inferências que 
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não condizem o significado atribuído pelo autor. O leitor deve utilizar estratégias 

para confirmar ou rejeitar o que suas predições previam, o que envolve autocontrole 

sobre as estratégias para a busca de significado do texto. 

 No caso de leitores principiantes, deve-se propor situações de aprendizagem 

que propiciem o desenvolvimento de estratégias de leitura, o autocontrole, a 

ampliação do conhecimento linguístico (propriedades formais e instrumentais da 

língua de uso social) e os conhecimentos culturais. 

 A linguagem e uma atividade humana complexa que permite ao homem 

representar a realidade, mantendo estreita relação com o pensamento. Através da 

linguagem é possível a representação, a regulação do pensamento e da ação e a 

comunicação de ideia, pensamento e intenções. 

 Na atividade linguística, suas duas funções, comunicação e representação, 

estão inter-relacionadas. Quando comunicamos algo, partimos da representação 

que temos do mundo, podendo construir novas representações. 

Produzir linguagem é produzir discurso, o qual é determinado pelo contexto, 

conhecimentos e características dos interlocutores. 

 A manifestação linguística dos discurso se dá através do texto. Um texto só 

se constitui como tal, quando é uma unidade significativa global, não importando o 

seu tamanho e sim seu significado global. Todo texto se organiza dentro de um 

gênero, que possui forma própria. Os gêneros são determinados historicamente 

pelas intenções comunicativas nas produções de discursos de uso social. Os textos 

são limitados, tendo em vista as mudanças de uso e função no processo social e 

cultural. 

 O ensino da língua portuguesa deve ter como finalidade o desenvolvimento 

da capacidade de representação e comunicação, ou seja, da competência textual 

(capacidade de interpretar e produzir textos orais e escritos de uso social) para 

satisfazer necessidades pessoais do indivíduo e para o acesso e participação no 

mundo letrado. O texto é a unidade básica do ensino e não as letras, sílabas, 

palavras ou frases descontextualizadas. 

Para o ensino das características discursivas da linguagem, é necessário introduzir 

os diferentes tipos de textos, atos de leitura e escrita como existem e são utilizados 

no mundo, criando-se situações educativas semelhantes ás práticas sociais. 

 O uso da linguagem apresenta modalidades que contribuem para seu 

aprimoramento. O conhecimento do uso e da função da linguagem tem mais 
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influência no planejamento do discurso que seu caráter oral ou escrito. Podemos 

encontrar no discurso oral maiores semelhanças com a linguagem escrita que em 

alguns textos escritos. Há adultos que apresentam um discurso letrado, sem terem o 

domínio do sistema notacional. 

 Isso rompe com a concepção de que o domínio do sistema alfabético é pré-

requisito para aprendizagem da linguagem. Os dois processos podem ocorrer 

paralelamente. A escrita alfabética corresponde a um sistema notacional e a 

linguagem é um modo que se usa para escrever ou falar. 

 As características discursivas da linguagem são o centro do processo de 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa, o que não significa que a aquisição da 

escrita alfabética não seja relevante. O que ocorre é que esta deixa de ser pré-

requisito e passa a ser adquirida num processo mais amplo de aprendizagem da 

língua. A alfabetização é apenas um dos aspectos do processo de letramento. 

Se a aprendizagem da escrita e da leitura não está relacionada com a 

aprendizagem de códigos nem com a decodificação; se o processo de interação 

com a escrita se dá de forma concomitante com as propriedades formais e 

instrumentais: se os adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados possuem 

conhecimento da escrita, mesmo sem passar pelo processo  normal de 

escolarização, e se não é a aprendizagem da escrita em si que desenvolve o 

intelecto, mas seu uso nas suas multiplicidades de funções, então, a educação de 

adultos deve-se pautar na diversidade de textos de uso social, considerados como a 

unidade básica do ensino. 

Desenvolver a competência textual de educandos pouco escolarizados 

envolve o domínio da produção e interpretação de textos de uso social, oral e escrito, 

o educando cumprindo o papel de escritor e leitor. 

O conhecimento não se desenvolve apenas pela incorporação de novos 

dados, mas pela reorganização e reelaboração de conhecimentos que já possuímos. 

Para produzir um texto, temos que pensar sobre o que vamos escrever, reorganizar 

para que fique cada vez melhor e mais próximo do que queremos comunicar. 

Retornar ao já feito, distanciar-se do texto, tornando-o um objeto de análise, 

para revisá-lo, reorganizá-lo, reescrevê-lo, recriá-lo, envolve a construção do papel 

de revisor. Tal papel está vinculado à aprendizagem de conteúdos procedimentais, 

atitudinais e conceituais, um procedimento que deve ser adquirido e usado em todas 

as situações de produção da escrita. 



40 
 

Conforme Kaufman e Rodrigues (1995), as teorias da linguística textual, que 

privilegiam a produção, recepção e interproteção como unidades de 

desenvolvimento da comunicação, tanto quanto as investigações psicolinguísticas e 

sociais sobre o processo de desenvolvimento não vinculado a aprendizagem do 

código da escrita em si, mas do uso nas suas funções sociais diferenciadas, 

influenciaram muitos educadores a introduzir textos de uso social no processo de 

ensino e aprendizagem da língua. 

Trabalhar a partir dessa concepção significa muito mais que introduzir 

diversos tipos de texto no processo de ensino e aprendizagem. 

Em relação a essa pratica, duas dificuldades podem surgir: a falta de 

conhecimento adequado das características peculiares dos diferentes tipos de texto 

ou, como relata Vera Barreto, os educadores tem noção hierarquizada dos 

conteúdos que devem ser tratados em cada série, considerando impossível trabalhar, 

por exemplo, com poesias, por ser um tipo de texto a ser trabalhado só na quinta 

série. 

Kaufman e Rodrigues (1995) organizam uma tipologia de texto, como 

subsídios para o trabalho com os múltiplos textos. 

As autoras relatam a dificuldade de estabelecer uma tipologia dos textos pela 

diversidade de classificações, que se utilizam de diferentes critérios, propondo dois 

critérios: as funções dos texto e suas tramas.    

O texto aborda a viabilidade de uma prática em educação de adultos, que 

considera o texto (com sua diversidade social) como unidade básica do processo de 

ensino e aprendizagem da língua oral e escrita. Os alunos não alfabetizados que 

participaram do projeto construíram, no decorrer do processo, o domínio do sistema 

alfabético, através de situações que envolviam a leitura e escrita de textos de uso 

social. As situações de aprendizagem, a partir de um processo de letramento, os 

educandos iniciaram um processo de desenvolvimento da competência textual, 

ampliando a capacidade de produzir e interpretar textos orais e escritos. Segundo o 

texto o processo de aprendizagem da língua oral e escrita, vinculada aos textos de 

uso social, muitas mudanças ocorreram. 

No campo da alfabetização de adultos, essa concepção ainda faz presente. 

Mesmo os educadores adeptos de um processo de conscientização e analise da 

realidade no trabalho com a escrita, retrocedem ao ensino hierarquizado ( primeira 

letra, depois silabas, palavras, etc.). 
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As investigações sobre os processo de desenvolvimento e aprendizagem tem 

evidenciado que as criança e adultos não alfabetizados possuem conhecimentos 

sobre a escrita, para que serve e seus diferentes usos, mesmo sem terem passado 

pelo processo sistematizado da escola. Apresentam, muitas vezes, na oralidade, 

características da linguagem escrita ( discurso letrado), em função dos processos de 

mediação com os instrumentos culturais de seu contexto social, considerando que o 

processo de desenvolvimento está vinculado à aprendizagem, que se dá em 

diferentes instituições sociais e não somente na escola.   
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4 CAPITULO IV – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

De acordo com a UNESCO (2008, p.21) as primeiras políticas públicas 

nacionais destinadas à instrução dos jovens e adultos foram implementadas a partir 

de 1947, quando se estruturou o Serviço de Educação de Adultos do Ministério da 

Educação e teve início a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA). UNESCO (2008, p. 38). Ao longo da história brasileira, o governo federal foi 

a instância que concebeu, financiou e coordenou a maior parte das campanhas e 

programas de alfabetização dos jovens e adultos, para as quais muitas organizações 

sociais também contribuíram de modo significativo. Uma das características 

importantes das políticas públicas de educação de jovens e adultos é sua orientação 

em direção a uma maior centralização âmbito federal ou a tendência a 

descentralização em direção aos governos estaduais e municipais. Outro aspecto 

relevante são os vínculos e a distribuição de responsabilidades entre os governos e 

as organizações sociais neste campo educativo. 

A história recente da alfabetização e educação de jovens e adultos no brasil 

foi marcada pela redefinição do eixo centralização-descentralização das políticas 

educativas. Após a extinção do Mobral em 1985, o governo federal abandonou 

provisão direta da alfabetização de jovens e adultos, assumindo funções subsidiárias 

de financiamento e apoio técnico aos estados, municípios e organizações sociais, 

por intermédio da Fundação Educar (1985 a 1990), do Programa Alfabetização 

Solidária (1998 a 2002) ou do Brasil Alfabetizado (2003 a 2007). Nesse contexto, as 

organizações da sociedade civil continuaram ocupando um lugar importante na 

promoção da alfabetização de jovens e adultos, mas foram os municípios que 

assumiram responsabilidades crescentes na oferta de oportunidade de 

escolarização para os jovens e adultos, superando os estados que, até a década de 

1990, eram os principais mantenedores do ensino supletivo, conforme a 

denominação utilizada na época. 

Desde os meados dos anos de 1990, a união passou a influenciar as políticas 

e práticas de educação de jovens e adultos dos demais agentes por meio da difusão 

de propostas curriculares e programas de formação de professores, distribuição e 

apoio a aquisição de livros didáticos, realização de exames, bem como pelo co-

financiamento de programas previamente modelados. 
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Para exercer a função de regulação da políticas a partir de 2004 o Ministério 

da Educação(MEC) reuniu a gestão dos programas de apoio a alfabetização de 

ensino fundamental de jovens e adultos em uma nova secretaria de educação 

continuada, alfabetização e diversidade (Secard), e instituiu uma comissão nacional 

para consulta aos municípios, estados e organizações da sociedade civil. Essas 

medidas conferiram maior coerência e eficácia as iniciativas do MEC. 

No centro da atual política educacional do governo federal encontra-se o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), formado por um conjunto 

heterogêneo de medidas que visam reverter o baixo desempenho diagnosticado 

pelo Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), que combina informações 

sobre o fluxo e rendimento escolar com a proficiência demonstrada nos exames 

nacionais padronizados.    

 Belém (2009, p.1-2) enfatiza que a estrutura do Estado associada à 

política sociais a partir da divisão do trabalho em que as classes sociais tornaram-se 

antagônicas. 

O papel do Estado seria o de conter os conflitos entre classes antagônicas, 

buscando as necessidades sociais como: saneamento, educação, trabalho, saúde 

etc. 

Para tanto, o Estado mantém-se atrelado à classe dominante promovendo 

políticas compensatórias às classes menos favorecidas e mantendo os privilégios 

das classes dominantes. 

Neste contesto estão embutidas as questões econômicas, políticas e sócias 

estimuladas pelo neoliberalismo que aos poucos vai ditando menos influência ao 

Estado e proporcionando a livre concorrência, como forma de acirrar a 

competividade econômica. 

Em meio à crise econômica a educação profissional continua com a dualidade 

entre a classe privilegiada que detinha o direito de pensar através dos cursos de 

elite e às classes populares restava o fazer através dos cursos profissionalizantes, 

para o mercado de trabalho. 

Principalmente na educação o Estado não tem uma organização no sentido 

de promover a igualdade social. Para organizar esta dualidade é promulgada a lei 

7044/82 que diz a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no nível do ensino 

médio. 
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Após a ditadura militar busca-se garantir o ensino integral com a aprovação 

da LDB 9394/96 embora esta não dê a devida importância a um ensino propedêutico 

dando espaço ao decreto 2208/97 como forma de atender ao capital estrangeiro. 

Com a crescente pressão dos vários grupos ligados à educação revoga-se o 

decreto 7044/82 e aprova-se o decreto 5154/2004 em que do ponto de vista legal 

concebe-se à educação em nível médio integrada ao ensino profissional com os 

pressupostos fundamentos para a formação do cidadão: trabalha ciência, cultura e 

humanismo. 

Desta forma espera-se formar o cidadão para a vida e não somente para o 

mercado de trabalho. Sendo assim, o aluno deverá aprender para conviver em 

sociedade, tanto em sua vida social quanto em sua vida no mercado de trabalho, 

pois nos dias atuais a maior “arma” para a vida em sociedade é o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Mediante os estudos bibliográficos realizados no decorre desta pesquisa, 

ressalta-se os diversos fatores que se destacam na trajetória da educação de jovens 

e adultos no cenário nacional, dessa forma a realidade que se encontra hoje nessa 

modalidade, não obteve um avanço considerado relevante para proporcionar uma 

educação de qualidade para os jovens e adultos que não tiveram oportunidade  de 

estudar na idade certa. 

Nesse sentido as políticas públicas existentes para tal ainda não 

corresponderam as expectativas que abrangem uma grande parte de cidadãos não 

alfabetizados, uma vez que buscando entender o contexto sóciohistórico, percebe-

se quando desinteresse para com a educação dos que vivem à margem da 

sociedade, e o que se vive hoje são resquícios de um passado opressor, capaz de 

ver o cidadão apenas como objeto que contribua para o estado com sua força de 

trabalho ou com o poder de seu voto, não com sua contribuição intelectual para 

promover mudanças relevantes na sociedade. 

Também faz-se necessária uma política nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal, que viabilize recursos para que seja realizado um trabalho de melhor 

qualidade. O estudo, a pesquisa e a produção de material didático-pedagógico são 

importantes para a realização desse trabalho. Pois são com o auxílio destes 

materiais que se torna mais viável um melhor ensino aprendizagem dos que fazem 

parte dessa modalidade de ensino. Visto que, a partir do momento que se objetiva a 

melhoria nas condições pessoais, sociais, financeiras e relacionadas à ascensão no 

trabalho, ocorre novamente a busca pela escolarização, portanto, que a Educação 

de Jovens e Adultos é apresentada de forma complexa e ampla, sendo assim, a 

mesma não será resolvida tão somente com decisões e criações de projetos e 

políticas públicas governamentais, mas sim com a união de todos que acreditam que 

por meio da inserção crítica e participativa dos cidadãos na educação 

transformaremos os destinos dos mesmos e a sociedade contemporânea. 

No entanto a EJA não deve se estruturar como uma adaptação do sistema 

educacional vigente no ensino fundamental e médio, uma vez que, volta-se a uma 

camada socialmente desfavorecido, nos âmbitos econômicos, político e social. Estes 

sujeitos, em sua realidade foram submetidos ao mercado de trabalho ou não 

encontraram condições para se manter na escola. Em outros contextos, também se 

destaca a ausência de espaços escolares adequados, para suprir a demanda. Pode-
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se também citar a própria falta de interesse de alguns alunos que resultou na evasão 

escolar. A partir do momento que se objetiva a melhoria nas condições pessoais, 

sociais, financeiras e relacionadas à ascensão no trabalho, ocorre novamente a 

busca pela escolarização. 

Portanto é fundamental que, sejam feitas várias pesquisas com temas 

diversos sobre a educação de jovens e adultos para que assim haja um novo olhar 

da sociedade para com esse alunado, e para essa modalidade de ensino, visto que 

a sociedade atual tem uma visão estreita com relação a EJA. Haja visto, que 

educadores e toda comunidade escolar envolvida possa atuar naturalmente até que 

possamos desenvolver um bom trabalho de forma justa e igualitária, algo difícil em 

um pais desigual, porém  não impossível de ser realizado. 
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