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RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é relativamente recente. Algumas 

tentativas foram iniciadas no Brasil Colônia, muito mais para doutrinação (de cunho 

religioso) do que enquanto ato educativo. (PORCARO, 2012). No entanto, a EJA vem 

tentando, nos últimos anos, dirimir os impactos sociais causados: 

 [...] para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da 

escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e 

tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de 

riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso 

é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma 

presença significativa na convivência social contemporânea 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 4) 

Esta reparação social vai de encontro a discussão sobre classes sociais e sobre a exclusão 

da parcela não elitizada da sociedade no campo educacional e da instrução, haja vista a 

possibilidade de ascensão social pela educação. Neste contexto, via-se a educação das 

classes pobres de forma prejudicial a manutenção do poder e a condição da posição social 

(CRUZ; GONÇALVES e OLIVEIRA, 2017). 

Têm-se criado programas para melhoria do ensino da Educação de Jovens e Adultos, ao 

longo dos anos, no entanto, esta modalidade1 de ensino passa por uma série de mudanças 

e carências (adaptação e/ou construção de alternativas metodológicas para contemplar 

este perfil de estudantes, formação docente específica e materiais adaptados), para 

contemplar as diversas faixas etárias: idade mínima para o ensino fundamental de 15 anos 

e mínima para o ensino médio de 17 anos de idade.  

Ao discutir sobre os impasses na EJA é importante ater-se para a alfabetização, no 

conceito trazido por Ferreiro (2002, p. 38): “A alfabetização não é um luxo nem uma 

obrigação; é um direito. Um direito de meninos e meninas que serão homens e mulheres 

livres (pelo menos é isso o que desejamos) ”. Assim, a alfabetização para este público 

                                                           
1 Ganha o conceito de modalidade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996.  
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específico está associada as múltiplas dificuldades e ao direito negado quando eram 

crianças, no período convencional/regular.  

Vale ressaltar a importância dos movimentos/leis/propostas face a erradicação do 

analfabetismo. Neste, há o Plano Nacional de educação, vigorado em 2014, onde traz a 

meta 9, de “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% 

até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% a taxa de analfabetismo funcional”. (Observatório PNE). Esta taxa de pessoas 

alfabetizadas é calculada de acordo as pessoas que declaram saber ler e escrever. Em 

2015, cerca de 92% (ainda que a meta de 93,5 não tenha sido cumprida) da população 

com mais de 15 anos se diz alfabetizada, no total de 100%, que se pretende atingir até 

2024. Mesmo que não se possa avaliar qualitativamente (ao menos, neste momento) o 

nível (e/ou qualidade) de ensino posto na alfabetização destas pessoas, os dados 

quantitativos mostram que o total de alfabetos vem crescendo progressivamente. 

A meta 9 também inclui o grupo de analfabetos funcionais, na redução até 50% em 2024. 

Em análise feita com a população entre 15 e 64 anos de idade, chega-se a informação que, 

em 2002, a taxa do analfabetismo funcional reduziu 12 pontos, em 2009 estagnou em 

27%, mas se pretende reduzir para 13,5% (na metade). As pessoas com uma faixa etária 

(entre 50 e 64 anos) maior estão em situação mais delicada, compondo cerca de 49%. 

(Observatório PNE) 

Embora a porcentagem de analfabetos tenha reduzido a longo prazo e os programas de 

atenção a este público alvo tenha se expandido, há muito a caminhar, vide a falta de 

formação docente para atender as especificidades destes alunos, a criação/adaptação de 

intervenções pedagógicas e construção de materiais didáticos personalizados, estes que 

são desafios constantes, discutidos no transcorrer deste trabalho. 

Ao abordar o processo da EJA (...) no Brasil, é interessante pontuar ao longo dos anos um 

recorte histórico do como se desenvolveu até chegar a contemporaneidade. 

Para Nezzi e Valendolf (2009, p. 17) apud Gomes (2015): 

 
O início da educação de jovens e adultos no Brasil coincidem com o limiar da 

colonização, e é marcada pela descontinuidade e ineficácia de inúmeras políticas 

públicas que, ao longo da história, nunca chegaram a atender as necessidades da 

demanda educacional existente. (GOMES, 2015, p. 2) 

 

No ano de 1854 surge a primeira escola noturna no Brasil, com a finalidade de alfabetizar 

os trabalhadores. Evoluindo em 1874 chegando a contar 117 escolas neste molde. Já por 

volta de 1887 a 1897 data que se passa a transição do Império-República a escola era tida 

como “redentora dos problemas da nação”. 

Mesmo com criações de políticas públicas de médio e longo prazo, para trabalho com o 

público específico do EJA, há um longo caminho a ser percorrido no que tange a sua 

qualidade, ou seja, a formação docente específica para trabalhar o EJA o que interfere na 

qualidade e adequação de práticas para este público além da inadequação de recursos e/ou 

politicas pedagógicas. 

Em 1881 com a “Lei Saraiva” o voto só era permitido para pessoas alfabetizadas, já que 

era considerado o ato de ler como ascensão social. A Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) estabelece que o ensino da EJA constitui-se não só 

como política pública educacional, mas principalmente como política social uma vez que 

insere o indivíduo na sociedade e no mundo do trabalho. 

É de fundamental importância falar sobre a (CONFITEA) pois já ocorreram 06 sendo que 

a Dinamarca foi o primeiro pais a sediar em 1949 tendo sido discutida nesta conferência 
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uma educação aberta, contextualizada e desenvolvida com os princípios da tolerância, 

este evento ocorre a cada 12 anos para repensar a modalidade da/para EJA. 

Não pode deixar de falar, da riqueza cultural, diversas habilidades e conhecimento de 

mundo que os alunos da EJA trazem, além de sua exclusão na idade convencional da 

escola e sua experiência de vida, visto isto, este público traz necessidade peculiares muito 

diferente dos que estudam no período regular. O que dificulta é a inadequação de 

materiais específicos além da incompatibilidade de horário e a falta de capacitação 

docente especifica e a compreensão e/ou adequação do currículo da EJA. 

Evidencia-se a necessidade de formação docente especifica bem como a proposição de 

aulas significativas e/ou contextualizadas para cobrir as lacunas deste sistema educacional 

bem como a diminuição da evasão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este texto, de forma sintética, tentou trazer um recorte de alguns momentos que 

corroboraram para a consolidação da Educação de Jovens e Adultos, além de elencar 

alguns aspectos desta então modalidade de ensino, enquanto forma de trazer à tona o 

resgate de direitos negados no período regular e assumir o protagonismo desses sujeitos-

cidadãos. 

Evidencia-se a necessidade de formação docente específica, que deve ser efetiva e 

continuada, juntamente com a necessidade do empenho de políticas públicas para 

melhoria do ensino dessa modalidade escolar. Além disso, aponta-se para consolidação 

de materiais didáticos personalizados, conforme sondagem prévia da realidade dos 

alunos, em contraposição aos materiais infantilizados.  

A proposição de aulas mais contextualizadas e a produção de instrumentos avaliativos 

pensados para a EJA podem contribuir (embora não resolva todas as lacunas do sistema 

educacional para este público) para redução da evasão escolar, e o consequente 

sentimento de frustração. 

 

Palavras-chave: Materiais didáticos; Formação do professor; Educação de jovens e 

adultos 
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