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RESUMO 
 

A presente pesquisa aborda a temática sobre os alunos que retornam para a 
Educação de Jovens e adultos e frequentam o primeiro segmento do Ensino 
fundamental de uma escola pública de Porto velho. Como objetivo geral procurou-se 
investigar quais são os mitos e verdades sobre o retorno à escola desses alunos da 
EJA do primeiro segmento. Para tal finalidade, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica que sustentou a fundamentação teórica e a pesquisa de campo, na 
qual, utilizou-se como instrumento de coleta de dados o formulário com seis alunos 
da escola. Através dessa pesquisa constatou-se que, os alunos que estão na 
Educação de Jovens e Adultos tiveram uma vida escolar muito instável, e assim, 
sofreram com as dificuldades da vida cotidiana por não terem concluído seus 
estudos, em decorrência disto, hoje vão à escola em busca de novas perspectivas 
no prosseguimento de seus estudos, no mercado de trabalho e para a sua vida 
cotidiana. Esses alunos relatam que se sentem muito bem na sala de aula e tem um 
ótimo relacionamento com suas professoras, declaram ter suas vidas mudadas após 
voltarem a estudar e a partir daí passam a se sentir mais confiantes. Sendo assim, a 
EJA constituiu-se em construção de conhecimentos para os alunos que estão 
tentando retomar a vida estudantil e buscam novos rumos para a sua vida pessoal e 
profissional. 
 
 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; LDB; Políticas Públicas para a 
EJA. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de oferta da 

Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, que visa oferecer 

oportunidade de estudos às pessoas que não tiveram acesso ou puderam dar 

continuidade aos estudos na idade considerada apropriada, assim como, prepará-las 

para o mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania. A oferta de cursos aos 

jovens e adultos preconiza proporcionar oportunidade educacional apropriada, 

considerando as características do aluno, seus interesses, condição de vida e 

trabalho. 

Segundo o Referencial Curricular de Rondônia (2013, p. 13): 

 

A EJA orienta-se pelos princípios éticos da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 
princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania; do exercício 
da criticidade e do respeito à ordem democrática; princípios estéticos 
da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 
artísticas e culturais.  

 

Respaldado no estudo da Legislação sobre a EJA e em fatos e histórias que 

presenciei no período em que cursei o Estágio Supervisionado na EJA (2014, 2º 

semestre), surgiu a questão norteadora dessa pesquisa, ou seja, um problema: 

Quais são os motivos que levam os alunos a retornarem para a escola na EJA e 

frequentarem o primeiro segmento do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Porto Velho?             

           Baseado na questão norteadora da pesquisa, o principal objetivo é apresentar 

os motivos que levam os alunos a retornarem para a escola na EJA e frequentarem 

o primeiro segmento do Ensino Fundamental.  

           Quanto aos objetivos específicos, foram: Apresentar referencial bibliográfico 

sobre a EJA; verificar o perfil dos alunos do primeiro segmento da EJA; analisar os 

objetivos dos alunos com relação ao processo de escolarização; identificar e 

comparar os motivos dos alunos retornarem ao estudo nessa modalidade de ensino.  

A base teórica para esta investigação subsidia-se nos autores que tratam 

sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, a partir de um levantamento 

bibliográfico, foram identificados vários autores que tratam dessa temática, teóricos 

de diferentes áreas do conhecimento; com isso, diversos conceitos e definições 
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sobre a EJA foram encontrados. Os principais autores que subsidiaram essa 

pesquisa foram: André (1986); Azevedo (2000); Brandão (2005); César; Santos 

(2009); Di Pierro (2008); Freire (1987); Freire (1996); Haddad; Pierro (2000); Ludke; 

Moura (2004); Soares (1998); e (2006); e os documentos oficiais como, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 e a Constituição da 

República Federativa Brasil (1988); Parecer nº. (11/2000) e a Resolução nº. 

(01/2000). 

A EJA é uma modalidade de ensino nas etapas de nível fundamental e médio 

do sistema educacional brasileiro que recebe os jovens e adultos a partir de 15 anos 

de idade que não completaram os anos de escolarização da Educação Básica em 

idade apropriada por qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção da 

necessidade de trabalho e participação na renda familiar desde a infância), incluindo 

também no início dos anos 1990 as classes de alfabetização inicial.  

 

Boa parte dos analfabetos jovens e adultos de hoje passaram um ou 
dois anos na escola; aprenderam mal, mas alguma coisa, esquecida 
pelo desuso. Muitos jovens de hoje estão saindo da escola sabendo 
mal ler, escrever e contar. Continuamos oferecendo pobres escolas 
para as camadas pobres da população (FÁVERO, 2004, p. 26). 

 

Conforme foi evidenciado pelo autor, muitos nunca foram à escola ou dela 

tiveram que se afastar quando crianças em função da entrada precoce no mercado 

de trabalho, ou mesmo por falta de escolas fatos que ocorre, principalmente na Zona 

Rural, onde  os alunos jovens, às vezes, ultrapassam a idade estabelecida para 

estudar no diurno, em decorrência das suas trajetórias escolares interrompidas. 

Por muitas vezes, sucessivas reprovações, ausência ou distância das escolas 

e/ou que estes não parecem fazer muita questão de "passar de ano" (alguns 

alunos), a muitos deles já foi negado o direito de ir a escola na educação básica, 

muitos são (bi-tri) repetentes desde sua infância, e são levados a estudar a noite em 

decorrência disto, muitas vezes deixaram de estudar para trabalhar e ajudar na 

renda da família no diurno e, quase sempre, sentem-se fracassados por ter 

interrompido sua permanência na escola mesmo reprovando com tanta frequência. 

Não há como deixar de pontuar a questão da exclusão Social da Juventude 

pobre e limitada ao acesso aos recursos sociais. Jovens e adultos que quando 

retornam à escola o fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por 
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exigências ligadas ao mundo do trabalho, isso denota a necessidade preormente de 

sobrevivência, ingresso ou permanência no mercado de trabalho. 

Na perspectiva de organizar essa pesquisa didaticamente, esta monografia 

será dividida em três capítulos, sendo o primeiro destinado ao referencial teórico, no 

qual irá tratar sobre a EJA e apresentar os principais autores que fundamentaram a 

escrita deste estudo.  

No segundo capítulo será apresentado o histórico e a motivação da EJA no 

Brasil, desde o período colonial, até os dias de hoje; A legislação da EJA; A EJA a 

luz da resolução 01/11.  

No terceiro capítulo será apresentada a pesquisa de campo realizada em uma 

escola pública de Porto Velho, considerando as análises das respostas referentes ao 

formulário aplicado aos alunos. 

 

1. A EJA: PRIMEIROS PASSOS E O CENÁRIO ATUAL  

 

Muitos brasileiros, provavelmente, foram um dia à escola, pois foram movidos 

pela esperança de concluir um curso e conseguir melhores condições de vida e no 

trabalho. Contudo, pode-se inferir que fatores adversos podem ter contribuídos para 

que alguns não pudessem terminar a sua escolarização.  

Para uns, foi à necessidade do trabalho precoce, para outros foi à falta de 

condições materiais e para muitos a própria escola não foi capaz de mantê-los 

estudando e ainda existe o caso de muitos brasileiros que sequer puderam entrar na 

escola. Para atender a estas pessoas há a alternativa da EJA, como possibilidade 

de recomeço na trilha desse importante instrumento de cidadania: a educação 

escolar. 

 

A partir da consideração que a EJA foi concebida para atender um 
público excluído econômica e socialmente, desempenhará um bom 
papel se contribuir para reforçar a identidade de classe que vive do 
próprio trabalho, que historicamente esteve marginalizada do acesso 
à educação, mas que, principalmente por sua condição de classe 
dominada, não pode prescindir de uma educação de qualidade, a 
partir mesmo de sua concepção, o que não parece ser o que está 
posto no Regimento Escolar (BERNARDIM, 2006, p. 97). 

 

A partir disso e da história da educação brasileira é possível entender que a 

educação de jovens e adultos no Brasil remonta aos tempos coloniais, quando os 
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religiosos exerciam uma ação educativa missionária com adultos. Também no 

período imperial houveram ações educativas nesse campo, porém, pouco ou quase 

nada foi realizado oficialmente nesses períodos, devido principalmente à concepção 

de cidadania, considerada apenas como direito das elites econômicas, ou seja, a 

educação era excludente e garantida somente para manter o status quo da 

sociedade daquela época. 

Sob forte influência europeia, a Constituição Brasileira de 1824 formalizou a 

garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, mas naquela 

época o conceito de cidadão restringia-se somente aos homens, brancos e ricos.  

Entretanto, foi somente a partir de 1930 que a EJA começou a delimitar seu 

lugar enquanto instrumento de transformação social na história da educação 

brasileira. Na década seguinte, com a ampliação da educação elementar, esta 

modalidade de ensino tomou forma de Campanha Nacional de Massa, e este 

modelo ainda persiste no século XXI (BUSS, 2011). 

Na concepção de Freire (1921-1997), a construção de uma sociedade 

democrática  só pode ser conduzida através das massas populares, pois estes são 

os únicos capazes de operar grandes mudanças. Ainda vale destacar que o autor é 

considerado um marco para a educação de jovens e adultos, enquanto educador e 

defensor da classe oprimida (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 1996). 

 

Diz o artigo 37: “A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria”. Essa definição da 
EJA nos esclarece o potencial de educação inclusiva e 
compensatória que essa modalidade de ensino possui (BRASIL, 
1996). 
 

         Na perspectiva dos autores a educação de jovens e adultos é ofertada de 

forma compensatória, visando saldar uma divida social com aqueles que de alguma 

forma foram expulsos da escola ou nela não puderam ingressar e/ou permanecer. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394/96 

prevê que a educação de jovens e adultos se destina àqueles que não tiveram 

acesso (ou não deram continuidade) aos estudos no Ensino Fundamental e Médio, 

na faixa etária de 7 a 17 anos, e deve ser oferecida em sistemas gratuitos de ensino, 

com oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características, 

interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão/aluno. 
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1.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO COLONIAL 
 
          A educação no Brasil para jovens e adultos começa no período colonial com a 

chegada dos jesuítas em 1549, que vieram com o objetivo de catequizar os nativos 

na fé cristã (papel da Igreja Católica) e fazer frente à expansão da Reforma 

Protestante. No momento inicial da colonização as primeiras iniciativas de ensino 

estavam voltadas principalmente aos adolescentes e adultos (indígenas) do que as 

crianças (curumins). 

        É possível observar que a Educação de Jovens e Adultos não é uma ação 

recente no país, pois, se verifica que desde o Brasil colônia, quando se falava em 

educação para população não infantil, fazia-se referência a população adulta, que 

precisava ser catequizada para as causas da santa fé. 

 

Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação 
de classe, com as características das que tão bem distinguiam a 
aristocracia rural brasileira que atravessou todo o período colonial e 
imperial e atingiu o período republicano, sem ter sofrido, em suas 
bases, qualquer modificação estrutural, mesmo quando a demora 
social de educação começou a aumentar, atingindo as camadas mais 
baixas da população e obrigando a sociedade a ampliar sua oferta 
escolar (MOURA, 2004, p. 26). 
 

          Percebe-se que a preocupação com os adultos não escolarizados já vem de 

longa data e se reporta ao início da colonização portuguesa no Brasil, quando os 

índios, os únicoshabitantes do Brasil até então, eram doutrinados, muito mais para a 

religião do que educados para outros tipos de conhecimentos e isso se reproduziu 

com os escravos negros, principalmente, como o ensinamento da língua para que 

seguissem e respeitassem as ordens vinculadas ao trabalho que estavam 

desempenhando para os colonizadores. 

O ensino dos jesuítas tinha como fim os rudimentos da alfabetização e a 

transmissão de conhecimentos necessários para isto, principalmente para a 

propagação da fé cristã. 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil no período colonial se 

deu principalmente de forma assistemática e confessional, nesta época não se 

constatou iniciativas governamentais significativas. 

 

A educação de adultos teve início com a chegada dos jesuítas em 
1549. Essa educação esteve, durante séculos, em poder dos jesuítas 
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que fundaram colégios nos quais era desenvolvida uma educação 
cujo objetivo inicial era formar uma elite religiosa (MOURA, 2003, p. 
26). 
 

Partindo disso, entende-se que a educação nesse período era considerada 

tarefa da Igreja e não do Estado e destinava-se diretamente a elite brasileira daquela 

época. 

É preciso compreender que alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas 

de ensino/aprendizagem é a construção de uma perspectiva de mudança; no inicio, 

época da colonização do Brasil, as poucas escolas existentes eram para privilégio 

das classes dominantes, nessas famílias os filhos possuíam acompanhamento 

escolar na infância; não havia a necessidade de uma alfabetização para jovens e 

adultos, as classes pobres não tinham e nem precisavam de acesso à instrução 

escolar e quando a recebiam era de forma indireta e rudimentar, pois as exigências 

do mercado de trabalho não exigiam um sujeito alfabetizado. 

Alguns fatos da história da Educação de adultos precisam ser pontuados para 

uma melhor compreensão do contexto em que a EJA se apresenta. Parte das ações 

neste campo restringe-se aos processos de alfabetização da população visando dar 

conta das demandas internas, enquanto perspectivas voltadas ao desenvolvimento, 

mas também das exigências externas instituídas por uma política internacional.  

 

1.2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PERÍODO IMPERIAL  

 

A história dos esforços voltados para a EJA no Brasil tem resquícios antes do 

império, no período colonial, época em que os religiosos exerciam uma ação 

educativa missionária com adultos, destinada aos brancos e indígenas, depois de 

aproximadamente meio século do seu descobrimento. 

O período imperial teve inicio em 1822 e só no ano de 1867 é que surge a 

primeira escola noturna de instrução primária para adultos, fundada em 15 de abril, 

no município do Rio de Janeiro, pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(SAIN). 

Depois da vinda da família real para o Brasil em 1808, a preocupação com a 

educação se voltou para criação de cursos superiores a fim de atender aos 

interesses da monarquia, dando início a construção de fatores determinantes que 

culminaram com a “Independência” política do país. 
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A preocupação com a educação volta-se para a criação de cursos 
superiores a fim de atender aos interesses da monarquia, por outro 
lado não havia interesse, por parte da elite na expansão da 
escolarização básica para o conjunto da população tendo em vista 
que a economia tinha como referencial o modelo de produção agrário 
(MOURA, 2003, p.27). 
 

Entretanto, o que podemos evidenciar é que essa iniciativa objetivava 

exclusivamente oferecer educação para a aristocracia que formava a corte e que 

neste período, pouco foi feito oficialmente pelos jovens e adultos mais pobres e/ou 

negros. 

Por outro lado, não havia interesse por parte da elite na expansão da 

escolarização básica para o conjunto da população, tendo em vista que a economia 

tinha como referencial o modelo de produção agrário, sustentado pela mão de obra 

escrava, fortalecido pela concentração do poder político nas mãos da oligarquia 

rural. 

A partir do Ato Constitucional de 1834, ficou sob a responsabilidade das 

províncias a instrução primaria e secundária de todas as pessoas, mas que foi 

designada especialmente para jovens e adultos. É importante ressaltar que a 

educação de jovens e adultos era carregada de um princípio missionário e caridoso. 

O letramento destas pessoas era um ato de caridade das pessoas letradas às 

pessoas perigosas e degeneradas. “Era preciso „iluminar‟ as mentes que viviam nas 

trevas da ignorância para que houvesse progresso” (STEPHANOU; BASTOS (orgs), 

2005, p. 261). A partir desse entendimento a alfabetização de jovens e adultos deixa 

de ser um direito para ser um ato de solidariedade. 

 

2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1930 a 1985) 

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

educação no Brasil a partir da década de 1930, quando finalmente começa a se 

materializar um sistema público de educação elementar no país. 

Neste período, a sociedade brasileira passava por grandes transformações, 

associadas ao processo de industrialização e concentração populacional em centros 

urbanos. 

Em decorrência da demanda da indústria nascente a oferta de ensino básico 

gratuito estendia-se consideravelmente, acolhendo setores sociais cada vez mais 
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diversos. A Revolução de 1930 também foi um marco na reformulação do papel do 

Estado no Brasil e de sua atenção a formação escolar do povo brasileiro. 

Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova propagou a reconstrução 

social da escola na sociedade urbana e industrial. 

O Manifesto defendia o direito de cada indivíduo à educação integral, como 

também estipulava a obrigatoriedade de seu ingresso no sistema educacional. O 

Plano Nacional de Educação de responsabilidade da União, previsto pela 

Constituição de 1934, aproveitou as ideias do Manifesto e incluiu entre suas normas, 

o ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória, estendendo-o aos 

adultos. Esse ato foi muito importante no que tange a Educação de Jovens e 

Adultos, pois, pela primeira vez essa modalidade de ensino era reconhecida e 

recebia um tratamento particular. 

Em 1938 foi criado o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e a 

partir de suas pesquisas e estudos, foi fundando em 1942 o Fundo Nacional do 

Ensino Primário com o objetivo de realizar programas que ampliassem e incluíssem 

o Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. 

A década de 1940 foi marcada por grandes transformações e iniciativas que 

possibilitaram avanços significativos na educação e por consequência na EJA. A 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) vem corroborar 

com a intenção da sociedade capitalista e dos grupos econômicos dominantes que 

propugnavam que sem educação profissional não haveria desenvolvimento industrial 

para o país. 

Também na década de 1940 foi regulamentado o Fundo Nacional de Ensino 

Primário (FNEP), criado pelo professor Anísio Teixeira. Esse fundo tinha como 

objetivo garantir recursos permanentes para o ensino primário.Outro marco desta 

trajetória foi a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) na qual 

se começou a pensar o material didático para a educação de adultos. 

Em 1945, o fundo foi regulamentado, estabelecendo que 25% dos recursos 

de cada auxílio deveriam ser aplicados num plano geral de ensino supletivo 

destinado ao ensino de adultos e adolescentes analfabetos (HADDAD & DI PIERRO, 

2000).Também em 1945, com o final da ditadura de Vargas, iniciou-se um 

movimento de fortalecimento dos princípios democráticos no país.  
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Em 1946 surge a Lei Orgânica do Ensino Primário que previa o ensino 

supletivo e, em 1947, surgiu um programa de âmbito nacional, visando atender 

especificamente às pessoas adultas, com a criação do SEA (Serviço de Educação 

de Adultos). 

Este foi seguido por outros fatores da estruturação da EJA, tais como: a 

realização do 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos em 1947 e do 

Seminário Interamericano de Educação de Adultos, em 1949. 

Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), para 

atender as populações que viviam no meio rural brasileiro, já em 1854 surgiu a 

primeira escola noturna no Brasil, cujo intuito era de alfabetizar os trabalhadores 

analfabetos, expandindo-se muito rapidamente. Os dados estatísticos demonstram 

que até 1874 já existiam 117 escolas, sendo que as mesmas possuíam fins 

específicos, como por exemplo: no Pará, para a alfabetização de indígenas e no 

Maranhão para esclarecer colonos de seus direitos e deveres (PAIVA, 1973). 

No ano de 1958 foi realizado o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos no Rio de Janeiro, desde então, começou-se a dar alguns passos em 

direção da discussão de um novo método pedagógico utilizado na educação de 

adultos. É nessa época que começamos a conhecer um dos maiores defensores da 

Educação nacional, Paulo Freire. 

Naquela época também foi criada, em 1958, a Campanha de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA), com a proposta de criar projetos-pólos com atividades que 

integrassem a realidade de cada município e servissem de modelo para expandir-se 

pelo país, mas pouco se diferenciou das campanhas anteriores. 

Os primeiros anos da década de 1960 até 1964, quando ocorreu o golpe 

militar, constituíram um momento muito especial no campo da Educação de Jovens 

e Adultos (HADDAD & DI PIERRO, 2000), pois havia uma preocupação nacional 

com a erradicação do analfabetismo.  

Com objetivo de mudar a história da EJA no Brasil, surge o modelo de 

alfabetização de adultos proposto por Paulo Freire, com concepções mais humanas 

de conscientização política. 

O mesmo foi desenvolvido em Recife, Pernambuco e, posteriormente 

estendido a Angicos, Rio Grande do Norte e com o sucesso obtido, essa experiência 
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ficou conhecida em todo o Brasil em 1963, sendo praticado por inúmeros grupos de 

cultura popular. 

Porém, também em 1964, com o Golpe Militar, deu-se uma ruptura nesse 

trabalho de alfabetização, já que a conscientização proposta por Freire passou a ser 

vista como ameaça à ordem instalada.  

Em 1967, o Governo assumiu o controle da alfabetização de adultos, com a 

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

população de 15 a 30 anos, objetivando a alfabetização funcional – aquisição de 

técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. 

O MOBRAL funcionou com uma estrutura paralela e autônoma em relação ao 

Ministério da Educação, reeditando uma campanha em âmbito nacional 

conclamando a população a fazer a sua parte.  

Em 1971 a Lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971) regulamenta o Ensino Supletivo 

(esse grau de ensino visa a contemplar os jovens adultos) como proposta de 

reposição de escolaridade, o suprimento como aperfeiçoamento, a aprendizagem e 

qualificação sinalizando para a profissionalização.  

Em meados de 1972, a secretaria geral do Ministério da Educação e Cultura 

expediu o documento “Adult Education in Brazil”, destinado à III CONFINTEA, a ser 

realizada em Tóquio naquele mesmo ano. O documento mostrava a educação de 

adultos como uma preocupação recente e enfatizava a importância do governo 

militar por ter permitido a criação do MOBRAL e do supletivo (FLECHA, 1994). 

Em 1974, o MEC propôs a implantação dos Centros de Estudos Supletivos 

(CES), que se organizavam com o trinômio tempo, custo e efetividade. 

Nos anos 1980, com a abertura política, as experiências paralelas de 

alfabetização, desenvolvidas em um formato mais crítico voltaram a ganhar corpo e 

ocupar o cenário da educação de Jovens e Adultos. 

Segundo Haddad (2007), é na década de 1980 que o reconhecimento da 

Educação de Jovens e Adultos como um direito atingiu a sua plenitude, que será 

confirmada através da Constituição de 1988. 
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2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MOBRAL 

 

Em 1967 surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), mais 

uma campanha com o propósito de alfabetizar um grande contingente de pessoas. 

O objetivo era o indivíduo adquirir técnicas (ler, escrever, contar) para se integrar à 

comunidade, ou seja, principalmente atender a demanda de mão de obra na 

indústria, almejando melhores condições de vida. 

O objetivo do Mobral era fazer com que os alfabetizados aprendessem 

técnicas de leitura e cálculos para que fossem enquadrados no seu meio social e 

profissional. Observa-se ainda que a preocupação era para a formação de mão de 

obra, prevendo inclusive o treinamento já na própria empresa onde o Mobral teria a 

incumbências de preparar o individuo para ser treinado numa atividade específica. 

Portanto, os Métodos adotados pelo MOBRAL, não partem do diálogo, pois 

concebem a educação como investimento que visava a formação de mão de obra 

com uma ação pedagógica predeterminada, ou seja, transmissão de conhecimentos 

básicos para o ingresso no mercado de trabalho. 

Quanto as Técnicas adotadas no programa Mobral, era: Codificação, palavras 

geradoras, cartazes com as famílias fonéticas, quadros ou fichas de descobertas e 

material complementar, esta presente na sua pedagogia, o que vem a ser o modelo 

de Paulo Freire restrito ao método de ensino da leitura e da escrita. 

Mesmo com tantas mazelas, o MOBRAL resistiu durante 15 anos, consumiu 

recursos financeiros consideráveis e recebeu muitas críticas. Era mantido com 

recursos da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Imposto 

de Renda e um percentual da Loteria Esportiva. 

O MOBRAL foi para muitos uma ótima opção de ensino, mesmo não tendo o 

sucesso desejado por seus idealizadores foi o modelo de ensino que ajudou a tirar 

um grande número de pessoas do analfabetismo no Brasil, sendo a única saída para 

a maior parte da população pobre naquela época.  

 Nos anos 1980 o MOBRAL perdeu forças por conta das denúncias e até a 

implantação de uma CPI para investigar a aplicação dos recursos e a veracidade 

dos índices de analfabetismo divulgados pela campanha. Em 1985, no governo de 

José Sarney, o MOBRAL foi extinto.  
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Com o fim do MOBRAL, em 1985, surgem iniciativas, geralmente vinculadas a 

programas dos governos eleitos após a ditadura militar, influenciadas e sofrendo 

modificações impostas pelos interesses políticos das gestões que os 

implementaram. Dentre os quais, cabe mencionar, a Fundação Educar, o Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania, no governo Collor; o Programa de 

Alfabetização Solidária no governo Fernando Henrique Cardoso; e o Programa Brasil 

Alfabetizado no governo Lula (NAIFF e NAIFF, 2008). 

Assim, findou-se uma campanha que consumiu recursos financeiros federais 

elevados e não erradicou o analfabetismo no Brasil como se propunha. Sendo 

assim, o MOBRAL foi extinto e substituído pela Fundação Educar. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APÓS A ABERTURA POLÍTICA 

 

No que se refere à educação da população jovem e adulta, iniciada com o 

governo de José Sarney em 1986, caracterizou-se pela expansão de ações 

educativas desenvolvidas por organizações da sociedade civil, assumindo o caráter 

de movimentos de educação popular. Tais movimentos, segundo Di Pierro (2000, p. 

67) tiveram “origem nos movimentos educativos da década de 1970, relacionados 

com as associações comunitárias nas zonas rurais e urbanas que faziam resistência 

ao regime militar”.  

Quase sempre, esses movimentos eram impulsionados pelas pastorais da 

Igreja Católica e suas Comunidades Eclesiais de Base (CEB). Dentre esses 

movimentos, havia os que se destinavam à população jovem e adulta.  

É possível citar como exemplo as Escolas Comunitárias, surgidas no início 

dos anos 1980, nas periferias dos grandes centros urbanos, as quais, embora se 

dedicassem à educação das crianças, empreendiam, também, ações de educação 

de jovens e de adultos.  

Em 1979, em assentamentos no Rio Grande do Sul, teve início a educação no 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O Setor de Educação do 

MST estruturou-se no Rio Grande do Sul em 1986 e, no restante do país, a partir de 

1987. 

O ensino nos assentamentos compreendia a educação infantil, educação de 

jovens e de adultos e o ensino fundamental, para os quais foram organizadas 
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comissões específicas no Setor de Educação do MST (DI PIERRO, 2000, p. 68-75). 

Ressalta-se, ainda, o Movimento de Educação de Base (MEB), que, na década de 

1980, passou a adotar concepções e práticas progressistas e mobilizadoras de 

educação popular (DI PIERRO, 2000, p. 78). 

Em meio ao processo de efervescência dos movimentos populares e à 

redemocratização do país, teve início à elaboração da nova Constituição do Brasil. A 

Constituição Federal, aprovada em 1988, que ampliou o atendimento aos jovens e 

aos adultos ao considerar como dever do Estado a oferta do Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso ao mesmo na 

idade apropriada (BRASIL, 2002a). 

Percebe-se que no decorrer da história política e social do Brasil a existência 

de muitas campanhas educacionais, porém, estas apresentavam pouca duração e 

falta de continuidade. Outro grande problema destas campanhas era a 

sistematização ineficiente. Apesar de todos os problemas enfrentados, estas ações 

buscavam apoio na sociedade para seu desenvolvimento.  

Assim, ao transferir a responsabilidade do processo de escolarização para as 

entidades, geralmente filantrópicas, o governo eximia-se de sua responsabilidade 

enquanto disseminador e provedor da educação, não havendo compromisso de uma 

política educacional que atendesse as exigências de um ensino sistematizado, 

regular e institucional. 

  

2.3 A FUNDAÇÃO EDUCAR 

 

A Fundação Educar foi criada em 1985 e, diferentemente do MOBRAL, 

passou integrar a pasta do Ministério da Educação. O estatuto, porém só foi 

estabelecido pelo Decreto nº 92.374, de 6 de fevereiro de 1986, no qual todos os 

bens do MOBRAL foram transferidos para a FUNDAÇÃO EDUCAR. 

As diferenças mais marcantes entre o MOBRAL e a EDUCAR foram: A 

EDUCAR estava dentro das competências do MEC; Promovia a execução dos 

programas de alfabetização por meio do “apoio financeiro e técnico às ações de 

outros níveis de governo, de organizações não governamentais e de empresas” 

(Parecer CNE/CEB n.º11/2000) e; Tinha como especialidade à “educação básica”. A 

principal característica do modelo implantado com a Fundação Educar é a 
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transferência da EJA do âmbito governamental para a iniciativa privada e 

organizações não governamentais. 

Exercia a supervisão e o acompanhamento junto às instituições e secretarias 

que recebiam os recursos transferidos para execução de seus programas. O objetivo 

da Fundação Educar era “promover a execução de programas de alfabetização e de 

Educação Básica não formais, destinados aos que não tiveram acesso à escola ou 

dela foram excluídos prematuramente” (ZUNTI, 2000, p. 11). 

Mudanças significativas foram perceptíveis na condução da formação do 

educador e na concepção político-pedagógico do processo de ensino-aprendizagem. 

“O período foi marcado pelos conflitos entre Estado e Movimentos Sociais originários 

pelo atraso no repasse dos recursos e na defesa da autonomia dos movimentos na 

condução dos processos pedagógicos” (FARIAS, 2006, p. 16). 

A Fundação EDUCAR foi extinta em 1990, surgindo a (PNAC) Plano Nacional 

de Alfabetização e Cidadania que só durou um ano. 

 

2.4 A LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE     
1985 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) surgiu no Brasil com a finalidade de 

atender a todas as pessoas que não tiveram a possibilidade de concluir seus 

estudos no período correto (UNESCO, 2009; TELES; DUARTE, 2009). 

Inicialmente, a Constituição Federal de 1988 trouxe alguns artigos acerca da 

EJA, como é o caso do artigo 205, que assevera que a Educação é direito de todos 

e dever do Estado e da família, o que inclui os jovens e os adultos. Já o artigo 208 

destaca que: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I – Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 14, de 1996). VI – Oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando; VII – Atendimento ao 
educando do ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 

A Lei nº 9.396/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) também 

traz alguns artigos, como o artigo 1°, no inciso II diz que a educação escolar deverá 
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vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (VILLELA PEREIRA; DE LA 

FARE, 2011). A EJA é a modalidade educacional que já relaciona os conteúdos 

escolares com o trabalho exercido pelos educandos.  

No artigo 3°, inciso VII da LDB, faz-se referência à oferta de educação escolar 

para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

Já o artigo 27 da LDB apresenta os conteúdos curriculares para a educação 

básica, incluindo a EJA, conforme abaixo especificado: 

 

Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 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; III – 
Orientação para o trabalho; IV – Promoção do desporto educacional 
e apoio às práticas desportivas não formais.  

 

A seção V da LDB é totalmente direcionada à EJA, o que revela substancial 

avanço e reconhecimento da relevância desta modalidade de ensino para realizar o 

que já preconizava Freire (1997), a educação compensatória.  

O artigo 37 diz que a EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

No inciso I é destacado que as instituições de ensino deverão assegurar 

gratuitamente oportunidades e avaliação diagnósticas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil. No inciso II, diz-se que o poder público viabilizará e 

estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações 

integradoras e complementares entre si. 

Em 16 de Julho de 2008 foi promulgada a Lei n° 11.741 que complementou o 

artigo 37, ao destacar que a EJA deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento.  

O artigo 38 da LDB menciona que os sistemas de ensino manterão cursos e 

exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

O inciso I acrescenta que os exames mencionados acima serão realizados 

quando da conclusão do ensino fundamental, para os alunos maiores de 15 anos. Já 
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para os concludentes do Ensino Médio os referidos exames serão destinados aos 

maiores de 18 anos.  

O inciso II completa ao dizer que esses conhecimentos e habilidades 

adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 

mediante exames formais. 

A educação de pessoas jovens e adultos no Brasil, em especial no que se 

refere à escolarização formal, tem amplo amparo legal na legislação brasileira. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei Federal 9394/96), que regula os 

dispositivos constitucionais referentes à educação, conferiu ao ensino fundamental 

para jovens e adultos o estatuto de direito público subjetivo, amparando sua 

justiciabilidade. 

A LDB propugna que, além da oferta gratuita, “compete aos Estados e 

Municípios, em regime de colaboração e com a assistência da União, recensear a 

população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a 

ele não tiveram acesso” (PRINCÍPIOS E FINS, artigo 5°, §1°). 

Mais adiante, na Seção V do Capítulo II, Educação Básica, a LDB determina 

que cabe aos sistemas de ensino assegurar cursos e exames que proporcionem 

oportunidades educacionais apropriadas aos interesses, condições de vida e 

trabalho dos jovens e adultos.  

No artigo 37, estabelece que “o acesso e a permanência dos trabalhadores na 

escola sejam viabilizados e estimulados por ações integradas dos poderes públicos”. 

Outro tópico da LDB relevante para os jovens e adultos é o que se refere à 

educação profissional, na qual se estabelece que esta será ofertada de forma 

articulada ao ensino fundamental ou médio ou ainda por diferentes estratégias de 

educação continuada aos trabalhadores jovens e adultos. 

O ensino supletivo continuou e tinha a missão de recuperar o atraso na 

educação deixado pelo MOBRAL e pelas políticas públicas equivocadas da 

Fundação Educar e também formar mão de obra para ajudar no desenvolvimento do 

país.  

As leis da época exigiam que o professor que fosse trabalhar no ensino 

supletivo tivesse formação para tal trabalho, no entanto, na falta de professores 

preparados para essa atividade, foi feito um aproveitamento dos professores do dito 
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“Ensino Regular”, que passavam por alguns cursos de aperfeiçoamento com a 

finalidade de se adaptar ao supletivo. 

O supletivo era visto como uma escola do futuro, que estava voltada não 

apenas para uma determinada classe, mas sim para todas e que estava em 

frequente atualização, tornando-se “[...] elemento de um sistema educacional 

compatível com a modernização socioeconômica observada no país nos anos 1970” 

(DI PIERRO; HADDAD, 2000, p. 117), e por ser flexível, poderia atender a toda 

população sem alfabetização. 

Umas das grandes mudanças que ocorreu por causa da nova LDBEN foi o fim 

da distinção entre os subsistemas de ensino regular e supletivo, fazendo que a 

Educação de Jovens e Adultos ficasse integrada ao ensino regular. 

Analisando o histórico dos programas de alfabetização da EJA, percebemos 

que, na década de 1950, a Campanha de Educação de Adultos tinha como viés as 

práticas de alfabetização. 

Na década de 60, conforme Haddad e Di Pierro (2000), os principais 

programas de alfabetização e educação popular se apoiavam no princípio da 

democratização de oportunidades de escolarização básica de adultos. A partir do 

Golpe Militar de 1964, os programas de alfabetização de adultos passaram a ter 

caráter assistencialista e conservador.  

Com o lançamento do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), em 

1967 a escolarização de jovens e adultos ganhou o formato de ensino supletivo. Na 

década de 80, a EJA passou a ser vista como uma forma de alfabetizar quem não 

teve oportunidade de estudar na idade própria ou que teve de interromper os 

estudos por alguma razão. 

Nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi lançada 

a campanha Alfabetização Solidária, em moldes tradicionais, e que depois, em 1998, 

sob a orientação de Ruth Cardoso, primeira-dama, se constitui em um Programa 

Não Governamental, de atuação não estatal. Esse fato ilustra como a EJA foi 

desconsiderada nesses dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso.  

 

O governo federal não só desprezou a participação das diferentes 
organizações que trabalhavam com jovens e adultos na elaboração 
do documento brasileiro a ser apresentado na V Confintea (realizada 
em Hamburgo, Alemanha, 1997), como lançou a campanha 
Alfabetização Solidária (FÁVERO, 2001, p. 29).  
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A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 

foi criada em 2004, na tentativa de desencadear ações mais assertivas em relação a 

estas demandas e teve sua nomenclatura alterada para Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), pois em virtude da 

reestruturação do MEC, através do Decreto 7.480, de 16 de maio de 2011, os 

programas de educação inclusiva foram incorporados a esta Secretaria, que também 

passou por reestruturações. 

Somente nos últimos anos, a partir de 2004, é que são criados programas 

articulando a oferta da educação geral e da formação profissional, sendo criada, em 

2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi), vinculada ao Ministério da Educação.  

Nela estão reunidos temas como alfabetização e educação de jovens e 

adultos, educação do campo, educação ambiental, educação em direitos humanos, 

educação escolar indígena, carcerária e diversidade étnico-racial, temas antes 

distribuídos em outras secretarias.  

O objetivo da Secadi é contribuir para a redução das desigualdades 

educacionais, por meio da participação de todos os cidadãos em políticas públicas 

que assegurem a ampliação do acesso à educação, contemplando ai a Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

2.5 A EJA A PARTIR DA RESOLUÇÃO 11/2000: A EJA NA ATUALIDADE 

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA representa, hoje, uma nova 

possibilidade de acesso ao direito à educação sob uma nova alternativa legal, 

acompanhada de garantias legais. 

De acordo com a resolução, a Educação de Jovens e Adultos não é um 

presente, nem um favor estatal, tal como antes a própria legislação ou a prática das 

políticas educacionais a viam. Desde a Constituição de 1988 ela se tornou um direito 

de todos os que não tiveram acesso à escolaridade e de todos aqueles que tiveram 

este acesso, mas não puderam completá-lo. 

Este direito está garantido tanto pelo respeito à dignidade de cada um, quanto 

por um documento legal: a Constituição brasileira. No primeiro caso, refere-se à 
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necessidade que cada pessoa tem em reparar ou completar esta lacuna. É a 

vivência dos que sabem da importância da leitura e da escrita e sentem a falta 

destes instrumentais da cidadania que, muitas vezes, veem efetivados nos outros. 

No que se refere à Constituição Federal, nela está dito e escrito que o Ensino 

Fundamental obrigatório e gratuito é um direito do cidadão, qualquer que seja ele, e 

dever do Estado, valendo esse direito também para os que não tiveram acesso a ele 

na idade própria. 

Trata-se do art. 208 da Constituição Federal. Se não oferecido pelo Poder 

Público e não atendido o cidadão em sua demanda, a outra lei importante, a das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB(9394/96) explicita o que já está 

contido na Constituição. O Ensino Fundamental é um direito público subjetivo.  

Como tal, exigido o direito pelo cidadão, o Poder Público responsável tem a 

obrigação inarredável de atender a esta demanda, sob pena de se ver acossado por 

uma ação civil e penal. 

Estamos, pois, diante de um direito claramente protegido e assegurado. Mas 

o Ensino Médio também é gratuito nas escolas do governo e, se exigido, deve ser 

atendido, porque esta etapa do ensino é considerada a coroação da Educação 

Básica. 

Ao entrar em um curso de Educação de Jovens e Adultos, o estudante não 

estará apenas sendo alfabetizado. Isto é muito pouco para o conteúdo do direito à 

educação. Além da alfabetização, etapa propedêutica, o aluno deve ter acesso aos 

conhecimentos que todo o sujeito que frequenta a escola na idade convencional está 

recebendo. Cabe a ele o direito de conhecer o mundo em que vive para poder agir 

sobre ele com consciência crítica e efetividade, sobretudo em nosso tempo, não 

podendo dispensar a escolaridade plena.  

Conteúdos importantes de aritmética e Matemática vão muito além das quatro 

operações. A Geografia, a História do Brasil e do mundo são conhecimentos 

significativos para um posicionamento ante a sociedade e o mundo de que 

participamos. Expressar-se na Língua Portuguesa com precisão e sem medo de 

cometer erros na fala ou na escrita é outro fator significativo, inclusive para as 

relações pessoais ou corporativas. O mesmo se deve dizer de conhecimentos 

importantes próprios das ciências naturais e exatas que explicam as coisas 
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materiais, a fórmula de um remédio, a composição de uma bebida e o som de uma 

corda de viola. 

Por outro lado, ser cidadão do Brasil e do mundo é poder se aproximar de 

outros povos e de outras culturas. Nada melhor do que começar a aprender uma 

língua estrangeira. No futebol, quem chuta com os dois pés pode fazer mais e 

melhores jogadas e, em casa, quem sabe bater um bolo não se aperta quando a 

iluminação elétrica apaga a batedeira. 

Assim também é com quem fala o Português e começa a aprender outra 

língua. Isto é tão importante que a Constituição Brasileira e, depois, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconheceram que todos os brasileiros, de 

qualquer idade, são titulares deste direito. Por isso, eles não devem abrir mão desse 

direito. 

Além disso, o curso que será ministrado não pode ser uma “caixa-preta”.      

Antes do curso, todos devem saber qual será a sua duração, quais os 

conhecimentos que lhes serão passados, quais os tipos de avaliação a que se 

submeterão e que tipos de certificado de conclusão obterão ao final do mesmo. 

Isto significa que o ensino na Educação de Jovens e Adultos deve ser de 

qualidade. E, para ser de qualidade, é preciso também ter certeza da idoneidade da 

instituição que oferece o curso. 

Durante muitos anos, a Educação de Jovens e Adultos não se chamava 

assim. Por não representar um direito, este ensino nem sempre foi assumido por 

profissionais do ensino. Eram muitas vezes atendidos por pessoas de boa vontade, 

voluntários ou mesmo por docentes que aplicavam sobre adultos os mesmos 

métodos com que ensinavam crianças e adolescentes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(LDB 9.394/96)  não quis 

deixar este campo em aberto. Por ser a Educação de Jovens e de Adultos uma 

modalidade da Educação Básica, por ser ela um direito, e poder emitir um certificado 

de conclusão com validade nacional, é preciso que seus professores sejam 

formados adequadamente e apresentem o diploma de licenciados e de preferência 

com um currículo adequado a esta modalidade. 

O Parecer nº. 11/2000 e a Resolução nº. 01/2000, ambos da Câmara de 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), ao regulamentar 

a Educação de Jovens e de Adultos, insiste nesta tecla, acentuando o perfil 
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diferenciado destes alunos”, eles devem ser tratados enquanto tais e não como uma 

extensão de crianças e de adolescentes”.  

Muitos destes professores são até mais jovens do que seus alunos. Por isso, 

eles devem acolher a experiência vivida dos estudantes e, quando esta for 

adequada aos conteúdos estudados, poderão atribuir créditos a ela, desde que 

repassada por uma avaliação. 

Cabe aos Conselhos de Educação dizer o tempo de duração dos cursos de 

EJA e sua organização funcional. Mas é importante reter tanto as orientações do 

Parecer CEB/CNE nº. 11/2000 quanto a Resolução CEB/CNE nº. 1/2000. Ambas 

ajudam a compreensão e o significado maior da EJA. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) que, trata 

da educação de jovens e adultos no Título V, capítulo II como modalidade da 

educação básica, superando sua dimensão de ensino supletivo, regulamentando 

sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino 

fundamental. 

A seguir apresentamos alguns preceitos básicos da Legislação: 

 

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames.  
Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
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. 
Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos 
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 
mediante exames.  
 
 

            As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 

(Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas 



 

 

30 

 

na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa modalidade de ensino, 

estabelece que: 

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 
própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, 
os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 
princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação 
e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na 
proposição de um modelo pedagógico próprio [...] 

 

O Parecer CEB 11/2000 do MEC, juntamente com a Resolução CNE/CEB 

1/2000 do MEC, compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil. E neste foram incorporados às novas 

concepções da Educação de Jovens e Adultos às normas e diretrizes nacionais da 

educação básica, dando ênfase à função reparadora, equalizadora e 

permanente/qualificadora da EJA, as quais denotam: 

  

Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis 
pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 
qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade 
ontológica de todo e qualquer ser humano. 
Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros 
segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e 
encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram 
uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja 
pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições 
adversas, deve ser saudada como reparação corretiva, ainda que 
tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas 
inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da 
estética e na abertura dos canais de participação. 
Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA que 
pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o 
próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do 
der humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode 
se atualizar em quadros escolares ou não escolares. 

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 01/2000 - Artigo 6º Cabe a cada 

sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens 

e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta 

modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos.  

Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) - A Constituição Federal 

determina como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a integração de 

ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo (art. 214, I).   

Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e 
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financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento no 

ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e 

adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental 

obrigatório. 

Enfim, a educação de jovens e adultos torna-se mais que um direito: é a 

chave para o século XXI (Parecer 11/2000 CEB/CNE). 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

O desenvolvimento desta pesquisa se baseou na leitura e coleta de dados de 

autores que desenvolveram estudos e pesquisa sobre o tema, o que servirá de 

alicerce e fundamentação. A presente pesquisa bibliográfica (levantamento e 

seleção de dados de toda bibliografia já publicada pelo assunto)  foi estruturada com 

base qualitativa. 

 
A pesquisa bibliográfica é fundamentada nos conhecimentos de 
biblioteconomia, documentação e bibliografia; sua finalidade é 
colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e 
registrou a respeito do seu tema de pesquisa (PÁDUA, 2004, p. 55). 

 

Este estudo foi realizado também por meio de uma pesquisa de campo, e 

descritiva, na qual serão coletados dados diretamente com alunos, numa abordagem 

qualitativa.  

A pesquisa foi realizada com base qualitativa ,por considerar que ela trabalha 

o universo de significados, motivos, valores e atitudes; o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A pesquisa teve como população: seis alunos de 1º e 2º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública na qual foram respondidos dois formulários, 

sendo um pessoal e o outro formulário acadêmico. 

Optou-se em aplicar o formulário pelo motivo da maioria dos alunos ainda não 

dominarem bem a escrita e a leitura. 

Para a análise dos dados foi realizada a tabulação e interpretação das 

respostas dos formulários, bem como aplicada a técnica de análise de conteúdo, 
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tendo em vista a existência de perguntas abertas para uma ampla explanação sobre 

o assunto. 

 

A análise dos dados é importante, justamente porque através desta 
atividade há condições de evidenciar-se a criatividade do 
pesquisador. De outra forma, não haveria sentido na atividade da 
pesquisa (PÁDUA, 2004, p. 82). 

  

Para garantir maior objetividade, o trabalho de interpretação e análise das 

informações obtidas foi sempre realizado com o apoio da literatura que constituiu o 

referencial teórico desta pesquisa. 

 

3.1 DISCUTINDO A  PESQUISA DE CAMPO 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados obtidos através de um 

formulário aplicado, com seis alunos do 1° e 2ª ano do primeiro segmento da EJA, 

que atua na rede pública municipal de Porto Velho. Os alunos na sua maioria são 

pais e mães com faixa etária entre 40 e 71 anos.  A análise dos dados será 

apresentada de acordo com a ordem das questões contidas no formulário. 

 

3.2 ANÁLISES DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS DA EJA 
 

Foram aplicados dois formulário com seis alunos, sendo um: formulário 

pessoal e o outro formulário acadêmico, com o comprometimento de não divulgar os 

nomes dos mesmos. Para isso, foram ordenados e identificados pela letra "A" 

seguido de um número, ou seja: A1, A2, A3, A4, A5, A6. 

FORMULÁRIO A 
 

1. Local de Nascimento: 
 

Aluno 1 Humaitá – Amazonas 

Aluno 2 Coari      – Amazonas 

Aluno 3 Solimões – Amazonas 

Aluno 4 Urapiara – Amazonas 

Aluno 5 Ji- Paraná – Rondônia 

Aluno 6 Maranhoto – Amazonas 

 
A resposta dos alunos quanto a esta pergunta deixa claro que 83,3 % deles 

são do Estado do Amazonas e 16,6 % de Rondônia. Isso indica que essa é uma 
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característica do Município de Porto Velho, na qual a população é constituída por 

imigrantes de várias regiões do país. 

Ainda é possível constatar que o local de origem destes alunos, a Região 

Norte, ainda é uma região que na maioria das vezes ainda não resolveu o problema 

da oferta de vagas em escolas de Ensino Fundamental e Médio, na modalidade 

Regular ou na Educação de Jovens e Adultos. 

 
2. Idade: 
 

Aluno 1 41 anos 

Aluno 2 71 anos 

Aluno 3 55 anos 

Aluno 4 44 anos 

Aluno 5 46 anos 

Aluno 6 51 anos 

      
Quanto à idade dos alunos, observa-se que todos tem mais de Quarenta anos 

de idade. Isso nos mostra que Independentes da idade são jovens e adultos que 

carregam consigo conhecimentos significativos. A idade do aluno representa que 

sua experiência de vida precisa ser incluída nas práticas pedagógicas, caso 

contrário ele pode se sentir ainda mais excluído da sala de aula. Isso denota que a 

metodologia a ser empreendida em sala de aula precisa superar o processo de 

infantilização da fala e dos recursos metodológicos utilizados em sala de aula. 

 

3. Sexo: 

Aluno 1 Masculino 

Aluno 2 Masculino 

Aluno 3 Feminino 

Aluno 4 Feminino 

Aluno 5 Feminino 

Aluno 6 Feminino 

 
Quanto ao sexo 66,6% são do sexo feminino, sendo apenas 33,3% do sexo 

masculino. Este fator pode explicar a baixa permanência dos alunos do sexo 

masculino nos cursos de Educação de Jovens e Adultos e, portanto representando 

uma taxa menor nas salas de aula. Por outro lado, evidencia-se a permanência das 

alunas, que, principalmente em Regiões como o Norte do país, o direito da ir à 

escola, para as meninas, no passado, quase sempre era negado. 
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4. Estado Civil: 
 

 Solteiro (a) Casado (a) Divorciado (a) Outros 

Aluno 1              X   

Aluno 2    X 

Aluno 3              X   

Aluno 4              X   

Aluno 5              X   

Aluno 6              X   

 
Quanto ao estado civil cinco são casados e um viúvo. Percebe-se que quase 

todos os alunos pesquisados são casados, o que aumenta a sua responsabilidade 

no que diz respeito ao sustento da família. Sem falar no cuidado com os filhos, pois 

muitas vezes é preciso deixar seus filhos com alguém para que eles possam 

frequentar a escola. 

 
5. Você tem quantos filhos? 
 

Aluno 1 13 Filhos 

Aluno 2 9 filhos 

Aluno 3 5 filhos 

Aluno 4 4 filhos 

Aluno 5 3 filhos 

Aluno 6 4 filhos 

 
Todos têm mais de três filhos. Esse sem dúvida também foi um dos fatores 

que dificultaram no processo escolarização desses alunos, devido a uma grande 

dedicação aos seus filhos. 

 

 

6. Você trabalha? 
 

              SIM               NÃO 

Aluno 1    X  

Aluno 2      X 

Aluno 3     X  

Aluno 4     X  

Aluno 5       X 

Aluno 6       X 

 

50% responderam sim e 50% responderam não. E que na maioria desses 

alunos que trabalha mais de 40 horas semanais, Isso indica que esse motivo  pode 
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estar influenciando na sua permanência na educação formal e pode influenciar no 

seu rendimento na escola. 

 

7. Qual a sua profissão? 
 

Aluno 1 Vigilante 

Aluno 2 Aposentado 

Aluno 3 Costureira 

Aluno 4 Zeladora 

Aluno 5      -------- 

Aluno 6      -------- 

 
Observa-se que entre os alunos à variadas profissões. Todos são 

trabalhadores, donas de casa e a maioria apesar das dificuldades encontradas não 

pensam em desistir, pois relatam que pretendem estudar “até o dia que dar certo”. 

Alguns alunos relatam que, não é fácil conciliar trabalho e estudo.  

 

Um problema que muito atrapalha o processo de aprendizagem dos 
alunos da EJA é o cansaço causado por um dia inteiro de 
trabalho, fazendo com que alunos durmam nas aulas, não 
compareçam à escola, alguns não resistem e chegam a desistir de 
estudar (PINTO, 2010, p.37).  

 

Portanto, isso nos apresenta uma força de vontade tamanha dos alunos da 

EJA estudar depois de um dia intenso trabalhando.  

 
 
 
 
 
8. Qual a média de sua renda mensal: 
 

 
1salário 
mínimo 

Entre 2 e 5 
salários 
mínimos 

Entre 5 e 10 
salários 
mínimos 

Mais de 10 
salários 
mínimos 

Aluno 1 X    

Aluno 2 X    

Aluno 3 X    

Aluno 4 X    

Aluno 5  X   

Aluno 6   X  
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Ficou comprovado por meio da pesquisa que todos os alunos têm renda 

salarial fixa, sobrevivendo do trabalho formal ou informal que buscam no dia-a-dia. 

 
9. Seu pai sabe ler e escrever? Até que ano ele estudou? 
 

 SIM (  )    NÃO (  ) ANO 

Aluno 1 SIM 2° ano 

Aluno 2 SIM Não sei 

Aluno 3 SIM 2° ano 

Aluno 4 NÃO Nunca estudou 

Aluno 5 NÃO Nunca estudou 

Aluno 6 SIM 1° ano 

 

66,6% desses alunos disseram que seus pais sabem ler e escrever e 33,3 

disseram que não, isso nos mostra que apesar de se dedicarem a maior parte do 

seu tempo ao trabalho ainda assim conseguiram aprender um pouco do básico. 

 

10. Sua mãe sabe ler e escrever? Até que ano ela estudou? 
 

 SIM (  )    NÃO (  ) ANO 

Aluno 1 NÃO Nunca estudou 

Aluno 2 SIM Não sei 

Aluno 3 SIM 4° ano 

Aluno 4 SIM 4° ano 

Aluno 5 SIM 4° ano 

Aluno 6 SIM 1° ano 

 

Quanto às mães desses alunos somente uma nunca estudou, as restantes 

todas estudaram pelo menos até o 4° ano do ensino fundamental. Isso evidencia- se 

mais uma vez a permanência das alunas do sexo feminina no seu processo de 

formação. 
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FORMULÁRIO B 
 

1. Qual o motivo pelo qual seus estudos não foram concluídos na idade 
considerada certa? 
 

Aluno 1 
Por que morava no interior do Amazonas e lá não tinha escola, 
e também tive que trabalhar para ajudar no sustento da família. 

Aluno 2 
Pelo motivo de morar no interior onde tudo é mais difícil, 
antigamente não era tão fácil estudar como é hoje. 

Aluno 3 
Pelo fato de morar no interior, era mais difícil, tinha que 
trabalhar para ajudar a família. 

Aluno 4 Pelo fato de morar no interior e na época não tinha escola. 

Aluno 5 Por motivo de eu trabalhar muito cedo para ajudar a família. 

Aluno 6 
Por morar no interior e não ter escola, ai quando fui para cidade, 
logo me casei tive filhos ai não conseguir estudar. 

 

Percebe-se que todos os alunos pesquisados apresentam praticamente as 

mesmas respostas como: não ter concluído seus estudos na idade considerada 

certa, porque morava no interior, não tinha escola, ou tiveram que trabalhar muito 

cedo para ajudar no sustento da família. Diante disso fica evidente que esses alunos 

tiveram um fracasso escolar por diversos motivos os quais já foram citados acima. 

. 

2. Quais motivos levaram você a retornar a escola? 
 

Aluno 1 Pelo fato de eu querer fazer uns cursos que exigiram pelo 
menos o 4° ano do ensino fundamental. 

Aluno 2 Pelo motivo de viajar muito, e precisar saber ler para poder ter 
as informações necessárias. 

Aluno 3 Pelo motivo de muitas vezes precisar assinar alguma coisa e 
não saber ler e escrever era muito ruim. 

Aluno 4 Por que quando a gente não sabe ler tudo é mais difícil, por isso 
eu retornei a escola pra aprender. 

Aluno 5 Pelo fato de eu frequentar uma igreja e ter um cargo e requer 
muito de mim como: ler a bíblia. 

Aluno 6 Por que é muito ruim, em tudo depender dos outros, e nos dias 
de hoje é bom saber um pouco das coisas. 

 

É possível notar nas respostas desses alunos os vários motivos para 

retornarem a escola como: fazer cursos, viajar muito, assinar alguma coisa, não 

saber ler tudo é mais difícil, ter um cargo na igreja e ter que ler a bíblia, para não 

depender de outros. 

Diante disso percebe-se que apesar das dificuldades a maioria dos alunos 

tem interesse em aprender mais, já que uma melhor qualificação também pode 
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significar um trabalho em melhores condições e a conquista de outras possibilidades 

em suas relações sociais. 

3. Você já havia iniciado a fazer a EJA antes? Em que ano? 
 

 SIM (  )  NÃO (  ) ANO 

Aluno 1 NÃO ------ 

Aluno 2 NÃO ------ 

Aluno 3 SIM 2013 

Aluno 4 SIM Não lembra 

Aluno 5 SIM 2009 

Aluno 6 SIM 2012 

 

66,6% já haviam iniciado os estudos na EJA, e 33,3% nunca estudaram e 

somente agora iniciaram seus estudos pela primeira vez. 

4. Por que você desistiu? 
 

Aluno 1                                                  ------- 

Aluno 2                                                  ------- 

Aluno 3 Pelo fato de doença. 

Aluno 4 Por que meus filhos eram muito pequenos e não dava pra 
estudar. 

Aluno 5 Por que uma sobrinha minha ficou doente e internada e tive que 
ajudar a minha irmã a cuidar dela. 

Aluno 6 Por que tive muitos problemas com meus filhos e não conseguia 
estudar. 

 

Percebe-se nas respostas dos alunos que a maioria deles, desistiu de estudar 

em algum momento de sua vida estudantil por apenas dois motivos como: doença e 

problemas com os filhos. 

5.  O que levou você a retornar seus estudos na EJA? 
 

Aluno 1                                              -------- 

Aluno 2                                              -------- 

Aluno 3 Por que muitas vezes eu preciso ir ao banco tirar meu dinheiro e 
sem saber ler era muito ruim. 

Aluno 4 Por que no meu emprego, muitas vezes preciso preencher fichas 
e, é tão ruim ta pedindo para os outros. 

Aluno 5 Pelo fato de muitas vezes ter que precisar dos outros para 
preencher algo para mim ou de uma informação. 

Aluno 6 Por que hoje em dia é bom a gente saber pelo menos um pouco, 
para não ficar dependendo dos outros sempre. 
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Através das respostas do quadro, nota-se que essas pessoas voltaram a 

estudar por precisar de algo no seu dia a dia como: ir ao banco, preencher fichas no 

seu trabalho, e também para não depender de outros para fazer algo para elas. 

 

[...] a educação é o ponto crucial de toda mudança no pensamento 
presente, para que se possa ultrapassar a cultura excludente, 
alcançando um pensamento crítico-reflexivo, condizente com a 
realidade atual [...] a Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve 
configurar-se como uma nova possibilidade para muitas pessoas, 
que por diversos motivos estiveram afastadas da escola ou não 
tiveram a oportunidade de frequenta-la. (OLIVEIRA; 
SCORTEGAGNA, s/d. p. 2). 

 

Partindo disso a EJA então se tornou uma possibilidade que muitos 

encontraram para concluir a educação básica, e até poder dar prosseguimento a sua 

própria formação, como a conclusão da educação básica, e porque não, o ingresso 

em um curso universitário. 

6. Você pretende continuar estudando e concluir o ensino médio? 
 

 SIM (  )   NÃO (  ) 

Aluno 1 SIM 

Aluno 2 SIM 

Aluno 3 Não sei 

Aluno 4 SIM 

Aluno 5 SIM 

Aluno 6 NÃO 

 

A maioria dos alunos pretende continuar estudando e terminar o ensino 

médio. Sabemos que nos centros urbanos e no âmbito do trabalho formal a 

escolarização básica e, muitas vezes, a conclusão do ensino médio, são pré-

requisitos para muitos empregos. 

Ao preencher uma ficha atestando a não escolaridade muitas pessoas são 

excluídas de entrevistas ou da realização de seleção. 

a) Quando concluir o ensino médio pretende entrar na universidade? 
 

 SIM (  )   NÃO (  ) 

Aluno 1 SIM 

Aluno 2 SIM 

Aluno 3 Não sei 

Aluno 4 SIM 

Aluno 5 SIM 

Aluno 6 NÃO 
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Diante das respostas dos alunos percebe-se que somente 66,6% pretendem 

entrar em uma universidade, 16,6% diz não sei e 16,6% não pretende entrar na 

universidade. 

 
b) Que curso gostaria de fazer? 
 

Aluno 1 Engenharia civil 

Aluno 2 Engenharia civil 

Aluno 3 Não sei 

Aluno 4 Administração 

Aluno 5 Não sei ainda 

Aluno 6          ------- 

 

50% dos alunos pesquisados já sabem que cursos gostariam de cursar dentre 

esses 50% aparecem o curso de engenharia civil e administração, 33,3% disseram 

que não sabem e 16,6% disse que não irar cursar algum curso na universidade. 

 
7. Pelo fato de ser aluno(a) da EJA você acredita que, já sofreu algum tipo de 
preconceito? 
 

 SIM (  )   NÃO (  ) 

Aluno 1 NÃO 

Aluno 2 NÃO 

Aluno 3 SIM 

Aluno 4 NÂO 

Aluno 5 SIM 

Aluno 6 NÂO 

 

66,6% desses alunos disseram não ter sofrido algum tipo de preconceito, e 

33,3% disseram que sim, como: a EJA é só para os velhos, depois de velho quer 

estudar, etc. Isso faz com que muitas pessoas que não puderam estudar na idade 

considerada apropriada se limitam a irem a busca de seus estudos. 

 
8. Como você se sente na sala de aula sendo aluno (a) da EJA? 
 

Aluno 1 Me sinto bem, me sinto bem acolhido pela professora.              

Aluno 2 Me sinto muito bem, me sinto bem acolhido pela professora e 
por todos na escola. 

Aluno 3 Me sinto bem. 

Aluno 4 Muito bem, a professora me acolhe muito bem, e me dar a 
maior força. 

Aluno 5 Muito bem, pois sou bem acolhida pela professora e por todos 
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na escola. 

Aluno 6 Me sinto bem, pois cada dia que passa estou aprendendo 
coisas diferentes. 

 

Os alunos pesquisados dizem se sentir muito bem na sala de aula e também 

acrescentam dizendo que são bem acolhidos pela professora. Por isso percebe-se a 

importância do acolhimento e de uma boa recepção dos alunos pelos seus 

educadores. 

 
Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos da EJA não é 
tarefa simples, pois envolvem lidar com emoções, motivações, 
valores e atitudes, responsabilidades e compromissos. O 
acolhimento ao aluno envolve tanto a valorização dos seus 
conhecimentos e da forma de expressão de cada um como seu 
processo de socialização, levando em conta, nas situações de ensino 
e aprendizagem, dúvidas e inquietações, realidades socioculturais, 
jornada de trabalho e condições emocionais decorrentes da exclusão 
escolar (BRASIL, PCN, 2002, p. 88). 
 

Sendo assim, precisam sentir-se inseridos na sociedade e na escola, tendo 

seus conhecimentos prévios valorizados. 

 

9. Você já sabe ler?  
 

 SIM (  )   NÃO (  ) 

Aluno 1 SIM 

Aluno 2 SIM 

Aluno 3 SIM 

Aluno 4 SIM 

Aluno 5 SIM 

Aluno 6 SIM 

 

Percebe-se que todos já sabem ler, Isso significa que apesar das dificuldades 

todos os alunos já aprenderam a ler e ainda complementaram dizendo que tem 

interesse em aprender mais. 

10. Por que você acha importante aprender a ler e escrever? 
 

Aluno 1 Ler e escrever é muito importante, por que muitas das vezes quero 
saber das coisas e se não souber ler tenho que me informar por 
outras pessoas. 

Aluno 2 Por que facilita muitas coisas na vida da gente. 

Aluno 3 Por que é muito bom, ajuda em muitas coisas. 

Aluno 4 Por que eu vou conversar melhor, a gente se comunica melhor. 

Aluno 5 Por que ler e escrever é muito bom, e hoje em dia se não souber ler 
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e escrever tudo se torna difícil. 

Aluno 6 É importante por que a gente não fica dependendo para sempre dos 
outros. 

 

Diante das respostas desses alunos fica evidente que é muito importante 

saber ler e escrever, pois a leitura e a escrita é um ato que está presente no nosso 

cotidiano e sempre estará. 

 
[...] O aluno mesmo quando não sabe ler nem escrever, de alguma 
maneira faz uso da escrita quando se relaciona com outros atores 
sociais, seja pedindo que outra leia para ele uma carta ou bula de 
remédio, seja tentando chegar a algum bairro da cidade, o qual ele 
ainda não conheça ou mesmo relatando um fato ou um 
acontecimento a alguém (KAULE, 2013, p. 19). 

 
Portanto é muito importante os jovens e adultos aprenderem a ler e escrever 

que é o modo fundamental para se escolarizar. 

 

11. Qual a disciplina que você acha mais difícil na EJA? 

 

Aluno 1 Português 

Aluno 2 Português 

Aluno 3 Matemática 

Aluno 4 Matemática 

Aluno 5 Português 

Aluno 6 Português 

 

66,6% das respostas dos alunos não deixam dúvidas de que suas maiores 

dificuldades são nas disciplinas de Língua Portuguesa (leitura e escrita) e 33,3% 

matemática (resolução de contas) por não dominarem a leitura e escrita. 

12. Qual a disciplina que você acha mais fácil e mais gosta? 
 

Aluno 1 Matemática 

Aluno 2 Matemática 

Aluno 3 Português 

Aluno 4 Português 

Aluno 5 Matemática 

Aluno 6 Matemática 

 
66,6% responderam que gostam mais da matemática, pois, a mesma esta 

presente no nosso dia a dia constantemente e 33,3% disseram que gostam de 

português apesar de não dominarem bem a leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A modalidade de Ensino Educação de Jovens e Adultos passou por uma 

longa história de evolução, que perpassa desde o período colonial, momento em que 

os jesuítas exerciam a ação educativa, no Império com a chegada da família real ao 

Brasil, no qual o interesse relacionado à educação volta-se a criação de cursos 

superiores a fim de atender aos interesses da monarquia. Na República, o quadro 

educacional não sofreu mudanças notórias, o modelo de educação continuou 

privilegiando a elite. 

Com o advento das mudanças sociais, trabalhistas, econômicas e 

ideológicas, a atual legislação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) reconhece a 

necessidade de se considerar os alunos dessa Modalidade de Ensino enquanto 

sujeitos singulares, com experiências em diversos espaços sociais, culturais e 

religiosos. 

Sabemos que apenas a existência da lei não é suficiente para garantia das 

condições de acesso e a permanência na escola, aos jovens e adultos e que um dos 

desafios da garantia desse direito é a falta de um trabalho sério de Políticas Públicas 

de Estado, no que diz respeito às verbas, para investimentos em recursos materiais 

e humanos. 

É preciso assegurar para todos os sujeitos e a classe trabalhadora a 

igualdade no acesso e à permanência na escola, garantindo a consolidação deste 

direito público subjetivo, que seja capaz de superar a dualidade e o preconceito que, 

historicamente, acompanha a Educação de Jovens e adultos, no Brasil.  

Portanto, é necessário possibilitar, organizar e flexibilizar tempos e espaços, 

tecendo uma proposta diferenciada e específica, de acordo com esse público que se 

constitui de jovens e adultos, principalmente trabalhadores. 

Sabemos que a EJA tem potencial para contribuir para mudar a realidade de 

muitos jovens e adultos, e até mesmo os idosos, que por algum motivo não 

conseguiram concluir seus estudos na idade considerada adequada; mudando essa 

realidade através da educação, muitas pessoas recolocam-se no mercado de 

trabalho, melhorando sua situação financeira ou conquistando promoções, que até 

então não acreditavam que conseguiriam alcançar devido ao pouco estudo que 

possuíam. 
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APÊNDICE A 
FORMULÁRIO PARA OS ALUNOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Formulário Acadêmico 
1. Qual o motivo pelo qual seus estudos não foram concluídos na idade considerada 
certa?   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
2. Quais motivos levaram você a retornar a escola? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Você já havia iniciado a fazer a EJA antes? Em que ano? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Por que você desistiu? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
5. O que levou você a retornar seus estudos na EJA? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Você pretende continuar estudando e concluir o ensino médio? 

 
a) Quando concluir o ensino médio pretende entrar na universidade? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Que curso gostaria de fazer? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Pelo fato de ser aluno da EJA você acredita que, já sofreu algum tipo de 
preconceito? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Como você se sente na sala de aula sendo um  aluno (a) da EJA? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Você já sabe ler? 
-------------------------------------------------------------------- 
10. Por que você acha importante aprender a ler e escrever? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Marque X nas disciplinas que você acha difícil na EJA: 
(  ) Português 
(  ) Matemática 
(  ) Ciências 
(  ) Geografia 
(  ) História 
(  ) Outras 
12. Marque X nas disciplinas que você acha mais fácil e mais gosta: 
(  ) Português 
(  ) Matemática 
(  ) Ciências 
(  ) Geografia 
(  ) História 
(  ) Outras 
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APÊNDICE B 
FORMULÁRIO PESSOAL PARA OS ALUNOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Prezados alunos, sendo acadêmica do curso de Pedagogia da UNIR e 
elaborando uma monografia sobre os mitos e verdades dos alunos que retornam 
para a Educação de Jovens e Adultos e frequentam o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental de uma escola pública de Porto Velho. 

Venho solicitar vossa contribuição, respondendo as questões abaixo. 
 
Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente formulário. 

 
Acadêmica: VANESSA DOS SANTOS FERNANDES 

Porto Velho, 25 junho de 2015. 
 

1. Local de Nascimento: 

(  ) Porto Velho 

(  ) Outro ---------------------------------------------------- 

2. Idade: _____. 

3. Sexo (  ) Masc.  (  ) Fem. 

4. Estado civil: Solteiro (a) (  ) Casado (a)  (  ) Divorciado (a) (  ) Outros (  ) 

5. Você tem quantos filhos? 

---------------------------------------- 

6. Você trabalha? (   ) Sim    (   ) Não 

7.Qual a sua profissão? 

---------------------------------------- 

8. Qual a média de sua renda mensal: 

(  ) 1 salário mínimo 

(  )  entre 2 e 5 salários mínimos 

(  )  entre 5 e 10 salários mínimos 

(  )  mais de 10 salários  mínimos 

9. Seu pai sabe ler e escrever? (  )  Sim       (  ) Não 

Até que ano ele estudou?  _______________________ 

10.  Sua mãe sabe ler e escrever?   (  )Sim          (  ) Não 

Até que ano ela estudou? _______________________ 
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ANEXO  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
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Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos 

autorais.  
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O RETORNO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
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