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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
 
 
 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar e descrever a trajetória da educação de jovens e adultos no 

Brasil, do seu surgimento até os dias atuais, analisando as ações do poder público para com esta modalidade de 

ensino.  A Educação de jovens e adultos no seu contexto visa à formação e qualificação profissional, o 

desenvolvimento comunitário, a formação política e varias outras questões de interesse publico. Iremos então, 

analisar e apresentar algumas concepções sobre Educação de Jovens e Adultos - EJA nos dias atuais e a 

transformação pela qual passam indivíduos jovens e adultos, inseridos como sujeitos maduros em uma sociedade 

alfabetizada, pois, o analfabetismo limita a pessoa em sua comunicação com o mundo e profissionalmente. Um 

cidadão alfabetizado e educado tem melhores condições para um melhor exercício de sua cidadania, e adquire 

ferramentas necessárias para defenderem os demais direitos e deles usufruir. 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; EJA, Escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste artigo é analisar por meio de embasamento teórico 

específico a Educação de Jovens e adultos (EJA). Para isso neste trabalho foi 

utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, com o uso de livros e de sites 

especializados no tema do trabalho. 

A EJA é uma modalidade de ensino voltada para a reinserção do jovem e do 

adulto na sala de aula. 

Os alunos da EJA são jovens e adultos geralmente excluídos do processo de 

escolarização na infância e matriculam-se em programas de alfabetização. No geral, 

estes alunos estão a procura de sua alfabetização independência de autonomia de 

conhecimento para aplica-las em seu trabalho, ou na procura de um emprego 

melhor, na comunicação com as outras pessoas e familiares, em transações 

bancárias, para se comunicar através de cartas ou meios eletrônicos, entre outras 

tarefas e relações do seu dia a dia.  

A educação de jovens e adultos, de acordo com o artigo 37 da Lei 9.394/96 

se destina a todos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria, garantindo que os sistemas 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; e o Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. 

O MEC criou o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com a finalidade de 

garantir a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Este programa, segundo o MEC 

(2003), é a porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da 

escolaridade. 

A Constituição Federal de 1988 menciona em seu artigo 208 que é seu dever 

como Estado diante à educação será efetivado mediante a garantia do ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. 

 

2. CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO 



 

 

 O termo alfabetização se refere ao processo pelo qual uma pessoa pode 

aprender a ler, escrever e se comunicar com o resto dos seres humanos a um nível 

mais profundo de conhecimento. A alfabetização é muito importante para que uma 

pessoa possa desenvolver ao máximo suas capacidades e isto não quer dizer que 

uma pessoa analfabeta não possa levar adiante sua vida, sim é verdade que lhe 

custará bem mais conseguir um bom trabalho e expressar por escrito suas ideias. 

 Segundo FREIRE (1989), alfabetização é mais que o simples domínio 

mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas 

técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escreve o que se entende. 

(...) Implica uma auto formação da qual se pode resultar uma postura atuante do 

homem sobre seu contexto. Para isso a alfabetização não pode se fazer de cima 

para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de 

dentro para fora pelo próprio analfabeto, apenas ajustado pelo educador. Isto faz 

com que o papel do educador seja fundamentalmente diálogos com o analfabeto 

sobre situações concretas, oferecendo-lhes os meios com que os quais possa se 

alfabetizar.  

 A alfabetização é a união da escrita e a leitura. Ler e escrever são atividades 

complexas, mas fundamentais na vida das pessoas.  

 Até o ano de 1.940, eram considerados alfabetizados os cidadãos que 

declaravam saber ler e escrever, e que assinassem o seu próprio nome, para que 

pudessem comprovar. A partir de 1.950 e até o último censo realizado no ano de 

2.000, passaram a considerar alfabetizados os que declaravam não mais ler e 

escrever, mas sim ler e escrever um texto simples. A partir da década de 1990, o 

conceito de alfabetização passou a ser vinculado a outro fenômeno: o letramento, 

sendo que, no Brasil, o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas 

aparece associada a ela. 

 Segundo Soares (1998), “alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas 

não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a 

ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 

indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado”. 

 A palavra letramento vem do inglês literacy, que quer dizer estado ou 

condição daquele que é literate - que possui a habilidade de ler e escrever. Letrado 

é, então, aquele que além de saber ler e escrever faz uso competente da leitura e da 



 

 

escrita. Letramento é utilizado para designar o resultado da ação de ensinar e 

aprender as práticas sociais de leitura e escrita. 

 O conceito de alfabetização se refere à habilidade de ler e escrever, essas 

são ações que o sujeito desenvolve sobre a linguagem escrita. Ao escrever, 

primeiramente o autor se volta para o próprio pensamento, organizando-o 

mentalmente, sistematizando-o. Para concretizar a função da escrita o pensamento 

tem que sair, ir para fora do sujeito. Isto não significa que o pensamento sempre 

precede a escrita, enquanto escrevemos pensamos. Por isto, a escrita é muito mais 

do que a representação gráfica de um código. (SCHWARTZ, 2010). 

 É considerado alfabetizado aquele que aprendeu o sistema convencional de 

uma escrita alfabética e ortográfica, ou seja, adquiriu a natureza linguística deste 

objeto, sendo, portanto, capaz de ler e escrever. Já o letrado é “não só aquele que 

sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a 

leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e 

escrita.” (SOARES, 1998). 

 Alfabetização é o processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é do 

conjunto de técnicas – procedimentos habilidades - necessárias para a prática de 

leitura e da escrita: as habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de 

decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita. Já 

Letramento é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito” (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007). 

 Segundo Ribeiro (2001), a alfabetização de adultos é uma prática de 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. 

 

3. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

No Brasil a EJA passou por várias etapas, não sendo recente no país, pois, verifica-

se sua existência desde o Brasil colônia, quando se falava em educação para a 

população não infantil. 

 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) 

 A partir da década de 30 a educação de adultos começou a ganhar o seu 

lugar na história do Brasil, devido às grandes transformações na sociedade 

brasileira. 

 A constituição de 1937 foi criada com o objetivo de favorecer o Estado, pois, o 

mesmo tira a sua responsabilidade; uma população sem educação (educação para 

poucos) torna a sociedade mais suscetível a aceitar tudo que lhe é imposto. 

 Na década de 40 o governo lançou a primeira campanha de Educação de 

adultos que propunha alfabetizar os analfabetos em três meses; dentre educadores, 

políticos e sociedade em geral, houve muitas críticas e também elogios a esta 

campanha, o que é nítido e que com esta campanha a EJA passou a ter uma 

estrutura mínima de atendimento. 

 Foi aprovado em 25 de agosto de 1945 o Decreto nº19. 513, onde a 

Educação de Adultos tornou-se oficial, data importante que deve ser trabalhada com 

os educandos e futuros alfabetizadores. 

 Em 1950 foi realizada a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA) que marcou o indicio de uma nova discussão sobre a 

educação de adultos. Seus organizadores diziam que só a ação alfabetizadora não 

seria o bastante. 

 Em 1967 o Governo Federal autorizou a criação do MOBRAL – Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (a partir de 1985, passa a se chamar Fundação Educar), 

tendo como principal objetivo: erradicar totalmente o analfabetismo, mas, 

principalmente, preparar mão-de-obra necessária aos seus fins aos interesses 

capitalistas do Estado. 

 Sobre o MOBRAL, Bello (1993) diz que o ele permite compreender bem esta 

fase ditatorial por que passou o país, onde a proposta de educação era toda 

baseada aos interesses políticos vigentes na época. Por ter de repassar o 

sentimento de bom comportamento para o povo e justificar os atos da ditadura, esta 

instituição estendeu seus braços a uma boa parte das populações carentes, através 

de seus diversos Programas”. 

 Promulgada em 1971, a LDB 5692/71 dizia respeito ao caráter supletivo da 

EJA, excluindo as demais modalidades, é necessário também salientar que não 



 

 

difere dos objetivos do MOBRAL quanto: a profissionalização para o mercado de 

trabalho e a visão da leitura e da escrita apenas como decodificação de signos. 

 Nas décadas de 80 e 90 a educação largou sua veia tradicionalista e os 

educadores passaram a buscar novas propostas de ensino. A década de 90 não foi 

muito benéfica, surgiram grandes empecilhos e o Governo não deu apoio á 

Educação de Adultos. Com a promulgação da Constituição de 1.988, o Estado 

amplia o seu dever com a Educação de Jovens e Adultos. Segundo o artigo 208 da 

Constituição de 1.988 “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante 

a garantia de: ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. 

 E foi na década de 90 a Educação de Jovens e Adultos consegue estabelecer 

uma nova política, onde ganha novos métodos para trabalhar com criatividade, a fim 

de fazer com que jovens e adultos que tiveram uma vaga passagem pelas escolas, 

tenham uma nova oportunidade de inserir-se na educação e, assim permanecendo, 

venham a ganhar cultura, conhecimento e incluírem-se no mercado de trabalho. 

 Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB nº 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seus artigos 37 e 38 contempla 

as várias modalidades de educação de jovens e adultos e uma melhor adequação 

as novas exigências sociais.  

 A Resolução CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000 - Estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos e o Parecer 

CEB nº:11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Em janeiro de 2003, o MEC anunciou que a alfabetização de jovens e adultos 

seria uma prioridade do Governo Federal. Para cumprir a meta de erradicar o 

analfabetismo foi lançado o programa Brasil Alfabetizado. 

 

4. POPULACAO ATENDIDA PELO EJA 

 

 No ensino de EJA do Brasil, a maioria dos alunos frequentes são jovens com 

idades entre 15 e 18 anos de idade. Geralmete são jovens infratores ou aqueles que 

precisaram largar os estudos cedo para poder trabalhar, pessoas de periferia, idosos 

que depois de anos fora da sala de aula resolvem voltar ou nunca sequer entraram 

em uma escola. Essa variação e diferenciação de idades dos alunos em ensino 



 

 

regular dos alunos de EJA é considerada normal, já que os alunos do EJA começam 

na sua grande maioria do zero e não teriam condições de acompanhar os outros 

alunos. 

 Todos cidadãos com idade superior á 15 anos que não puderam cumprir o 

ensino fundamental em idade normal são convidados pelo governo à participarem 

deste Programa de Incentivo da Educação. 

 A Constituição Federal de 1988, garante em seu artigo 208 que o ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Em consonância, a 

LDBEN, Lei nº 9.394/96, afirma em seu 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”. 

 Os perfis do aluno da EJA da rede pública são na sua maioria trabalhadores 

proletariados, desempregados, dona de casa, jovens, idosos, Portadores de 

deficiências especiais. São alunos com suas diferenças culturais, etnia, religião, 

crenças. 

 Podemos observar que há hoje uma grande procura pela Educação de 

Jovens e Adultos por parte das mulheres e por pessoas com deficiência. Mas, fica 

evidente que o maior procura pela EJA é de pessoas idosas. Na análise de Alves 

(2006), ao se tornarem adultas, as mulheres entrevistadas construíram estratégias 

para voltar à escola com o intuito de adquirir conhecimentos, redirecionar suas 

trajetórias e elevar a qualidade de vida. 

 

5. A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO NA INSERÇÃO SOCIAL DO 

INDIVÍDUO 

 

 A função principal das escolas é a boa formação do futuro cidadão, para que 

possam participar direta e indiretamente da vida e política e econômia da sociedade, 

no cumprimento de direitos e deveres, pois, irão sempre se deparar com a 

necessidade de ler e escrever, devido à evolução, tecnologia e a burocratização de 

tirar documentos, abrir contas em bancos, entre outros. Nessa realidade, a leitura e 

a escrita são fundamentais para todos, sem exceção, mesmo sabendo disso, 

continua sendo enorme o número de brasileiros de 15 anos ou mais que não a 

domina. 



 

 

 Para mudar essa realidade, é necessário o esforço de todos, cidadãos, 

sociedade, escola, principalmente do governo, na implantação de políticas públicas 

sociais que promovam uma educação de qualidade, principalmente às classes mais 

pobres da sociedade, devido essa ser uma das principais causas do analfabetismo. 

 O cidadão alfabetizado se torna livre, tem a autonomia de sua própria vida, 

poder ir e vir, buscar sempre pelo melhor, tornar-se sujeito de sua própria história, 

atualizando-se tecnologicamente e, assim, podendo inserir-se no mercado de 

trabalho e evoluir cada vez mais como cidadão. 

 Através de pesquisas e estudos, notamos que a maioria das pessoas que 

procuram a EJA, estão à procura da sua melhoria pessoal e profissional.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

  Após pesquisas e análises podemos concluir que alfabetização na vida de 

qualquer pessoa tem um enorme peso e valor, pois, através da educação formal e 

convivendo com varias pessoas de diferentes tipos de cultura, elas irão se tornar 

pessoas capazes de enfrentar o mundo, elevar sua autoestima e serem vistos como 

cidadãos participativos e operantes da sociedade.  

 A educação é um direito social garantido a todo cidadão brasileiro, conforme 

está escrito no artigo 6º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 

 A EJA é o caminho ideal para ajudar a todos aqueles que por algum motivo 

não conseguiram começar e nem terminar os estudos na idade certa, e que assim 

concluindo essa etapa em suas vidas, esses cidadãos só tem a ganhar, pois terão o 

seu merecido lugar junto à sociedade, um bom emprego e uma vida digna. 

 O professor deve ser e estar preparado para adaptar-se às necessidades de 

seus alunos, visando proporcionar a recuperação de um tempo de escolaridade 

perdido no passado, devendo primeiramente criar instrumentos para o levantamento 

de dados para saber o perfil desse aluno da EJA com relação à faixa etária, 

escolarização. Nos dias atuais ainda é assustador o número de analfabetos no 

Brasil, entre eles uma grande parte é de jovens entre 15 e 17 anos, que por vários 

motivos acabam desistindo de estudar, sabe-se que muitos desses jovens precisam 

trabalhar para ajudar em casa, algumas meninas por engravidarem muito jovens. 
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