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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo, o estudo, nas últimas décadas, acerca das ações 

afirmativas, em especial sobre as políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos – EJA 

no Brasil, atentando-se, para tanto, ao universo de produção teórica de progressão de direitos, 

com o principal foco na compreensão da garantia do direito à educação dos jovens e adultos, 

que tiveram este direito negado ao longo dos anos. Com o escopo de estabelecer liame entre o 

direto à educação e direito da personalidade e possibilitar a interação com os conhecimentos 

produzidos sobre o objeto da pesquisa, foi-se realizado um estudo, por meio de revisão 

bibliográfica, sobre o desenvolvimento do direito à educação no Brasil, tendo como referência 

a Constituição Federal promulgada em 1988, assim como outros documentos legislativos de 

caráter infraconstitucional. Tendo como intenção primeira acompanhar a ampliação do direito 

à educação no Paraná, fez-se necessário voltar para os estudos teóricos e históricos mais 

abrangentes, contemplando o enfoque de vários autores clássicos que versam sobre a ampliação 

e categorização dos direitos concomitante ao desenvolvimento da cidadania, bem como 

documentos de cunho nacional e internacional, que contribuíram para solidificar a análise sobre 

a Educação de Jovens e Adultos. Com base na coleta e organização documental, surge uma 

situação real e ambígua, por um lado, possibilitaram visualizar os avanços das políticas públicas 

educacionais, especificamente da Educação de Jovens e Adultos - EJA e, por outro, revelaram-

se ainda muito aquém da universalização do direito à educação. As séries históricas propostas 

e apresentadas nesta investigação, nos âmbitos do Brasil e do Estado do Paraná evidenciaram-

se duas realidades: denunciaram uma história de exclusão de milhões de sujeitos que foram 

preteridos de usufruir o direito de fazerem parte do sistema educacional; e revelaram uma queda 

significativa do analfabetismo na população de 15 anos ou mais. Todavia, ainda que exista uma 

política pública voltada para a consecução desta realidade, há no Brasil, aproximadamente 12 

milhões de pessoas excluídas do acesso às letras e a outros bens sociais, na qual o Brasil tem o 

compromisso de incluí-las no universo da cidadania, com base no compromissos políticos 

previstos e discutidos nas várias Declarações e Fóruns Mundiais dos quais é signatário. Por fim, 

o processo de efetivação do direito à educação de jovens e adultos, destaca-se pela atuação dos 

movimentos em defesa da consolidação da EJA como política pública de Estado, fundamentada 

na educação popular numa perspectiva de emancipação humana. 

 

Palavras-Chaves: Educação de Jovens e Adultos; Políticas Públicas; Direito à Educação. 

  



 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo de estudiar, en las últimas décadas, acerca de las 

acciones afirmativas, en especial sobre las políticas públicas para la Educación de Jóvenes y 

Adultos - EJA en Brasil, atentándose, para tanto, al universo de producción teórica de 

progresión de derechos, con el principal foco en la comprensión de la garantía del derecho a la 

educación de los jóvenes y adultos, que han tenido este derecho negado a lo largo de los años. 

Con el alcance de establecer un vínculo entre el directo a la educación y el derecho de la 

personalidad y posibilitar la interacción con los conocimientos producidos sobre el objeto de la 

investigación, se realizó un estudio, por medio de revisión bibliográfica, sobre el desarrollo del 

derecho a la educación en el país Brasil, teniendo como referencia la Constitución Federal 

promulgada en 1988, así como otros documentos legislativos de carácter infraconstitucional. 

Con la intención primera de acompañar la ampliación del derecho a la educación en Paraná, se 

hizo necesario volver a los estudios teóricos e históricos más amplios, contemplando el enfoque 

de varios autores clásicos que versan sobre la ampliación y categorización de los derechos 

concomitante al desarrollo de la ciudadanía, así como documentos de cuño nacional e 

internacional, que contribuyeron a solidificar el análisis sobre la Educación de Jóvenes y 

Adultos. Con base en la recolección y organización documental, surge una situación real y 

ambigua, por un lado, posibilitar visualizar los avances de las políticas públicas educativas, 

específicamente de la Educación de Jóvenes y Adultos - EJA y, por otro, se revelaron todavía 

muy por debajo de la universalización del derecho a la educación. Las series históricas 

propuestas y presentadas en esta investigación, en los ámbitos de Brasil y del Estado de Paraná 

se evidenciaron dos realidades: denunciaron una historia de exclusión de millones de sujetos 

que fueron preteridos de usufructuar el derecho de formar parte del sistema educativo; y 

revelaron una caída significativa del analfabetismo en la población de 15 años o más. Sin 

embargo, aunque exista una política pública orientada hacia la consecución de esta realidad, 

hay en Brasil, aproximadamente 12 millones de personas excluidas del acceso a las letras ya 

otros bienes sociales, en la que Brasil tiene el compromiso de incluirlas en el universo de la 

ciudadanía sobre la base de los compromisos políticos previstos y discutidos en las diversas 

Declaraciones y Foros Mundiales de los cuales es signatario. Por último, el proceso de 

efectividad del derecho a la educación de jóvenes y adultos, se destaca por la actuación de los 

movimientos en defensa de la consolidación de la EJA como política pública de Estado, 

fundamentada en la educación popular en una perspectiva de emancipación humana. 

 

Palavras-Chaves: Educación de Jóvenes y Adultos; Políticas Públicas; Derecho a la 

Educación. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo desta dissertação é a política pública para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) implementada pelo Ministério da Educação (MEC), as ações, as estratégias e os 

programas desenvolvidos para o atendimento dos jovens e adultos analfabetos e egressos dos 

processos primários de escolarização. Para tanto, discute-se quais as ações desenvolvidas na 

área da educação, nos últimos anos, as concepções políticos-ideológicos que os embasavam, 

bem como sua vinculação com as políticas educacionais executadas em nível nacional. Analisa-

se, ainda, que função de relevância do EJA no estado do Paraná frente à política educacional 

do estado, merecendo destaque o número de matrículas e as pessoas atendidas em determinado 

período.  

Outro escopo do presente trabalho é executar a análise das funções exercidas pela 

referida política educacional a partir da reorganização das formas e as estratégias para 

atendimento de jovens e adultos, que buscaram iniciar ou retornar a processos de escolarização 

e que resultaram na ampliação do número de educandos nessa modalidade. 

A reflexão crítica construída abordou acerca da atuação do governo na oferta de 

educação para essa parcela da população, bem como do caráter e dos mecanismos em que esta 

oferta se concretizou, ganhou importância dada a amplitude, a intensidade e o apelo social em 

que a EJA se insere. Destaca-se que o número de pessoas atendidas pela EJA, por meio de 

exames supletivos ou cursos, tem sido apresentado como estratégia de viabilização da 

universalização do acesso à escola e à reparação de uma dívida para com aqueles que foram 

excluídos do processo educacional. O entendimento desse processo social, que atingiu milhares 

de jovens e adultos brasileiros, exige um olhar crítico no desvelamento das reformas 

educacionais promovidas nas últimas décadas e seus objetivos, bem como o levantamento e o 

resgate de fatos, dos dados estatísticos, da legislação e dos resultados que marcaram a EJA 

durante nesse período, bem como revelar suas intenções e contradições. 

A análise da reorganização que passou a EJA no Paraná, por meio da descrição das 

ações, das estratégias, da análise de dados estatísticos, da legislação produzida em nível estadual 

e das orientações e cobranças emanadas da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

permite evidenciar as funções exercidas pela Educação de Jovens e Adultos no contexto 

educacional e na sociedade capitalista no período objeto do presente trabalho. 

A pesquisa fundamenta-se em análise documental que visa identificar e apreender, nos 

documentos selecionados, as informações e os elementos que podem contribuir para o 
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esclarecimento das questões e do problema investigado. As fontes primárias utilizadas são: 

documentos legais e orientadores que regulamentam a EJA no Brasil e no Paraná; documentos 

relacionados com a EJA no Paraná, tais como o Plano de Ação da SEED, o documento base 

para implantação dos CES - Polos, as resoluções secretariais, os ofícios e instruções normativas 

da SEED/DEJA e as deliberações do Conselho Estadual de Educação, os relatórios e os textos 

produzidos e divulgados pelas agências internacionais, pertinentes à temática abordada. Além 

das fontes citadas, valeu-se de estudo bibliográfico e de pesquisas já produzidas acerca da 

temática, em que se destacam teses e dissertações realizadas no final da década de 1990 e início 

do século XXI.  

A problemática desta pesquisa delimitou-se em indagar qual a funcionalidade e os 

resultados da política educacional para a Educação de Jovens e Adultos - EJA, concretizada nas 

ações, nas estratégias e nos programas desenvolvidos para o atendimento aos jovens e adultos 

analfabetos ou aos indivíduos que não tiveram acesso as instituições escolares no tempo certo, 

por meio de políticas públicas para garantir a efetivação do direito à educação, enquanto direito 

da personalidade.  

Como conceitos básicos para esta pesquisa, partiu-se da definição de educação tal como 

aparece na LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, ou seja, como atividade 

que abrange os processos formativos que se desenvolvem na família, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e culturais e nas instituições da 

sociedade civil. Também da mesma fonte, utilizou-se da definição de Educação de Jovens e 

Adultos como a modalidade da Educação Básica destinada ao atendimento das pessoas que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio. 

Ressalta-se, contudo, que o recorte realizado nesta pesquisa restringe as reflexões e às 

análises aos processos de escolarização e certificação no atendimento a jovens e adultos 

implementados pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

Pelas características próprias dos educandos que atende, a modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos assume processos e propostas pedagógicas próprias e diferenciadas, que 

devem valorizar experiências e conhecimentos adquiridos por meios formais e informais, 

possuindo uma organização temporal própria para obtenção de certificação. Além disso, como 

a legislação em vigor dá aos sistemas estaduais a prerrogativa de estabelecer as normas para a 

organização dos cursos e de exames, é possível verificar, diferentes formas de oferta dessa 

modalidade de ensino, desde a carga horária mínima exigida para os cursos e a diversidade de 

propostas pedagógicas, até os processos de obtenção de certificação. 
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A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade da Educação Básica, que 

atende a alunos a partir dos 15 anos de idade para o Ensino Fundamental e dos 18 anos para o 

Ensino Médio. O público da EJA, composto por adolescentes e adultos, resultará na inserção 

destas pessoas ao mercado de trabalho, como bem exemplifica o Parecer nº 11/2000 do 

Conselho Nacional de Educação – CNE. 

Cabe aos sistemas de ensino assegurar a oferta adequada e específica aos educandos da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, visto que não tiveram acesso à escolarização no 

momento da escolaridade universal obrigatória ou oportunidades educacionais apropriadas. 

Para atender a esse público, surge a necessidade de políticas públicas adequadas, com 

metodologia apropriada para oferecer uma oportunidade escolar diferenciada, uma vez que as 

metodologias do ensino regular fracamente adaptadas e aplicadas na EJA, acabam por resultar 

na evasão deste educandos, já que os parâmetros educacionais utilizados para avaliar, planejar 

e discutir a EJA são os mesmos utilizados para os alunos-criança do ensino regular.  

A perspectiva que suscitou esta pesquisa restou baseada no pressuposto de quais são as 

políticas públicas para educação de Jovens e Adultos, já que esta modalidade de educação se 

tornou uma forma de educação básica, como bem menciona a LDB – Lei nº 9394/1996, com a 

finalidade de promover a formação do indivíduo que não teve acesso a escola na idade certa, 

de forma que este educando possa exercer a cidadania, por meio de critérios necessários para 

seu crescimento pessoal e profissional, como prevê o Parecer nº 11/2000 do CNE. Frisa-se, 

ainda, o dever das instituições formadoras em propiciar uma profissionalização e uma 

qualificação de docentes dentro de um projeto pedagógico em que as diretrizes considerem os 

perfis dos destinatários da EJA1. 

Cada instituição escolar deve levar em conta a heterogeneidade dos educandos, bem 

como seus interesses divergentes decorrentes das diferenças de idades, de trajetórias/histórias 

de vida, de colocações sociais, bem como cuidar para não padronizar a proposta escolar, 

contemplando pontualmente cada diversidade e as múltiplas experiências de trabalho, de vida 

e de situação social de cada cidadão inserido no programa, compreendidos pelas práticas 

culturais e pelos valores já constituídos, como bem expõe o Parecer nº 11/2000 do CNE. 

Não respeitar o perfil distinto destes estudantes e tratar pedagogicamente os mesmos 

conteúdos como se tais alunos fossem crianças ou adolescentes seria contrariar mais do que um 

imperativo legal e sim um imperativo ético, visto que garantir um projeto pedagógico adequado 

                                                           
1 BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB 11/2000, de 10 de maio de 2000. Diretrizes curriculares 

nacionais para educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, 2000, p. 28. 
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à realidade de público da EJA é um dos pilares para a construção da identidade do aluno da 

EJA, identidade como a identificação do indivíduo no contexto social, dentro do Estado 

democrático de Direito, a identidade como um estado de equilíbrio-dinâmico que se constitui 

gradativa e continuamente, enquanto desenvolve um papel social. A EJA é constantemente 

lembrada por sua função reparadora, como bem expõe o art. 37 da LDB que conceitua a EJA 

como uma política educacional destinada àqueles que não tiveram ou não continuaram com os 

estudos na idade adequada.  

O primeiro capítulo tratou-se da Educação como Direito fundamental no Estado 

Democrático de Direito, com a finalidade de compreender os fundamentos sócio filosóficos, 

para, posteriormente, entender o desafio da eficácia do Direito Fundamental à educação escolar, 

bem como identificar a crônica situação de exclusão social no que concerne à concretização 

desse direito. Para tanto, fará uma abordagem a partir de estudiosos das ciências antropológicas, 

sociológicas, filosóficas, com ênfase na personalidade, na construção de uma sociedade justa e 

solidária, já que à educação tem status de Direito Fundamental Social na Constituição. 

No segundo capitulo fez-se uma análise das políticas públicas para Educação de Jovens 

e Adultos – EJA no Brasil com base na sua trajetória, já que os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a EJA tem o papel de garantir uma educação voltada 

aos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental na idade prevista, como um reconhecimento 

de fracasso decorrente de uma sociedade que foi incapaz de garantir escola básica para todos 

na idade adequada, inserindo, desta forma, a modalidade de educação de jovens e adultos no 

mesmo patamar da educação de crianças e adolescentes. 

No terceiro e último capítulo, realizou-se uma abordagem da educação, com base no 

Projeto Liberal Positivista e no Projeto Histórico- Crítico, com referência ao desenvolvimento 

integral do ser humano, cidadania e trabalho, já que devido à crescente industrialização e 

qualificação tecnológica, presentes nos processos da sociedade global, exigem do grande 

contingente brasileiro da classe popular, uma formação educacional básica que o capacite a um 

domínio mínimo sobre a cultura formal. Que mesmo a partir da luta de personalidades como 

Paulo Freire abordou, os avanços nesta área tardam a serem universalizados de forma integrada 

à realidade social dos educandos, dificultando, desta forma, suas possibilidades de inclusão e 

interatividade sócio histórica qualitativa. Amparados nesta percepção e visando propor uma 

reflexão abrangente sobre a contribuição das propostas metodológicas desenvolvidas pelos 

educadores da Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental, para a efetiva 
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qualificação das experiências de cidadania, em sala de aula, este processo investigativo se 

apresenta, a partir de agora, em três etapas essenciais. 

Abrangeu-se, ainda, por fim, a concepção da formação dos trabalhadores da Educação 

de Jovens e Adultos, levando em consideração à evasão e à permanência dos educandos na 

escola, bem como a qualidade de ensino ofertada pelas instituições e a relação entre os 

programas de ensino para EJA e o mercado de trabalho, haja vista a modificação do perfil do 

estudante participante do EJA que retorna ao banco escolar por exigência do mercado de 

trabalho que procura um profissional com maior conhecimento, muitas vezes, tecnicista. 

Mediante tal cenário, o persente trabalho, apresenta como proposição, o desenho de uma 

política pública para Educação de Jovens e Adultos – EJA de forma profissionalizante, 

especificamente para o público pertencente à EJA Fase 1 e Fase II2, que terá o condão de 

trabalhar tanto o viés instrucional como profissional, no modelo parecido com o já conhecido 

PROEJA (modelo de EJA existente para alunos de Ensino Médio).  

Verificou-se mediante a pesquisa que os indivíduos buscam a EJA, com a finalidade de 

conseguir seu diploma, visando ingressar no mercado de trabalho, mas apenas o diploma de 

escolaridade, não garante um emprego. 

 

  

                                                           
2 EJA – Educação de Jovens e Adultos Fase I, corresponde do 1º ao 5º ano do Ensino Regular, séries iniciais do 

Ensino Fundamental e Fase II, corresponde do 6º ao 9º ano do Ensino Regular, séries finais do Ensino 

Fundamental. 
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1 EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE E O ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO 

 

Compreender os fundamentos sócio filosóficos, para se entender o desafio da eficácia 

do Direito à educação, bem como identificar a crônica situação de exclusão social no que 

concerne à concretização desse direito, através das contribuições de estudiosos da 

Antropologia, da Sociologia e da Filosofia, não é tarefa fácil, mas essencial. Para tanto, inicia-

se a análise do texto constitucional brasileiro, que consagra a educação como direito 

fundamental social, sendo dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, para 

a concretização de três finalidades: o desenvolvimento integral do indivíduo como pessoa; o 

exercício consciente de sua cidadania; e, a capacitação deste indivíduo para o mercado de 

trabalho, pilares estes imprescindíveis para a construção de uma sociedade justa e solidária. 

O homem é uma peça única, moldado à natureza do binômio impessoal e imutável, e 

explicado pela ausência de modificação de sua essência por meras circunstâncias de tempo e 

lugar, de sua interação com outras pessoas, em diferentes tempos e lugares, uma vez que o 

homem é resultado da cultura e das interpretações que desafiam a Antropologia. Ou seja, a 

cultura e a variabilidade cultural devem ser levadas em conta no momento da oferta da 

educação, e não devem ser concebidas como capricho ou preconceito, mas harmonizadas ao 

princípio antropológico da Unidade Básica da Humanidade, que confere o choque entre o 

universalismo e o localismo, uma vez que esta educação deve ser ofertada com base nas 

realidades universais, inerentes às diversas etapas do processo de desenvolvimento humano, 

levando em consideração as peculiaridades locais, pois desta forma a educação se tornará 

compreensível e interessante para o educando, ocorrendo a concretização da chamada 

aprendizagem significativa. 

Com relação às questões inerentes aos seres humanos, não se pode ignorar suas 

transversalidades multiculturais, sob pena de não se lhes alcançar a essência, e nesta vertente 

analítica, não se pode esperar êxito na ação educativa que trata os educandos de maneira 

estereotipada, sob pena de conduzir ao equívoco e de perder a referência de homem por 

completo. A universalidade está relacionada à prestação do direito social subjetivo à educação, 

que iguala os sujeitos educandos desse processo, mas transversalmente os individualizam, por 

força das perspectivas locais, que merecem e devem ser consideradas, por ser um dever 

constitucional de educar.  
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Para Foucault, o sujeito surge envolto por relações de poder, fabricado no interior dos 

espaços institucionais fechados, por meio da violência simbólica que significa uma espécie de 

coação e imposição, quer seja econômica, social ou simbólica, e capaz de reproduzir as crenças 

socializantes, indutoras de posicionamento social do indivíduo, no contexto do espaço social, a 

partir de padrões ditados pelo discurso dominante, que enfatiza os valores cultuados pela elite 

e os hábitos reproduzidos, criando uma referência à classe dominante e, consequentemente, 

uma imposição aos dominados, como uma realidade de todos. A escola pública e gratuita 

resolveria o problema do acesso à educação, propiciando igualdade de oportunidades a todos, 

o que implicaria ascensão social, como resultado do esforço e mérito pessoal, no mundo 

capitalista, pela meritocracia, pelo esforço, pela dedicação e pela competência, os indivíduos 

teriam “igualdade” de condições, no sistema de ensino. 

Pela ótica naturalista o Direito à Educação é um direito da personalidade, inato, inerente 

à condição humana, essencial para o desenvolvimento da pessoa, pois a ausência de uma 

formação adequada, na idade certa, é capaz de acarretar graves consequências para o indivíduo. 

Já os jus positivistas defendem que o direito da personalidade, só podem ser reconhecidos 

mediante a positivação feita pelo Estado, todavia sua positivação não retira seu caráter 

naturalista, pelo contrário ao conferir a proteção aos direitos da personalidade no ordenamento 

jurídico, o que fazem é ratificar a validade de um direito natural.  Como CORTINO JUNIOR 

defende: 

A tipificação dos direitos da personalidade deve ser entendida e 

operacionalizada em conjunto com a proteção de um direito geral de 

personalidade (um e outro se completam). Onde não houver previsão 

tipificada, o operador do direito leva em consideração a proteção genérica3. 

Na esteira dos direitos da personalidade, o direito à educação é visto como uma condição 

básica para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, razão pela qual o legislador 

pátrio não poderia deixar de o contemplar à luz dos direitos fundamentais.  

Os direitos de personalidade, foram devidamente reconhecidos pelo direito diante de 

fatos históricos que revelaram, ao longo do tempo, a importância do ser humano e justificaram 

a sua proteção pelo direito privado e mediante esta nova perspectiva de respeito à dignidade da 

pessoa humana, que nas últimas de décadas do século XX se construiu a dogmática dos direitos 

da personalidade, tendo como base o artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 19884. 

                                                           
3 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados Direitos da Personalidade. In: 

FACHIN, Edson Luiz (coord.). Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 47. 
4 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VII. Campinas: Bookseller, 2000. p. 31. 
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1.1 EDUCAÇÃO E O DIREITO DA PERSONALIDADE 

 

O reconhecimento dos direitos da personalidade como categoria subjetiva de direito, é 

recente, embora já existisse, na Antiguidade, uma forma de tutela deste direito, mas somente por 

meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que houve a defesa dos direitos 

individuais, a valorização da pessoa humana e da liberdade do cidadão, como resposta às agressões 

causadas à dignidade humana na segunda guerra mundial, de forma que os direitos da personalidade 

se tornaram juridicamente importantes para o mundo e passaram a ser protegidos na Assembleia 

Geral da ONU de 1948, na Convenção Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações 

Unidas5. 

Os direitos de personalidade foram devidamente reconhecidos pelo Direito diante de fatos 

históricos que revelaram, ao longo do tempo, a importância do ser humano e justificaram a sua 

proteção pelo direito privado que abrangeu de forma de forma genérica os seus princípios em dois 

níveis: a) constitucional, por meio da Constituição Federal; e, b) infraconstitucional, por meio do 

Código Civil Brasileiro, momento em que o direito da personalidade ganha especificações. Como 

forma de exemplificar essa divisão dos direitos da personalidade, toma-se, como exemplo, o artigo 

5º da Constituição Federal que elenca os direitos e deveres individuais e coletivos, com base na 

dignidade da pessoa humana, quais são os princípios que devem de ser atendidos pelos ordenamento 

jurídico brasileiro e que norteiam os direitos de personalidade dispostos, expressamente, no capítulo 

II do Código Civil brasileiro6. 

O artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, define que a dignidade da pessoa humana, 

é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com as palavras de José 

Afonso da Silva, em “um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais 

do homem, desde o direito à vida”.7 O que se consegue constatar e perceber, da leitura desta 

expressão, é que tal princípio garante, não apenas os direitos fundamentais e sociais a todos os 

indivíduos, mas também protege a personalidade, a vida privada e os demais valores que 

consistem na base da existência humana.  

Pontes de Miranda afirma que “Com a teoria dos direitos de personalidade, começou, 

para o mundo, nova manhã do direito.” e os conceitua como sendo todos os direitos necessários 

à realização da personalidade e à sua inserção nas relações jurídicas8. 

                                                           
5 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 118. 
6 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 27. 
7 RIOS, Roger Raupp; LIMA, José Reinaldo de. Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007, p. 109. 
8 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VII. Campinas: Bookseller, 2000. p. 30. 
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O Código Civil de 2002 dedica todo um capítulo aos direitos da personalidade, em todos 

os seus aspectos, no capítulo II, artigos 11 à 21, os direitos da personalidade sempre existiram, 

mas só ganharam tutela do Estado, após os fatos históricos que revelaram sua importância, 

como direitos inerentes ao homem, visto que os direitos da personalidade, são aqueles que 

protegem a dignidade humana9. 

Com base no artigo 11 do código civil brasileiro, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, salvo exceção dos casos previstos em lei. O artigo em questão 

estabelece três características dos direitos da personalidade: a intransmissibilidade, a 

irrenunciabilidade e a indisponibilidade10. 

Para Pontes de Miranda, “a razão para a irrenunciabilidade é a mesma da 

intransmissibilidade: ter ligação íntima com a personalidade e ser eficácia irradiada por essa. 

Se o direito é direito de personalidade, irrenunciável é.”, assim a pessoa não pode de abdicar, 

mesmo que para substituí-lo11. 

Além das características apontadas na letra da lei, existem outras características dos 

direitos da personalidades apontados pela doutrina: a) absolutos (por serem oponíveis erga 

omnes, por conterem em si um dever geral de abstração12), b) intransmissíveis, c) indisponíveis, 

d) irrenunciáveis, e) ilimitados, f) imprescritíveis, g) impenhoráveis, e, h) inexpropriáveis.  

Os direitos da personalidade pertencem, portanto, tanto ao direito privado quanto ao 

direito público, portanto são oblíquos, existem diversos direitos da personalidade e todas estas 

características se aplicam a tais direitos, e segundo a doutrina, por ser direito de personalidade, 

o direito ao nome não é diferente, mesmo no direito privado ou de direito público13.  

Sobre o referido assunto, Thereza Rachel Couto Correia, chama atenção para a 

importância de se distinguir o conceito de vida privada com o de intimidade, visto que se refere 

a vida privada como respeito ao modo de agir e ser de cada pessoa, tendo reservado o direito 

de não ter sua vida pessoal, em sua esfera íntima, invadida pelo Estado, ou seja, o Estado deve 

reconhecer o direito de cada um sobre seu próprio estilo de vida.14 

                                                           
9 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 241. 
10 CUNHA, Patrycia Prates da. O direito ao nome e as possibilidades de alteração do registro civil. Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, e aprovado, em 04/06/2014. 
11 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VII. Campinas: Bookseller, 2000, p. 32. 
12 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 120. 
13 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VII. Campinas: Bookseller, 2000, p. 109. 
14 CORREIA, Theresa Rachel Couto. Considerações iniciais sobre o conceito de direitos humanos. Pensar, 

Fortaleza, v. 10, nº 10, fev., 2005, p. 98. 
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A dignidade da pessoa humana é o princípio nuclear da ordem constitucional, sendo um 

dos maiores fundamentos do Estado Democrático de Direito, que se irradia a todos os princípios 

e direitos constitucionais e a todo ordenamento jurídico brasileiro, com status universal.15  

Com base em tal afirmação, Alexandre de Moraes define que: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 

e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos.16 

Para o filosofo Michel Foucault, a dignidade está ligada ao direito de desenvolvimento 

pleno do indivíduo e expõe: 

A dignidade humana consiste não apenas na garantia negativa de que a pessoa 

não será alvo de ofensas ou humilhações, mas também agrega a afirmação 

positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo. O 

pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por sua vez, de um lado, 

o reconhecimento da total autodisponibilidade, sem interferências ou 

impedimentos externos, das possíveis atuações próprias de cada homem; de 

outro, a autodeterminação que surge da livre projeção histórica da razão 

humana, antes de uma predeterminação dada pela natureza17. 

A República Federativa do Brasil, tem como base a constituição de uma sociedade livre 

e igualitária, corolário que encontra proteção desde a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, e que ganhou uma proteção universal, internacionalizada durante o Século 

XX, concretizada pela garantia dos direitos fundamentais, e pelo pressuposto do mais amplo e 

importante princípio do ordenamento jurídico brasileiro: a dignidade da pessoa humana.18 

A base essencial do Estado moderno deve ser a dignidade da pessoa humana, a qual 

deve ser garantida, mediante o reconhecimento de direitos capazes de promovê-la, já que 

sintetiza, em si, todos os direitos fundamentais. E a elevação da educação a um direito 

fundamental consubstanciou-se no reconhecimento de sua importância para a promoção da 

dignidade da pessoa humana, principalmente pela sua indispensabilidade para o exercício 

consciente da cidadania e capacitação para o mercado de trabalho. Todavia, não basta o 

reconhecimento e a positivação deste Direito, é imprescindível sua exigibilidade por qualquer 

                                                           
15 DIAS, Maria Berenice. União homo afetiva: o preconceito e a justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 

p. 61. 
16 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas. 2008, p. 16. 
17 FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade: a vontade de saber. 17. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 

128. 
18 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM. Disponível em: < 

http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia /onu/ textosonu /dudh.pdf >. Acesso em: 23 jan. 2019. 

http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia%20/onu/%20textosonu%20/dudh.pdf
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indivíduo que por ela pode expandir “sem limites a capacidade universal humana de participar, 

de forma ativa e inteligente, da produção econômica e da gestão política, e de pensar e sentir 

na dimensão filosófica e artística”19.  

Dignidade é um conceito que foi sendo elaborado no decorrer da história e chega ao 

século XXI como um valor supremo, construído pela razão jurídica, já que o ideal jurídico 

mundial evoluiu e, inclusive o conceito brasileiro, reflexo que aparece no Texto Constitucional. 

A dignidade da pessoa humana é uma conquista da razão ético-jurídica, fruto da reação à 

história de crueldades que, marcou a experiência humana20.  

A dignidade da pessoa humana, portanto, juntamente com os direitos fundamentais se 

apresenta como um dos pilares do Estado moderno, pós-positivista e, marcado no direito 

constitucional, com a finalidade de limitar a ação do Estado. Ela acrescenta em si uma série de 

valores necessários para o reconhecimento do homem como ser pleno, para que cada indivíduo 

se desenvolva com dignidade, o que implica em uma vida de plenitude21. 

A Constituição garante a dignidade, independentemente da posição e conduta social do 

indivíduo, já que nenhum indivíduo é isolado: ele nasce, cresce e vive no meio social. Ele nasce 

com integridade física e psíquica, mas chega um momento de seu desenvolvimento em que seu 

pensamento tem de ser respeitado, suas ações e seu comportamento, sua liberdade, sua imagem, 

sua intimidade, sua consciência religiosa, científica, espiritual, elementos que compõe sua 

dignidade.  

Toda pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade 

de exercício de sua liberdade, se destaca na natureza e se diferencia do ser irracional. Essas 

características expressam um valor e permite que cada homem tenha domínio sobre sua própria 

vida, por meio da superação: a raiz da dignidade humana. Toda pessoa humana, pelo simples 

fato de existir, independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a 

dignidade de todo ser, o que não admite discriminação, quer em razão do nascimento, da raça, 

inteligência, saúde mental ou crença religiosa22. 

Com relação a dimensões da dignidade humana, Ingo Wolfgang Sarlet, esclarece:  

                                                           
19 PIOZZI, Patrícia. Utopias revolucionarias e educação pública: rumos para uma nova “cidade ética”. (In 

Educação e Sociedade: Revista da Ciência da Educação. Centro de Estudos Educação e Sociedade – v.. 28, 

número 100 – Especial outubro 2007. Capinas: CEDES, 2007, p. 722. 
20 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48-49. 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 26. 
22 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 51-52. 
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Quando se fala em dimensões da dignidade da pessoa humana, está se a referir 

– num primeiro momento – à complexidade da própria pessoa humana e do 

meio no qual desenvolve sua personalidade. Para além dessa referência, tão 

elementar quanto relevante, o que se pretende apontar e sustentar, à luz de 

toda uma tradição reflexiva, é que a noção de dignidade da pessoa humana 

(especialmente no âmbito do direito), para que possa dar conta da 

heterogeneidade e da riqueza da vida, integra um conjunto de fundamentos e 

uma série de manifestações. Estas, ainda que diferenciadas entre si, guardam 

um elo comum, especialmente pelo fato de comporem o núcleo essencial da 

compreensão e, portanto, do próprio conceito de dignidade da pessoa 

humana23. 

A dignidade da pessoa humana, consagrada na condição de princípio fundamental 

estruturante e informador de toda a ordem jurídico-constitucional, o ponto de partida para 

qualquer reflexão sobre a constituição, e sobre qualquer desenvolvimento de uma Constituição 

liberal, seria o homem e sua dignidade, na qual a dignidade da pessoa humana mantém sempre 

sua condição de valor próprio, inerente a cada pessoa humana. Pela dimensão ontológica, a 

dignidade da pessoa humana constitui um dado prévio que existe independente de ser 

reconhecida pelo Direito, já que está acima das especificidades culturais e sociais, a dignidade 

humana, abrange um conjunto de direitos fundamentais indispensáveis para que cada ser 

humano tenha o mínimo existencial24. 

No pensamento constitucional contemporâneo, a dignidade da pessoa humana é 

garantida, quando a ela é assegurado um mínimo existencial, não se permitindo, desse modo, 

que o ser humano sofra qualquer tipo de violação ou seja superado em seu valor por parte do 

Estado, dos próprios particulares ou por parte de alguma outra espécie de instituição. Neste 

sentido, a dignidade da pessoa humana é o centro primordial dos direitos fundamentais. 

Conforme Barroso e Barcellos:  

A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como 

com as condições materiais de subsistência. Não tem sido singelo, todavia, o 

esforço para permitir que o princípio transite de uma dimensão ética e abstrata 

para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais. Partindo 

da premissa anteriormente estabelecida de que os princípios, a despeito de sua 

indeterminação a partir de um certo ponto, possuem um núcleo no qual 

operam como regras, tem-se sustentado que no tocante ao princípio da 

dignidade da pessoa humana esse núcleo é representado pelo mínimo 

existencial. Embora existam visões mais ambiciosas do alcance elementar do 

                                                           
23 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da Dignidade da Pessoa Humana: Uma Compreensão Jurídico-

Constitucional Aberta e Compatível com os Desafios da Biotecnologia. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, 

Flávia (Coords.). Nos Limites da Vida: Aborto, Clonagem Humana e Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos 

Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 15. 
24 MARTINEZ, Miguel Angel Alegre. La dignidade de la persona como fundamento del ordenamento 

constitucional español. León: Universidad de León, 1996, p. 21. 
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princípio, há razoável consenso de que ele inclui pelo menos os direitos à 

renda mínima, saúde básica, educação fundamental e acesso à justiça25.  

É difícil a fixação semântica do sentido de dignidade, pois, todo ser humano tem 

dignidade só pelo fato de ser pessoa, ao mesmo tempo, que isto não implica que ela possa ser 

violada. Ela é a primeira garantia das pessoas e a última instância de amparo dos direitos 

fundamentais. Ou, em outros termos, mesmo que se possa postular por posições diversas na 

definição do conceito de dignidade, isso não impede que na prática social se possam apontar as 

violações reais que contra ela se realizem26. 

O Poder Público tem a necessidade de criar condições adequadas para que sejam 

resguardados os direitos inerentes ao ser humano, o Estado deve criar as condições legais, para 

que a dignidade humana seja resguardada: 

Com efeito, se é o respeito pela dignidade humana a condição para uma 

concepção jurídica dos direitos humanos, se se trata de garantir esse respeito 

de modo que se ultrapasse o campo do que é efetivamente protegido, cumpre 

admitir, como corolário, a existência de um sistema de direito com um poder 

de coação. Nesse sistema, o respeito pelos direitos humanos imporá, a um só 

tempo, a cada ser humano – tanto no que concerne a si próprio quanto no que 

concerne aos outros homens – e ao poder incumbido de proteger tais direitos 

a obrigação de respeitar a dignidade da pessoa. Com efeito, corre-se o risco, 

se não se impuser esse respeito ao próprio poder, de este, a pretexto de 

proteger os direitos humanos, torna-se tirânico e arbitrário. Para evitar esse 

arbítrio é, portanto, indispensável limitar os poderes de toda autoridade 

incumbida de proteger o respeito pela dignidade das pessoas, o que supõe um 

Estado de direito e a independência do poder judiciário. Uma doutrina dos 

direitos humanos que ultrapasse o estádio moral ou religioso é, pois, 

correlativa de um Estado de direito. [...] Assim também o Estado, incumbido 

de proteger esses direitos e fazer que se respeitem as ações correlativas, não 

só é por sua vez obrigado a abster-se de ofender esses direitos, mas tem 

também a obrigação positiva da manutenção da norma. Ele tem também a 

obrigação de criar as condições favoráveis ao respeito à pessoa por parte de 

todos os que dependem de sua soberania27. 

A respeito da importância da dignidade da pessoa humana, Jussara Jacintho manifesta:  

Acreditamos que a dignidade humana possua duas dimensões. A primeira, 

uma dimensão axiológica, em que o princípio da dignidade humana assume a 

posição de eixo hermenêutico de toda ordem constitucional, funcionando 

como o valor que vai conferir unidade à Constituição. Na segunda dimensão, 

a dignidade humana apresenta-se como direito fundamental, de natureza 

jusfundamental, cujo núcleo essencial é integrado por várias prestações 

positivas e negativas. [...]. A dignidade da pessoa humana, hoje, não é mais 

                                                           
25 BARCELLOS, Ana Paula de e BARROSO, Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.) A Nova 

Interpretação Constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 372. 
26 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55. 
27 PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 400. 
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um conceito transcendental, expressão de uma necessidade metafísica. 

Expressa, isso sim, uma imprescindibilidade da condição humana. A sua 

concretização é uma imposição dos tempos atuais do grau de desenvolvimento 

das sociedades, do nível de aprofundamento da investigação científica a que 

se propõe a nascente dogmática dos direitos fundamentais28. 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana no Brasil representa uma 

superação do legalismo estrito, como fundamento de decisões importantes. A dignidade da 

pessoa humana é uma norma que ocupa posição especial no Texto Constitucional, uma vez que 

não está incluída no rol dos direitos e garantias fundamentais, mas reveste-se na condição de 

princípio, de fundamento da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal de 1988 

deixa transparecer a sua intenção de incumbir aos princípios fundamentais a qualidade de 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Assim, tem-se a dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado democrático de Direito no art. 1º, inciso III, na concepção 

de Sarlet:  

A positivação na condição de princípio jurídico- constitucional fundamental 

é, por sua vez, a que melhor afina com a tradição dominante no pensamento 

jurídico constitucional luso brasileiro e espanhol, apenas para mencionar os 

modelos mais recentes e que têm exercido – ao lado do paradigma germânico 

– significativa influência sobre a nossa própria ordem jurídica29. 

A dignidade da pessoa humana é o valor máximo do atual ordenamento jurídico e 

engloba os direitos da personalidade do indivíduo, ao mesmo tempo em que, ela própria é um 

dos direitos fundamentais da pessoa, não podendo portanto, sofrer limitação se não em função 

da proteção de direitos de terceiros. A dignidade da pessoa humana elevou o homem ao patamar 

central do ordenamento jurídico, por estar constitucionalmente prevista. Nota-se que neste 

princípio garante, não apenas os direitos fundamentais e sociais a todos os indivíduos, mas 

também protege a personalidade, a vida privada e os demais valores que consistem na base da 

existência humana30. 

O direito a educação é entendido como “corolário do direito a dignidade da pessoa 

humana”, no que diz respeito ao livre e pleno desenvolvimento de sua autonomia, “com os 

meios que propiciarão a busca do conhecimento indispensável ao seu crescimento pessoal, 

possibilitando a sua efetiva interação com a comunidade como um ser pensante e atuante”31. 

                                                           
28 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana – princípio constitucional. Curitiba: Juruá, 2008, p. 

25. 
29 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2003, p. 68. 
30BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. ART 1, § III. 
31 PORT, Otavio Henrique Martins. Os direitos sociais e econômicos. São Paulo: RCS Editora, 2005, p. 116. 
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O reconhecimento do direito à educação, ocorreu paralelamente a diversos textos 

internacionais e nas diversas Constituições dos Estados Modernos, devido ao processo de 

ampliação do bloco de constitucionalidade a partir da incorporação dos direitos fundamentais, 

num processo de internacionalização dos direitos humanos e de constitucionalização do Direito 

Internacional32. 

Dentro desta sistemática, identifica-se o direito à educação como o direito de acesso a 

prestação educacional oferecida pelo Estado, e de sua responsabilidade, seja via manutenção 

direta ou fiscalização de estabelecimentos escolares. A educação foi contemplada num contexto 

de exaltação dos princípios democráticos e de liberdade com uma vasta previsão constitucional. 

No Estado Democrático de Direito, há um “constitucionalismo que protege e consagra a raiz na 

dignidade da pessoa humana, sem a qual a liberdade e abstração”, e que exige, para sua própria 

sobrevivência, “no exercício e cotidiano de suas funções, uma justificativa final, um título de 

legitimidade, cuja carência há de conduzir [...] ao governo de juízes, a ditadura constitucional 

da toga, o que seria um desastre e uma fatalidade para a democracia”33. 

No que diz respeito à relação entre o direito à educação e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, como já referido, este é o fundamento dos direitos fundamentais estabelecidos 

pelo Texto Constitucional. Em relação ao tema, Immanuel Kant, citado por Ingo Wolfgang 

Sarlet11, ensina que “a autonomia da vontade, é a faculdade de determinar a si mesmo e agir em 

conformidade com a representação de certas leis, é um atributo apenas encontrado em seres 

racionais, constituindo-se como fundamento da dignidade da natureza humana”34. 

A composição do Estado se concretiza pela comunhão de seus cidadãos, de forma que 

sua atuação deve se guiar pelos interesses socialmente determinados no seio da sociedade. 

Panoramas social, econômico, cultural, tecnológico, entre outros, são determinantes à 

concretização da consciência estabelecida numa sociedade historicamente definida na qual 

podemos identificar o estabelecimento progressivo de novos valores. Esses valores pautam a 

elaboração e a vigência das normas integrantes do ordenamento jurídico correspondente, nos 

quais os direitos são condições para a realização de valores últimos e tem no apelo a esses 

valores o seu fundamento35. 

                                                           
32 GARCIA, Maria. Limites da Ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade, p. 315 a 

319. 
33 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 583. 
34 KANT, Imannuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Traduzido por Paulo Quintela. São Paulo: 

Abril Cultural, 1980, p. 105-162 apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 

Fundamentais na Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 35. 
35 SOARES, Maria Victoria de Mesquita Benevides. Cidadania e Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/715/731>. Acesso em: 11 de fev. 2019 
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A Educação é uma das principais atividades do homem, por ser o princípio fundador e 

formador do desenvolvimento de todos indivíduos e da própria sociedade, com base no 

fundamento antropológico que liga o indivíduo a sua espécie, à sociedade, à linguagem e à 

cultura, a Educação é um princípio universal, o qual necessita da intervenção do Estado. Visto 

que a Educação é um processo de desenvolvimento que vincula o indivíduo ao meio, a um 

sistema de sociedade, de cultura e de valores, onde as instituições de ensino tomam lugar muito 

especial36. 

O direito à educação é um direito social e fundamental, previsto no artigo 6º da 

Constituição Federal: “São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta constituição” e o referido artigo, combinado com 

o artigo 205 da Constituição Federal, eleva o direito à educação ao nível de direito social 

fundamental. Com relação a temática dos direitos sociais e sua concretização, Maria Paula 

Dallari Bucci, afirma que:  

Já os direitos sociais [...] são, se assim se pode dizer, direitos-meio, isto é, 

direitos de cuja principal função é assegurar que toda pessoa tenha condições 

de gozar os direitos individuais de primeira geração. Como poderia, por 

exemplo, um analfabeto exercer plenamente o direito à livre manifestação do 

pensamento? Para que isso fosse possível é que se formulou e positivou nos 

textos constitucionais e nas declarações internacionais, o direito à educação.37  

O direito à educação não é apenas um direito social fundamental, mas juridicamente um 

“direto da personalidade”, uma vez que a personalidade é o primeiro bem da pessoa, da mesma 

forma o direito à educação está ligado à personalidade da pessoa, é direito público subjetivo, 

conforme dispõe o artigo 208, §1º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.” O direito à educação é um direito 

complexo, já que há vários autores sociais envolvidos, Helder Baruffi, afirma que:  

A educação é um direito complexo, porque é objeto de várias pretensões de 

direito: dos pais, dos governos, das religiões, dos educandos. A educação se 

apresenta como um interesse não apenas do sujeito individualmente 

considerado, mas como um direito coletivo, próprio da sociedade38.  

No caso do direito à educação como direito público subjetivo, não basta conceber a 

educação como direito público subjetivo de acesso à escola, uma vez que a educação está 

                                                           
36 LINHARES, Mônica Tereza Mansur. Ensino Jurídico: educação, currículo e diretrizes curriculares no 

curso de Direito. São Paulo: Iglu Editora, p. 59. 
37 BUCCI, Maria Paula Dallari Bucci. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 3. 
38 BARUFFI, Helder. Educação como Direito Fundamental: um princípio a ser realizado. In: FACHIN, Zulmar 

(Coord.). Direitos Fundamentais e Cidadania. São Paulo: Método, 2008, p. 85. 
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relacionada à cidadania e à dignidade da pessoa humana, como forma de concretização do 

disposto no artigo 1º da Constituição Federal, necessitando de um ensino de qualidade, com a 

permanência do aluno na escola.  

Sobre esta temática, Eduardo Bittar, na obra Direito e Ensino jurídico, ensina que: 

O direito à educação carrega em si as características dos direitos 

personalidade, ou seja, trata-se de um direito natural, imanente, absoluto, 

oponível erga omnes, inalienável, impenhorável, imprescritível, irrenunciável 

[...] não se sujeitando aos caprichos do Estado ou à vontade do legislador, pois 

trata-se de algo ínsito à personalidade humana desenvolver, conforme a 

própria estrutura e constituição humana39. 

O direito à educação se enquadrado como direito fundamental, como direito público e 

como direito da personalidade, exige que o Estado desempenhe o papel fundamental e 

necessário para sua concretização, de forma a permitir o pleno exercício da cidadania e outros 

direitos correlatos, bem como o direito à capacitação para o trabalho. A educação é responsável 

pelo pleno desenvolvimento do ser humano e, também, pela formação de sua dignidade 

humana, a educação é um direito intrínseco da pessoa, pois necessária para a formação de sua 

personalidade. Quando um indivíduo não tem aceso a educação, a dignidade humana é ferida 

e, o direito da personalidade é violado, já que a falta do ato educacional, não permite o indivíduo 

de ter acesso a outras direitos e condições básicas da vida, como emprego, bens e serviços40. 

Não ter acesso à educação, exclui o indivíduo de seu processo natural de formação, 

significa atentar contra a própria dignidade humana. Segundo ensina Luís Roberto Barroso 

“ínsito à ideia de dignidade humana está o conceito de mínimo existencial, também chamado 

de mínimo social, ou o direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente”41. 

Quando é negado ao sujeito o direito a educação, é negado ao indivíduo, o mínimo 

necessário para enfrentar a sociedade, bem como se sua própria existência. Romualdo Portela 

de Oliveira considera que: 

[...] A educação tornou-se um dos requisitos para que os indivíduos tenham 

acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, constituindo-

se em condição necessária para se usufruir outros direitos constitutivos do 

estatuto da cidadania42. 

                                                           
39 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Direito e ensino jurídico: legislação educacional. São Paulo: Atlas, 2001, 

p. 158. 
40 FREITAS. Pedro Ferreira de; MOTTA. Ivan Dias da. O direito à educação como direito da personalidade e 
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São Paulo, 2002, p. 15-17.  



30 

 

O Brasil, em seus aspectos social, político e legislativo refletiu essas mudanças, o que 

se explicita no papel atribuído à educação pela Constituição de 1988, qual seja, o 

desenvolvimento integral da pessoa, sua preparação para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. Entre as atividades relacionadas à educação, inclui-se, como 

indicado, a cidadania que tem se desenvolvido no decorrer da História sob os aspectos histórico, 

político e jurídico, e é considerada como a possibilidade de intervir e participar das decisões do 

Estado. 

A expressão Estado Democrático de Direito tem base em dois princípios 

Constitucionais: Princípio do Estado de Direito e Princípio democrático. O termo Estado de 

Direito foi trazido no século XIX, pelo alemão Robert Von Mohl tendo em si três vigas mestras: 

o império da lei, a separação dos poderes e a prevalência dos direitos individuais fundamentais. 

O Estado de Direito constitui um sistema tipicamente liberal onde o indivíduo está protegido 

pelas leis que estabelecem direitos bem como pelas normas que lhes servem de meio para 

concretizá-lo. Trata-se de uma “ordem juridicamente centralizada segundo a qual a jurisdição 

e a administração estão vinculadas à lei”43 

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988, descreve a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, o que evidencia que um dos objetivos específicos 

da educação também é, principalmente, um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, consagrados no artigo 1º da Constituição de 1988. O contexto atual apresenta muitas e 

incisivas mudanças econômicas, culturais, políticas e sociais que o Brasil vem sofrendo nos 

últimos anos, nas quais a população depara-se com desafios e possibilidades de crescimento 

num compasso acelerado. Por meio dessa realidade, a educação representa um importante 

progresso e modernização social, “a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus 

membros à sua imagem e em função de seus interesses”44. 

No Estado Democrático de Direito, a norma fica obrigatoriamente vinculada a uma 

instância jurídica constitucional superior, possibilitando a transformação do Estado de Direito 

em verdadeiro instrumento de garantias sociais, legitimada a atuação daquele no ordenamento 

constitucional, sistematizado normativamente a partir da definição de garantias jurídicas e 

políticas. Sérgio Cademartori explica: “Consiste no sentimento que cada pessoa possui de seus 
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próprios direitos, de sua identidade e dignidade, de onde deriva a sua disposição para a luta para 

a defesa e realização dos direitos vitais próprios e alheios, individuais e coletivos”45. 

O soberano, limitado em seu poder, também sujeito à impessoalidade e racionalidade 

da lei, fica proibido de violar os conteúdos privilegiados, consensualmente universais: os 

direitos fundamentais. Como adverte Cademartori, o “[...] ‘Estado Democrático de Direito’, 

que tem como característica a constitucionalização de Direitos naturais estampados nas diversas 

Declarações de Direitos e Garantias, cuja posse e exercício por parte dos cidadãos devem ser 

assegurados como forma de evitar o abuso do poder por parte dos governantes”46. 

A Educação de Jovens e Adultos não raras vezes se apresenta como campanhas 

paliativas de erradicação do analfabetismo adulto, nas quais o Estado se exime parcialmente do 

cumprimento de suas funções, por meio de parcerias, reforçando a educação da EJA como 

promoção de ações compensatórias de baixo investimento. Nada mais necessário do que a 

criação de políticas públicas efetivas, que garantam a execução, financiamento e concretude 

dessa modalidade de ensino. No contexto da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, as políticas 

se voltam para o âmbito educacional. Segundo Vieira “as políticas representam o espaço, se 

manifesta a ‘positividade inerente à educação’, na medida em que traduzem expectativas de 

ruptura ou de continuidade”47. 

A educação deve se voltar à capacitação do homem para o pensar, para que sua 

compreensão do mundo lhe permita saber o que deve ser e atuar sobre o mundo. Essa 

capacidade de transformar seu contexto está diretamente associada a sua capacidade de refletir, 

de admirar sua conjuntura e transformá-la, pois o núcleo do processo de educação e a natureza 

histórica do homem são, inacabados48. 

Consciencioso de sua natureza é o homem capaz de interferir na realidade conhecida, e 

“se o homem e capaz de perceber-se, enquanto percebe uma realidade que lhe parecia em si 

inexorável, e capaz de objetiva-la, descobrindo sua presença criadora e potencialmente 

transformadora da realidade”49. 
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Na evolução do indivíduo e da modificação de suas relações com o ambiente social, se 

reconhece como o objetivo do processo educativo “integrar a pessoa (normalmente, e por 

motivos óbvios, a criança e o jovem) em determinado contexto e tradição sócio cultural” cuja 

consolidação importa a transmissão dessa tradição e o sustento dos valores sociais50. 

Quanto ao objetivo da educação em formar o homem histórico, sujeito da história, numa 

conjuntura democrática devemos buscar a formação de um cidadão, afirmado em sua condição 

de sujeito e preparado para atuar democraticamente em sociedade, para tanto devemos 

preocupar com as especificações das características do conceito de educação. Numa 

democracia, os cidadãos são os titulares de direitos já existentes e de direitos em processo de 

expansão; razão pela qual se distingue o conceito de cidadania ativa, “aquela que institui o 

cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente participante da esfera pública 

e criador de novos direitos para abrir espaços de participação”51. 

O Estado Moderno se identifica por meio da democracia, a democracia é a característica 

fundamental de um Estado Moderno cuja soberania é pertencente a todos os cidadãos, os quais 

são responsáveis, mesmo que indiretamente, por todas as decisões tomadas coletivamente. O 

Estado brasileiro se constitui, segundo estabelecido em nossa Constituição Federal, em um 

Estado Democrático, compondo a democracia um dos fundamentos do Estado52. 

Segundo o modelo de um Estado Democrático de Direito adotado, temos o 

reconhecimento de uma conciliação do “Estado Social com as novas exigências para a garantia 

dos direitos fundamentais e sociais [...], passando a garantir o mínimo existencial em seu 

contorno máximo”. O Estado deve intervir na sociedade para melhor assegurar a existência 

social, obrigando intervenções de caráter econômico e social tendentes a atingir a igualdade, 

mediante uma conciliação dos limites do poder estatal com as exigências da sociedade e da 

democracia, no qual a educação tem papel essencial na existência53. 

O Estado Democrático e Social de Direito, assegura um patamar mínimo de segurança 

jurídica que abrange a proteção da confiança e a manutenção de um nível mínimo de 

continuidade da ordem jurídica de forma a proteger e garantir uma existência condigna para 
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todos, cuja satisfação impõe a inviabilidade de medidas que fiquem aquém deste patamar de 

dignidade. 

Para o alcance de uma máxima justiça possível no processo de interpretação 

constitucional exige uma consideração unitária do sistema com a função de “dar cumprimento 

aos objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito”, mediante a verificação de 

“todas as disposições do núcleo constitucional sob o prisma esclarecedor dos imediatamente 

eficazes e nada inócuos princípios superiores, apesar de, não raro, serem estes veiculados em 

normas de eficácia limitada”54. 

Conforme os ensinamentos de Dallari: 

[...] educação é um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, por meio do 

qual as pessoas se preparam para a vida. Através da educação obtém-se o 

desenvolvimento individual da pessoa, que aprende a utilizar do modo mais 

conveniente sua inteligência e sua memória. Desse modo, cada ser humano 

pode receber conhecimentos obtidos por outros seres humanos e trabalhar para 

a obtenção de novos conhecimentos. Além disso, a educação torna possível a 

associação da razão com os sentimentos, propiciando o aperfeiçoamento 

espiritual das pessoas55. 

O importante é reconhecer que a educação é um dos requisitos para que os indivíduos 

tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, constituindo-se em 

condição necessária para se usufruir outros direitos constitutivos do estatuto da cidadania, pois, 

ninguém pode ter uma vida condigna no mundo globalizado, sem que se tenha recebido um 

mínimo de formação educacional. E o Estado vai institucionalizando o Direito do cidadão ao 

mínimo necessário e entre esse mínimo existencial que o Estado democrático de Direito 

proporciona, está a educação56. 

O direito à educação, ainda, é elemento necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa 

humana, bem como, necessário à consecução de outros direitos, como, a cidadania e a 

capacitação para o trabalho, e ao abordar a temática dos direitos sociais e sua respectiva 

concretização, Bucci diz que: 

Já os direitos sociais [...] são, se assim se pode dizer, direitos-meio, isto é, 

direitos de cuja principal função é assegurar que toda pessoa tenha condições 

de gozar os direitos individuais de primeira geração. Como poderia, por 

exemplo, um analfabeto exercer plenamente o direito à livre manifestação do 

                                                           
54 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros Editores Ltda.,1998, p. 160. 
55 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998.Coleção polêmica.   
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pensamento? Para que isso fosse possível é que se formulou e positivou nos 

textos constitucionais e nas declarações internacionais, o direito à educação57. 

A educação é à dignificação da pessoa humana, e, como tal, é um direito da 

personalidade. Deve ser prioridade por parte do Estado, uma vez que a dignidade humana é 

elemento norteador de todo o ordenamento jurídico pátrio. Para a prestação de um direito 

público subjetivo como é a educação, o Estado institui políticas públicas, que são definidas 

como “programas de ação governamental visando coordenar os meios a disposição do Estado 

e as atividades privadas, para realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados”58. 

A atuação do Estado deve estar voltada para o cumprimento do constitucionalmente 

previsto, principalmente pelo fato da educação se constituir em um direito fundamental previsto 

no rol dos direitos sociais e cabe ao Estado promover   programas e ações para o ensino público 

gratuito e com a devida garantia de um padrão de qualidade, já que o indivíduo é o titular do 

direito público subjetivo. Quando o Estado nega uma educação de qualidade ou a oferece abaixo 

dos padrões da qualidade desejada, o Estado causa prejuízo a toda sociedade59. 

Por fim, destaca-se a necessidade da ação positiva do Estado a fim de promover a 

efetivação destes direitos, ofertando um ensino público e de qualidade, que deverá ser 

implementado a partir de uma eficiente política pública, e como tal incumbe ao Estado o dever 

de zelar pela proteção dos indivíduos para que estes tenham seus direitos plenamente 

protegidos, bem como sua efetivação garantida. 

 

1.2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O MUNDO DO TRABALHO 

 

Desenvolvimento humano, intelectual e emocional são aspectos fundamentais na 

educação de Jovens e Adultos e para tanto necessita da definição de Andragogia. De origem 

grega, o termo Andragogia, foi usada pela primeira vez em 1833, pelo alemão Alexander Kapp, 

veja-se:  

Malcolm Knowles, educador, em 1950, começa a formular uma Teoria de 

Aprendizagem de Adultos. Na década de 60, tem o primeiro contato com o 

                                                           
57 BUCCI, Maria Paula Dallari Bucci. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 3. 
58 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Saraiva. São Paulo: 2006, 
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59 FREITAS. Pedro Ferreira de; MOTTA. Ivan Dias da.  O direito à educação como direito da personalidade e 

mínimo existencial. Revista Jurídica do Cesumar- ISSN 2317- 9554 - v. 3, n. 6, dez./2015, p. 55. 
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termo Andragogia por um educador yuguslavo, num Workshop na 

Universidade de Boston60.  

A Pedagogia, que é a ciência que cuida do ensino de crianças, exige que os alunos se 

ajustem aos currículos estabelecidos, propondo uma aprendizagem imposta pelo professor, na 

qual o aluno se torna o objeto do ensino. Método inverso do que propõe a Andragogia, que 

sugere currículos construídos de acordo com as necessidades dos alunos adultos, baseados em 

suas experiências anteriores e suas condições de vida e de trabalho, com conteúdo que podem 

ser aplicados ao seu cotidiano, nesta proposta o aluno deixa de ser objeto e passa a ser o sujeito 

do ensino, visto que o professor e os alunos pensam juntos e se enriquecem, pois ambos 

alcançam conhecimentos nessa jornada.  

Para qualquer trabalho pedagógico, o ponto de partida deve ser a emoção, pois o afeto 

atua no início do processo de aprendizagem para canalizar a atenção e no final para ajudar a 

memória no resgate das informações, fato este, fundamental para o educando da EJA, visto que 

o educando da EJA enfrenta a jornada de trabalho excessiva, subemprego e, muitas vezes, de 

desemprego, ou seja, situações desestimulantes, que fazem com que o adulto acabe desistindo 

da escola. Desta forma, o regate emocional destes alunos é imprescindível para que não ocorra 

o chamado fracasso escolar61.  

O mundo globalizado tem enfrentado um cenário de mudanças, com um ritmo acelerado 

de transformações sociais e tecnológicas, capaz de criar uma sociedade mais exigente e que 

busca cada vez mais por profissionais qualificados que atendam às demandas emergentes. Essas 

transformações vêm se refletindo no cenário educacional, pois os sujeitos com pouca 

escolarização estão retornando ao campo educacional, sejam eles jovens, adultos ou idosos, e a 

EJA vem propiciando essa oportunidade de aprender e se qualificar para o mercado de trabalho.  

A aprendizagem é um processo contínuo de aquisição de conhecimentos, que resulta do 

ambiente de vínculo, por meio da linguagem, que organiza, articula e orienta o pensamento e 

transmite informações produzidas. Tal interação depende, da percepção, que organiza as 

informações obtidas sobre o objeto, por meio dos órgãos, dos sentidos e da inteligência, que 

possibilita o sujeito transformar as informações organizadas em conhecimento, proporcionando 

a mudança da condição do indivíduo que adquire o conhecimento, ampliando o ponto de vista 

a respeito do mundo e de si mesmo. Ele participa da transformação do mundo, já que 

aprendizagem é fenômeno do cotidiano, e é por meio deste aprendizado, que desenvolve o 
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SOCEP, 2005, p. 5. 
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indivíduo possibilitando-o a viver, já que todas as atividades e realizações humanas exibem os 

resultados da aprendizagem62.  

O ser humano é um ser histórico, social, inconcluso, capaz de ter não apenas sua 

atividade, mas a si mesmo como objeto de consciência, já que na condição de ser humano, o 

mesmo compara, valoriza, intervém, escolhe, decide, se tornando um ser ético. Com base nessas 

perspectivas deve-se compreender que os jovens e adultos analfabetos ou não escolarizados, 

como sujeitos históricos, sociais e culturais que são, dotados de conhecimentos e experiências 

acumulados ao longo da vida, necessitam da intervenção de instituições culturais capazes de 

desencadear o desenvolvimento de suas potencialidades, por meio do conhecimento e do 

desenvolvimento63. 

Somente por meio da educação é que o indivíduo se torna importante como um ser 

consciente de seus direitos e deveres na sociedade, cabendo à escola a construção de um espaço 

para a formação de cidadãos, pois o aluno, ainda que adulto, além de aprender os conteúdos 

curriculares, aprende lições de cidadania, solidariedade, justiça social e postura crítica diante 

de sua realidade, aprendendo a se relacionar com o seu próximo e a respeitá-lo, bem como com 

o meio que o cerca. 

Tornando-se gente, o indivíduo qualifica-se como ser social, pronto a 

contribuir para o seu país, para a sociedade: um ser livre e criativo que busca, 

critica, renova, entende, pensa e possui as estruturas necessárias para que 

possa integrar-se à sua família, ao seu Estado. Enfim, ele é um ser que se 

relaciona em uma trama de desafios, cooperações e, principalmente, 

competições64. 

Na prestação de um direito público subjetivo como é a educação, o Estado lança mãos 

de políticas públicas a qual é definida como “programas de ação governamental visando 

coordenar os meios a disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados” e a privação do Estado na promoção de 

programas e ações que busque promover o ensino público gratuito e com a devida garantia de 

um padrão de qualidade, enseja ao indivíduo portador deste direito público subjetivo, exigir a 

ação positiva do Estado constrangendo-o à sua prestação65. 

                                                           
62 PORTO, Olívia. Psicopedagogia institucional. Rio de Janeiro: Wak, 2009, p. 42. 
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Uma mudança significativa na EJA é sim possível, para tanto é necessário estabelecer, 

tanto na cultura, como nas relações sociais, uma base na prática pedagógica dos professores 

capaz de viabilizar a construção de um ambiente adequado. Poli afirma que a principal função 

da escola na vida de um homem é a humanização, visto que educar é humanizar o ser humano, 

já que a prática escolar é: 

[...] a atuação pedagógica, a partir do enfoque histórico-cultural, tem tarefa 

estratégica no desenvolvimento humano na medida em que, através dela, 

emergem processos de humanização, entendida, essa humanização, como 

processo pelo qual cada indivíduo toma parte ativamente do gênero humano66. 

Nas palavras de Torres: “A escola possui a responsabilidade de mediar conhecimentos 

e saberes e por essa razão pode provocar transformações complexas e qualitativas no processo 

cognitivo do sujeito”, sugerindo que a psicologia histórico-cultural vê na escola o ambiente 

propício para uma educação crítica, de ordem emancipadora, que forma homens desenvolvidos, 

aptos a tudo, independentes e capazes de viver socialmente com os demais67. 

A escola deve propiciar ao indivíduo jovem e adulto condições de aprendizagem e 

desenvolvimento, estimulando funções inéditas de pensamento que em outros ambientes 

educativos não haveria condições de desenvolver, já que é pela mediação das formas de 

organização do conhecimento escolar que se podem fomentar funções inéditas de pensamento, 

modos específicos de funcionamento psicológico, possíveis somente ao gênero humano68.  

Os sujeitos frequentadores da EJA são pessoas provenientes de diversas camadas 

sociais, culturais, étnicas, o que os torna pessoas com diversas experiências e, por isso, precisam 

ser pensados visando a diferença. O adulto dessa modalidade de educação não é o estudante 

universitário, nem o profissional qualificado que frequenta cursos de formação continuada, mas 

o migrante que chega às grandes metrópoles, proveniente de áreas rurais empobrecidas, com 

uma passagem curta pela escola, ou o trabalhador não qualificado, que busca a escola 

tardiamente. A Educação de Jovens e Adultos, além de oferecer espaço para o adulto, também 

se destina ao jovem que, por motivos diversos, não consegue acompanhar o ensino regular e, 

em alguns casos, a adolescentes que vêm de um histórico de fracasso escolar69. 
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Para compreender por completo o pensamento humano, é necessário compreender a 

base afetiva, já que pensamento e afeto são indissociáveis. O aspecto emocional do indivíduo 

não tem menos importância do que os outros aspectos e é objeto de preocupação da educação 

nas mesmas proporções em que o são a inteligência e a vontade, a interação social na visão de 

quem fornece os meios para o desenvolvimento da aprendizagem, influenciada por 

significações do mundo social, uma vez que a aprendizagem é fundamental para o 

desenvolvimento de características humanas e naturais, para a construção do conhecimento de 

forma social e coletiva70.  

Destarte o desenvolvimento emocional seja fundamental nos processos de ensino 

aprendizagem, no contexto escolar e nas possíveis relações afetivas na sala de aula, é, também, 

pontual para o desenvolvimento intelectual do aluno, principalmente quando se relaciona com 

os educandos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, visto que estes já trazem consigo uma 

bagagem de conhecimento do mundo e a escola, como meio de concretização à educação, deve 

proporcionar um ambiente de reflexão sobre a vida, contribuindo  para a consciência crítica e 

transformadora, oferecendo além dos materiais didáticos e pedagógicos, outros recursos 

relacionados ao bem estar afetivo de cada aluno, para que este possa refletir sobre a vida e seus 

aspectos.  

A relação entre educação, qualificação profissional e desenvolvimento, se constitui, ao 

processo social de legitimação das mudanças no mercado de trabalho que se relaciona com a 

falta de instrução formal, qualificação profissional, desemprego e precariedade social devido a 

exigência dos processos de produção de bens e serviços, num país onde a taxa de analfabetismo 

ainda persiste, entre a população de 15 anos ou mais, um fator que está relacionado ao trabalho. 

No que se refere à educação compreendida como um fim em si mesma, educação-processo, que 

permite tomar consciência de si mesmo, em uma trajetória histórica enquanto indivíduos, nação 

ou mundo, das contradições e das desigualdades presentes na sociedade atual, especificidades 

culturais, das profundas desigualdades sociais existentes, concentração da terra e da renda, altas 

taxas de analfabetismo ao lado de violência e não-direito à saúde, ausência de valores éticos 

que sustentam atualidade brasileira. Uma educação que não estabelece relação direta com o 

mundo do trabalho, para que possibilite o desenvolvimento de políticas e ações concretas que 

rompam definitivamente o quadro social e econômico apontado.  
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No acesso à educação de jovens e adultos, a qualificação profissional e as possibilidades 

de uma educação com qualidade e com perspectivas de inserção no mundo do trabalho, é 

reconhecida como modalidade educativa, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, nº 9.394/96. Além de se constituir como modalidade educativa 

vinculada aos sistemas oficiais de educação, de acordo com Gadotti, pode-se identificar a 

educação de adultos não formal geralmente vinculada a organizações não governamentais, 

igrejas, partidos políticos, entre outros, bem como a educação popular, resultado do “[...] 

processos sistemático de participação na formação, fortalecimento e instrumentalização das 

práticas e dos movimentos populares, com o objetivo de apoiar a passagem do saber popular ao 

saber orgânico”71. 

Com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - FUNDEF, o financiamento da educação foi focalizado no ensino 

fundamental, comprometendo outros níveis e modalidades de educação, como a infantil e a de 

jovens e adultos. Na perspectiva de superar os impasses causados pelo FUNDEF, em 2006, foi 

aprovada a Emenda Constitucional nº. 53, que criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB, que iria abranger todas as etapas e modalidades da educação básica, criando a 

expectativa de que a educação de jovens e adultos seria contemplada com financiamento 

específico e que os investimentos obedeceriam a critérios de equidade, porém: 

[...] isso não aconteceu, pois a Lei Federal N° 11.494/2007, que regulamentou 

o FUNDEB, acabou oficializando a histórica discriminação sofrida pela EJA. 

Isso se explica porque o valor aluno/ano destinado à EJA em 2007 era de R$ 

662,40, inferior 42,86% em relação ao aluno de ensino fundamental e 71,43% 

em relação ao aluno de ensino médio. Para sacramentar a injustiça oficial, a 

mesma lei estabeleceu ainda que a apropriação dos recursos do FUNDEB, em 

cada estado para a EJA, será de apenas 15% do total de recursos, que são 

explicitamente insuficientes para garantir um ensino de qualidade72. 

As limitações à educação de jovens e adultos também são identificadas no Plano 

Nacional de Educação (2001-2010). Todavia, após os vetos presidenciais aos recursos em 2001, 

as metas e as diretrizes para essa modalidade educativa foram comprometidas no que diz 

respeito à construção social do direito, já que mesmo com o FUNDEB e com o debate sobre o 

novo Plano Nacional de Educação, os desafios ainda estão postos tanto aos processos de 
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alfabetização e de letramento quanto de inserção ao mundo do trabalho de jovens e adultos no 

Brasil. Observa-se: 

O capítulo dedicado à EJA no PNE aprovado pelo Congresso na forma da Lei 

n. 10.172/2001 teceu um diagnóstico que reconheceu a extensão do 

analfabetismo absoluto e funcional e sua desigual distribuição entre as zonas 

rural e urbana, as regiões brasileiras, os grupos de idade, sexo e etnia. O Plano 

admitia ser insuficiente apostar na dinâmica demográfica e atuar apenas junto 

às novas gerações, propondo que as ações de escolarização atingissem 

também os adultos e idosos. Nas diretrizes, o PNE aderiu à concepção de 

educação continuada ao longo da vida, mas priorizou a atenção ao direito 

público subjetivo dos jovens e adultos ao ensino fundamental público e 

gratuito73.  

As políticas públicas decorrentes do Plano Nacional de Educação de 2014-2024, buscam 

conferir materialidade às ideias mais apropriadas de alfabetização e educação básica com 

qualidade social, implicando assim a necessidade de articular devidamente as oportunidades de 

qualificação profissional e de acesso às novas tecnologias da comunicação e da informação. 

Para tanto, é necessário ampliar o financiamento destinado à educação de jovens e adultos e 

superar a situação de despreparo e desvalorização profissional dos educadores que a ela se 

dedicam, bem como rever os currículos e as práticas pedagógicas voltadas a essa modalidade 

educativa. Ainda no que diz respeito ao marco legal, ressaltamos também a aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, conforme o Parecer da Câmara de Educação 

Básica, nº 11/2000, nas quais foram estabelecidas as três funções, quais sejam: reparadora, 

equalizadora e qualificadora, sendo esta última de extrema importância, superando o caráter 

compensatório na educação de jovens e adultos, além de retomar a ideia de educação 

permanente74.  

No entanto, o que pôde ser observado na Educação de Jovens e Adultos, foi o desafio 

histórico do financiamento nesta modalidade, pois, apesar de o texto constitucional reconhecer 

que os jovens e adultos fazem parte do Ensino Fundamental, não houve igualdade na 

distribuição dos recursos de financiamento, e sim uma priorização ao beneficiar amplamente o 

Ensino Fundamental regular, fator este que contribuiu para redução de matriculados na 

modalidade de jovens e adultos, já que os recursos destinados não foram suficientes para suprir 

as necessidades e diminuir  as taxas de evasão escolar. 

A universalização e a integração da educação com qualidade para todos e com recursos 

adequados para essa demanda educacional, promovida por políticas públicas consistentes, 
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duradouras e, ao mesmo tempo, articuladas com estratégias de desenvolvimento econômico, 

social e cultural, continuou precária e em segundo plano, Volpe salienta: 

[...] historicamente, o financiamento da EJA mostrou-se mais reativo (resposta 

a uma demanda instaurada por pressão socioeconômica) do que proativo (em 

reconhecimento a um direito). Portanto, a bandeira hasteada jurídica e 

discursivamente da EJA como direito público subjetivo “não pegou”, não 

resultando em ações concretas efetivas. Fosse a EJA entendida como direito, 

os investimentos não seriam tão baixos em relação a outros níveis e 

modalidades de ensino; seria investido muito mais tendo em vista a demanda 

potencial; seriam evitados os dissabores de cortes orçamentários de cunho 

economicista ou manobras políticas corporativistas, alimentadas por oblíquos 

fins eleitoreiros75.  

Um ponto importante para a educação é a formação profissional dos jovens e adultos de 

forma articulada ou integrada à elevação da escolaridade, buscando dar uma resposta imediata 

às demandas da classe trabalhadora, para se compreender as relações entre o mundo da 

educação e do trabalho, surge a necessidade de entender que existem três momentos para a 

capacitação e a atualização profissionais: “formação escolar, qualificação pela prática do 

trabalho e requalificação pela educação continuada”. Neste sentido, a qualificação para o 

trabalho é a formação no nível da escolaridade formal. Novas exigências de capacidade de 

abstração, de tomada de decisão, de intervenção nos processos produtivos trazem impacto direto 

sobre o fluxo das atividades laborais, como um dos graus de produtividade a partir da 

intervenção do trabalhador. Muitas empresas brasileiras exigem, nos testes de seleção de 

pessoal, a escolaridade básica, mesmo que o posto de trabalho não seja qualificado para tal76.  

O desenvolvimento tecnológico dos processos de produção na indústria, na construção 

civil, na agricultura e nos demais segmentos, dificulta a inclusão ou permanência do emprego 

de trabalhadores com menor grau de instrução ou sem nenhuma instrução, e devido ao número 

de analfabetos no Brasil ou analfabetos funcionais, os indivíduos tem sido excluídos do 

trabalho, aumentando os números do trabalho informal, ou são conduzidos a postos de trabalho 

com salários cada vez mais baixos,  o mundo se baseia no conhecimento e na informação, na 

qual  a educação é protagonista na relação entre formação profissional de qualidade e trabalho. 

Já que o desemprego estrutural reduz a presença humana nas fábricas e lavouras, por outro 

requer a presença de trabalhadores mais capacitados, isto é, dotados de mão de obra 

especializada para operar instrumentos mais complexos e sem oportunidades de uma vida 

escolar, isto se torna cada vez mais difícil.  
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A relação trabalho-educação tornou-se objeto de preocupações de entidades  

governamentais e não governamentais, diante das transformações do mundo do trabalho e de 

suas repercussões na vida social e nas experiências objetivas e subjetivas dos indivíduos. A 

exclusão social, agora muito mais visível e diretamente associada às transformações dos 

processos de trabalho, atingem os jovens, ampliando suas dificuldades de entrada no mercado 

de trabalho, de conseguir salários justos e permanecer estáveis nos postos que conseguem 

ocupar. Os mais idosos não escapam dessa situação, principalmente os de menores níveis de 

escolaridade, um dos requisitos exigidos pelo novo modelo produtivo.   

Entre alfabetização, escolarização formal e qualificação para o trabalho, se verifica que 

a qualificação é “escolarização formal”, conhecimentos adquiridos formalmente e a elevação 

média da escolarização eleva, substancialmente, a capacidade da população trabalhadora, tanto 

para ter acesso à cultura escrita e à informação, como para atender as necessidades cotidianas, 

ou seja, participar do mundo do trabalho. Mas como a falta de conhecimentos elementares da 

cultura escrita se correlaciona a falta de conhecimentos profissionais, fica difícil pensar que o 

trabalhador, mesmo aquele que executa atividades tradicionais, possa participar do “mundo” 

em mudanças e atender as suas necessidades cotidianas, inclusive no mercado de trabalho77.  

A educação deve contribuir para que o homem possa sair de sua unilateralidade, de sua 

singularidade e se elevar à condição de ser genérico, ou seja, apropriar do patrimônio material 

e espiritual, acumulado historicamente pela humanidade em cada momento histórico, pois, a 

educação coincide com a própria existência humana, o homem precisa agir sobre a natureza, 

adaptando suas necessidades mediante o trabalho, categoria fundante do ser humano, somente 

através do trabalho que o homem produz sua existência, sobre o trabalho, Frigotto afirma  “não 

se reduz à atividade laborativa ou emprego, mas à produção de todas as dimensões da vida 

humana”78. 

Para tanto, na formação na Educação de Jovens e Adultos, faz-se necessárias ações que 

contribuam para a superação desta dicotomia histórica entre o pensar e o fazer, e para que isto 

ocorra, a escola necessita, além de promover o conhecimento do conteúdo, deve, também, 

valorizar a aprendizagem do espírito de solidariedade e dos saberes empíricos dos estudantes. 

A aptidão intelectual não é a certeza do sucesso que a sociedade exige, pois se a habilidade no 
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trato em harmonia com as pessoas é tão ou mais importante do que o seu cognitivo. Nas palavras 

de Miguel Arroyo: 

A EJA como espaço formador terá de se configurar reconhecendo que esses 

jovens e adultos vêm de múltiplos espaços deformadores e formadores onde 

participam. Ocupam espaços de lazer, de trabalho, cultura, sociabilidade, 

fazem parte de movimentos de luta pela terra, pelo teto e pelo trabalho, pela 

cultura e pela dignidade79.  

A mudança do perfil de mercado de trabalho vem gerando uma busca muito maior pela 

formação escolar por parte dos empregados, que buscam ampliar conhecimentos como garantia 

de empregabilidade, ou de uma posição favorável, bem como manter para se no trabalho atual. 

Com base nessa relação entre organização social e a escolaridade, a Educação de Jovens e 

Adultos-EJA, não pode ser pensada de forma separada do mundo do trabalho, tendo em vista 

atender prioritariamente a classe trabalhadora. 

A partir de um campo específico de discussão teórica é que surge o materialismo 

histórico, em que se parte do trabalho como produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos 

materiais, como nos culturais, ou seja, de conhecimento, de criação material e simbólica, e de 

formas de sociabilidade. Para Saviani, trabalho e educação têm uma relação de identidade, “os 

homens aprenderam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la”.80  

Com a concepção de trabalho, surge a concepção de ciência de conhecimentos 

produzidos e legitimados socialmente ao longo da história, como resultados de um processo 

empreendido pela humanidade na busca da compreensão e da transformação dos fenômenos 

naturais e sociais, buscando, desta forma, a emancipação, uma proposta de educação, que 

necessariamente deve educar adolescentes, jovens e adultos para uma leitura crítica do mundo. 

Eles precisam compreender e responder qual a especificidade que assume o trabalho humano, 

a propriedade e a tecnologia em nossa sociedade e o que nos trouxe até a crise estrutural do 

emprego.  

É um dever possibilitar que os alunos adquiram solidamente os conhecimentos 

científicos fundamentais para analisar as manifestações da vida e tenham a compreensão das 

relações sociais subjacentes a todos os fenômenos através de conteúdos elaborados e não a 

fragmentos de conhecimentos. Mas o trabalho deve ser compreendido como princípio educativo 
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no sentido da politécnica ou da educação tecnológica, em que os conceitos estruturantes sejam 

trabalho, ciência e cultura; e não como simples adaptação à organização produtiva, sendo o 

primeiro fundamento da educação como prática social, princípio que organize a base unitária 

do ensino médio, por meio de propostas curriculares que atendam suas especificidades 

. 

1.3 CAUSAS DA EXCLUSÃO DO TEMPO CERTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

Primeiro, não se trata apenas de uma evasão, mas duas: a evasão que aconteceu no tempo 

normal e a que acontece quando ingressa na Modalidade da EJA. Em relação à primeira evasão, 

os motivos estão diretamente ligados às condições sociais dos indivíduos evadidos, um fator 

decorrente da “desigualdade social em tempos de exclusão, miséria e falta de emprego, de terra, 

de teto e de condições dignas de vida impostos a uma parcela significativa da população”. Deste 

modo, as desigualdades sociais são os principais motivos que não deixam diminuir a 

porcentagem de alunos que necessitam da Educação de Jovens e Adultos, pois tendo evadido 

no tempo normal, tais indivíduos recorrem a essa modalidade de ensino pelos mais diversos 

motivos e com um encargo ainda maior dessa condição social, por serem jovens e adultos 

ingressos no mercado de trabalho81. 

Quando se pesquisa sobre esses motivos, verifica que a realidade se contradiz com o 

discurso de que voltar a estudar é importante, e que retornaram por reconhecer tal importância, 

pois, quando estão matriculados, uma parte significativa acaba se evadindo da escola 

novamente, às vezes por incompatibilidade entre a escola e o trabalho ou até mesmo com a 

família, muitos são os fatores que propiciam este abandono82.  

A realidade brasileira exige o combate à evasão escolar como uma medida urgente, que 

deve ser pensada e não tolerada, analisando os principais motivos para essa evasão, retorno e 

evasão, verificar a problemática de como se evitar a nova saída e fazer com que os alunos 

terminem o ano letivo, inserindo-o criticamente em seu processo histórico83. 

Para garantir o desenvolvimento e permanência escolar dos alunos da EJA, existem 

muitos desafios a serem enfrentados, mediante propostas de ensino para esta modalidade, 

necessita que sejam traçadas e contextualizadas formas de ensino, que consiga atingir esses 
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sujeitos, a reconfiguração da EJA no sistema de educação não pode ser o ponto de partida para 

se combater o problema da evasão escolar, e menos ainda pelo seu lugar nas modalidades de 

ensino. O ponto de partida deve ser descobrir quem são esses jovens e adultos. 

Ao buscar os reais motivos dessa evasão escolar na EJA deve-se considerar os diferentes 

aspectos para os sujeitos que a integram, como as trajetórias de vida destes educandos. É 

importante considerar a necessidade de uma nova reconfiguração das escolas que ofertam a 

Educação de Jovens e Adultos, visando uma educação em que os jovens devem ser vistos, em 

suas potencialidades e não nas suas fraquezas e carências:  

A evasão e a repetência, que ocasionam a defasagem entre a idade e série; da 

busca pela certificação escolar oriunda da necessidade de trabalhar; da 

dificuldade de acesso; da ausência de motivação para o retorno a escola, entre 

outras84. 

Com uma situação socioeconômica menos favorecida, o público do EJA, que não teve 

acesso ou permaneceu na escola no tempo devido, geralmente exige um currículo voltado para 

questões de ordem social, econômica e cultural e que vão além da sua idade, mas pensando e 

refletindo na sua construção como cidadão. A evasão e o fracasso escolar, são dimensões inter-

relacionadas, a reprovação tem uma repercussão muito negativas na trajetória escolar desses 

alunos, pois vem relacionada diretamente à avaliação realizada pelos professores das turmas do 

Programa de Educação de Jovens e Adultos -  PEJA, criado em 1985, como Programa de 

Educação Juvenil - PEJ. Não há uma avaliação externa ao Programa e é a avaliação dos 

professores que determina a aprovação ou não dos alunos. Ao mesmo tempo, quando os jovens 

e adultos interrompem sua trajetória escolar, o que se percebe pelas entradas e saídas constantes 

da escola, até num mesmo ano letivo, é que a aprendizagem escolar fica prejudicada85.  

Dentre várias razões para a evasão escolar na EJA e o fracasso escolar desses indivíduos, 

pode-se citar:  

[...] quando o jovem e adulto abandonam a escola para trabalhar; quando as 

condições de acesso e segurança são precárias; os horários são incompatíveis 

com as responsabilidades que se viram obrigados a assumir; evadem por 

motivo de vaga, falta de professor, da falta de material didático; e também 

abandonam a escola por considerarem que a formação que recebem não se dá 

de forma significativa para eles86. 
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Ao integrar esses indivíduos na vida escolar, é importante considerar e aproveitar suas 

experiências em sala de aula, fazendo disso um convite para o retorno à escola, pois tiveram: 

pais analfabetos ou machistas; necessidade de trabalhar; inexistência de escolas próximas; 

paternidade e maternidade precoces e ainda, a falta de dinheiro, de transporte, de comida e de 

oportunidade. Fatores sociais para a evasão na EJA, que impedem que essas pessoas concluam 

a educação básica, o que é essencial para que essas pessoas tenham voz ativa na sociedade, um 

convívio social de qualidade e inclusive acesso ao mercado de trabalho87. 

As causas do abandono escolar são concorrentes e não exclusivas, o que significa dizer 

que “a evasão escolar se verifica em razão da somatória de vários fatores e não necessariamente 

de um especificamente. Detectar o problema e enfrentá-lo é a melhor maneira para proporcionar 

o retorno efetivo do aluno à escola”, visto que não basta ter acesso à educação se não houver 

ações de efetivação do direito de fato, pois a evasão escolar não é responsabilidade apenas da 

escola, mas também da família, das políticas de governo, já que o Estado não cumpre o seu 

papel como deveria e a evasão escolar está relacionada ao ingresso do aluno na criminalidade, 

no convívio familiar conflituoso, à má qualidade do ensino, à necessidade de o educando 

trabalhar para ajudar a família e até mesmo para o seu próprio sustento88. 

Um dos grandes desafios da Educação de Jovens e Adultos é apresentar uma educação 

inovadora, moderna, atualizada, buscando não reproduzir as mesmas práticas de antigamente, 

muitas vezes excludentes, do ensino regular aos jovens e adultos atendidos por essa modalidade 

possibilitando a continuidade dos estudos em outros níveis de ensino e não tão somente na 

Educação Básica89.  

A escola pública tem sido incapaz de atender as especificações da EJA, dessa forma, 

muitos alunos não chegam a terminar o ano letivo, pois não proporcionam a aquisição de 

conhecimentos ao aluno adulto e isto, não somente pelo seu número reduzido, mas na medida 

em que perpetua basicamente o modelo de “educação bancária”, em que “o professor é o único 

detentor do saber e o educando o depositário passivo desse saber”, o currículo desajustado com 

a realidade do aluno adulto, o tipo de avaliação única, classificatória e excludente, além do 

horário escolar incompatível com o horário do aluno-trabalhador, entre outros fatores, não 
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contribuem para a permanência desses alunos, gerando o aumento da evasão escolar neste 

segmento. Desta forma, os desafios para permanência e a busca por soluções para evasão são 

pontos importantes para os autores da Educação de Jovens e Adultos90.  

Até se estruturar como modalidade de ensino, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

passou por diversas etapas como modalidade de ensino, apresentando dificuldades de extrema 

gravidade, o que ocasiona a não garantia de permanência à educação e o não atendimento às 

especificidades das pessoas que voltam a frequentar a escola após anos de afastamento. Os 

alunos da EJA se caracterizam como o jovem e o adulto das camadas populares, afetados 

diretamente por uma realidade sócio-política-econômica excludente, que foi historicamente 

exposto a uma condição de subalternidade e marginalidade e que não teve acesso aos conhecimentos 

escolarizados por não serem reconhecidos nas suas diferentes necessidades91.  

Apesar de haver uma legislação que ofereça a garantia de ensino para todos, que resgata a 

sua condição de escolaridade, deve-se atentar ao fato de que, ela não garante a estes o atendimento 

a todas as suas especificidades, momento que o fenômeno da evasão torna-se um problema para 

EJA em todo o país. Diante deste acontecimento, muitos questionamentos surgem com a perspectiva 

de compreender quais as causas que levam os indivíduos jovens e adultos matriculados a não 

permanecerem na escola. A evasão existente na Educação de Jovens e Adultos nos possibilitou 

refletir o porquê esses sujeitos, principalmente os trabalhadores, devido as mais variadas 

circunstâncias cotidianas interrompem os estudos, quais as causas que fazem com que os 

estudantes abandonem os bancos escolares92. 

Oliveira acredita que “restringir o entendimento da ação pedagógica aos conteúdos 

formais de ensino constitui uma mutilação não só dos saberes que se fazem presentes nas 

escolas [...] mas dos próprios sujeitos”. Em se tratando de jovens e adultos, essa restrição 

assume grande importância, pois educar jovens e adultos é “exigência e condição de 

cidadania”93. 

Trabalhar na EJA é se confrontar, com os dilemas de uma modalidade de ensino que 

tem na sua origem na desigualdade e na exclusão, nas palavras de Arendt, o que ocorre é que 

“no homem, a alteridade que ele divide/vivencia com tudo que vive, passa a ser a unidade e a 
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pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres únicos”. O exercício da docência na EJA 

implica assumir a dimensão de educação como um direito de cada cidadão, na perspectiva de 

superar as históricas injustiças sociais às quais as camadas populares foram submetidas em 

nosso País. 

A igualdade, diferente de tudo que está implicado na existência pura e simples, 

não é qualquer coisa que nos é dada, mas o resultado da organização humana, 

na medida em que ela é guiada pelo princípio da justiça. Nós não nascemos 

iguais; nos tornamos iguais como membros de um grupo, em virtude de nossa 

decisão de nos garantirmos mutuamente direitos iguais94. 

É necessário, que se ofereça um ensino de aprendizagem ao longo da vida, que permita 

às pessoas selecionar informações e utilizá-las adequadamente, é essencial para o 

enfrentamento do grave problema social. Justificando as dificuldades de se manter no mercado 

de trabalho, que cada vez mais exige conhecimento. Quando se reflete sobre o processo de 

aprendizagem na vida desses estudantes é possível compreender o quanto é significativo e 

necessário para eles saber ler e escrever neste mundo tão letrado. Diante da presença de diversas 

tecnologias da comunicação e da informação, além dos inumeráveis códigos que surgem nos 

mais variados lugares, estes sujeitos são levados a um pensar mais elaborado para compreendê-

los, bem como uma consciência crítica sobre esses instrumentos na vida humana. Para tanto, é 

necessário saber ler e escrever como forma de deixar de ser dependente do outro e deixar de ser 

negado nos seus direitos como cidadão95. 

É de extrema importância, considerar toda a experiência de vida do indivíduo, 

permitindo uma maior interação, pois umas das principais causas da evasão na EJA, está em 

estabelecer a relação entre o processo de aprendizagem com a sua própria vida. As ações 

praticadas e as experiências construídas neste processo é que transformam o objeto de estudo 

em conhecimento, já que não é uma tábula rasa que capta o conhecimento transmitido, são suas 

ações, analisadas e refletidas, que se transformam em conhecimento.  

Os indivíduos precisam perceber que o conteúdo que estão aprendendo lhes serão úteis 

no seu cotidiano, significa que aprenderão a se relacionarem melhor, criando um liame entre o 

que está aprendendo com sua perspectiva. O adulto chega na sala de aula com um preconceito 

contra a sua própria capacidade, quando se compara a um colega mais jovem que tem uma 

experiência escolar mais recente. O educador da EJA precisa estimular o educando e fazê-lo 
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acreditar que ele pode aprender, já que busca na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

a possibilidade de mudança em sua vida social96. 

Muitas vezes, os indivíduos têm dificuldades de relacionar a ação educativa como uma 

ação social, o que dificulta, que o aluno atue de forma ativa na sociedade e em relação à proposta 

curricular: 

[...] os educadores devem analisar e definir claramente a ação educativa, 

percebendo-a como uma ação social estabelecendo uma proposta que 

considere as relações escola-comunidade e o retrato cultural, produzindo uma 

prática educativa articuladora da teoria com a prática, tendo o educando como 

sujeito do processo de aprendizagem97.  

É indispensável a preparação dos professores da EJA, para lidar com diferentes 

situações e dificuldades, procurando sempre conhecer seus educandos, suas expectativas e seus 

anseios de aprendizagem, pois trabalhar a educação na EJA exige que se utilize o coletivo, mas 

que respeite as individualidades, já que “é tarefa do professor estimular o interesse, procurando 

despertar o espírito científico, encaminhando as investigações e, dentro do possível, 

respondendo as indagações”98. 

Na maioria dos casos, estes jovens acabam por abrir mão da escola entrando para o 

mercado de trabalho, mas o mundo está em transformação, a cada dia exige mais formação e 

conhecimento, e para se manterem no mercado de trabalho, precisam estar qualificados ou em 

processo de qualificação. Para tanto necessitam de um sistema de formação formal ou informal, 

entre o mercado de trabalho e o sistema educacional. Diante disso, não se pode negar a forte 

relação, que existe e sempre existiu, entre a educação e o trabalho, e que na sociedade atual 

reforça o vínculo entre a escolaridade e o trabalho. Nesse sentido:  

[...] desenvolve-se a crença político-ideológica do "poder da educação 

escolar" como mecanismo de acesso às posições qualificadas, mascarando os 

demais mecanismos sociais (inerentes a processos sociais mais abrangentes) 

e organizacionais (mecanismos de credenciamento estabelecidos 

internamente pelas empresas) que condicionam o acesso e a manutenção dos 

trabalhadores no mercado formal de trabalho99. 

Reunindo conhecimentos científicos e transformando concretamente o meio ambiente e a 

sociedade, o ser humano constrói sua própria história, através do trabalho, Enguita anuncia que:  

                                                           
96 FERRARI, Sonia Maria Souza. A Percepção dos Educadores da EJA sobre as Dificuldades de 

Aprendizagem dos seus Educandos. Trabalho de Conclusão de Curso – Especialização em Educação de Jovens 

e Adultos da Faculdade de Educação- Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 2009, p. 20. 
97 LEMOS, Maria Elisa Pinheiro de. Proposta curricular. In: Salto para o futuro – Educação de jovens e 

adultos. Brasília, v. 10, p. 19-27, 1999, p. 19.  
98 PRADO, Marcelo Real. Estudos da sociedade e da natureza. In: Salto para o futuro – Educação de jovens 

e adultos. Brasília, v. 10, 1999, p. 79. 
99 MANFREDI, Silva Maria. Trabalho, qualificação e competência profissional - das dimensões conceituais. 

Revista Educação & Sociedade, v. 19, n. 64, setembro de 1998: 13- 50, p. 5. 
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[...] o trabalho, como a sociedade, deve ser transformado, e é no processo 

dessa transformação onde o indivíduo atual alcançará sua verdadeira 

dimensão humana. A função pedagógica do trabalho material, como a da 

sociedade em geral, não depende apenas das condições em que é dado ao 

homem, mas também e sobretudo da luta dos homens contra essas condições. 

Uma vez mais, a relação pedagógica homem ambiente não é unidirecional, 

mas dialética100. 

A educação precisa ser de forma articulada, sendo de extrema necessidade aproximar a 

pedagogia escolar da pedagogia moderna, já que o objetivo da Andragogia não tem sido outro 

senão entender os processos complexos de humanização e ajudar os educandos nessa trajetória. 

Mas o que diferencia a pedagogia moderna é ser “humanista” ou estar a serviço de um processo 

de autoconstrução como humanos e não a estar a serviço de um projeto pré-definido de fora, no 

qual educar nada mais é que humanizar, caminhar para emancipação, a autonomia responsável, 

a subjetividade moral, ética, com o objetivo nas relações entre trabalho, educação, humanização 

e emancipação101.  

Atualmente, houve uma inversão com relação à idade dos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos. Nas salas de aula, predominava a presença de estudantes adultos e jovens, 

não há mais a presença de idosos como em anos atrás, tal mudança pode estar ocorrendo por 

vários fatores, como as transformações ocorridas pela globalização sobre o mercado de 

trabalho, as exigências por uma maior qualificação dos trabalhadores, de modo que estes 

buscam a capacitação aptos a desenvolver qualquer habilidade, o que faz com os que 

abandonaram a escola retornem, devido a imposição  permanente na busca individual por 

qualificação para segurar o ingresso num mercado de trabalho cada vez mais restritivo e 

marcado por diferentes condições de precarização revestidas por uma aparência de liberdade 

que valoriza o empreendedorismo e o auto emprego102.  

Seguindo o padrão dado e orientado pelas políticas neoliberais, que tem um olhar 

voltado para o mercado, a escola é uma instituição que ao longo do tempo foi caminhando e se 

constituindo para atender as necessidades da produção capitalista, com uma formação escolar 

que reproduz a lógica capitalista e forma cidadãos para se inserirem em uma cultura competitiva 

e individualista. Neste contexto, a EJA desempenha um importante papel, pensando na 

educação para estes, mediante uma educação emancipadora, mas uma formação humana que 

exige da escola profundas reformulações para abrigar e potencializar a riqueza e a diversidade 

                                                           
100 ENGUITA, Mariano Fernández. Trabalho, escola e ideologia: Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 1993, p. 106. 
101 ARROYO, Miguel Gonzáles. Trabalho – educação e teoria pedagógica. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). 
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para receber estes alunos da classe trabalhadora, para que se torne realmente uma educação 

emancipatória103.  

Na busca de uma qualificação profissional e a participação em ações comunitárias para 

que o aluno possa, então, melhorar significativamente sua condição social de excluído da escola 

e do mercado de trabalho. Para combater essas mazelas deixadas e reproduzidas pelo sistema 

capitalista, é necessário pensar em uma educação que tenha um compromisso ético-político, 

que na prática forme cidadãos comprometidos com práticas sociais, no qual o conhecimento, a 

ciência e a educação, contribuam para formação de seres humanizados104.   

Com a desvalorização da EJA - Educação de Jovens e Adultos, faz com que estes 

sujeitos sejam penalizados pela segunda vez, primeiro porque não concluíram a sua formação 

na “idade certa”, depois porque quando o sujeito procura um espaço para terminar sua formação 

na EJA, muitas vezes, esses espaços negam a diversidade desses sujeitos, colaborando para a 

não adaptação deste adulto à realidade da escola, negando pela segunda vez a sua formação. É 

preciso investir massivamente na educação, em todas suas modalidades, a fim de resolver os 

problemas sociais de um país, já que não há sociedades que tenham resolvido seus problemas 

sociais e econômicos, sem equacionar os problemas de educação, e, não há países que tenham 

encontrado a solução de seus problemas educacionais, sem equacionar, devida e 

simultaneamente, a educação de adultos e a alfabetização105. 

Faz-se necessário, uma educação humanizadora, alicerçada nas concepções da 

Educação Popular, para que a construção de uma educação para modalidade da EJA, mas não 

como uma política compensatória, e sim como uma política de direito emancipatório.  A história 

da Educação de Jovens e Adultos é marcada por luta e resistência, principalmente contra a 

mercantilização tão fomentada pelo neoliberalismo. São diferentes instituições, movimentos 

sociais e educadores que lutam por uma educação de qualidade, pela valorização deste setor tão 

importante na formação do cidadão. 

 

 

 

                                                           
103 CIAVATTA, Maria; RUMMERT, Sonia Maria. As implicações políticas e pedagógicas do currículo na 

educação de jovens e adultos integrada à formação profissional. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 111, p. 461-

480, abr.-jun. 2010, p. 466. 
104 ZITKOSKI, Jaime José; HAMMES, Lúcio Jorge. Juventude, educação e cidadania: os desafios da 

participação social e política. Revista Debates, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 119-139, mai.-ago. 2014, p. 125.  
105 GADOTTI, Moacir. Por uma Política Nacional de Educação Popular de Jovens e Adultos. 1.  ed. São Paulo: 

Moderna: Fundação Santillana, 2014, p.16. 
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2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

A Educação de Jovens e Adultos teve início no Brasil somente a partir da segunda 

metade do século XX, com novos pensamentos pedagógicos que consolidam políticas públicas 

para a EJA, já que esta modalidade de ensino nunca foi preocupação dos governantes e 

dirigentes do país. Desde o início do processo de escolarização no Brasil, a preocupação era 

com a instrução das crianças, tal pensamento começa a mudar a partir do início do processo de 

industrialização e aceleração da urbanização no país, já que os índices de analfabetismo eram 

altos e o nível de escolarização precária, equiparados aos demais países106. 

Neste contexto de transformações políticas, econômicas e sociais é que surgem 

condições favoráveis à implantação de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos, 

que ganha destaque internacional com a UNESCO, de forma que: 

A UNESCO denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os países 

e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a 

educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações 

categorizadas como “atrasadas107. 

Momento que o Estado aumenta as suas atribuições e as responsabilidades para com a 

Educação de Jovens e Adultos, em resposta aos movimentos populares e as deliberações da 

UNESCO com relação ao analfabetismo e os altos índices de pessoas que não tinham acesso à 

Educação. 

Mas o primeiro pensamento pedagógico voltado para Educação de Jovens e Adultos, 

surge por volta de 1958 com a realização do Congresso Nacional de Educação de Adultos no 

Rio de Janeiro, com a difusão do pensamento de Paulo Freire, que marca um novo período na 

educação de adultos, com a finalidade de se buscar metodologias eficazes, inovações nesse 

campo, reintrodução a reflexão sobre o social no pensamento pedagógico, momento que surgiu 

o reconhecimento das características próprias dessa modalidade de ensino, porém com uma 

forte relação com a Educação Popular108. 

Educação Popular surge das pressões de empresários, que vislumbraram a importância 

e as vantagens econômicas na alfabetização dos trabalhadores, a educação Popular, levando a 

                                                           
106 NASCIMENTO, Juliane do. X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – EDUCER. A educação de 

jovens e adultos no brasil: a problemática da alfabetização no país. PUC - Curitiba, 2011, p.7686.  
107 HADDAD, Sérgio e PIERRO, Maria Clara Di. Escolarização de Jovens e Adultos. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n.14, p.108-130, maio/ago., 2000, p.111. 
108 HADDAD, Sérgio e PIERRO, Maria Clara Di. Escolarização de Jovens e Adultos. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n.14, p.108-130, maio/ago., 2000, p. 113. 
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criação das primeiras redes de ensino público no Brasil, com a finalidade de combater o 

analfabetismo, que se fortaleceu nos anos 20, tal movimento ocorre com base nas grandes 

transformações da sociedade brasileira, associado ao  processo de industrialização e a 

concentração populacional em centros urbanos, motivado pelos interesses financeiros das 

classes dominantes. 

A Educação Popular não pode ser confundida com a Educação do Povo que visa 

primeiramente ensinar às classes populares saberes que os deixarão mais submissos na posição 

de trabalhadores dominados. A Educação Popular, contrariamente à Educação do Povo, se 

faz com e para as classes populares, na medida em que ela ambiciona torná-los autônomos e 

sujeitos de seu próprio destino. Iniciativas que visam educar os mais pobres para que ocupem 

uma posição determinada na sociedade pertencem à Educação do Povo. Iniciativas que 

objetivam dar aos dominados os meios para entender e transformar o seu mundo, a fim de 

questionar a sua posição na sociedade e construir o seu próprio caminho, podem se reclamar 

da Educação Popular. A diferença entre a Educação de Jovens e Adultos - EJA e a Educação 

Popular, é que a primeira é constitucionalmente reconhecida como tal, e a segunda ainda não 

era reconhecida. 

Desde a segunda metade do século XX, o Brasil vem caminhando para acabar com a 

analfabetismo, mas a realidade atual ainda é insatisfatória e alarmante, visto que a taxa de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade no Brasil foi estimada em 7%, pelos 

últimos dados do IBGE, sendo que existe hoje no Brasil aproximadamente 12 milhões de 

analfabetos, percentual com relação direta com a faixa etária, aumentando à medida que a idade 

avança, até atingir 20,4% entre as pessoas com mais de 60 anos.  

Na atualidade, o que marca o descaso com alfabetização de jovens e adultos é o 

desconhecimento da cultura do adulto trabalhador. Até o momento, tem-se priorizado o modelo 

educacional clássico de uma sociedade industrial, o descaso do governo para com a educação, 

fica transparente nos programas de alfabetização de adultos que oferecem um diploma pelo 

mínimo de conhecimento por eles obtidos. Dá-se importância à quantidade de pessoas que 

concluem, não à qualidade do ensino. O analfabetismo não é uma doença a ser erradicada, mas 

um problema social a ser resolvido pelos dirigentes de nosso país, para que a pessoa possa viver 

com dignidade e exercer a sua cidadania. Nas palavras de Maria M. Machado:  

A falta de padrões alternativos próprios para o trabalho educacional com 

adultos leva à reprodução de níveis inadequados de exigências para a 

avaliação dos resultados do processo [...] Dever-se-ia atentar para duas 

condições específicas do processo de educação de adultos: a) o sentido e o 

significado, ou seja, a representação social que o adulto tem se faz num 
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processo de aprendizagem, do que decorre a motivação para a participação; b) 

a disposição para a aplicação do apreendido no seu próprio desenvolvimento 

e no seu meio. A primeira condição está intrinsecamente ligada à aquisição do 

conhecimento novo, na sua descoberta e valorização. A segunda condição 

relaciona-se à compreensão dos conhecimentos no nível de sua transferência 

e aplicação109.  

No Brasil existem várias campanhas de alfabetização com a intenção de erradicar o 

analfabetismo, mas sem êxito, já que o problema do analfabetismo decorre de longa data e o 

grande número de experiências desenvolvidas evidencia a dificuldade do problema do 

analfabetismo no país para vários governos que criaram seu próprio programa para solucionar 

o problema. No entanto, todos erraram pela baixa qualidade, por não levarem em consideração 

as diferentes realidades dos alunos e pelos escassos recursos financeiros aplicados em seu 

desenvolvimento110. O índice de analfabetismo entre os jovens e adultos eram altos, conforme 

demonstra o gráfico a seguir: 

 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/1996 - LDB, foi um importante 

marco na história dos direitos sociais no Brasil no Estado Democrático de Direito. Com esta 

lei, propõe-se a reflexão sobre as principais ações políticas voltadas para o acesso e a 

permanência de jovens e adultos nos processos de escolarização desde a sua vigência. Com a 
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LDB e seus os desdobramentos, é  que se consolida o estabelecido no artigo 205 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988,  que assume a educação como direito social e subjetivo, extensivo a 

todos, independentemente de qualquer condição, e define o papel da educação na vida dos 

sujeitos, reforçando “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”,  visto que há uma importante relação dialética 

entre a educação e o exercício da cidadania, considerando-a como condição para a plena 

participação da vida em sociedade111. 

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988, expressa, ainda, que a educação é “direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

Somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB é que a Educação 

de Jovens e Adultos – EJA, passa a ser concebida como uma modalidade da Educação Básica, 

conferindo-lhe uma dimensão diferenciada, para possibilitar a superação da concepção de oferta 

aligeirada, compensatória e supletiva de escolarização. 

Em consonância com a Constituição Federal, a LDB estabelece no seu art. 37 que “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”112.  

Conforme afirma Machado, a aprovação da LDB “é um ponto chave na chamada 

reconfiguração do campo”, pois lhe é conferido um lugar de destaque que pressupõe e reafirma 

o direito de jovens e adultos à escolaridade, responsabilizando o Estado pela sua oferta113.  

Os pontos para a discussão sobre a Educação de Jovens e Adultos – EJA, serão com 

base nos três princípios destacados do artigo 205 – o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, com articulações na 

LDB, nas Diretrizes Nacionais Curriculares (Resolução CNE/CEB nº 01/2000 – BRASIL, 

                                                           
111 JULIÃO, Elionaldo Fernandes; VIEIRA, Hellen Jannisy; FERRARI, Beiral Gláucia Maria.  As Políticas de 

Educação de Jovens e Adultos na Atualidade como Desdobramento da Constituição e da LDB. Unisul, 

Tubarão, v. 11, n. 19, p. 40 - 57, Jan/Jun., 2017, p. 41. 
112 BRASIL. Lei 9394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 1996. 
113 MACHADO, Maria Margarida. A educação de jovens e adultos no Brasil pós-Lei nº 9.394/96: a 

possibilidade de constituir-se como política pública. Brasília, v. 22, n. 82, p. 17-39, nov., 2009, p. 20. 
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2000a) e nas Operacionais (Resolução CNE/CEB nº 03/2010 – BRASIL, 2010) aprovadas pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

O pleno desenvolvimento da pessoa se constrói com base no sociocultural, ou seja, com 

base nos processos relacionados com os aspectos sociais e culturais da sociedade, em conjunto 

com os pressupostos escolares articulados com seus anseios e vivências, visto que os jovens e 

adultos são sujeitos de direitos. No artigo 4º da LDB fica evidenciada a reconfiguração do 

campo da EJA por meio de sua caracterização como modalidade de Educação Básica, 

inteiramente gratuita, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, respeitando as 

necessidades e disponibilidades dos jovens e adultos. Nos artigos 37 e 38, do mesmo diploma 

legal, que tratam exclusivamente da EJA, o pleno desenvolvimento da pessoa, postulado como 

princípio legal na Constituição, emerge mais uma vez e pode ser considerado mais um 

instrumento conceitual que fortalece o princípio que marca um campo de disputa, 

principalmente garantindo oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do alunado, seus interesses, suas condições de vida e de trabalho.  

A LDB assume a Educação Básica como política pública no sistema nacional de ensino 

e a EJA deixa de ser considerada como projeto de governo, ou ações pontuais de alfabetização 

e elevação de escolaridade, principalmente de Ensino Fundamental, para promover o pleno 

desenvolvimento da pessoa consagrado na Constituição. O princípio constitucional, que garante 

a educação como preparo da pessoa para o exercício da cidadania, conforme a Declaração de 

Hamburgo (1997), deve ter como objetivo promover a participação em atividades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, além de ser um requisito básico para a educação continuada 

durante a vida114.  

Conforme Haddad e Di Pierro, para além da consolidação dos princípios legais 

postulados pela Constituição, a LDB deu visibilidade para o início de discussões sobre como 

pensar em formas de garantir direitos já conquistados, identificar o papel da educação em 

cenários políticos e históricos e, mais recentemente, refletir a diversidade desses sujeitos 

participantes da EJA115. 

A partir da LDB o Brasil vivencia um momento de intensa mobilização em torno da 

discussão do sentido da EJA como modalidade da Educação Básica, resultando, em 2000, na 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, por meio da 
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Resolução CNE/CEB nº 01/2000 que, no parecer CNE/CEB nº11/2000 manifesta o reconhecimento 

por parte do Conselho Nacional de Educação - CNE da concepção de EJA como “um modo de 

existir com característica própria” , devendo o seu desenvolvimento considerar “as situações, os 

perfis dos estudantes, as faixas etárias” e se pautar “pelos princípios de equidade, diferença e 

proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na 

proposição de um modelo pedagógico próprio, com fundamento no art. 205 da Constituição 

Federal que define que a educação é direito de todos116.  

Após dez anos da publicação das Diretrizes Curriculares foram instituídas, em 2010, as 

Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº 03/2010 – 

BRASIL, 2010), normatizando os aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para 

ingresso na EJA, os exames de avaliação do desempenho dos estudantes, a certificação nos exames 

de EJA e a Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância, como 

se percebe na redação do artigo 2º:  

Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de um 

sistema educacional público de Educação Básica de jovens e adultos, como 

política pública de Estado e não apenas de governo, assumindo a gestão 

democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, 

proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua 

vocação como instrumento para a educação ao longo da vida117. 

Após muitos debates e questões a respeito da idade mínima para o atendimento aos 

estudantes da EJA, a Resolução supra mencionada, considerando o disposto no artigo 4º, incisos 

I e VII, da LDB e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, 

normatiza a faixa etária para matrícula no Ensino Fundamental em 15 anos completos; enquanto 

que para o Ensino Médio e para a realização de seus exames de conclusão, 18 anos completos118.  

É um grave equívoco considerar que as políticas públicas para a EJA estejam 

circunscritas às proposições e ações para a alfabetização, mas se abster delas é mais grave ainda 

porque, para além das metas definidas nos Planos de Educação, a Resolução CNE/CEB nº 1 de 

2000 do Conselho Nacional de Educação, está a “existência de pessoas que não sabem ler ou 

escrever por falta de condições de acesso ao processo de escolarização deve ser motivo de 

autocrítica constante e severa”119.  

                                                           
116 JULIÃO, Elionaldo Fernandes; VIEIRA, Hellen Jannisy; FERRARI, Beiral Gláucia Maria.  As Políticas de 

Educação de Jovens e Adultos na Atualidade como Desdobramento da Constituição e da LDB. Unisul, 

Tubarão, v. 11, n. 19, p. 40 - 57, Jan/Jun. 2017, p. 44. 
117 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 3 de 2010. Dispõe sobre Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, DF: CNE, 2000, p. 01. 
118 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 3 de 2010. Dispõe sobre Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, DF: CNE, 2000, p. 02. 
119 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 1 de 2000a. Dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, DF: CNE, 2000, p .05. 
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Considerando a idade-série prevista no sistema nacional de ensino e os resultados 

negativos de insucesso escolar de um grande número de crianças e jovens, principalmente das 

classes populares que não concluem o Ensino Fundamental aos 15 anos e o Ensino Médio aos 

18, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB dos estados resta prejudicado, 

pois a modalidade tem sido reconhecida pelos governos como mera estratégia de correção de 

fluxo e limpeza dos indicadores negativos de avaliação. Isto transfere, quase que 

automaticamente, os jovens que completam 15 e 18 anos para a modalidade de EJA ou criando 

Projetos específicos de correção de fluxo, visto um dos critérios da nota é a taxa de aprovação, 

prejudicando as escolas que trabalham com EJA, devido ao nível de evasão elevado e a taxa de 

reprovação120. 

A partir desta década, as políticas educacionais passaram a ter uma ação reparadora, 

qualificadora e equalizadora com relação àqueles que não tiveram acesso à educação na idade 

certa, na busca, para incluir aqueles que até então estavam fora do processo de ensino-

aprendizagem, já que problema do analfabetismo no nosso País é uma questão recorrente, 

apesar das tentativas de erradicação, por meio do sistema educacional e das políticas públicas 

existentes.  

Entender o processo de avanços e retrocessos na formulação das campanhas, projetos e 

programas de alfabetização de jovens e adultos que tramitaram ao longo da história da educação 

brasileira é refletir sobre a ideologia contida nesses programas oficiais. É também, procurar 

entender a história institucional da educação popular no Brasil, mergulhando na compreensão 

de todos os mecanismos formais, que atuaram e ainda vêm atuando nos caminhos políticos que 

direcionam tais políticas121.  

A   LDB incluiu, pela primeira vez na história das legislações educacionais, um capítulo 

destinado à EJA, então chamada de ensino supletivo, estabelecendo no artigo 24 a função de 

“suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou 

concluído na idade certa”. Neste período foi criado os Centros de Estudos Supletivos em todos os 

                                                           
120 O Ministério da Educação criou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB), que visa a 

conferir as metas de qualidade de ensino. É feita uma média entre a aprovação e o rendimento em Língua 

Portuguesa e Matemática. O índice de aprovação é obtido por meio do censo escolar e a verificação de conteúdo 

é aferida através das avaliações organizadas e coordenadas em nível do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/MEC. O SAEB é 

composto pela Prova Brasil, aplicada aos alunos do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental; e pelo SAEB, aplicada 

aos alunos do 3º ano do Ensino Médio. O objetivo destas avaliações é identificar as regiões/municípios em que o 

ensino está deficiente e os aspectos desta deficiência para, então, criar políticas públicas que venha ajudar 

municípios e escolas a superar tais dificuldades e, assim, efetivar um ensino de qualidade em todo território 

nacional.   
121 NASCIMENTO, Antônio Dias; HETKOWSKI, Tânia Maria. Orgs. Memória e formação de professores 

[online]. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 245. 
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estados brasileiros, com a proposta de serem modelo de educação do futuro, atendendo às 

necessidades de uma sociedade em processo de modernização, porém não atingiram seus objetivos, 

pois não receberam o apoio político nem os recursos financeiros suficientes para sua plena 

realização, atendendo aos interesses das empresas privadas de educação122.   

Merece destaque a Lei de Diretrizes e Base de 1971, caracterizada pelo dualismo na 

relação trabalho e educação, incorporando a função profissionalizante compulsória 

explicitamente como objetivo principal do ensino de 1º e 2º graus, definindo que estes devem, 

proporcionar ao indivíduo a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania. Em 1982, pela Lei nº 7.044, o termo qualificação foi alterado para 

preparação, e definiu que esta preparação deveria ser obrigatória, constituindo-se em elemento 

de formação integral do aluno, devendo fazer parte dos currículos de ensino do 1º e 2º graus. O 

artigo 76 desta lei estabelecia que, pela preparação para o trabalho, o ensino de 1º grau poderia 

qualificar profissional no nível da série realmente alcançada, e no 2º grau poderia haver a 

habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino123.  

Saviani assegura que a organização da escola de 1º grau estava centrada para o trabalho 

numa relação implícita e indireta e que, “[...] no segundo grau, a relação entre educação e 

trabalho, entre conhecimento e a atividade prática deverá ser tratada de maneira explicita e 

direta [...]”. Para estimular, os trabalhos sindicalizados e seus dependentes, podia ser concedida 

bolsa de estudo pela União, bolsa que fazia parte do Programa Especial de Bolsas de Estudo - 

PEBE, instituída pelo Decreto nº 57.870, de 25 de fevereiro de 1966, destinada a assegurar 

ensino médio a estudantes que não tinha recursos para financiar seus estudos124.  

Com a LDB de 1996 manteve-se o vínculo do trabalho com a educação, ao considerar 

que a educação está além da abrangência dos processos formativos do trabalho e vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. A lei retoma para a educação um dos seus princípios: a 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A partir da educação 

básica, deve-se fornecer ao educando meios para progredir no trabalho, de maneira que os 

conteúdos desse nível de ensino contemplem em suas diretrizes a orientação para este e a 

                                                           
122 VIEIRA, Edna Ferreira da Costa. Evasão escolar no curso do programa nacional de integração da educação 

profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos – PROEJA. Dissertação: 

Universidade federal Rural do Rio de Janeiro. Instituto de Agronomia, 2009, p. 9. 
123 BRASIL. Lei 5.682, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino do 1º e 2º graus. In 

Legislação Fundamental, organiz. Pe. José Vasconcelos, Rio de Janeiro, 1972. 
124 SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 11. ed. Campinas: Autores 

Associados, 2008c, Coleção educação contemporânea, p. 39. 
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adequação à sua natureza na zona rural, numa visível preocupação com o trabalho também 

realizado fora da zona urbana125. 

Com relação à Educação de Jovens e Adultos, a função qualificadora, propostas no 

Parecer nº 11/2000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para essa modalidade, 

tem como discurso a expressão do potencial humano com o poder de se qualificar, se 

requalificar e descobrir novos campos de atuação como realização de si próprio. Uma 

oportunidade pode ser a abertura para a emergência de um artista, de um intelectual ou da 

descoberta de uma vocação pessoal. A realização da pessoa não é um universo fechado e 

acabado, de forma que a função qualificadora, quando ativada, pode ser o caminho destas 

descobertas126.  

Por meio das recomendações da UNESCO, nesse documento, a função qualificadora da 

educação, entendida como qualificação profissional e ampliada pela inserção de competências, 

também voltadas para o mundo do trabalho, em especial para o trabalho com as novas tecnologias 

que os diversos setores econômicos, passaram a ser necessidade, estabelecendo que em torno da 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, a necessidade de que esta seja uma adaptação 

necessária às exigências do mundo do trabalho e uma condição para um domínio mais perfeito dos 

ritmos e dos tempos da pessoa humana. Ou seja, uma aprendizagem para o trabalho e para a 

cidadania, permitindo à pessoa humana a “[...] tomar consciência de si própria, e do meio que a 

envolve, e a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade”127.  

O Ensino Supletivo foi regulamentado pela resolução nº 6997 cuja elaboração esteve 

sob a responsabilidade do extinto Conselho Federal de Educação – CFE, hoje Conselho 

Nacional de Educação - CNE. Em 1974, o Ministério da Educação e Cultura – MEC, propôs a 

implantação de Centros de Estudos Supletivos – CES, como a solução mais viável para essa 

modalidade de ensino, atendendo ao tríplice objetivo de tempo, rapidez de instalação; custo de 

aproveitamento de espaços ociosos e efetividade com emprego de metodologias adequadas. De 

acordo com o Parecer nº 11 - CNE/CEB, tal modalidade de ensino deve receber um tratamento 

diferenciado dada a especificidade própria, assegurando aos seus egressos a continuidade dos 

estudos e inserção no mundo produtivo com as mesmas condições dos alunos que concluem o 

ensino fundamental e médio e nos cursos seriados. A Lei de Diretrizes e Base da Educação – 

                                                           
125 MACHADO, Márcia Alves de Carvalho. Políticas educacionais no Brasil na área de educação de jovens e 

adultos: o caso do Programa Brasil Alfabetizado em Sergipe. Aracaju: UNIT, 2015. p. 164. 
126 BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB 11/2000, de 10 de maio de 2000. Diretrizes curriculares 

nacionais para educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, 2000, p. 11. 
127 UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir. Tradução José Carlos Eufrázio. São Paulo: Cortez, 1998, p. 

107. 
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LDB, assume a condição de uma educação que qualifica, ao invés de suprir, desaparecendo a 

noção de supletivo. 

Por fim, é preciso refletir sobre a escola brasileira do ponto de vista dos trabalhadores, 

a necessidade de uma escola para todos, em todos os níveis e ramos de ensino, afirmar a 

educação, em todas as suas dimensões e espaços, como um processo social formador de todas 

as dimensões do ser humano. A EJA não é algo recente na educação brasileira, a ação educativa 

junto a adolescentes e adultos no Brasil não é nova. Sabe-se que já no período colonial os 

religiosos exerciam sua ação educativa missionária em grande parte com adulto, pois além de 

difundir o evangelho, tais educadores transmitiam normas de comportamento e ensinavam os 

ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, 

posteriormente, aos escravos negros, estendendo, mais tardiamente, às escolas de humanidades 

para os colonizadores e seus filhos128. 

 Na Nova República, merece destaque o nascimento da Fundação Educar, em 1985, com 

o objetivo de acompanhar e supervisionar as instituições e secretarias que recebiam recursos 

para executar seus programas. Todavia, foi extinta em 1990, após um período de omissão do 

governo federal em relação às políticas de alfabetização de jovens e adultos, retornando, 

somente, com a Constituição Federal de 1988, na qual o direito à educação para jovens e 

adultos, passou a ser garantido129.  

Art. 208[...] a educação é direito de todos e dever do Estado e da família[...]; 

Art. 205[...] e ainda, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive sua 

oferta garantida para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria130.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi criada em consonância com a 

Constituição, o artigo 4º, estabeleceu que "o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de ensino, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria". No seu artigo 37, refere-se à educação de jovens e adultos 

determinando que "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". No inciso 

I, deixa clara a intenção de assegurar educação gratuita e de qualidade a esse segmento da 

população, respeitando a diversidade que nele se apresenta131.  

                                                           
128 HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Diretrizes de política nacional de educação de jovens e 

adultos. São Paulo: CEDI, Ação Educativa, 2000, p. 108-109. 
129 PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1983, p. 139. 
130 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
131 BRASIL. Congresso Nacional. Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996. 
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A participação e a gestão democrática da educação, nesse contexto, prevista na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, 

assumem um papel de promover uma socialização dos mecanismos de poder não só dentro do 

âmbito escolar, mas também nas leis que direcionam a educação, passando a se configurar como 

uma forma de aparente ampliação do centro de decisões.  

No entanto, em sua essência, não apresentam um real compartilhamento do poder e sim 

uma centralização desses nas mãos de uma minoria. O papel da educação seria de 

consubstanciar a efetiva subordinação da classe trabalhadora aos interesses da classe burguesa, 

tendo como metas disseminar os valores ético-políticos da sua fração de classe, além de 

naturalizar situações de desemprego, desigualdade social, individualismo, perda de direitos e 

demarcar, claramente, o caráter privado do Estado brasileiro. 

No que tange a efetivação de uma educação de qualidade e da construção de uma 

identidade própria da EJA, as Diretrizes estabelecem em seu artigo 5º, os princípios da 

modalidade da EJA, no que se refere a equidade, a diferença e a proporcionalidade, com o 

objetivo de garantir:  

I – quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares 

a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 

igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação;  

II – quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 

própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores;  

III – quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 

componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 

Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 

assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 

participantes da escolarização básica132.  

Mas o que tornou este documento fundamental para Educação de Jovens e adultos, foi 

o reconhecimento da diversidade cultural e regional, existentes nos diversos extratos sociais, 

onde seus sujeitos são dotados de uma rica bagagem cultural transmitida, principalmente, por 

meio da oralidade, que deve ser valorizada nesta modalidade da educação básica. 

A  aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, em seu parecer, manifesta o reconhecimento por parte do Conselho Nacional de 

Educação da concepção de EJA como “um modo de existir com característica própria”, devendo 

o seu desenvolvimento considerar “as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias” e se 

                                                           
132 BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB 11/2000, de 10 de maio de 2000. Diretrizes curriculares 

nacionais para educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, 2000, p. 1-2.   
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pautar “pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio”, situações que só foram possíveis a partir das questões apresentadas pela 

LDB, que mobilizou uma discussão nacional para que a EJA se tornasse uma modalidade da 

Educação Básica133. 

O artigo 4º da Lei de Diretrizes e Base da Educação, inciso IV, evidencia a 

reconfiguração do campo da EJA, como uma modalidade de Educação Básica, inteiramente 

gratuita, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, respeitando as necessidades e 

disponibilidades dos jovens e adultos134.  

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

[...] 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os 

que não os concluíram na idade própria135. 

A LDB, neste sentido, foi um importante marco legal, para início de uma percepção 

escolar diferenciada e para os sujeitos tão diversos e com histórias de vida tão desconsideradas 

pelos direitos já previstos na Constituição, visto que com a LDB, se define a concepção de 

educação para jovens e adultos, com base no pleno desenvolvimento da pessoa, como bem 

descrevem os artigos 37 e 38. Estes artigos da referida lei tratam a EJA como um instrumento 

conceitual que fortalece o princípio, garantindo oportunidades educacionais apropriadas, 

considerando as características do alunado, seus interesses, suas condições de vida e de 

trabalho: 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 

ao longo da vida.               

§ 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. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

                                                           
133 BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB 11/2000, de 10 de maio de 2000. Diretrizes curriculares 

nacionais para educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, 2000, p. 02. 
134JULIÃO, Elionaldo Fernandes; VIEIRA, Hellen Jannisy; FERRARI, Beiral Gláucia Maria. As Políticas de 

Educação de Jovens e Adultos na Atualidade como Desdobramento da Constituição e da LDB. Unisul, 

Tubarão, v. 11, n. 19, p. 40 - 57, Jan/Jun., 2017, p. 44. 
135 BRASIL. Congresso Nacional. Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996, 13ª 

edição, p. 08. 
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§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento 

Art. 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. 

§ 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. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames136. 

Neste sentido, a EJA deixa de ser considerada como projeto de governo, ou como ações 

pontuais de alfabetização e elevação de escolaridade, principalmente de Ensino Fundamental, 

com o escopo de promover o pleno desenvolvimento da pessoa conforme postulado na 

Constituição. A LDB assume a Educação Básica como política pública no sistema nacional de 

ensino de tal forma que, além da consolidação dos princípios legais da Constituição, a LDB deu 

visibilidade para o início de discussões sobre como pensar em formas de garantir direitos já 

conquistados e identificar o papel da educação nos cenários políticos e históricos para refletir a 

diversidade dos sujeitos sociais da EJA em prol da ampliação dos direitos sociais e das 

responsabilidades do Estado no atendimento às necessidades dos grupos sociais mais pobres, 

àqueles que não completaram o ensino fundamental e que, segundo a Constituição, tem direito 

ao ensino fundamental gratuito adequado à sua condição de jovens e adultos trabalhadores137. 

A Educação de Jovens e Adultos, desta forma, foi, gradativamente, sendo associada à 

perspectiva da Reforma do Estado, por meio do processo de flexibilização da gestão 

educacional e parcerias público-privadas, com a finalidade de se manterem intactos os 

interesses econômicos na expansão do ensino, além de ratificar o ideário assistencialista e o 

caráter supletivo que configurou a Educação de Jovens e Adultos. A década de 90 foi marcada 

pela relativização nos planos cultural, jurídico e político dos direitos educativos das pessoas 

jovens e adultas conquistadas em momentos anteriores, e a descentralização da problemática, 

bem como a situação marginal da EJA nas políticas públicas do país138. 

                                                           
136 BRASIL. Congresso Nacional. Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996, 13ª 

edição, p. 15. 
137 DI PIERRO, Maria Clara; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, nov., 2001, p. 66. 
138 HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n. 14, p. 108-130, 2000, p. 121. 
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Com a articulação em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

reafirmou a institucionalização da modalidade EJA substituindo a denominação Ensino 

Supletivo por EJA. Esta mudança de denominação é fato controverso para alguns autores:  

A mudança de ensino supletivo para educação de jovens e adultos não é uma 

mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao mudar a 

expressão de ensino para educação. Enquanto o termo “ensino” se restringe à 

mera instrução, o termo “educação” é muito mais amplo compreendendo os 

diversos processos de formação139. 

Mas a Lei nº. 9.394, Lei de Diretrizes e Base da Educação em seu artigo 38 faz referência 

aos cursos e exames supletivos e, continua a ideia da suplência, de compensação e de correção 

de escolaridade. A redução das idades mínimas de 18 para 15 anos para o ensino fundamental 

e de 21 para 18 anos para o ensino médio vem corroborar com a desqualificação desta 

modalidade de ensino, privilegiando certificação em detrimento dos processos pedagógicos140. 

Para rebater este discurso, a Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, 

ocorrida em 1997, resultado da V Conferência Internacional para a Educação de Adultos 

(CONFINTEA) enfatiza que:  

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século 

XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como uma plena 

participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor 

do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 

igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, 

além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 

violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça141. 
 

O Parecer CNE/CEB nº 11, que tratava das Diretrizes Curriculares para a EJA descreve 

essa modalidade de ensino por suas funções: a) reparadora, pela restauração de um direito 

negado; b) equalizadora, de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais 

igualdade na forma pela qual se distribuem os bens; c) qualificadora, no sentido de atualização 

de conhecimentos por toda a vida142.  

A EJA não tem sido incluída nas políticas públicas, isto fica claro com a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do Magistério 

– FUNDEF, que contava os alunos do ensino fundamental para o retorno dos recursos, ou seja 
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verbas de investimento em educação, que não considerava os alunos da EJA. O afastamento da 

União nas políticas públicas de EJA, transferindo a responsabilidade para os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, proporcionou iniciativas de cunho popular caracterizando uma 

pulverização de programas na tentativa de minimizar a problemática de EJA no Brasil143. 

Neste momento da história da Educação de Jovens e Adultos surgem duas tendências 

teórico-práticas com relação entre o Estado e a educação popular: a) maniqueísta, que não 

admite o Estado como parceiro na educação popular e defende uma nova educação popular; e, 

b) integracionista que propõe parceria de colaboração entre Estado, igreja, empresariado, 

sociedade civil, sugerindo a escolarização e a extensão da escola das elites para a população. 

Mas a maioria das iniciativas de EJA, surgiram com a participação do Estado devido a 

necessidade de prestar contas à comunidade internacional sobre os índices de analfabetismo e 

resolver o problema instalado e erradicar o analfabetismo, momento que surge manifestações 

populares, que vão de encontro às iniciativas do Estado. Ficando clara a intencionalidade 

política do Estado, na busca do analfabeto para cumprir suas obrigações eleitorais, 

demonstrando também fragilidades nas políticas de governo e a falta de políticas de base para 

erradicar o analfabetismo no Brasil144. 

Nas palavras de Paulo Freire, surge a necessidade de identificar as necessidades 

específicas de um grupo social, para entendê-lo e então atuar efetivamente na perspectiva da 

educação popular, porém para tanto, necessita compreender o homem como: 

[...] um ser de relações “temporalizado e situado”, ontologicamente inacabado 

– sujeito por vocação, objeto por distorção -, descobre que não só está na 

realidade, mas também que estão com ela [...] o homem e somente o homem 

é capaz de transcender, de discernir, de separar órbitas existentes diferentes, 

de distinguir o “ser” do “não ser”; de travar relações incorpóreas. Na 

capacidade de discernir estará a raiz da consciência de sua temporalidade, 

obtida precisamente quando atravessando o tempo, de certa forma até então 

unidimensional, alcança o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã145.  

O que se observa é a dificuldade para a caracterização do público desta modalidade, que 

acabou culminando em tentativas frustradas de solucionar um problema que parecia emperrar 

o desenvolvimento do país: a escolarização de jovens e adultos, que se baseiam em políticas 
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públicas não aliadas a iniciativas populares, ou seja, uma dicotomia de enfrentamento entre o 

popular e o formal. Segundo Haddad e Di Pierro:  

[...] a EJA sempre compreendeu um conjunto diverso de processos e 

práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de 

conhecimentos, de competências técnicas e profissionais ou de 

habilidades socioculturais [...] quase todos os domínios da vida 

social146. 

 

2.2 ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PARANÁ 

 

Neste tópico será apresenta a conformação da Educação de Jovens e Adultos -EJA, no 

Paraná, particularmente a partir da década de 1990. Sistematiza os fundamentos das políticas 

públicas para EJA postas em prática no período e para isso toma como base o arcabouço legal 

dessa modalidade de educação escolar.  

No Paraná, a criação do Sistema Estadual de Ensino e do Conselho Estadual de 

Educação – CEE, organizou a legislação que normatizou a abertura de cursos noturnos, bem 

como sugeriu a elaboração de currículos específicos. Na década 90, foi com a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96, lei que estabeleceu que a Educação 

de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica, do Ensino Fundamental e Médio, 

reconhecendo a sua especificidade147.  

Porém, uma crítica que se destaca, é que os legisladores não observaram a 

recomendação da Comissão Nacional de EJA, nomeada pela Portaria Ministerial nº 1181, de 

12 de agosto de 1994, de manter a idade mínima para certificação, por meio de exames 

supletivos para conclusão do Ensino Fundamental e Médio, respectivamente 18 e 21 anos, mas 

reduziu a idade para 15 e 18 anos, nos níveis de conclusão da Educação Básica, tal a legislação 

contribuiu, para o aumento desta demanda,  reduzindo a demanda no ensino regular, espaço de 

formação mais adequado aos adolescentes e jovens com pequena defasagem de série/idade148. 

A Constituição Estadual do Paraná de 1989, na seção I do capítulo II, artigo 177, em 

sua redação repete os termos do artigo 206 do capítulo III, seção I da Constituição Federal de 

1988, no que se refere à educação como direito e dever do Estado. E, ainda no artigo 179, inciso 
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I, que reflete a exata redação do artigo 208 da Constituição Federal, define “o Estado garante o 

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

os que a ele não tiveram acesso na idade própria”149. 

Apesar da Lei nº. 9394/96 estabelecer um capítulo específico para a EJA, a aprovação 

da Emenda Constitucional nº. 14/1996 retira a obrigatoriedade do poder público em oferecer o 

Ensino Fundamental para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, suprimindo o 

compromisso de erradicação do analfabetismo no prazo de dez anos, bem como a vinculação 

dos percentuais de recursos financeiros estabelecidos em Lei para este fim, demonstrando, 

claramente, a falta de articulação e continuidade para Educação de Jovens e Adultos.  

Após a criação da Emenda, criou-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, regulamentado pela Lei nº 

9424/96, na qual foi vetada a contabilização das matrículas no Ensino Fundamental nos cursos 

de Educação de Jovens e Adultos para fins de repasse desses recursos. Referido veto 

inviabilizou a inclusão do público da educação de jovens e adultos no financiamento da 

Educação Básica, o que reforça o descaso no atendimento a esta demanda150. 

Com o amadurecimento das discussões e experiências de educação de jovens e adultos 

na década de 1990, e por efeito das determinações legais advindas, foram promulgadas, em 10 

de maio de 2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, 

elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, diretrizes que superavam a visão 

preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto ou apto apenas a tarefas e funções ditas 

desqualificadas no mundo do trabalho. 

Mas o ponto mais significativo das diretrizes, e que reconhecer a diversidade cultural e 

regional dos educandos desta modalidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos e ainda valorizar: as especificidades de tempo e espaço para seus 

educandos, o tratamento presencial dos conteúdos curriculares, a importância em se distinguir 

as duas faixas etárias jovens e adultos, consignadas nesta modalidade de educação e a 

necessidade de  formulação de projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos 

regulares e os da EJA. Tais diretrizes, ressaltam que a Educação de Jovens e Adultos é um 

direito, substituindo a ideia de compensação pelos princípios de reparação e equidade, além de 
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regulamentaram a realização de exames, oferecendo aos maiores de 15 anos do Ensino 

Fundamental e aos maiores de 18 anos do Ensino Médio, o direito de realizarem tais exames151. 

A educação de jovens e adultos, neste momento, foi incluída no Plano Nacional de 

Educação – PNE, aprovado e sancionado em 9 de janeiro de 2001 pelo Governo Federal, 

reafirmando a determinação constitucional que define como um dos objetivos do PNE a 

integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, em total 

consonância com o artigo 214, inciso I, da Constituição Federal, que exige ampla mobilização 

de recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade, para a erradicação 

do analfabetismo em todo o país. Além de estabelecer que a Educação de Jovens e Adultos 

deveria ser ofertada e ter uma formação equivalente às oito séries do Ensino Fundamental, 

reconhecendo a necessidade de produção de materiais didáticos e técnicas pedagógicas 

apropriadas e a especialização do corpo docente desta modalidade152. 

Dentre as metas do Plano Nacional para a EJA, destacam-se: criação de programas com 

a finalidade de alfabetizar dez milhões de jovens e adultos, em cinco anos e, até o final da 

década, a superação dos índices de analfabetismo, garantia da oferta, em cinco anos, de EJA 

equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental para 50% da população de 15 anos 

e mais, que não tenha atingido esse nível de escolaridade; inclusão, a partir da aprovação do 

PNE, da EJA nas formas de financiamento da Educação Básica, porém como se observa no 

novo PNE, tias metas não foram suficientes e dados estatísticos têm demonstrado que ainda é 

significativo o número de pessoas excluídas dos processos de escolarização 153. 

No Paraná, à educação de jovens e adultos, passou a se fazer parte da política pública, 

em fevereiro de 2002, com a criação do Fórum Paranaense de EJA, instância que tornou mais 

forte a articulação das instituições governamentais, não-governamentais, empresariais, 

acadêmicas e movimentos sociais, em reuniões plenárias regionais e nos Encontros Paranaenses 

de EJA – Epejas. Este movimento nacional e paranaense tem qualificado as proposições, 

experiências, intercâmbios e avaliações das políticas de educação de jovens e adultos, 

propiciando iniciativas e esforços para ampliar o direito à educação pública e de qualidade para 

os educandos que não tiveram acesso à escola ou se afastaram dela em determinado momento 

de sua vida.154  
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A história da Educação de Jovens e Adultos, segundo as Diretrizes Curriculares da EJA 

do Paraná de 2006, se caracteriza por políticas destinadas especificamente à alfabetização:  

Ao longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, constata-se a 

emergência de políticas para a educação de jovens e adultos focadas e restritas 

sobretudo aos processos de alfabetização, de modo que é muito recente a 

conquista, o reconhecimento e a definição desta modalidade como política 

pública de acesso e continuidade à escolarização básica155. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, envolve uma série de fatores que 

afetam esse ensino, devido o papel do estado, das políticas públicas, dos governantes e da 

sociedade. Para Gadotti e Romão, de um modo geral, este período da Educação de Jovens e 

Adultos, pode ser dividida em três períodos:  

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

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

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

Por isso se falava em “zonas negras de analfabetismo”. 

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

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

daí a ideia de um programa permanente de enfrentamento do problema da 

alfabetização que desembocou no Plano Nacional de Alfabetização de 

Adultos, dirigido por Paulo Freire e extinto pelo Golpe de Estado de 1964, 

depois de um ano de funcionamento. A educação de adultos era entendida a 

partir de uma visão das causas do analfabetismo como a educação de base, 

articulada com as “reformas de base”, defendidas pelo governo 

popular/populista de Joao Goulart. Os CPCs - Centros Populares de Cultura, 

extinto logo depois do golpe militar de 1964, e o MEB (Movimento de 

Educação de Base), apoiado pela Igreja e cuja duração foi até 1969, foram 

profundamente influenciados por essas ideias.  

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

Básica Cristã) e posteriormente, com o MOBRAL156. 

A partir da década de 1970, com a edição da Lei 5692/71 – Lei de Diretrizes e Base da 

Educação e o Parecer 699/72, surgem as diretrizes para a implantação do Ensino Supletivo no 

Paraná. A primeira manifestação normativa do CEE ocorreu em 1972, com a Deliberação 33/72 

que fixou normas para a realização de exames supletivos de 1º e 2º graus, determinada que os 

exames fossem unificados, “[...] realizados às mesmas épocas, com idêntica orientação 

administrativa e técnica sujeitos ao controle direto da Secretaria de Educação e Cultura”157. 
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O Paraná se destacou por ter sido o primeiro estado a realizar exames de suplência 

profissionalizante, a partir de 1977. A política neste momento tinha o objetivo de “[...] atingir 

um grande número de pessoas já possuidoras de qualificação profissional, a ser reconhecida 

mediante os referidos exames, a nível de (sic) 2º grau”, as primeiras habilitações propostas 

foram de Química e de Secretariado. A partir de 1980, a Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná, passou a oferecer exames de suplência profissionalizante em Agricultura, Eletrônica, 

Telecomunicações, Radiologia Médica, Patologia Clínica e Auxiliar de Enfermagem. Os 

últimos exames de suplência foram ofertados, na década de 1990, na área de Transações 

Imobiliárias, que última etapa ocorreu em outubro de 1994, e Auxiliar de Enfermagem, que o 

último exame foi aplicado em julho de 1998158. 

Em 1984, o Conselho Estadual de Educação produziu nova normatização acerca do 

Ensino Supletivo, por meio da Deliberação 034/84, que tratava da estruturação dos cursos de 

suplência e suas funções de educação geral e profissionalizante, dos cursos com função de 

qualificação, aprendizagem e suprimento, como previa a Lei 5692/71. Estipulava a idade de 14 

anos para o ingresso em qualquer período do curso de 1º grau, matrícula para o 2º grau, a partir 

dos 18 anos, para os inseridos no mercado de trabalho. Os que não estivessem trabalhando 

somente a partir dos 21 anos completos. Em relação aos exames supletivos manteve as idades 

mínimas exigidas na Lei 5692/71, mas criou a possibilidade de Exame de Equivalência, 

correspondente às quatro primeiras séries iniciais. Os CES, mantiveram a sua estrutura de 

matrícula por disciplina e frequência facultativa, porém criou-se a possibilidade de sua 

descentralização, por meio de Núcleos Avançados de Ensino Supletivo – NAES159.  

Como se verificou, em 1964, os militares criaram o MOBRAL, mas houve poucos 

avanços na alfabetização no período de sua vigência e com o fim do período militar, no ano de 

1985, o governo federal extinguiu esse movimento e surgiram outros programas de 

alfabetização, como a Fundação Educar - Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos:  

Com a Nova República, a partir de 1985, o governo federal rompeu com a 

política de educação de jovens e adultos do período militar, extinguiu o 

Mobral e criou a Fundação Educar (Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos). Essa Fundação apoiou técnica e financeiramente algumas 

iniciativas de educação básica de jovens e adultos, conduzidas por prefeituras 

municipais e instituições da sociedade civil160.  
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Diante de tal lógica e de acordo com as Diretrizes Curriculares da EJA do Paraná, além do 

ensino supletivo seriado criado na década de 1980, surgiram os Centros de Estudos Supletivos - 

CES, atualmente denominados Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos - 

CEEBJA, e os Núcleos Avançados de Ensino Supletivo - NAES. Tais centros foram uma conquista 

legal dos estados, inclusive para o Estado do Paraná, que buscava aumentar a capacidade de 

atendimento da população da EJA, como está previsto na Constituição Federal de 1988:  

A busca pela ampliação do atendimento à escolarização da população jovem 

e adulta pelos sistemas estaduais se vincula às conquistas legais referendadas 

pela Constituição Federal de 1988, na qual a Educação de Jovens e Adultos 

passou a ser reconhecida como modalidade específica da educação básica, no 

conjunto das políticas educacionais brasileiras, estabelecendo-se o direito à 

educação gratuita para todos os indivíduos, inclusive aos que a ela não tiveram 

acesso na denominada idade própria161.  

Com a extinção da Fundação Educar, em 1990, o governo federal se omite do 

financiamento da EJA e encerra alguns dos programas de alfabetização da época, momento em 

que ocorre a articulação de diversos segmentos sociais como: ONGS - Organizações Não-

Governamentais, movimentos sociais, Governos Municipais e Estaduais, universidades, 

organizações empresariais, com os objetivos de debater e propor políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos a nível nacional.  

As alterações na legislação sobre Educação de Jovens e Adultos, no Paraná, diferenciam 

das décadas de 1980, pois o foco foi em relação a idade e a carga horária dos cursos. Já as 

produzidas a partir de 1995, buscaram alterar a forma de oferta e a organização dos cursos, bem 

como criar novos mecanismos de atuação, por meio dos Centros de Estudos Supletivos e pela 

organização de trabalhos descentralizados162. 

O Conselho Estadual de Educação, produziu a Deliberação nº 016/95 para educação de 

jovens e adultos,  estabelecendo novas normas para o funcionamento dos CES,  mantendo a 

matrícula por disciplina, o não estabelecimento de carga horária mínima para elas, a idade 

mínima, anteriormente, dada para ingresso 14 anos para o 1º grau e 18 anos para o 2º grau, a 

reserva de sua oferta apenas à estabelecimentos públicos, e a frequência facultativa para o aluno, 

renovando, apenas, a oferta de momentos coletivos nos CES.  

Os CES trabalhavam com atendimento individualizado e com metodologias de ensino à 

distância, ou seja, por meio de módulos de estudos, no qual o aluno se preparava, para realizar 

as avaliações, fora da escola. Essa sistemática aberta e flexível era também uma das causas do 
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alto índice de evasão, pois os alunos, ao encontrarem alguma dificuldade de aprendizagem ou 

por falta de disciplina e horários de estudos, acabavam por desistir do curso e não mais 

apareciam na escola163. 

Neste período ocorreu uma reforma educacional que culminou na criação da nova LDB 

de 1996, que trouxe novas diretrizes à educação. Este reordenamento jurídico provocou novas 

interpretações sobre a modalidade da EJA, como a possibilidade dos CES implantarem o Posto 

Avançado do CES – PAC, uma forma de atendimento descentralizado que poderia ocorrer 

apenas para o 1º grau e nos municípios-sede de CES, Núcleos Regionais de Educação e Casas 

Familiares Rurais, que passou a ser possível a implantação desta estrutura em bairros onde não 

houvesse oferta de Ensino Supletivo, no período noturno, e onde houvesse turmas da 

Descentralização da Fase I164. 

A CEE publicou a Deliberação nº 10 de 1996, que aprovou uma reestruturação dos 

cursos supletivos, que até então eram seriados. Tais cursos supletivos passaram a ser 

organizados por blocos de disciplinas, com duração semestral, prevendo atendimento individual 

de uma hora, com presença facultativa para o aluno e atendimento coletivo, com presença 

obrigatória. A promoção seria feita por blocos de disciplinas e caso não conseguisse aprovação, 

o aluno poderia frequentar cursos de férias, que seriam ofertados nos CES165. 

Neste mesmo ano, iniciou-se a descentralização das políticas educacionais até então 

concentrado no Ministério da Educação – MEC: 

[...] iniciou-se a descentralização dos recursos e do poder decisório, até então 

concentrado no MEC, em torno das políticas educacionais. Vislumbrava-se, 

ainda, a emergência de ofertas de educação de jovens e adultos pelos próprios 

estados e municípios, que passaram a assumir, com seus orçamentos, a 

demanda de alfabetização e escolarização desse público166. 

Em 1997, a Deliberação nº 07 estendeu a possibilidade de implantação do PAC aos 

pequenos municípios onde não havia a oferta de Educação de Jovens e Adultos e também aos 

postos indígenas e comunidades rurais, que vieram a se explicitar nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA, no ano 2000 e no Paraná, na Deliberação nº 008/2000. O conselho 

Estadual de Educação do Paraná, antecipou às Diretrizes Curriculares Nacionais, com a 
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178f. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, 2008, p. 49. 
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166PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos. 

Curitiba, 2006, p. 19. 



74 

 

Deliberação nº 012/99, que definiu “[...] a necessidade de reestruturação das Instituições que 

ofertam Educação de Jovens e Adultos, bem como dar significado operacional ao texto da LDB 

- Lei nº 9.394/96”167.  

Neste momento da Educação de Jovens e Adultos do Paraná, identificou-se que os 

educandos eram formados por alunos trabalhadores, que se dividiam em alunos que não tiveram 

acesso à escola em nenhum momento de sua vida, alunos que cursaram algumas séries na 

infância e abandonaram a escola e alunos que obtiveram muitas reprovações e devido a 

defasagem de idade/série, buscaram o CES, pelas exigências do mercado de trabalho: “[...] pois 

os setores geradores de emprego da sociedade moderna passam a exigir do cidadão 

contemporâneo, níveis cada vez mais complexos de conhecimentos, competências e 

habilidades”.  

A deliberação supra citada, procurou explicitar os elementos que deveriam constituir as 

propostas pedagógicas dos estabelecimentos que ofertariam EJA, com relação à idade, quais 

cursos que deveriam ser organizados de forma presencial, com frequência obrigatória de 75% 

da carga horária total, ou à distância, conforme legislação em vigor, bem como a carga horária 

de 3.200 horas para o Ensino Fundamental, sendo 1.300 horas para a Fase I e 1.900 horas para 

a Fase II, e para o Ensino Médio, com 1.600 horas de efetivo trabalho escolar168. 

Em 2001, ocorreu migração de muitos alunos, para os CEEBJA´s, com o objetivo de 

acelerarem a conclusão do Ensino Médio e ingressarem no Ensino Superior, que culminou na 

edição da Deliberação nº 07/2001, com objetivo de determinar a idade mínima para conclusão 

do Ensino Fundamental de 15 anos e para a conclusão do Ensino Médio, de 18 anos, passando 

a determinar que o aproveitamento de estudos, de séries e disciplinas concluídas por exames, 

só poderia ser realizado mediante avaliação que dispensaria o aluno, no máximo, 50% dos 

conteúdos e da carga horária a ser cumprida. Tal medida, visava conter práticas de aceleração 

de estudos verificadas em alguns CEEBJA´s, o que acabava prejudicando milhares de alunos 

que cursavam algumas disciplinas nestas instituições e que tinham sido aprovados em 

disciplinas ofertadas nos exames supletivos169. 

A criação do Fórum Paranaense de EJA em 2002, favoreceu a política pública para EJA, 

visto a ocorrência da articulação das instituições governamentais, não-governamentais, 

empresariais, acadêmicas e movimentos sociais, em plenárias regionais, nos Encontros 
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Paranaenses de EJA – Epejas, com a finalidade de  qualificar as proposições, as experiências, 

os intercâmbios e as avaliações das políticas de educação de jovens e adultos, propiciando, 

iniciativas e esforços para ampliar o direito à educação pública desta modalidade, com 

qualidade170. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da EJA do Paraná, em sintonia com o cenário 

nacional, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED,  de 1993 a 2003, financiou 

ações de alfabetização realizadas em parceria com Organizações Não-Governamentais no 

Paraná, por meio de dois programas fundamentais para erradicar o analfabetismo no Brasil:  o 

Programa Alfabetização Solidária de 1997 e o Programa Paraná Alfabetizado de 2003, ambos 

com o escopo de dar continuidade à escolarização na Rede Estadual de Educação, ponto 

positivo enquanto política pública. O Programa Alfabetização Solidária manifestava, como 

objetivo reduzir os índices de analfabetismo do país, focalizando nos jovens de 12 a 18 anos. 

Em 1997, priorizava os municípios com taxas de analfabetismo superiores a 55%, os 

localizados nas regiões norte e nordeste e em 1999, atingiu os Grandes Centros Urbanos, sendo 

que a região Centro-Oeste e Sudeste, foi palco somente no ano de 2002171. 

Os programas eram realizados mediante as chamadas “parcerias” com empresas que 

custeavam metade dos gastos por aluno e a outra metade era de responsabilidade dos fundos 

públicos, advindos do MEC, contava também com o apoio das universidades, que executavam 

as ações de alfabetização por meio de coordenadores e de alfabetizadores selecionados e 

capacitados; aos municípios, ficavam a responsabilidade das questões operacionais como as 

salas de aula, merenda, convocatórias. Os alfabetizadores eram pessoas do próprio município 

ou estudantes das universidades que recebiam um curso de capacitação e as aulas eram 

organizadas em módulos de seis meses de duração cada uma, os alunos e os alfabetizadores 

podiam participar de um módulo, apenas172.  

Quando surge o Programa Brasil Alfabetizado – PBA do MEC em 2003, voltado para a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, visando o acesso à cidadania e o despertar do interesse 

pela elevação da escolaridade, o Brasil Alfabetizado passa a ser desenvolvido em todo o 

território nacional, com o atendimento prioritário aos municípios que apresentavam alta taxa de 

analfabetismo, sendo que 90% destes localizam-se na região Nordeste. Esses municípios 
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receberam apoio técnico na implementação das ações do programa, visando garantir a 

continuidade dos estudos, com a finalidade de superar o analfabetismo entre jovens com 15 

anos ou mais, adultos e idosos, para contribuir com a universalização do ensino fundamental 

no Brasil, reconhecendo a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização 

como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida173. 

O Programa Paraná Alfabetizado, no Estado do Paraná, foi coordenado pela Secretaria 

de Estado da Educação, desenvolvido em parceria com o MEC/SECADI/ Programa Brasil 

Alfabetizado, Associação dos Municípios do Paraná - AMP, União dos Dirigentes Municipais 

de Educação no Paraná- UNDIME-PR, Prefeituras Municipais e demais organizações 

governamentais e da sociedade civil174. 

Em 2004, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão – SECADI, com responsabilidade de programar e articular políticas educacionais 

juntamente com os sistemas de ensino nas áreas de alfabetização para educação de jovens e 

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

escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da EJA do Paraná, os cursos da EJA oferecidos pela 

SEED até o ano de 2005, estavam organizados de maneira presencial e semipresencial. O modo 

presencial oferecido pela Rede Pública Estadual no período noturno e o semipresencial 

oferecido pelos CEEBJA, sendo 30% presencial e 70% não presencial:  

Os cursos para jovens e adultos ofertados pela SEED até 2005 se organizavam 

nas formas presencial e semipresencial. Os cursos presenciais por etapas, na 

Rede Pública Estadual, eram ofertados exclusivamente no período noturno, na 

Fase II do Ensino Fundamental. No Nível Médio, eram divididos em quatro 

etapas, cada uma com a duração de um semestre. Por sua vez, a matrícula era 

feita por etapa, com avaliação no processo175. 

Os cursos da EJA, a partir de 2006, passaram a serem organizados somente no modo 

presencial e a matrícula passou ser realizada por disciplinas de forma individual ou coletiva. A 

forma coletiva, para os educandos que podiam frequentar regularmente as aulas a partir de um 

cronograma pré-estabelecido e o modo individual, para os que não podiam frequentar com 
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regularidade. Os conteúdos trabalhados no modo coletivo e individual eram os mesmos do 

ensino fundamental e médio regular: 

A proposta pedagógico-curricular de EJA, vigente a partir de 2006, contempla 

cem por cento da carga horária total na forma presencial (1200h ou 1440h/a), 

com avaliação no processo. A matrícula do educando é feita por disciplina e 

pode se dar na organização coletiva ou individual. A organização coletiva se 

destina, preferencialmente, aos que podem frequentar com regularidade as 

aulas, a partir de um cronograma pré-estabelecido. A organização individual 

destina-se, de preferência, aos que não podem frequentar com regularidade as 

aulas, como por exemplo, um caminhoneiro ou um trabalhador que troca de 

turno ou um trabalhador rural que precisa, para voltar a estudar, conciliar os 

ciclos de plantio e de colheita com a escolarização176.  

Vale destacar, ainda, que segundo as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e 

Adultos do Paraná, com a reorganização da EJA, foram mantidas as características dessa 

modalidade de ensino:  

Na redefinição da proposta pedagógico-curricular de EJA da Rede Estadual 

de Educação, buscou-se manter as características de organização que atendem 

melhor à Educação de Jovens e Adultos, para:  

- permitir aos educandos percorrerem trajetórias de aprendizagem não-

padronizadas, respeitando o ritmo próprio de cada um no processo de 

apropriação dos saberes;  

- organizar o tempo escolar a partir do tempo disponível do educando–

trabalhador, seja no que se refere à organização diária das aulas, seja no total 

de dias previstos na semana177. 

Das políticas públicas desenvolvidas para a EJA, destaca-se, também, os programas 

criados a educação de jovens e adultos profissional, como o Projovem Campo e o Projovem 

Urbano, instituído pela Lei n.º 11.129, de 30 de junho de 2005, em âmbito nacional. Seu 

objetivo era o de promover o desenvolvimento e aumento da escolaridade do ensino 

fundamental com qualificação profissional para a população jovem entre 18 a 29 anos de idade. 

Este programa foi executado pelo Governo do Estado do Paraná a partir de 2008 por meio da 

Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SECJ e regidos pela Resolução/CD/FNDE nº 

22 de 26 de maio de 2008 e pelo Decreto Estadual nº 2.785 de 04/06/2008, tendo sua primeira 

turma somente no ano de 2009. Atualmente, o programa rege-se pela Lei nº 11.692, de 10 de 

junho de 2008, a qual dispõe que o atendimento à população se realizará a partir das 

modalidades: Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo; Projovem Urbano; Projovem 

campo – Saberes da Terra; Projovem Trabalhador. 
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Em 2005, o Decreto 5.478 de 24 de junho, institui o PROEJA, somente no âmbito das 

Instituições Federais de Educação. Porém, em 2006, por meio do Decreto nº 5.840 de 13 de 

julho, que revogou o anterior, e do Documento Base deste programa publicado em 2006 pelo 

MEC, foi possível a ampliação da sua oferta, às redes estaduais de educação, e o Programa 

passou a ser caracterizado como uma Política Pública de âmbito nacional178. 

O Paraná utiliza, atualmente, como instrumentos de Certificação na Educação Básica, 

os Exames de EJA, tanto para o Ensino Fundamental, quanto para o Ensino Médio, o 

ENCCEJA, para o Ensino Fundamental e o ENEM, para o Ensino Médio. Os Exames de EJA 

no Paraná, são de responsabilidade da SEED/PR, tanto em sua elaboração, quanto na sua 

implementação, tendo o Projeto Anual dos Exames de EJA analisado pelo Conselho Estadual 

de Educação do Paraná - CEE/PR, que possui a prerrogativa, na LDB e na Deliberação nº 05/10 

CEE/PR. 

Em 2004, o MEC incorporou a então Secretaria Extraordinária de Erradicação do 

Analfabetismo- SEEA à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 

SECAD que assumiu a coordenação do Programa Brasil Alfabetizado – PBA criado em 2003, 

como também a responsabilidade sobre a Educação de Jovens e Adultos e os programas 

voltados à atenção e valorização da diversidade, educação do campo, educação indígena, 

educação étnico-racial, ao lado da educação ambiental. Em 2011, a SECAD passa a ser 

chamada de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão179. 

A EJA do Paraná sempre procurou e procura atender e respeitar as especificidades dos 

adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos que buscam dar continuidade em seus estudos 

interrompidos durante o transcorrer de suas vidas. 

Em 2006, com o término do FUNDEF e o nascimento do FUNDEB - Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica, houve modificação na organização e distribuição dos 

recursos destinados à educação. Segundo a lei:  

Art. 60, § 4.º: Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere 

o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas 

no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o 

ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 (um terço) das 
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matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua totalidade 

a partir do terceiro ano180.  

A partir da leitura deste artigo é possível perceber um avanço na organização da EJA, 

bem como uma preocupação com recursos financeiros específicos para a Educação de Jovens 

e Adultos, com o objetivo de assegurar o acesso de todos à educação, independentemente da 

idade. Ainda que tenha tido um avanço, há, ainda, caminhos a serem percorridos, com a 

finalidade de vislumbrar novos horizontes na busca da total erradicação do analfabetismo no 

Brasil, pois a educação é direito de todos, que assegura a educação básica como obrigatória e 

gratuita, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, como bem enfatiza a 

Constituição Federal181.  

Por meio da Resolução nº 1.783/2007 do Conselho Estadual de Educação em 2007, foi 

estabelecida a realização dos exames supletivos a nível de Fase II do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, que passariam a ser realizados em duas etapas anuais, uma em junho e outra em 

novembro. A primeira etapa, ofertada no Ensino Fundamental Fase II, abarcariam as disciplinas 

de Língua Portuguesa182, Língua Estrangeira Moderna: Inglês e Ciências. Já o Ensino Médio, 

Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira Moderna: Inglês, Biologia, Química, 

Filosofia e Sociologia.  

Na segunda etapa do no Ensino Fundamental Fase II, seriam objeto de avaliação, as 

disciplinas de Matemática, História e Geografia e no Ensino Médio, Matemática, História, 

Geografia e Física. Porém para ser aprovado, o indivíduo deveria obter nota mínima de seis em 

cada disciplina, caso não atingisse a média podia refazer a prova no ano seguinte. 

Por meio do DEJA, a SEED desde de 1999, com autorização do MEC e do Ministério 

das Relações Exteriores realizava exames supletivos para brasileiros residentes no Japão, e 

desde 2006 os exames passaram a ser ofertados para brasileiros em processo de privação de 

liberdade em uma unidade penitenciaria japonesa e em uma escola de disciplina para 
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adolescentes também no Japão. Em 2005 os exames passaram a ser ofertados para brasileiros 

residentes na Europa, de forma gratuita, e o ônus financeiro que inclui a organização, aplicação, 

correção e o deslocamento de funcionários até os países onde serão aplicados os exames, 

ficavam a cargo dos Estados Federados. 

O Manual de Orientações para Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental – 

Fase II e Ensino Médio, do ano de 2012, propunha que a Educação para estes estudantes deveria 

ser ofertada de forma Coletiva ou Individual. O atendimento coletivo era “preferencialmente” 

aos que podiam frequentar as aulas sem prejuízo por excesso de faltas e o atendimento 

individual para àqueles que não poderiam frequentar as aulas com a regularidade exigida183. 

 No mesmo Manual, afirma-se que: 

Na Organização Coletiva e Individual, o educando matriculado na disciplina 

e que não comparecer às aulas, por mais de 02 (dois) meses consecutivos, será 

considerado desistente e no seu retorno, a escola deverá REATIVAR sua 

matrícula, aproveitando a carga horária já frequentada e os registros de notas 

já obtidos [...]. O educando desistente na disciplina terá o prazo de 02 (dois) 

anos para reativar sua matrícula, contados a partir da data de matrícula inicial 

na disciplina [...]184. 

As Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos do Paraná, na sua 

introdução, descreve que: 

As transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da sociedade 

brasileira nos últimos anos, as contribuições de pesquisadores em educação, o 

perfil dos educandos jovens, adultos e idosos, assim como os diagnósticos e 

as considerações das escolas sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Estado do Paraná desencadearam reflexões por parte dos envolvidos com esta 

modalidade educacional. Em decorrência, observou-se a necessidade de rever 

as políticas educacionais da EJA do Estado e, mais especificamente, a 

organização curricular de suas escolas. A Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná, por meio do Departamento de Educação de Jovens e Adultos 

(DEJA), organizou amplas discussões e estudos das proposições curriculares, 

além do histórico das políticas e diagnóstico da EJA, do perfil dos educandos 

atendidos e das razões sociopolíticas e educacionais de constituição dessa 

demanda185. 

O Plano Estadual de Educação do Paraná de 2015-2025, apresenta 20 metas, das quais 

duas são direcionadas a Educação de Jovens e Adultos: 

                                                           
183  PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação Superintendência da Educação de Departamento de Educação 

Básica Coordenação da Educação de Jovens e Adultos. Manual de Orientações Educação de Jovens e Adultos 

– EJA Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação, 2012, p. 3. 
184  PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação Superintendência da Educação de Departamento de Educação 

Básica Coordenação da Educação de Jovens e Adultos. Manual de Orientações Educação de Jovens e Adultos 

– EJA Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação, 2012, p. 12. 
185 PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação Superintendência da Educação de Departamento de Educação. 

Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos. Curitiba, 2006, p. 15. 
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Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 

97% e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até o final da 

vigência deste Plano.  

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e 

Adultos, na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos 

Fundamental – Fase II e Médio186. 

O Estado do Paraná tem uma taxa de analfabetismo de 4,5% para maiores de 15 anos, 

o número é inferior à taxa nacional, mas de acordo com a Meta 9 do Plano Estadual de Educação 

do Paraná de 2015-2025, o Estado articula políticas públicas para que até 2025, este percentual 

baixe para 3%, por meio de efetivação de ações concretas, como política de Estado, a serem 

realizadas em regime de colaboração com a União e os Municípios, para o avanço educacional 

estadual e na superação das desigualdades historicamente construídas, promovendo uma educação 

de qualidade para todos os paranaenses, com o fim de  diminuir o analfabetismo, por meio de 

estratégias específicas para este segmento da educação. 

 

2.3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ACESSO DE QUALIDADE 

 

Devido à crescente industrialização e a necessidade de qualificação tecnológica, faz se 

necessário uma formação educacional básica que capacite o indivíduo, com o mínimo de 

domínio sobre a cultura formal, na qual a educação passa ter um papel fundamental, por meio 

de um processo de construção, uma prática na qual os homens vão se construindo ao longo do 

tempo e da história. Tal demanda, aliada a políticas internacionais187 que vinculam a ajuda 

econômica ao cumprimento de metas educacionais e humanitárias, tem exigido do país ações 

educacionais para a inserção social dos brasileiros evadidos do processo de escolarização 

regular. 

Neste momento, a educação de Jovens e Adultos passa a receber uma atenção 

diferenciada, não apenas no sentido de minimizar o analfabetismo, mas a valorização de uma 

educação de qualidade que integre o indivíduo à realidade social a inclusão e interatividade 

sócio histórica qualitativa. Pois a realidade da escola brasileira, principalmente referente a 

educação de Jovens e Adultos ainda atua com procedimentos insuficientes, incapazes de 

desenvolver no indivíduo uma aprendizagem significativa, por meio de uma postura 

comprometida, como sujeito responsável pela sua transformação social, frente às situações que 

                                                           
186 PARANÁ. Plano Estadual de Educação do Paraná de 2015-2025. Curitiba: Secretaria de Estado da 

Educação, 2015, p. 81-82. 
187 Previstas por órgãos como ONU, UNESCO e Banco Mundial no intuito de reforçar a identidade nacional e 

cultural de cada País, fomentando uma cultura de paz e tolerância a nível mundial. 
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se farão necessárias à sua formação ao longo da vida, o que evidencia a dicotomia entre a 

educação e historicidade sócio cultural, como um dos principais fatores do fracasso do sistema 

educacional brasileiro, principalmente no que se refere a Educação de Jovens e Adultos, visto 

que os autores envolvidos nesta modalidade de ensino, seja de segmentos sociais ou políticos, 

não podem e nem devem restringirem a tarefa de educar, como  garantia de ascensão: 

intelectual, social, econômica e política, da qual esta instituição é instrumento prioritário, já que 

não se estendam a todas as camadas da população. A UNESCO criou as CONFINTEA’s, 

as Conferências Internacionais de Educação de Adultos, com a finalidade de tratar do 

desenvolvimento pleno dos indivíduos que necessitam do ensino na Educação de Jovens e 

Adultos e priorizar a formação de todos os autores sociais e políticos envolvidos no ensino na 

EJA. 

As CONFINTEA’s são as Conferências Internacionais de Educação de Adultos, e 

surgiram a partir da primeira metade do século passado. Estas conferências apareceram com 

objetivo de produzir documento sobre a problemática da Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Até o momento foram realizadas seis CONFINTEA´s, sendo a primeira na Dinamarca e com o 

escopo de discutir os seguintes pontos: as especificidades da Educação de Adultos, 

proporcionando uma educação aberta e voltada para as condições de vidas reais da população 

para que a educação de adultos fosse desenvolvida por meio do espírito de tolerância. 

Na II Conferência, que aconteceu em 1960 em Montreal no Canadá, houve um debate 

sobre a necessidade de países mais desenvolvidos ajudarem aos em desenvolvimento melhorar 

a sua aprendizagem. Na III CONFINTEA realizada na cidade de Tóquio, Japão, no ano de 1972, 

houve a constatação de que é preciso adotar um conceito mais amplo de educação, momento 

que surge as categorias de ensino escolar e extra escolar, essas que deveriam garantir a educação 

integral dos indivíduos de todas as idade, já que é através dessa educação que ocorre o 

desenvolvimento educacional, econômico e cultural dos países.  

No ano de 1985, na França, ocorreu a IV CONFINTEA, que tem como ponto mais 

importante o direito de ler o próprio mundo e escrever a história, além ter acesso aos recursos 

educacionais, desenvolvendo as capacidades individuais e coletivas e ressaltar que todos terem 

direito a uma educação de qualidade. 

A V Conferência foi realizada em Hamburgo em 1997, porém teve um caráter diferente 

das outras, pois obteve uma participação significativa de diferentes parceiros, inclusive da 

sociedade civil.  De acordo com os idealizadores da Declaração de Hamburgo, a Educação de 

Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, cujas pessoas 

https://www.infoescola.com/educacao/de-jovens-e-adultos/
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desenvolvem suas habilidades e seu conhecimento. Foi nesta Conferência que os participantes 

reafirmam a importância do desenvolvimento centrado no ser humano e a existência de uma 

sociedade participativa, baseada no respeito integral aos direitos humanos, para que haja um 

desenvolvimento justo e sustentável, com a efetiva participação de homens e mulheres em cada 

esfera da vida. 

Em 2009, foi realizado no Brasil, no estado de Belém, a VI Conferência, cujo objetivo 

era reavaliar os principias pontos da V conferência e ressaltar a necessidade de criação de 

instrumentos de advocacia para Educação de Adultos e reafirmar que os compromissos que não 

foram plenamente assumidos, desde a última Conferência, passasse a ter efetividade e eficácia 

na Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

De acordo com a CF de 1988 que estabelece, no parágrafo 7º, do artigo 206, “a garantia 

de qualidade” de ensino; e a LDB nº 9394/96 também o faz no artigo 3º, inciso IX, ao proclamar 

que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...] garantia de padrão de 

qualidade”; e no artigo 4º, inciso IX, ao assegurar “padrões mínimos de qualidade de ensino, 

definidos como a variedades e quantidade mínimos, por estudantes, de insumos indispensáveis 

ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. 

[...] essa incorporação não foi suficiente para estabelecer de forma 

razoavelmente precisa em que consistiria ou quais elementos integrariam o 

padrão de qualidade do ensino brasileiro, o que dificulta bastante o 

acionamento da justiça em caso de oferta de ensino com má qualidade. Afinal, 

como caracterizar um ensino com ou sem qualidade, se não há parâmetros 

para o julgamento?188 

Gadotti, reconhecendo a necessidade de investigar o significado de qualidade para a 

educação brasileira, principalmente para a modalidade EJA, reconheceu que o conceito 

abarcava uma forma histórica e dinâmica, e descreveu:  

Quando a escola pública era para poucos, era boa só para esses poucos. Agora 

que é de todos, principalmente para os mais pobres, ela precisa ser apropriada 

para esse novo público, ela deve ser de qualidade sociocultural. Isso significa 

investir nas condições que possibilitam essa nova qualidade (grifo do autor) 

que inclui transporte, saúde, alimentação, vestuário, cultura, esporte e lazer. 

Não basta matricular os pobres na escola (inclusão). É preciso matricular com 

eles, também, a sua cultura, os seus desejos, seus sonhos, a vontade de „ser 

mais ‟(FREIRE). É preciso matricular o projeto de vida desses novos alunos 

numa perspectiva ética, estética e eco pedagógica. A educação integral precisa 

visar à qualidade sociocultural da educação, que é sinônimo de qualidade 

integral189.  

                                                           
188 OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ARAÚJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma nova dimensão 

da luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação. n. 28, p. 5-23, jan./fev./mar./abr. 2005, p. 17. 
189 GADOTTI, Moacir. Qualidade na educação: uma nova abordagem. São Paulo: Editora e Livraria Instituto 

Paulo Freire, 2010, p. 09. 
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De acordo com Demo, “qualidade aponta para a dimensão da intensidade, tem a ver com 

profundidade, perfeição, principalmente com participação e criação. Está mais para o ser do 

que para o ter”. Visto que a qualidade está relacionada à ação humana, sempre incontrolável e 

inconstante, capaz de se sobrepor ao anteriormente fixado, de agir contra os efeitos de um poder 

totalizante e englobante, qualidade implica participação e compromisso, oportunidade de 

desenvolver potencialidades e a capacidade de ser sujeito de sua própria ação190. 

Para isso é importante um trabalho pedagógico, uma educação de qualidade aos jovens 

e adultos, que tenha a teoria como elemento central capaz de favorecer a possibilidade da 

reflexão sobre o real, que leve o jovem e o adulto das classes populares muito mais do que a 

dominar conteúdos, mas a aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa 

construtiva e criador, reconhecendo suas necessidades, possibilidades e aspirações. Segundo 

Fávero:  

Jovens e adultos construíram em sua prática cotidiana, com sua experiência 

de vida, estratégias de apreensão e transmissão de conhecimentos”. Uma 

educação voltada para esse público que pretenda ser de qualidade, deve 

considerar esses conhecimentos, construídos em processos não escolares, que 

interferem e influenciam os processos de ensino e aprendizagem, 

reconhecendo que ambos não estão restritos aos espaços escolares191. 

Abordando a garantia do padrão de qualidade e o padrão mínimo de qualidade a 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2012 estabeleceu Diretrizes Operacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos levando em consideração a atenção ao processo educativo em 

infraestrutura, gestão, formação, valorização dos profissionais da educação, financiamento, 

jornada escolar, organização pedagógica, entre outros, como o direito a uma educação de 

qualidade, à qualidade social da educação, à exigibilidade da qualidade social, à qualidade de 

ensino, à qualidade do processo educativo, ao acesso e à permanência do aluno. Nesse contexto, 

alguns pontos que podem impactar a qualidade da EJA: a qualidade estabelecida pelos 

respectivos sistemas, a qualidade dos professores de EJA, a qualidade dos profissionais da 

educação, a qualidade da gestão, a qualidade das ações que determinam a qualidade esperada 

na ação educativa192. 

Uma das grandes preocupações com a qualidade de ensino na EJA é a da atuação dos 

professores em sala de aula,  pois não se pode deixar de mencionar a importância de uma 

                                                           
190 DEMO, Pedro. Educação e Qualidade. São Paulo: Papirus, 2009, p. 11. 
191FÁVERO, Osmar; RUMMERT, Sônia Maria e DE VARGAS, Sônia Maria. Formação de Profissionais para 

a Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Disponível em <http://www. forumeja.org.br/gt18. > Acesso 

em: 21 jun. 2018. 
192 JEFFREY, Debora Cristina; LEITE, Sandra Fernandes. Qualidade de ensino na modalidade EJA sob a ótica 

dos docentes. Olh@res, Guarulhos, v. 4, n. 1, p. 8-26, maio 2016, p. 13. 

http://www/


85 

 

formação acadêmica de qualidade, ou seja, uma formação na universidade que contemple essa 

modalidade de ensino, enquanto isso não ocorre, a formação continuada para professores é uma 

oportunidade de suprir as falhas recorrentes da formação acadêmica, proporcionando aos 

docentes, aprendizagens que visem aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem na 

Educação de Jovens e Adultos.  

A formação do professor depende do desempenho e do compromisso que ele tem com 

a educação. Contudo, apenas a força de vontade deste profissional não é suficiente. É preciso 

que os órgãos públicos disponibilizem mais cursos de capacitação. É necessária uma 

qualificação dos profissionais envolvidos neste processo, é fundamental que a equipe docente 

esteja bem preparada, por este motivo é extremamente importante uma formação continuada e 

que todos tenham a oportunidade de repensar a sua prática. Pois, a formação continuada é um 

processo possível para a melhoria da qualidade do ensino, dentro do contexto educacional 

contemporâneo193.  

É necessário, que se ofereça um ensino de aprendizagem ao longo da vida, que permita 

às pessoas selecionarem informações e utilizá-las adequadamente, dentro do grave contexto 

social. Justificando as dificuldades de se manter no mercado de trabalho, que cada vez mais 

exige se conhecimento. Quando se reflete sobre o processo de aprendizagem na vida desses 

estudantes é possível compreender o quanto é significativo e necessário para eles saberem ler e 

escrever nesse mundo tão letrado. Diante da presença das diversas tecnologias da comunicação 

e da informação, além dos enumeráveis códigos que surgem nos mais variados lugares, estes 

sujeitos são levados a um pensar mais elaborado para compreendê-los bem como uma 

consciência crítica sobre esses instrumentos na vida humana.  

Para tanto, é necessário saber ler e escrever como forma de deixar de ser dependente do 

outro e deixar de ser negado nos seus direitos como cidadão. Quando não consegue ampliar os 

conhecimentos trazidos pelos alunos a unidade educacional deixa de cumprir suas funções, 

como se estes não pudessem ser considerados saberes que foram adquiridos ao longo de sua 

vida. Oferecer condições aos educandos compreendendo a realidade a que estão expostos, sem 

dúvida estariam contribuindo para superar problemas surgidos no seu cotidiano. É preciso 

refletir sobre a necessidade de sala de aula da EJA, como forma de que este espaço se transforme 

                                                           
193 RIBAS, Marcele Stigler; SOARES, Solange Toldo. Formação de Professores para atuar na Educação de 

Jovens e Adultos: uma reflexão para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática docente. In: Anais do 

IX Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul – ANPED SUL. Caxias do Sul - RS: Universidade de 

Caxias do Sul, 2012, p. 5. 
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num lugar de aprendizagens significativas, possibilitando aos sujeitos transferir esses saberes 

para outras situações além da sala de aula194. 

A trajetória da EJA, conforme já abordado, possui faces políticas e sociais muito 

importantes, com a existência de programas governamentais e iniciativas da sociedade civil, de 

movimentos sociais, associações comunitárias e sindicatos, por exemplo. No entanto, Rummert 

e Ventura afirmam que:  

Tais características, entretanto, não alteram sua marca histórica: ser uma 

educação política e pedagogicamente frágil, fortemente marcada pelo 

aligeiramento, destinada, predominantemente, à correção de fluxo e à redução 

de indicadores de baixa escolaridade e não à efetiva socialização das bases do 

conhecimento195.  

É indispensável a preparação do educador da EJA, para lidar com diferentes situações e 

dificuldades, procurando sempre conhecer seus educandos, suas expectativas e anseios de 

aprendizagem pois, trabalhar a educação na EJA exige que se utilize o coletivo, mas que 

respeite as individualidades, já que “é tarefa do professor estimular o interesse, procurando 

despertar o espírito científico, encaminhando as investigações e, dentro do possível, 

respondendo as indagações”196. 

Essa discussão, com todos os seus desdobramentos, é fundamental nos 

processos de escolarização de mulheres e homens jovens e adultos (as), uma 

vez que levanta questões específicas que atingem sua visão de mundo, suas 

relações sociais, familiares, profissionais e sua ação no cotidiano, ampliando 

a capacidade de reflexão197.  

Para acompanhar as discussões empreendidas acerca da EJA no Brasil, sobre as principais 

demandas e desafios, surge os Fóruns Estaduais de EJA, provocados pelas discussões preparatórias 

e posteriores à V Conferência Internacional de Educação de Adultos – COFINTEA, realizada em 

Hamburgo na Alemanha em 1997, a partir de 1999, passou a ser realizado os Encontros Nacionais 

de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA, um espaço público de debate sobre os desafios e 

experiências na Educação de Jovens e Adultos, que agregado a outros fóruns, demais encontros 

                                                           
194 FERRARI, Sonia Maria Souza. A Percepção dos Educadores da EJA sobre as Dificuldades de 

Aprendizagem dos seus Educandos. Trabalho de Conclusão de Curso – Especialização em Educação de Jovens 

e Adultos da Faculdade de Educação- Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 2009, p. 18. 
195 RUMMERT, Sonia Maria; VENTURA, Jaqueline Pereira. Políticas públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil: a permanente (re)construção da subalternidade – considerações sobre os Programas 

Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. Educar em Revista, Curitiba, n. 29, p. 29-45, jan./jun. 2007, p. 33. 
196 PRADO, Marcelo Real. Estudos da sociedade e da natureza. In: Salto para o futuro – Educação de jovens e 

adultos. Brasília, 1999, v. 10, p. 79. 
197 CORRAL, Thaís. Cidadania e gênero. In: Salto para o futuro – Educação de jovens e adultos. Brasília, v. 10, 

1999, p. 82. 
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estaduais, as ações da sociedade civil e o poder público, marcam a história da educação de Jovens 

e Adultos do Brasil198.  

Os primeiros encontros confirmaram a desarticulação entre as esferas de poder federal, 

estadual e municipal, indicando a falta de informações sobre aspectos pedagógicos, financeiros 

e legais, dirigido por instituições governamentais e não-governamentais, movimentos sociais, 

sindicatos e educadores que dele participam, surge como instância deliberativa e espaço de 

socialização de informações e de formação continuada, visando o fortalecimento dos 

profissionais para a luta em defesa do direito e da qualidade de atendimento na área da educação 

de jovens e adultos trabalhadores.  

A primeira ENEJA foi na cidade Rio de Janeiro em 1999, com o tema “Em busca de 

uma política integrada de EJA: articulando atores e definindo responsabilidades”, seguido por 

Campina Grande, na Paraíba, em 2000 com o tema “O conceito de alfabetização e de parcerias, 

o terceiro em São Paulo, em 2001 com ênfase em “Plano Nacional de Educação: a quem cabe 

cumprir?”,  o quarto em Belo Horizonte, Minas Gerais – 2002, onde se discutiu “Cenários em 

mudança”, o quinto em Cuiabá, Mato Grosso, em 2003 com “Educação de Jovens e Adultos: 

comprometimento e continuidade”, o sexto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2004 sobre 

“Políticas públicas atuais para a EJA: financiamento, alfabetização e continuidade", o sétimo 

em  Luziânia, Goiás , em 2005 que enfatizou “Diversidade na EJA: o papel do Estado e dos 

movimentos sociais nas políticas públicas”.  

Em 2006 ocorreu oitavo em Recife, no Piauí com o tema “EJA – uma política de Estado: 

avaliação e perspectivas”, 2007 ocorre a nona, em Faxinal do Céu, no Paraná,  sobre “A 

atualidade do pensamento de Paulo Freire e as políticas de Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil”, no ano de 2008 na cidade Rio das Ostras, no Rio de Janeiro realiza a décima ENEJA 

com o tema ”História e memória dos Encontros Nacionais dos Fóruns de EJA no Brasil: dez 

anos de luta pelo direito à educação de qualidade social para todos”. 

A décima primeira, em 2009,  foi em Belém, no Pará, sobre “Identidades dos Fóruns de 

EJA: conquistas, desafios e estratégias de lutas”, em 2011 em Salvador, na Bahia, ocorre a  

décima segunda, com o tema “A Educação de Jovens e Adultos pós CONFINTEA VI: avanços, 

desafios e estratégias de lutas”, em 2013, Natal, Rio Grande do Norte, foi realizada a décima 

terceira ENADE que tratou sobre” Políticas Públicas em EJA: conquistas, comprometimentos 

e esquecimentos”, a décima quarta foi realizada em Goiânia, Goiás, em 2015, com a discussão 

                                                           
198 SOUZA, Maria Antônia de. Educação de Jovens e Adultos. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2011, p. 53. 
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sobre “Concepções de educação popular e suas interconexões com a EJA” e a décima quinta, 

no ano de 2017 foi em Petrolina no estado de Pernambuco, com o tema “EJA na atual conjuntura 

política econômica e social: desafios e possibilidade de luta”. A décima sexta ENEJA será em 

Belo Horizonte, Minas Gerais em 2019.  

Os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos – ENEJAs, têm a finalidade 

de defender políticas públicas mais democráticas, que assegurem o direito à educação de jovens 

e adultos, constitucionalmente conquistado, mas ainda demarcador, pela interdição, da 

desigualdade que aparta, segrega e produz a iniquidade social para milhões de homens e 

mulheres. 

Na busca por reformas educativas, com mecanismos de responsabilização que viessem 

a ser aplicados à educação, o termo “qualidade” ganhou ênfase na década de 1990. Um novo 

paradigma que estabelecia o problema da qualidade sob forte viés economicista, cujo foco, era 

adequar o projeto educativo às demandas do mercado; a qualidade é a categoria central deste 

novo paradigma de educação sustentável, mas ela não está separada da quantidade, já que até 

agora, uma educação de qualidade tem sido para poucos. Precisa-se construir uma “nova 

qualidade”, como dizia o educador Paulo Freire, uma educação que consiga acolher a todos e a 

todas, sem excluir.  

Mas apesar das conquistas para modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a EJA 

continua transitando nas margens da educação, ocupando um lugar de pouco valor, uma 

educação que ao invés de incluir, trata de excluir os indivíduos, devido o lugar social dos 

sujeitos aos quais se destina. 
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3 EFETIVIDADE DE DIREITO À EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

O Positivismo, como teoria filosófica, foi inaugurado e sistematizado por Augusto 

Comte e é um dos elementos mais marcantes da história do pensamento educacional brasileiro. 

Embora sua entrada no Brasil tenha sido pela educação, pela política e pela filosofia, não 

chegou exatamente como foi elaborado por seu idealizador, pois sofreu modificações e 

adaptações para servir a interesses específicos, principalmente, no contexto do estado 

republicano. A base do positivismo se manifestou e influenciou o sistema educacional 

brasileiro, deixando contribuições que fazem parte da atualidade. 

O idealizador do Positivismo, Isidore Auguste Marie Françóis Xavier Comte, foi um 

dos grandes nomes do século XIX, sendo reconhecido como o “Pai do Positivismo” porque foi 

o seu fundador e a maior expressão dessa corrente filosófica. Comte apresentou interesse pela 

formação da sociedade, mais do que pelo próprio indivíduo, em razão dos avanços industriais 

do século XIX. O pensamento comteano, influenciou na formação da nova sociedade, visto que 

o positivismo se baseava na ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por 

meio da experimentação e pela comparação científica. 

Desta forma, é possível a afirmação de que o positivismo, exerceu importante influência 

no pensamento educacional brasileiro, como a filosofia da indústria ao formular uma teoria 

política de organização da sociedade, com base no princípio, ordem e progresso. Produziu, 

ainda, um clima de grande entusiasmo pelo seu conteúdo de modernização das ideias, dentre 

elas, destaca-se a ideia da unidade nacional que permitiu a concretização da expansão do capital.  

O ideário positivista não consistia em restringir a liberdade, mas visava garantir sua 

ampliação. A defesa de uma educação pública, com a presença marcante da mulher estava 

direcionada para a instalação de uma ordem livre, cujo conteúdo estava carregado pela 

formação da moral, do vínculo entre saber e da mudança social, situações presentes no 

pensamento pedagógico do contexto republicano.  

A grande contribuição desse Método é auxiliar na compreensão do fenômeno educativo, 

em discorrer quanto à necessidade lógica de descobrir, quanto aos fenômenos, em formular um 

ideal a partir do empírico para se chegar à categoria síntese de múltiplas determinações, ao caso 

o concreto. O processo educativo deve ser compreendido a partir de reflexões propostas sobre 

as relações cotidianas entre professores e alunos na sala de aula, chegando à compreensão plena 

do processo educacional. Julgamos que o Método Materialista Histórico-Dialético possa 
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contribuir para que cada indivíduo construa sua prática profissional por meio de leituras mais 

amplas da realidade. E o maior desafio desse método é permitir que, a ação cotidiana e o 

pensamento façam movimentos lógico-dialéticos na interpretação da realidade, com o objetivo 

de compreendê-lo para transformá-lo, e de enfatizar a educação como fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Para reorganização da sociedade, por meio da progressão da ciência e do espírito 

humano, surge a necessidade de superar estado teológico e o estado metafísico. O teológico 

característico do primeiro espírito, se baseia nas causas e fins dos fenômenos de origem 

sobrenatural, a coesão social que fundamenta a moral. Este estado mostra-se em três fases 

subsequentes sendo elas o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. O segundo estado, 

denominado de metafísico, possibilita a passagem do estado primeiro, o teológico, ao estado 

último, o positivo. No estado metafísico o sobrenatural é substituído por forças abstratas que se 

consideram capazes de, por si só, conhecer os fenômenos observados atribuindo para cada um 

uma entidade, uma ideia.  

Por fim, tem-se na Lei dos Três Estados, o estado positivo. Nesta fase última há uma 

despreocupação com os polos do universo, sua origem e seu destino, para se deter às suas leis 

efetivas alcançadas pela comunhão da razão e da observação conhecendo sua relação invariável 

de similitude e sucessão, por meio da imaginação subordinada a observação199. 

O marco inaugural da influência positivista no Brasil deu-se em 1850, por meio da 

Escola Militar e o personagem importante para a introdução e disseminação do positivismo no 

Brasil foi Benjamin Constant, professor da Escola Politécnica e da Escola Militar onde era 

admirado e seguido por seus alunos. 

Esse poder de comunicação e personalidade cativante de Constant, fez com 

que se formasse um primeiro núcleo sistemático de positivistas no Brasil, entre 

os jovens cadetes. Numa época em que o abolicionismo, o republicanismo e o 

antimonarquismo eram moda entre os jovens, os militares alunos de Constant 

não fugiam à regra. Eram, pois, receptáculo perfeito das doutrinas positivistas, 

que pregavam o amor à humanidade. Foi o advento de uma república científica 

e o fim do império200.  

Benjamin Constant, discípulo de Comte, recebeu destaque no processo e proclamação 

da república, principalmente por ser o responsável pela visão positivista do Exército. Nesta 

seara, Torres afirma que “O Positivismo, através de Benjamim Constant, influiu para que 

                                                           
199 RAMALHO, Halleyde Souza. A influência da filosofia de Augusto Comte no ensino jurídico brasileiro: 

breve delineamento histórico. Saber Humano, ISSN 2446-6298, v. 5, n. 7, p. 158-170, jul./dez. 2015, p. 162.  
200 ANDRADE, Sérgio Luiz Augusto; PIVA, Teresa Cristina de Carvalho. A Influência do Positivismo no Ensino 

Científico Brasileiro. In: Scentiarum Historia IV. Rio de Janeiro. 2011. p. 685. 
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Deodoro, contra a sua vontade, despusesse D. Pedro II e instalasse a República” não sendo, 

nem o Partido Republicano nem os fazendeiros os responsáveis pelo evento político201.  

O positivismo alcançou significância tamanha no Brasil a ponto de ser ostentado na 

bandeira brasileira com o lema “Ordem e Progresso”, máxima política positivista, surgida a 

partir da divisa comteana “O Amor por princípio, e a Ordem por Base; o Progresso por fim”. 

Influenciou ainda a confecção da Constituição de 1891 de modo que “a primeira vista poderia 

parecer que o Congresso Constituinte da República, reunido em 15 de novembro de 1890, fosse 

uma assembleia positivista” e o cenário se justificou pelo apresentado anteriormente202. 

A Educação Histórico-Crítica tem como fundamento as concepções do Método 

Dialético de Elaboração do Conhecimento, baseado em Marx e na Teoria Histórico-Cultural 

elaborada por Vygotsky, é imprescindível que se faça um breve estudo sobre estes pressupostos 

para que a compreensão desta teoria seja realmente internalizada pelos autores da educação.  

O Método Materialista Histórico-Dialético, desenvolvido por Marx, preconiza a 

interpretação da realidade, a visão de mundo e a práxis, ou seja, a prática articulada à teoria, 

que diz respeito à materialidade e à concreticidade. O caráter material dispõe sobre a 

organização dos homens em sociedade para a produção e a reprodução da vida, e o caráter 

histórico sobre a organização que os homens constroem por meio de sua história, que vem de 

encontro com a Educação de Jovens e Adultos.  

Esse método caracteriza-se pelo movimento do pensamento por meio da materialidade 

histórica da vida dos homens em sociedade, pois busca descobrir as leis fundamentais que 

demarcam a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade. A contradição 

é o princípio básico nesta lógica, indicando que para pensar a realidade é necessário aceitar que 

ela possui muitas faces. 

 Neste caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir sobre a realidade 

partindo do empírico, baseado na experiência, no real aparente, no objeto como se apresenta à 

primeira vista, por meio de abstrações, das reflexões, das teorias, da elaboração do pensamento, 

para, posteriormente, se chegar ao concreto, à compreensão elaborada do que há de essencial 

no objeto, ao objeto síntese de múltiplas determinações, ao concreto pensado, à diferença entre 

o empírico e o concreto são as abstrações,  reflexões do pensamento que tornam mais completa 

a realidade observada203.  

                                                           
201 TORRES, João Camillo de Oliveira. O Positivismo no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1957, p. 70. 
202 TORRES, João Camillo de Oliveira. O Positivismo no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1957, p. 160. 
203 PIRES, Marília Freitas de Campos. O materialismo histórico-dialético e a Educação. Interface - 

Comunicação, Saúde, Educação, v. 1, n. 1, 1997, p. 87. 
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Saviani, percebendo a necessidade da educação brasileira passar do senso comum para 

a consciência filosófica na compreensão de sua prática educativa, aponta o método materialista 

histórico-dialético como instrumento desta prática e propõe a superação da etapa do senso 

comum educacional, o conhecimento da realidade empírica da educação, por meio da reflexão 

teórica, movimento do pensamento, abstrações, para a etapa da consciência filosófica da 

realidade concreta da educação, realidade educacional plenamente compreendida. Sobre estas 

questões, escreve-se:  

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de construção 

do concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta) ao passo que a lógica 

formal é o processo de construção da forma de pensamento (ela é, assim, uma 

lógica abstrata). Por aí, pode-se compreender o que significa dizer que a lógica 

dialética supera por inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto 

quer dizer que a lógica formal já não é tal e sim parte integrante da lógica 

dialética). Com efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a mediação do 

abstrato (mediação da análise como escrevi em outro lugar ou détour de que 

fala Kosik). Assim, aquilo que é chamado de lógica formal ganha um 

significado novo e deixa de ser a lógica para se converter num momento da 

lógica dialética. A construção do pensamento se daria, pois, da seguinte forma: 

parte-se do empírico passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto204.  

Mas ao se destacar o projeto liberal positivo de estado e o projeto crítico social, tem-se 

que relacionar às tendências pedagógicas, as quais são divididas em liberais e progressistas, 

visto que a educação é uma ciência social, que evolui de acordo com a história e a política do 

estado. 

A pedagogia liberal se relaciona com o projeto liberal de sociedade, que acredita que a 

escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papeis sociais, baseados nas 

aptidões individuais, de forma que o indivíduo deve adaptar-se aos valores e às normas da 

sociedade de classe, desenvolvendo, sua cultura individual. Com isso as diferenças entre 

as classes sociais não são consideradas, já que, a escola não leva em consideração 

as desigualdades sociais.  

Existem quatro tendências pedagógicas liberais: Tradicional, Renovada, Renovada não-

diretiva e Tecnicista. As tendências pedagógicas progressistas, se relacionam com projeto 

crítico social de sociedade, no sentido de analisar e refletir, de forma crítica, as realidades 

sociais, pois a educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o 

papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e 

político ao mesmo tempo. As tendências pedagógicas progressistas, se dividem em três 

                                                           
204SAVIANI, Demerval. Introdução. In: Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Cortez, 1986. p. 11. 

https://www.infoescola.com/sociologia/classes-sociais/
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tendências: Libertadora, Libertária e Crítico-social dos conteúdos, presentes na Educação de 

Jovens e Adultos, objeto da pesquisa em tela. 

 

3.1 PROJETO LIBERAL POSITIVISTA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Em relação à educação, a ciência positiva não atendia aos critérios hoje esperados pelos 

novos pensadores da educação, porém isso não a conduziu ao pleno esquecimento, visto que 

muitos dos seus itens são necessários à concepção atual de sociedade, de indivíduo, de escola, 

de educação. Apesar da ciência positiva prever a construção do comportamento altruísta, tendo 

como fundamento a fraternidade entre todos os homens, a gestão e as melhorias das suas 

instituições se dariam, exclusivamente, pela classe da elite científica, o que caracterizava certo 

monopólio relativo ao poder de controlar o conhecimento que será transmitido por meio dessas 

instituições para os seres sociais205.  

O positivismo buscava alternativas viáveis para que o Direito refletisse acerca das 

necessidades sociais e contribuísse para uma sociedade mais justa, onde o homem e as instituições 

são peças fundamentais para a promoção desse desenvolvimento social. Para isso, na escola 

positivista os estudos científicos tinham prioridade sobre os estudos literários e a função da 

educação era promover o altruísmo e repreender o egoísmo. Com as contribuições de Comte sobre 

o pensamento empirista, que só considerava os fenômenos que podiam ser observados, a 

educação passou por aferições, tanto dos métodos de ensino como do desempenho do aluno206. 

O positivismo se compõe essencialmente de uma filosofia e de uma política 

inseparáveis, uma constituindo a base e a outra a meta de um mesmo sistema universal, na qual 

a inteligência e a sociabilidade se encontram intimamente combinados e a tarefa da educação é 

o de preparar indivíduos capazes e competentes para desempenhar suas funções no mundo. 

Assim, a escola se torna o espaço ideal para questionamentos, reflexões, estudos profundos e, 

consequentemente, conclusões207. 

A expansão do positivismo se deu em vários setores da sociedade brasileira, como 

imprensa, parlamento, escolas, literatura e vida científica. Foi a partir da Primeira República 

que o pensamento positivista tomou corpo na educação brasileira: “No Brasil a introdução do 

                                                           
205 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. Editora Ática, São Paulo, 2000, p. 203. 
206 GONÇALVES JUNIOR, Luiz Claudio. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Influência do Positivismo 

no Ensino Jurídico. 2015. 292 f. Tese (Doutorado em Educação) –Universidade Metodista de Piracicaba, 

Piracicaba, São Paulo, p. 25. 
207 COMTE, Augusto. Curso de filosofia positiva; Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo; 

Catecismo positivista. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 43. 
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positivismo deu-se em fins do século XIX e esteve presente na Primeira República, justificando 

a ânsia das elites nacionais pelo progresso do país”. A influência do positivismo na educação 

ocorreu quando os militares assumiram o poder por meio de do golpe de 1964 e instalaram uma 

ditadura militar, sendo estes, os representantes do positivismo no Brasil208. 

A transformação do pensamento humano, durante o período moderno entre os séculos 

XVII e XIX, rompe com o domínio teológico característico do período medieval, período da 

supervalorização da razão, no qual o homem se tornou o centro do mundo e o fez dono de seu 

destino, acreditando que a natureza poderia ser dominada quando conhecida. Entretanto, para 

que isso fosse possível deveria se desligar de todo conhecimento posto guiando-se por um modo 

subjetivo de exercer a razão, “a modernidade [...] se torna auto compreensiva ao se libertar das 

sugestões normativas do passado que lhe eram exteriores, e ao se fundamentar em si mesma 

como sistema unitário de conhecimento autocentrado na subjetividade”209  

O empirismo e o positivismo marcam fortemente o início da constituição do método das 

ciências humanas, no final do século XIX e começo do século XX. O empirismo tem como base 

a formação de ideias de forma que o conhecimento se origina, unicamente, pela experiência 

prática, ou seja, a origem do conhecimento está na experiência sensível, proveniente das 

percepções sensoriais. O positivismo, desta feita, amplia a tese empirista, na medida em que 

considera como válidos os conhecimentos que podem ser observados e também testados 

cientificamente. Ele vem ao encontro do progresso capitalista e do desenvolvimento técnico 

industrial. Como corrente ideológica, define uma diretriz de culto da ciência e da sacralização 

do método científico.  

As transformações alavancadas pelas ciências visam o progresso, que por sua vez, está 

subordinado à ordem; daí o lema positivista representado na proposição Ordem e Progresso 

inscrito na Bandeira do Brasil210. 

Comte considerava urgente a necessidade de uma reforma geral do sistema educacional, 

afirmando que: 

[...] os bons espíritos reconhecem unanimemente a necessidade de substituir 

nossa educação europeia, ainda essencialmente teológica, metafísica e 

literária, por uma educação positiva, conforme ao espírito de nossa época e 

adaptada às necessidades da civilização moderna. [...] [a educação] exige 

absolutamente um conjunto de concepções positivas sobre todas as grandes 

classes de fenômenos naturais. É tal conjunto que deve converter-se, de agora 

                                                           
208 BERGO, Antônio Carlos. O positivismo: caracteres e influência no Brasil. Reflexão, Campinas, ano VIII, n. 

25, p. 47-97, jan./abr. 1983, p.80. 
209 MARQUES, Mario Osorio. Conhecimento e Modernidade em Reconstrução. Ijuí: UNIJUÍ, 1993, p. 43. 
210 SILVA, Andréa Villela Mafra da. A Pedagogia tecnicista e a organização do sistema de ensino brasileiro. 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 70, p. 197-209, dez. 2016 – ISSN: 1676-2584, p. 202. 
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em diante, em escala mais ou menos extensa, até o mesmo entre as massas 

populares, na base permanente de todas as combinações humanas, base que, 

numa palavra, deve constituir o espírito geral de nossos descendentes. Para 

que a filosofia natural possa determinar a regeneração, já então preparada, de 

nosso sistema intelectual, é, pois, indispensável que as diferentes ciências de 

que se compõe, presentes para todas as inteligências como diversos ramos 

dum tronco único, se reduzem de início ao que se constitui seu espírito, isto é, 

seus métodos principais e seus mais importantes resultados. Somente assim o 

ensino das ciências pode constituir para nós a base duma nova educação geral 

verdadeiramente racional211. 

Na Educação, a influência do positivismo se traduziu nos pressupostos da Psicologia e 

da Sociologia como ciências auxiliares, por meio de uma escola laica, da substituição do 

currículo acadêmico por um currículo enciclopédico, com a inclusão das disciplinas científicas, 

como Matemática, Astronomia, Física, Química, Biologia e Sociologia, buscando romper com 

a tradição pedagógica católica humanista.  

Tratava-se de suprimir dos currículos aqueles elementos que ensejavam a formação 

cristã, incorporando uma doutrina que difundisse os valores do nacionalismo e da cidadania, 

dentro de um clima de entusiasmo patriótico. É, pois, o empirismo e o positivismo os 

responsáveis pela construção do método das ciências humanas, particularmente, no campo da 

Pedagogia, uma vez que o cientificismo, preconiza o conhecimento válido, como base a 

observação e a experimentação, e a pedagogia tecnicista212. 

O projeto positivista influenciou a educação tecnicista da década de 60 a de 70, na qual 

se adota o modelo empresarial, com o objetivo de adequar a educação às exigências da 

sociedade industrial e tecnológica, ou seja, o ensino é voltado diretamente para produzir 

indivíduos com informações objetivas e o método usado na transmissão do conhecimento é o 

taylorista, no qual as tarefas são divididas entre os técnicos de ensino incumbidos do 

planejamento racional e do trabalho educacional, visto que essa concepção acreditava que o 

homem é produto do meio e resultado das consequências das forças existentes em seu meio.  

O tecnicismo, desta forma, não se preocupou muito em fundamentos teóricos, mas se 

constata a influência da filosofia positivista e da psicologia behaviorista. No positivismo, 

analisa-se o fato da não importância do sujeito e sim do objeto estudado e do behaviorismo, que 

também é de base positivista, na qual enfatiza as ideias de aplicação do condicionamento e o 

controle do comportamento. É neste momento que a Educação de Jovens e Adultos começa a 
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ser valorizada, justamente pelo processo de industrialização e a necessidade de mão de obra 

especializada.  Na escola tecnicista, professores e alunos ocupam papel secundário dando lugar 

à organização racional dos meios, são relegados à condição de executores de um processo cuja 

concepção, planejamento, coordenação e controle, ficam a cargo de especialista supostamente 

habilitados, neutros, objetivos, imparciais, pois, a neutralidade e a objetividade são típicas do 

positivismo213.  

Esta linha de visão específica do liberalismo posta a serviço da sociedade, de forma a 

garantir a sua filosofia, é imprescindível para a formação de um ser humano capaz de garantir 

a sua postura diante de si mesmo e da sociedade como um todo. Ou seja, é capaz de oferecer 

condições para que cada ser humano desempenhe, da melhor maneira possível, as suas funções 

desde que dentro de linhas impostas pela doutrina liberal. Tratando-se, desta forma, a filosofia 

ideal a partir de quem traçou os princípios desta realização em sentido próprio dos regimes que 

querem influenciar nas pessoas, a partir de uma alienação educacional. 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 

os indivíduos para o desempenho de papeis sociais, de acordo com as aptidões 

individuais   por isso os indivíduo precisa aprender a se adaptar aos valores 

das normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da 

cultura individual. Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a 

pedagogia tradicional e por razões de recomposição da hegemonia da 

burguesia, E evoluiu para a pedagogia renovada (também denominada escola 

cola nova ou ativa), o que não significou a substituição de uma pela outra, pois 

ambas conviveram e convivem na prática escolar214. 

O positivismo é uma expressão da filosofia moderna que, como o próprio nome diz, 

entende que o sujeito “põe” o conhecimento a respeito do mundo, mas o faz a partir da 

experiência que tem da manifestação dos fenômenos. Entende que o mundo é aquilo que ele se 

mostra fenomenalmente, a apreensão de seus fenômenos sendo feita por meio de uma 

experiência controlada, da qual são eliminadas às interferências qualitativas. Daí a única forma 

segura de conhecimento ser aquela praticada pela ciência, que dispões de instrumentos técnicos 

aptos a superar as limitações subjetivas da percepção215.  

A preocupação com o modelo educacional visa o desenvolvimento das aptidões individuais, 

mas procura alienar, como se fez, principalmente, ao longo do século XX, a proposta educacional 

liberal que prevaleceu mesmo com a queda do prestígio do liberalismo a partir do início do século 

atual. O positivismo é a filosofia da ciência que surgiu no século XIX, com a finalidade de 

                                                           
213 SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 1993, p. 24. 
214 LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez editora, 1999, p. 55. 
215 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 
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limitar o conhecimento aos fatos da experiência, aos fenômenos observáveis, rejeitando a 

metafísica como exercício puramente “especulativo”, pois para tal pensamento, o conhecimento 

válido é o produzido por meio da ciência, fundada na observação e na experimentação216.  

O Positivismo se baseia no experimentalismo sistemático, considerando anticientífico 

todo estudo das causas finais, pois o espírito humano é capaz de atingir verdades positivas, mas 

não resolve as questões metafísicas, que não são verificadas pela observação ou pela 

experiência217. 

No contexto europeu, a ideologia positivista surgiu como defensora da sociedade 

burguesa em ascensão e do desenvolvimento capitalista, ou seja, a necessidade de acelerar o 

desenvolvimento industrial. Desta forma, a ordem era a base do progresso e o progresso era a 

continuidade da ordem. Mas a visão positivista era progressista e conservadora ao mesmo 

tempo, pretendia conciliar o progresso econômico com a conservação da ordem social. A 

ideologia importada, posta a serviço das condições histórico-objetivas locais, fornecia os 

elementos básicos que norteariam a ação do grupo no poder: desenvolver as forças produtivas 

do Estado, favorecer a acumulação privada de capital e propiciar o progresso harmônico de 

todas as atividades econômicas218.  

A filosofia positiva não se preocupa apenas com Estado, mas reconhece a importância 

das suas instituições, da política e da religião na formação e no desenvolvimento do homem, 

para viver em sociedade, com a finalidade de satisfazer todas as exigências intelectuais e 

sociais, para que o altruísmo domine o egoísmo, enquanto uma marcha sistemática substitui 

uma evolução espontânea219.  

Valorizando o mundo real e a observação para criar um programa universal que 

regulamentasse e regenerasse a vida humana no seu aspecto público e privado, com a finalidade 

de unificar a cultura humanística e científica numa ciência mais ampla, capaz de redescobrir as 

exigências humanas, com um novo significado valorativo. Como Comte foi influenciado por 

todas as manifestações intelectuais relacionadas a tudo aquilo que vivenciou, no período 

político francês, na época do “Iluminismo”, em que a defesa da tríade “liberdade, igualdade e 
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fraternidade” fez coro nas ruas. O positivismo comtiano não perdeu o vínculo com a sociedade 

conservadora francesa, mas estava ciente das propostas iluministas defendidas na França220. 

O liberalismo chegou ao Brasil trazendo consigo a ideia de combater o autoritarismo e 

a exigir mudanças políticas. As ideias liberais, as propostas positivistas que exigiram mudanças 

na estrutura social, econômica e política do Brasil. A frase da bandeira do Brasil “Ordem e 

Progresso”, local onde registramos nossos filhos ao nascerem, nossos entes queridos ao 

partirem, os dias festivos, os feriados, a história, o Direito, a política e a religião foram 

influenciadas pela corrente filosófica do positivismo, uma espécie de “cria” ou desdobramento 

do “iluminismo”, do “cientificismo”, de uma época de nascimento de ciências e de muitas 

invenções tecnológicas e teorias revolucionárias, presentes na atualidade em todas asa áreas da 

sociedade, inclusive na educação de Jovens e Adultos 221.  

Período que educação de jovens e adultos foi vista com maior responsabilidade pelo 

Estado brasileiro, fruto da urbanização e formação da classe operária, devido sua atuação 

fragmentária, localizada e ineficaz durante todo o período Colonial, Império e Primeira 

República. Já que era a modalidade de ensino que visava garantir a alfabetização aos adultos, 

passa a ter uma política nacional, com verbas direcionadas a atuação estratégica em todo o 

território nacional.  

A população, nesta época, pressionava por melhores condições de vida e os direitos 

sociais presentes nas propostas liberais tornavam-se concretos em forma de políticas públicas, 

momento que a educação de adultos se tornou condição necessária para que o Brasil se tornasse 

uma nação desenvolvida. Iniciava-se a necessidade de características específicas em um espaço 

próprio para essa modalidade de ensino, se consolidava uma nova pedagogia de alfabetização 

de adultos, que tinha como principal referência Paulo Freire, que pregava um novo 

entendimento da relação entre a problemática educacional e a problemática social222.  

A educação, sendo o principal meio de libertar o homem da ignorância, da desordem e 

da anarquia moral, deveria ser universal, pois se dirigiria a todos os povos, garantindo a unidade 

humana, sem exclusão de nenhuma classe social.  

A educação universal, defendida por Comte, tinha como principal função promover a 

conciliação social e o respeito à hierarquia social, uma vez que não importava, para ele, homem 
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222 MOTA, Aline Corrêa de Queiroz; PESSANHA, Amanda Marins. Um histórico da educação de jovens e 
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nem classe, mas a Humanidade. Os ideais da escola positivista só seriam realmente entendidos 

e disseminados quando fossem desenvolvidas as condições que tornassem possível o ensino 

para todos. Comte lutou para que sua teoria fosse aceita pelas classes dominantes, pois a 

educação positiva, ao treinar o sujeito no respeito aos chefes, desenvolvendo nele o sentido de 

responsabilidade, contribuiria para que o expediente da força não fosse necessário.  

No positivismo, um princípio fundamental, que é o da primazia da educação para a 

solução de problema social enquanto participação da riqueza intelectual por parte dos 

capitalistas e da classe proletária223. 

[...] quando essa instrução for diretamente destinada à educação universal, 

mudando necessariamente seu caráter e sua direção de toda tendência 

contrária. O público, com efeito, que não quer vir a ser nem geômetra, nem 

astrônomo, nem químico, etc., sempre carece simultaneamente de todas as 

ciências fundamentais, cada uma reduzida a suas noções essenciais224. 

Cria-se a Comissão de Cultura Popular, que tinha por finalidade a implantação do Plano 

Nacional de Alfabetização - PNA, com base na primeira Lei de Diretrizes e Bases - LDB, 

de 15 de dezembro e 20 de dezembro de 1961, Lei nº 4024/61, que oficializa a nível 

nacional, o modelo de sistema apresentado por Paulo Freire que propunha uma educação 

baseada no diálogo, que considerasse as características socioculturais das classes populares, 

estimulando sua participação consciente na realidade social, postura dialógica supõe diálogo, 

intercâmbio de informações e de experiências. 

O ser humano precisa ser respeitado em suas estruturas, principalmente emocionais. Isso 

envolve outros fatores, inclusive intelectuais, com reflexos generalizados no comportamento, 

aproveitar o que existe de potencialidade em cada um. Desenvolver a capacidade individual, 

sem interferência externa, torna-se uma exigência, antes de apenas uma necessidade. Tudo deve 

ser considerado de forma a garantir que haja estabilidade intelectual, a partir, principalmente, 

dos aspectos emocionais. Não se pode querer preparar o indivíduo para a sociedade, como 

prioridade maior, mas sim, prepará-lo para si mesmo e este, então, estar em condições de 

desenvolver um trabalho voltado para a construção consciente de sua parte na sociedade. 

O método de alfabetização recebe influência do projeto neoliberal no sentido da 

ideologia positivista e surge como defensor da sociedade burguesa em ascensão e do 

desenvolvimento capitalista e a ideologia de Paulo Freire vem em contra posto no sentido de 

buscar a ascensão para o sociedade oprimida, que não tiveram acesso à educação na idade certa, 

                                                           
223 LINS, Ivan. História do positivismo no Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1967, p. 237. 
224 COMTE, Augusto. Curso de filosofia positiva, discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo, 

discurso sobre o espírito positivo. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os Pensadores), p. 81. 



100 

 

pois na sua ideologia a educação é essencial para que as camadas oprimidas seja capaz de 

conquistar sua liberdade. Ela se preocupava com a formação do homem para a cidadania no 

âmbito da escola e era recorrente quanto ao domínio de todo o instrumental possível para o 

despertamento da consciência de cada indivíduo, por meio da conscientização da realidade 

social. Como salienta a seguir: 

A conscientização implica, pois que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 

realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 

posição epistemológica. A conscientização é, nesse sentido, um teste de 

realidade. Quanto mais conscientização, mais se “des-vela” a realidade, mais 

se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos 

para analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em 

“estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A 

conscientização não pode existir fora da práxis”, ou melhor, sem o ato ação-

reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de 

ser ou transformar o mundo que caracteriza o homem225.  

O conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção da educação popular na 

medida em que a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e à competência 

com os autores da educação brasileira, já que não basta apenas pensar nos procedimentos 

didáticos e nos conteúdo a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdo a serem 

ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade, mas de forma 

interdisciplinar fazer parte da realidade social destes autores da educação, uma educação que 

se baseia no que acontece, no meio popular, nas periferias das cidades, nos campos, com os 

trabalhadores urbanos e rurais, nada pode escapar à curiosidade arguta dos envolvidos na prática 

da Educação Popular226. 

A condução dessa compreensão específica de alunos da EJA emerge para o 

entendimento de questões da educação popular, ou seja, [...] se esse é um 

caminho, um dos traços da formação dos educadores de jovens e adultos tem 

de ser conhecer as especificidades do que é ser jovem, do que é ser adulto. Em 

qualquer programa de formação do educador e da educadora da EJA, as 

questões que devem ser nucleares, e a partir das quais tudo deve girar, são: 

quem é essa juventude e quem são esses adultos com quem vamos trabalhar? 

O que significa ser jovem e adulto da EJA?227  

Para erradicar o analfabetismo foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

MOBRAL, pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967, que ocorreu em substituição do 
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método de alfabetização de adultos preconizado pelo educador, Paulo Freire. De todo modo, o 

método de alfabetização usado pelo MOBRAL era fortemente influenciado pelo Método Paulo 

Freire, utilizando-se por exemplo do conceito de “palavra geradora”. A diferença era que o 

Método Paulo Freire utilizava-se de palavras tiradas do cotidiano dos alunos, enquanto, no 

MOBRAL, as palavras eram definidas a partir de estudo das necessidades humanas básicas por 

uma equipe técnica definida pelas normas padrões da língua culta, em sua didática. No 

expurgado Método Paulo Freire, o MOBRAL propunha erradicar o analfabetismo no Brasil. O 

discurso e os documentos legais dos governos militares procuraram unir as perspectivas de 

democratização de oportunidades educacionais com a intenção de colocar o sistema 

educacional a serviço do modelo de desenvolvimento, uma educação tecnicista se iniciava neste 

período, afastando da ideologia freireana, que vislumbrava o desenvolvimento do ser humano 

na totalidade, enquanto que a educação tecnicista refleti a necessidade do regime militar em 

instituir, uma legislação que fundamentasse a nova ordem social e econômica228. 

O positivismo, neste período, influenciou as formas de governar nas instituições, nas 

ideologias, visto que se ajustou à teoria do evolucionismo de Spencer, no qual fracasso pessoal 

do homem estava ligado diretamente ao seu esforço e interesse. No Brasil, não foi diferente, 

influenciou os governos militares, onde o lema “ordem e progresso” e “segurança e 

desenvolvimento” cunharam os planos econômicos, os planos educacionais e principalmente, 

o Plano de Segurança Nacional.  

Os princípios estabelecidos no plano de educação apresentaram a influência das ideias 

da filosofia positivista, na qual a educação moral, afetiva, intelectual e cívica levava o homem 

a desenvolver o sentimento nacionalista de amor ao território nacional e de fraternidade na 

cooperação cidadã, inclusive reintroduziu nas escolas e universidades a disciplina de Educação 

Moral e Cívica - EMC, disciplina responsável por reeducar os jovens subversivos229. 

Com a separação da Igreja do Estado, na República Velha, época da ditadura militar, a 

doutrina liberal se destacou, o sistema educacional se fortaleceu para o destaque da honra 

nacional, em moldar os homens nos trilhos da ordem e do progresso, com base na obediência 

por meio da doutrina moral. As reformas de ensino foram com base nos princípios positivistas, 

neste período o sistema nacional de educação não tinha compromisso com a formação 

intelectual do homem, sua ênfase era na formação vocacional e profissional, pois a necessidade 
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era de mão de obra barata, para o capitalismo, pois com a concepção da ciência natural, onde 

os fenômenos sociais estavam submetidos às leis naturais invariáveis, analisando a distribuição 

de capital e de poder econômico que determinava a indispensável concentração das riquezas na 

mão dos senhores industriais, de forma natural. 

A educação concebida no período ditatorial era voltada para a formação de mão de obra 

ao mercado de trabalho realizando a preparação do indivíduo e visava o aprendizado, o interesse 

e a adaptação do indivíduo  ao meio profissional, copiando, o modelo existente nas fábricas e 

nas indústrias, fazendo da educação um processo de burocratização, por meio de um processo 

que predominava as práticas administrativas, na qual a tendência tecnicista privilegia as funções 

de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar, intensificando a burocratização que leva à 

divisão do trabalho.  

Foi no período militar, que a educação de adultos adquiriu pela primeira vez na sua 

história um estatuto legal, com a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa Diretrizes e 

Bases para o ensino de 1° e 2º graus, que organizou um capítulo exclusivo, intitulado ensino 

supletivo. O artigo 24 desta legislação estabelecia, como função do supletivo, a supressão da 

escolarização regular para adolescentes e adultos que não a tinham conseguido concluir o 

processo educativo na idade própria, ao mesmo tempo que visava transportar para as 

instituições escolares os mecanismos de produção das fábricas daquele momento histórico. Ou 

seja, sua base era no viés produtivista da educação, pois acreditava-se que o desenvolvimento 

das habilidades humanas estava diretamente ligado ao crescimento econômico da sociedade; e 

essa visão economicista tinha como base o Banco Mundial e os empresários da elite capitalista, 

que visavam o investimento em capital humano, ou seja, no conjunto de conhecimentos, de 

competências e de atributos de personalidade consagrados na capacidade de realizar trabalho 

de modo a produzir valor econômico, “passou a constituir-se na chave de ouro para resolver o 

enigma do subdesenvolvimento e das desigualdades internacionais, regionais e individuais”230. 

O Ensino Supletivo teve a definição de subsistema integrado, independente do Ensino 

Regular, e que compunha o Sistema Nacional de Educação e Cultura, mas ainda era voltado 

para o desenvolvimento nacional, seja “integrando pela alfabetização a mão-de-obra 

marginalizada”, seja formando a força de trabalho. Neste sentido, se contrapôs de maneira 

radical às experiências anteriores dos movimentos de cultura popular, que centraram suas 

características e metodologia sobre o grupo social definido por sua condição de classe, com a 

finalidade de recuperar o atraso, reciclar o presente, formando uma mão-de obra que 
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contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional, por meio de um novo modelo de 

escola. Com os objetivos de repor a escolarização regular, formar mão-de-obra e atualizar 

conhecimentos, desta forma foi organizado em quatro funções: Suplência, Suprimento, 

Aprendizagem e Qualificação231.  

 

3.2 DIREITO À EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO HISTÓRICO – CRÍTICO NA EJA 

 

A Teoria Crítica valoriza a relação entre a teoria e a prática, entre a análise crítica e o 

senso comum, entre a aprendizagem e a mudança social, com a finalidade de que cada indivíduo 

envolvido no processo educacional, no caso os autores da Educação de Jovens e Adultos, 

compreenda a sua realidade e a importância do conhecimento, enquanto instrumento de 

transformação da sua realidade social, além de reconhecer o poder da linguagem como 

instrumento de dominação e regulação social. No sentido, de compreender as formas de 

opressão e de dominação presentes no contexto histórico, para que favoreça na produção de 

uma sociedade mais justa, democrática e igualitária.  

Considerando a formação cultural como um espaço de luta, da cultura dominante, 

subordinada a produção e a transmissão do conhecimento, a Teoria Crítica se relaciona com a 

cultura, o poder e a dominação, na qual a cultura popular é importante temática para a 

investigação crítica sobre o poder e a dominação, na qual a Educação de Jovens e Adultos 

desempenha um papel fundamental, visto que os indivíduos inseridos ou que fazem parte desta 

modalidade de educação, já estão inseridos na sociedade e no mercado de trabalho.  

Surge a educação crítica ou a pedagogia crítica, que advém, grande parte, do trabalho e 

dos conhecimentos acadêmicos de Henry Giroux, Ira Shor, Michel Apple, Paulo Freire, 

Antonio Gramsci, John Dewey, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, entre outros. Estes teóricos 

se envolveram em estudos relacionados às questões de poder, dominação, opressão, justiça, 

igualdade, identidade, conhecimento e cultura.  

No Brasil a pedagogia crítico-social é uma das correntes da pedagogia crítica que propõe 

uma educação vinculada à realidade econômica e sociocultural dos educandos, ligando ensino 

e ação transformadora da realidade, ação e reflexão, prática e teoria. A pedagogia crítico-social 

defende que o papel da escola é o de formação cultural, de difusão do conhecimento científico, 
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uma educação com base na autonomia em relação à sociedade, com capacidade de intervir na 

marginalidade um problema social da atualidade. 

A educação histórico-crítica é considerada um marco na educação brasileira, surge no 

Brasil na década de 1980, criada pelo pedagogo brasileiro Dermeval Saviani, que tem como 

foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. 

Trata-se de uma proposta que busca desenvolver acesso aos conhecimentos e sua compreensão 

por parte do indivíduo, para que este seja capaz de transformar a sociedade, visto que o ensino 

conteudista é aquele em que se preocupa com quantidade de conteúdo, sem se preocupar com 

o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio do aluno.  

Quando se pensa no projeto crítico pensamos em um espaço pedagógico em que os 

indivíduos sejam capazes de questionar e discutir, “de maneira ativa, a relação entre a teoria e 

a prática, entre a análise crítica e o sentido comum, entre a aprendizagem e a mudança social”, 

fatores que devem ser considerados em face das mudanças efetivadas nas condições sociais e 

informacionais do final do século XX e início do século XXI, da complexidade contextual desse 

início de século, em que não existem respostas simples e acabadas para questões sobre justiça, 

democracia, aprendizagem, prática educativa232.  

A Teoria Crítica constitui um desafio às grandes narrativas, como “o capitalismo, o 

racionalismo científico, a burocracia, os valores burgueses, o colonialismo, o patriarcalismo, o 

cristianismo, o liberalismo e a corporatização”, e o determinismo, optando pelas “histórias de 

luta, de exclusão, de marginalização, de abusos, de falta de ação e de outras injustiças sociais 

que contrastam com os poderes discursivos”, das grandes histórias233. 

Mediante o cenário das construções eurocêntricas e ocidentais, o espaço crítico está se 

alargando e a esperança e o acreditar, no método da teoria freireano de justiça social, de 

igualdade, de diversidade, de pluralidade e de inclusão, como reivindicações da perspectiva 

crítica. “A esperança é o desejo de sonhar, o desejo de mudar, o desejo de melhorar a existência 

humana”. Desse modo, a Pedagogia Histórico-Crítica é uma teoria que vem sendo difundida na 

educação brasileira desde o final da ditadura militar. A mesma parte da concepção dialética e 

do materialismo histórico, tal formulação, foi baseada nos escritos de Marx e de outros autores 

marxistas, como Gramsci. Inclusive se baseia em três bases estruturantes: o materialismo 
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GRAÓ, 2008. p. 17-22, p. 17. 
233 BERRY, Kathleen S. Lugares (o no) de la pedagogía crítica en les petites et les grandes histoires. In: 

MCLAREN, Peter; KINCHELOE, Joe Lyons (Org.). Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos. 

Barcelona: GRAÓ, p. 116-140, 2008. p. 117. 
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histórico dialético de Marx, a escola unitária de Gramsci e a Psicologia histórico cultural de 

Vygotsky234.  

A educação formal no seu processo pedagógico, não deve ser mera transmissão de 

conteúdos científicos, mas uma unidade pedagógica de aprendizagem, que se fundamente na 

lógica dialética materialista. O processo de democratização da escola enquanto espaço de 

socialização do saber elaborado pela cultura e os conteúdos escolares são elementos dos mais 

importantes, Saviani define que:  

[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo235.  

A instituição educacional essencialmente no Ensino Básico deve ter em seus 

administradores a eficiência da dinâmica, acompanhar as mudanças que ocorrem na sua 

comunidade com extensão aos limites de um e de suas relações com o restante da população de 

todas as partes do planeta. Os conteúdos ensinados devem ser comprometidos com o saber geral, 

pois num mundo globalizado tudo influencia a vida das pessoas e das instituições.    

Identificar a administração perante a cultura, tornando-se um fim em si mesma: padrões 

externos, regras que não são inerentes à cultura, desrespeito às qualidades do objeto e uma falta 

de espontaneidade em seus projetos que aniquila as suas finalidades. Esta extensão da 

competência administrativa é irracional, mas pode e deve ser diferente, estar a serviço do 

público e contra o público ao mesmo tempo. Em suma, manter uma postura dialética perante o 

que não é conciliável e não perder de vista a independência crítica frente ao poder e ao espírito 

da sociedade de consumo. Esta seria uma administração ilustrada, consciente de suas 

antinomias com a cultura que diz representar e fomentar236.  

A escola pouco se tem verificado o cotidiano, já que as escolas especialmente as 

públicas estão mais e mais sendo devassadas, tornadas transparentes perante a comunidade, sob 

a égide da democratização do ensino, a escola tem sido colocada estrategicamente como a 

barreira de contenção para as múltiplas necessidades dos mais pobres. Na tentativa de cumprir 

o seu papel, reduz-se ao assistencialismo e ao imediatismo.  

                                                           
234 LEISTYNA, Peter. Sinsentidos neoliberales. In: MCLAREN, Peter; KINCHELOE, Joe Lyons (Org.). 

Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos. Barcelona: GRAÓ, 2008. p. 141-200, p. 141. 
235 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 9º Edição, Campinas: Autores 

Associados, 2005, p. 13. 
236 ADORNO, Theodo Wiesengrund. Teoria da semicultura. Educação & Sociedade, Ano XVII, nº 56, dez., 

2006, p. 378.  
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A dicotomia entre conservadores e liberais ou progressistas, na História do Brasil, tem 

se dado, muito mais, na forma que no conteúdo das suas reivindicações, ao tentar desconstruir 

o construtivismo pedagógico, aponta para a regressão conservadora desta teoria e prática 

educacional, pois, apesar do discurso progressista, o construtivismo preserva uma concepção 

naturalista de infância e de desenvolvimento desconectada das condições históricas e sociais. 

A crítica que se detém sobre a psicologia é o modo positivista de pensar e de fazer 

ciência. Colocar a crítica da economia política nesta discussão é fundamental, o que não significa 

necessariamente rechaçar explicações psicológicas. Ao contrário, mostram-se necessárias à medida 

que os processos de alienação e insensibilização determinados politicamente têm encapsulado o 

inconsciente, trabalhando pela naturalização da sociedade. Encontrar a objetividade na 

subjetividade talvez seja capaz de conduzir a educação a um reduto ainda conservado de 

potencialidades transformadoras. Se o construtivismo, mesmo se contrapondo ao ensino 

tradicional, termina por perpetuar a tradição conservadora na educação, isso se deve por se 

inscrever dentro do pensamento positivista237.  

A escola permite que o indivíduo se aproprie das mudanças sociais, se habilitando para 

sua entrada no universo, transformando em agentes críticos, cientes dos paradoxos que 

entretecem a teia social em que estão inseridos, de forma a alcançar uma democratização do 

conhecimento e do aprendizado e ter acesso aos mesmos saberes que serão administrados às 

camadas privilegiadas da sociedade, não mais sendo excluídos e nem marginalizados, para não 

serem instrumentos de manipulação política. 

A aprendizagem é um processo contínuo de aquisição de conhecimentos, que resulta do 

ambiente de vínculo, por meio da linguagem, que organiza, articula e orienta o pensamento e 

transmite informações produzidas. Tal interação depende, da percepção, que organiza as 

informações obtidas sobre o objeto, por meio dos órgãos dos sentidos e da inteligência, que 

possibilita o sujeito transformar as informações organizadas em conhecimento, proporcionando 

a mudança da condição do indivíduo que adquire o conhecimento, ampliando o ponto de vista 

a respeito do mundo e de si mesmo. Ele participa da transformação do mundo, já que a 

aprendizagem é um fenômeno do cotidiano que desenvolve o indivíduo possibilitando-o de 

viver, já que todas as atividades e realizações humanas exibem os resultados da 

aprendizagem238.  

                                                           
237 HORKHEIMER, Max. Teoria Crítica I (uma documentação). São Paulo: Perspectiva/Edups, 2009, p. 62.  
238 PORTO, Olívia. Psicopedagogia institucional. Rio de Janeiro: Wak, 2009, p. 42. 
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Para entender o desenvolvimento dos indivíduos da educação de jovens e adultos – EJA, 

necessário se faz o entendimento das perspectivas apontadas pelas proposições de Freire e de 

Vygotsky. Esses autores concebem o ser humano como sujeito sociocultural interativo, criador 

de cultura, inconcluso e consciente de sua inconclusão, inserido num meio histórico e 

socialmente construído por ele em conjunto com outros membros do grupo social. Nessa 

perspectiva, o indivíduo é um sujeito de reflexão, de ação, de criação e de reconstrução, em 

constante processo de transformação na busca de se desenvolver intelectual e socialmente239. 

O marco da educação mundial se perfez com Paulo Freire, um educador brasileiro, com 

sua experiência de alfabetização de adultos em Angicos (RN), no ano de 1963. Este foi o 

primeiro passo do Programa Nacional de Alfabetização, criado em janeiro de 1964 no governo 

de João Goulart e extinto pelo golpe civil-militar naquele mesmo ano, que tinha o objetivo de 

eliminar o analfabetismo no Brasil.  Para Paulo Freire necessitava-se eliminar o analfabetismo, 

já que a educação é um direito de cidadania e dever do Estado, direito que não pode ser negado 

a milhões de cidadãos brasileiros. Mas Freire antecede Saviani, utilizando a linguagem crítica, 

na construção de uma teoria de educação baseada no relacionamento entre teoria crítica radical 

e os imperativos do comprometimento e da luta radical. 

O pensamento de Freire marcou, também, uma emergência de novos modelos de 

interação pedagógica e de ação social com “participação e mobilização de grupos humanos e 

classes sociais, antes postos à margem de projetos de desenvolvimento socioeconômico, ou 

recolonizadas ao longo de seus processos”. Ele promoveu processos de “alimentação” da 

consciência crítica das pessoas acerca de seu papel no mundo e acerca das estruturas de poder 

na sociedade240.  

Dentre as diversas correntes educacionais críticas, desenvolvidas a partir de um 

processo histórico, encontra-se, no Brasil, a pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire, uma 

teoria educacional, que se baseava na ideia de que as formas tradicionais de educação, alienava 

os grupos oprimidos, explorava a natureza reprodutora da cultura dominante, com práticas 

sociais e textos específicos, para cumprir a função de produzir e preservar a “cultura do 

silêncio”241.  

                                                           
239VARGAS, Patrícia Guimarães; GOMES, Maria de Fátima Cardoso.  Aprendizagem e desenvolvimento de 

jovens e adultos: novas práticas sociais, novos sentidos I Educ. Pesqui. São Paulo, v. 39, n. 2, p. 449-463, abr./jun. 

2013, p. 451. 
240 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pesquisa participante e a participação da pesquisa. Um olhar entre 

tempos e espaços a partir da América Latina. In: BRANDÃO, C. M. STRECK, D. R. (org.) Pesquisa 

participante: a partilha do saber. Aparecida, SP: Ideias & Letras, p. 21-54, 2006, p. 25. 
241 GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p. 148. 
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A instituição escolar como aparelho ideológico do Estado, tem como função reproduzir e 

manter a ideologia e a ordem vigente, conservando o indivíduo apenas no nível superficial da 

realidade, não chegando a uma compreensão crítica profunda sobre o que torna sua realidade. Com 

relação a consciência crítica não abordada no sistema educacional, Freire aponta que:   

[...] o domínio escolar das palavras só quer que os alunos descrevam as coisas, 

não que as compreendam. Assim, quanto mais se distingue descrição de 

compreensão, mais se controla a consciência dos alunos. [...]. Esse tipo de 

consciência crítica dos alunos seria um desafio ideológico à classe dominante. 

Quanto mais essa dicotomia entre ler palavras e ler realidade se exerce na 

escola, mais nos convencemos de que nossa tarefa, na escola ou na faculdade, 

é apenas trabalhar com conceitos, apenas trabalhar com textos que falam sobre 

conceitos. Porém, na medida em que estamos sendo treinados numa vigorosa 

dicotomia entre o mundo das palavras e o mundo real, trabalhar com conceitos 

escritos num texto significa obrigatoriamente dicotomizar o texto do 

contexto242. 

Ademais, Paulo Freire compreende que o ser humano é um ser histórico, social, 

inconcluso, capaz de ter não apenas sua atividade, mas a si mesmo como objeto de consciência, 

já que na condição de estar sendo, o ser humano compara, valoriza, intervém, escolhe, decide, 

se tornando um ser ético. Com base nessas perspectivas deve-se compreender que os jovens e 

adultos analfabetos ou não escolarizados como sujeitos históricos, sociais e culturais, dotados 

de conhecimentos e experiências acumulados ao longo da vida, necessitam da intervenção de 

instituições culturais capazes de desencadear o desenvolvimento de suas potencialidades, mas 

não são objetos depositários de conhecimentos, mas sujeitos capazes de construir conhecimento 

e aprendizado243. 

Paulo Freire organiza seu pensamento crítico com base na radicalidade, que  seria a 

busca nas raízes, das origens das coisas ou da História, com a finalidade de compreender os 

fenômenos com base na gênese ou historicidade, utiliza, também, a totalidade no seu raciocínio, 

que seria a compreensão de cada fenômeno, cada acontecimento, cada processo, cada problema, 

dentro do conjunto de que faz parte, já que o acontecimento é parte de um todo, imprescindível 

para a análise e compreensão do acontecimento.  

Além de defender a ideia de que o conhecimento é uma possibilidade da história e da 

política, Paulo Freire não tinha uma linha de raciocínio única. A educação libertadora que 

propunha tinha como objetivo desenvolver a consciência crítica, para que cada indivíduo 

compreendesse a realidade social, para, posteriormente, superar a ideologia da opressão. Freire 

                                                           
242 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 85. 
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tinha como base muitas filosofias e diversos autores, Segundo Gadotti, “seu pensamento 

humanista inspirou-se no personalismo de Emmanuel Mounier, bem como no existencialismo, 

na fenomenologia e no marxismo”, valorizava o pensamento crítico problematizador das 

condições existenciais, que implica ação e reflexão social,  por meio da prática dialógica, na 

qual o sujeito desenvolve suas potencialidades de comunicar, interagir, administrar e construir 

o seu conhecimento, melhorando sua capacidade de decisão 244. 

Ao analisar a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, na sua obra História das ideias 

pedagógicas, Gadotti define que:   

Toda a sua obra é voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à 

educação, sustentada por uma concepção dialética em que o educador e o 

educando aprendam juntos numa relação dinâmica na qual a prática, orientada 

pela teoria, reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento. 

[...] Sua contribuição à teoria dialética do conhecimento, para a qual a melhor 

maneira de refletir é pensar a prática e retornar a ela para transformá-la. 

Portanto, pensar o concreto, a realidade, e não pensar pensamentos”245.  

Com relação ao desenvolvimento humano, Vygotsky definia o sujeito como ativo e 

interativo, que construía conhecimento por meio das relações interpessoais, e que segundo seus 

estudos definia que, na troca com outros sujeitos e consigo mesmo que seus conhecimentos, 

papéis e funções sociais vão sendo internalizados, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos e o desenvolvendo sua a personalidade e consciência. A aprendizagem é o 

processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e valores, a partir de 

seu contato com a realidade, meio ambiente e outras pessoas, base importantíssima para se 

trabalhar com os alunos da educação de Jovens e Adultos- EJA, pois depende muito das pessoas 

envolvidas no processo, atenção que os indivíduos atribuem a si mesmos e aos sujeitos que se 

educam, ressaltando a contribuição da teoria histórico-cultural ou sócio histórica. 

A interação social na visão de Vygotsky,  fornece os meios para o desenvolvimento da 

aprendizagem, influenciada por significações do mundo social, visto que a  aprendizagem e o 

desenvolvimento estão ligados entre si a partir dos primeiros dias de vida do indivíduo, a 

aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento de características humanas e naturais,  

para a construção do conhecimento de forma social e coletiva, referido psicólogo e pesquisador 

ainda enfatiza “a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar e toda 

aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”246.  

                                                           
244 GADOTTI, Moacir. Convite à leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1989, p. 115. 
245 GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 1993, p. 253-254. 
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2000, p. 146. 
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A visão de Paulo Freire e Vygotsky são importantes para à Educação de Jovens e 

Adultos, por terem a visão pedagógica dialética, tendo como comum que a educação é uma 

prática ético-política. Visto que os indivíduos adultos não são diferentes do desenvolvimento 

das crianças, a única diferença é que o desenvolvimento desses indivíduos não ocorre na idade 

certa, e se o ensino realizado de forma interdisciplinar, possibilita uma participação mais ativa 

no exercício de sua cidadania, para  enxergar a realidade e entenderem o mundo a sua volta, e 

por meio da História, trabalhada na atualidade, relacionando  o passado ao presente, faz com 

que este passado adquira sentido e esteja presente na realidade dos indivíduos. Apesar de terem 

origens diferentes em épocas diferentes, suas contribuições são originais, ao destacarem o 

pensamento pedagógico universal. 

O sentido da aprendizagem para o adulto é diferente da criança, já que o adulto busca 

ter alguém para valorizar seus conhecimentos anteriores, para usá-los e a ensinar a alcançar 

novos conhecimentos que sejam úteis para sua vida, permitindo a conquista de seus objetivos. 

Para tanto, é necessário que o aluno da EJA tenha em mente que ele não é inferior ao aluno do 

Ensino Regular, pensamento que rege na mente de muitos e causando muitas preocupações. Tal 

pensamento deve-se ao fato de que a EJA tem uma carga horária menor quando é constituído 

de fases semestrais e, consequentemente, oferece menos conteúdo, o que não significa que a 

EJA tenha uma oferta de ensino inferior, cabe a escola definir que tem e merece a mesma 

qualidade de ensino, inclusive com a mesma atenção do aluno de qualquer outra modalidade de 

ensino. Além do mais, a vida escolar deste indivíduo foi marcada pela exclusão, portanto tem 

sua autoimagem fragilizada, expressando sentimento de insegurança e de desvalorização 

pessoal frente aos novos desafios que se impõem247.  

Uma mudança significativa na EJA é possível se estabelecer na cultura e nas relações 

sociais como base na prática pedagógica dos professores para que possa ser construído um 

ambiente adequado, Poli afirma que a principal função da escola na vida de um homem é a 

humanização, visto que educar é humanizar o ser humano, já que a prática escolar é, [...] a 

atuação pedagógica, a partir do enfoque histórico-cultural, tem tarefa estratégica no 

desenvolvimento humano na medida em que, através dela, emergem processos de humanização, 

entendida, essa humanização, como processo pelo qual cada indivíduo toma parte ativamente 

do gênero humano248. 

                                                           
247 BRASIL. Coleção Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos – Alunos e Alunas da EJA. Brasília: 
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Nas palavras de Torres: “A escola possui a responsabilidade de mediar conhecimentos 

e saberes e por essa razão pode provocar transformações complexas e qualitativas no processo 

cognitivo do sujeito”, sugerindo que a psicologia histórico-cultural vê na escola o ambiente 

propício para uma educação crítica, de ordem emancipadora, que forma homens desenvolvidos, 

aptos a tudo, independentes e capazes de viver socialmente com os demais249. 

A escola deve propiciar ao aluno jovem e adulto condições de aprendizagem e 

desenvolvimento, estimulando funções inéditas de pensamento que em outros ambientes 

educativos não haveria condições de desenvolver, já que é pela mediação das formas de 

organização do conhecimento escolar que se podem fomentar funções inéditas de pensamento, 

modos específicos de funcionamento psicológico, possíveis somente ao gênero humano250.  

Com uma história permeada por conflitos, a educação é mais um espaço de disputa 

hegemônica, por ser regulada e subordinada às necessidades do capital, a qual cabe a educação 

mudar essa lógica. Já que o processo de diálogo, é um dos primeiros passos na construção de 

uma educação problematizadora e comprometida com a formação social dos sujeitos, mas só 

este não é suficiente para romper com esta hegemonia, com relação à educação formal como 

meio de romper com a lógica autoritária global do capital, Mészáros assegura que:  

Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa - ou mesmo mera 

tolerância – de um mandato que estimule a instituições de educação formal a 

abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa 

de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana, seria 

um milagre monumental. É por isso que, também no âmbito educacional, as 

soluções “não podem ser formais; elas devem ser essenciais”. Em outras 

palavras, eles devem abarcar a totalidade das práticas educacionais da 

sociedade estabelecida251.  

Na perspectiva de enfrentar as desigualdades produzidas pelo sistema capitalista, a 

educação se tornou uma ferramenta importantíssima, na qual se faz necessário prosseguir na 

construção teórico-prática de uma pedagogia verdadeiramente comprometida com a 

emancipação humana e desenvolvimento dos indivíduos.  É inadmissível que a  educação, seja 

vista apenas como um meio de atender às demandas do mercado de trabalho e principalmente 

da lógica empresarial, pois limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas 

interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o objetivo 
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de uma transformação social qualitativa,  [...] é por isso que é necessário romper com a lógica 

do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente 

diferente252. 

Os sujeitos da EJA são provenientes de diversas camadas sociais, culturais, étnicas, o 

que os torna pessoas com diversas experiências e, por isso, precisam ser pensados visando à 

diferença. O adulto dessa modalidade de educação não é o estudante universitário, nem o 

profissional qualificado que frequenta cursos de formação continuada, mas o migrante que 

chega às grandes metrópoles, proveniente de áreas rurais empobrecidas, com uma passagem 

curta pela escola, ou o trabalhador não qualificado, que busca a escola tardiamente. A EJA, 

passa na atualidade, por um processo de rejuvenescimento, pois não é mais exclusiva àquelas 

pessoas que pararam por longo tempo de estudar e retornaram à escola para terminar os estudos 

com vistas a um emprego melhor ou a uma promoção nos seus locais de trabalho. É destinada 

ao jovem que, por motivos diversos, não consegue acompanhar o ensino regular e, em alguns 

casos, a adolescentes que vêm de um histórico de fracasso escolar 

 

3.3 ENCONTO ENTRE PROJETO LIBERAL E CRÍTICO SOCIAL 

 

O projeto liberal ganha terreno no Brasil com a falência do Estado do Bem estar Social, 

visto que o sistema capitalista e a emancipação social acaba por causar a exclusão social. O 

projeto liberal desobriga o Estado de deveres relativos a direitos sociais já conquistados, 

atraindo parte da sociedade para assumir tarefas de responsabilidade do Estado, priorizar a 

predominância da liberdade e das diferenças individuais na sociedade, esquece da 

fundamentação econômica que permite a não estratificação social, baseando na educação 

tecnicista que visava atender aos interesses do capital, num sistema educacional que se 

encontrava direcionado para o atendimento às demandas provindas da expansão urbana e do 

desenvolvimento industrial.  

Já a educação crítico-social permitia o indivíduo receber conteúdos que estão 

perfeitamente adequados à realidade vivida socialmente por ele, na busca de mudanças sociais, 

habilitando a entrada no universo adulto, bem como o estimula a atuar no interior de uma 

comunidade. A corrente crítico-social procura alcançar uma democratização do conhecimento 

e do aprendizado, para que os menos favorecidos socialmente tenham acesso aos mesmos 

saberes que serão administrados às camadas privilegiadas da sociedade; eles não são excluídos, 

                                                           
252 MÉSZÁROS, István. A Educação Para Além do Capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 27. 



113 

 

a pretexto de ter sua cultura respeitada pelas demais classes sociais, não deve haver, qualquer 

marginalização nas escolas que optaram por este método. 

A educação no Brasil tem enfrentado inúmeras dificuldades para atender a demanda da 

sociedade por uma educação pública e de qualidade e com esta crítica, surgem, na educação 

tradicional, alternativas no campo educacional para atender as necessidades relativas a instrução 

diante da vida moderna em que a escola assume o papel. A transformação efetiva na educação 

requer a formulação de um conhecimento crítico articulado a uma experiência que possa romper 

com a ética conformista do positivismo que está a serviço da descoberta das leis que regem a 

sociedade, a escola deve ter como foco o indivíduo e o seu papel na sociedade, refletindo sobre 

a realidade social e sobre a ciência. É necessário romper o dogma da ciência como ritual para 

possibilitar o pensamento e a liberdade, apesar das instituições educacionais estarem 

aprisionada pela lógica do capital e à razão instrumental inerente a ela, cujo âmbito do 

pensamento equivale à quantificação. 

Na história da educação e do direito educacional, há influência dos postulados 

positivistas nas Ciências Sociais, transferindo os critérios de cientificidade das Ciências 

Naturais para essa área, já que Comte considerava a filosofia como a definição geral do 

conhecimento humano, por meio do método  indutivo, que partia da observação dos fatos, para 

elaborar indução as leis da coexistência e da sucessão, para deduzir dessas leis, fatos novos que 

a experiência verificou por meio da observação, mas ao se fazer uma crítica o ensino tradicional, 

se faz uma crítica ao positivismo que influenciou as instituições de ensino do Brasil. 

O positivismo corrente do século XIX influenciou, e ainda influencia, pesquisas no 

campo educacional, como o marxismo. Esta corrente de pensamento fundamenta 

epistemologicamente todas as outras correntes de pensamento do século XIX. O positivismo 

foi utilizado na formação da identidade nacional brasileira, nos últimos anos há uma retomada 

das questões acerca da identidade nacional, ainda fortemente influenciada por esta corrente. O 

positivismo está presente também no discurso das políticas públicas para a educação, quando 

há o discurso que a educação e a solução para os problemas da sociedade, bem como quando 

se propõe reformas, tanto na sociedade quanto na educação. O conceito de reforma tem ligação 

com o pensamento comtiano, uma vez que reformar significa a manutenção da sociedade. 

O positivismo se contrapõe à dialética com o argumento de que esta última produz um 

conhecimento e uma crítica meramente especulativos e por isso esvaziados de sentido, 

contrários ao rigoroso conceito de validade científica objetiva proposto pelos positivistas, 

especulativo no sentido de pensar futilmente, sem compromisso e, desprovido de autocrítica e 
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confrontação com as coisas, já que as teorias educacionais deveriam ter como pressuposto a sua 

autocrítica, porém o positivismo está nos currículos escolares.  

A educação com base na ciência positiva de Comte não atende aos critérios educacionais 

da atualidade, mas as suas contribuições são necessárias à concepção atual de sociedade, de 

indivíduo, de escola e  de educação, apesar da ciência positiva prever a construção do 

comportamento altruísta, tendo como fundamento a fraternidade entre todos os homens, a 

gestão e melhorias das suas instituições, por meio da classe da elite científica, o que 

caracterizava certo monopólio relativo ao poder de controlar do conhecimento que será 

transmitido através dessas instituições para os seres sociais.  

Com as contribuições de Comte e do seu pensamento empirista, que considerava apenas 

os fenômenos que podiam ser observados, batizando de anticientíficos aqueles que provinham 

dos processos mentais do observador, a educação passou por aferições, tanto dos métodos de 

ensino como do desempenho do aluno. O positivismo surge no Brasil no início da República e 

na década de 70, com a escola tecnicista, na qual os autores da educação ocupam papel 

secundário dando lugar à organização racional dos meios.  

Para combater a escola humanista, religiosa, na busca de favorecer a ascensão das 

ciências exatas e visar o processo evolutivo do indivíduo, influenciou a prática pedagógica na 

área das ciências exatas, nas ciências baseava na aplicação do método científico: seleção, 

hierarquização, observação, controle, eficácia e previsão. A ciências proposta por Comte tem 

reflexos na educação em função da fragmentação do conhecimento e da especialização, o que 

levou à elaboração de currículos multidisciplinares, restringindo qualquer tipo de relação entre 

diferentes disciplinas.  

Na educação houve contribuições significativas no campo do planejamento escolar, uso 

da tecnologia, ensino profissionalizante e aplicação do conhecimento científico, porém a 

concepção profissionalizante pode afetar o talento intelectual do indivíduo, por não desenvolver 

suas potencialidades. No Brasil, o positivismo foi adaptado, mesclado com o evolucionismo e 

com o conservadorismo e a educação, enquanto continuação da sociedade, passou a representar 

dentro dessa influência positivista a defesa da sociedade de classes.  

O materialismo histórico da educação histórico-crítica, realiza a tentativa de buscar 

explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do 

pensamento, com base na interpretação dialética do mundo, numa concepção científica da 

realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. Por meio do estudo das leis 

sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social 
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dos homens, no desenvolvimento da humanidade, a interpretação dos fenômenos sociais que 

até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana.  

A educação histórico-crítica de Saviani, busca compreender o papel da educação, do 

conhecimento e da instituição escolar numa perspectiva voltada a superação da sociedade de 

classes, enquanto o positivismo defendia a sociedade de classes, a educação histórico-crítica,  

luta por uma escola pública de qualidade que condiga com os interesses da classe trabalhadora, 

por meio do materialismo histórico dialético, que trata da totalidade das categorias na medida 

em que as considera segundo suas relações e não de forma isolada.  

Como o positivismo tomou conta das mentalidades dos militares, políticos, escritores, 

filósofos e historiadores, na ditadura militar a educação histórico-crítica é difundida no Brasil 

após a ditadura militar, por meio da análise dialética da realidade e da história humana e que 

entende que, a educação é um meio que leva à transformação social, e a revolução é o meio 

para a efetivação do trabalho educativo. Ao mesmo tempo que se compreende que esta teoria 

alinha-se ao marxismo, por se posicionar em defesa da transformação revolucionária da 

sociedade. O método adotado pela educação histórico-crítica é, o mesmo que Marx empregou 

na análise da economia política, que para atingir o concreto, era necessária a mediação das 

abstrações. Por compartilhar tal concepção, afirma ser o papel da escola, trabalhar com as 

abstrações, distanciando os indivíduos, relativa e momentaneamente, da realidade imediata em 

direção ao conhecimento objetivo da realidade.  

Trata-se de uma proposta que tem a intenção de superar tanto as teorias não-críticas, 

como as crítico-reprodutivistas, a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia 

tecnicista, são as não-críticas,  as crítico-reprodutivistas encontram-se a teoria do sistema de 

ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado e a 

teoria da escola dualista, as quais, empenham em compreender a educação como condicionantes 

objetivos, isto é à estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do 

fenômeno educativo 253. 

Paulo Freire tinha um compromisso com a formação do homem concreto, com a causa 

de sua humanização, da libertação, sem renunciar a ciência e nem a tecnologia, com as quais 

são essenciais para uma sociedade melhor. A escola, a partir do projeto histórico, a reflexão 

crítica sobre a realidade, para a inserção de todos, exige de todos os autores da Educação de 

Jovens e Adultos compromisso com o destino do país e com estes indivíduos que não tiveram 
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acesso à educação formal na idade certa, para que possam ser agente sujeito participante na sala 

de aula como espaço de diálogo. Uma educação em que as pessoas vão se completando ao longo 

da vida, uma educação capaz de ouvir as pessoas, participando dessa realidade, discutindo-a, e 

colocando como perspectiva a possibilidade de mudar essa realidade. Paulo Freire expressa que 

a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Uma escola como espaço 

privilegiado para pensar, para homens e mulheres, uma escola como instância da sociedade254.  

O materialismo dialético na Educação de Jovens e Adultos tem como objetivo a 

preparação de um cidadão crítico, dotado de uma consciência social provida de objetividade 

suficiente, que lhe possibilite perceber a sociedade em que vive como uma construção humana, 

construída ao longo das gerações, que pode ser uma reconstrução reprodutora ou 

transformadora, para que o indivíduo possa perceber a si próprio como um agente social que 

interfere na sociedade, compactuando ou transformando-a.  

No Brasil a história da EJA está calcada em uma série de transformações sociais, 

econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes momentos históricos do nosso país. Seu 

percurso foi gradativo e carrega marcas de lutas dos diversos movimentos sociais que buscavam 

os direitos a escolarização, como o fim das injustiças sociais e de inúmeros retrocessos no 

campo educativo. Ou seja, uma história de tensões entre diferentes projetos de sociedade e as 

necessidades reais da educação voltada para jovens e adultos.  

Paulo Freire idealizou e vivenciou uma pedagogia voltada às demandas e necessidades 

das classes populares, realizada com efetiva participação, partindo da história e da realidade 

dos sujeitos envolvidos. Nesse sentido:  

Não é demais reafirmar que o projeto pedagógico de Paulo Freire exprimia o 

compromisso com os ideais cristãos de promoção do homem à condição de 

sujeito e de realização das possibilidades humanas de aperfeiçoamento. 

Alongando-se ao plano da existência coletiva e à entidade maior em que esta 

existência se definia, tais intenções eram traduzidas em termos mais amplos, 

identificando-se, agora, com a defesa da democratização fundamental da 

sociedade e com a busca do desenvolvimento econômico e da auto 

apropriação do ser nacional. Nas análises do educador, estas dimensões 

individuais e coletivas do projeto apresentavam-se intimamente associadas. A 

criação de condições para a superação da pobreza dos homens do povo 

confundia-se com o processo de desenvolvimento econômico, e este, por sua 

vez, pressupunha a conquista da autonomia nacional255.  

Com a teoria do capital humano da perspectiva tecnicista, ocorreu um retrocesso na 

educação para jovens e adultos nas décadas de 1960 e 1970, já que o homem era considerado o 
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próprio capital, que devido a ineficiência do sistema educacional, a educação tecnicista oferece 

a metodologia ou a tecnologia adequada para constituir o processo educacional, para aquele 

momento histórico, uma educação de produção256.  

O projeto crítico social da educação histórico-crítica, vem de encontro com 

possibilidade de educação mais popular, para os movimentos sociais, em busca de políticas 

públicas que olhassem os sujeitos da EJA, em seu contexto social e cultural. Pode-se destacar 

como movimentos agregadores para o fortalecimento dessa modalidade de ensino, o 

Movimento de Educação de Base - MEB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - 

CNBB; os Centros Populares de Cultura - CPC, da União Nacional dos Estudantes - UNE e o 

início da execução do Plano Nacional de Alfabetização - PNA, coordenado por Paulo Freire. 

Convém salientar que ambos: 

Pretendiam a transformação das estruturas sociais, econômicas e políticas do 

país, sua recomposição fora dos supostos de ordem vigente; buscavam criar a 

oportunidade de construção de uma sociedade mais justa e mais humana. 

Além disso, fortemente influenciados pelo nacionalismo, pretendiam o 

rompimento dos laços de dependência do país com o exterior e a valorização 

da cultura autenticamente nacional, a cultura do povo257.  

A diferença entre o projeto liberal e o projeto crítico, no pensamento liberal determina 

que a instituição escolar deve ter como intuito a preparação de indivíduos para sua na sociedade, 

exercendo papéis sociais definido, com a função preparar o indivíduo para papéis sociais, de 

acordo com aptidões e interesses de cada um, as relações de classes sociais não são 

consideradas, o indivíduo deve se adaptar às normas e às condições existentes na sociedade, 

seria a busca da igualdade sem as grandes mudanças sociais.  

O projeto liberal desobriga o Estado de deveres relativos a direitos sociais já conquistados, 

atraindo parte da sociedade para assumir tarefas de responsabilidade do Estado,  o projeto liberal se 

destacou na filosofia positivista e na educação tecnicista, que visava a alfabetização de adultos com 

o intuito de formar mão de obra, para o capitalismo e o desenvolvimento tecnológico, não visava o 

desenvolvimento integral do indivíduo por meio de uma educação emancipadora e sim buscava 

operários aptos a desenvolverem suas atividades nas fábricas e indústria. 

Já projeto crítico o papel da educação é difundir conteúdos vivos, claros, palpáveis e 

indissociáveis das realidades sociais, com caráter realista e social, que valoriza a cultura; com 

a prerrogativa de universalização, democratização e valorização do ser humano, se baseia nos 
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aspectos filosóficos, históricos, econômicos e político-sociais de uma sociedade, valorizando o 

que o indivíduo representa para a sociedade e como deve ser preparado para a vida social, nos 

grupos sociais diversos e no trabalho. 

Com a globalização e a competividade, estar preparado para o mundo do trabalho é uma 

obrigação natural, para satisfazer as várias formas de modo de produção, as sociedades humanas 

encontraram diversas formas de organização, para satisfazer suas necessidades vitais, ou seja, 

se organiza para: 

Um modo de produção corporifica um programa particular de produção (uma 

maneira de produzir na base de uma determinada tecnologia e divisão 

produtiva do trabalho) e também “um conjunto específico e historicamente 

determinado de relações sociais mediante o qual o trabalho é alocado para 

arrebatar energia da natureza por meio de ferramentas, habilidades, 

organização e conhecimento” em uma dada fase de seu desenvolvimento e por 

meio das quais o excedente socialmente produzido é circulado, distribuído e 

utilizado para acumulação ou alguma outra finalidade. Uma história marxista 

deve considerar ambas as funções258.   

De acordo com o tempo e o espaço, as formas de organização e divisão do trabalho 

modificaram-se, sociedade atual, vive o capitalismo, por essa razão, o modo de produção de 

trabalho, de acordo com o historiador Edward Thompson, o capitalismo, a partir do século 

XVII, produziu transformações profundas nas formas de organização do trabalho. A sociedade 

industrial implementou uma rigorosa reestruturação dos hábitos de trabalho e do controle do 

tempo. A fábrica e a escola foram duas instituições essenciais para aprofundar-se nos 

trabalhadores a disciplina necessária para que o trabalho se transformasse em um hábito e em 

um valor social259. 

Dentro desse contexto, pode se dizer que a estruturação do capitalismo industrial, a 

classe social se transformou no elemento organizador da divisão social do trabalho, a discussão 

do “mundo do trabalho ou mundos do trabalho” traz os trabalhadores e sua organização, como 

classe trabalhadora, em sua dimensão ampla, conforme aborda Hobsbawm a “história de 

qualquer classe não pode ser escrita se a isolarmos de outras classes, dos Estados, instituições 

e ideias que fornecem sua estrutura, de sua herança histórica [...]”. Dessa forma, Hobsbawm 

aponta a importância de analisar os contextos socais nos quais a classe trabalhadora constrói 

sua história260. 
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Na construção histórica, por meio da realização do trabalho, através das relações 

desenvolvidas com a natureza, com os outros homens e com a produção dos bens materiais para 

sua sobrevivência, o trabalho diferencia o homem como espécie e gênero dos demais animais, 

o processo-trabalho engloba uma relação dialética entre o homem e a natureza, pois ele a 

transforma, a humaniza e, ao mesmo tempo que transforma a si próprio261. 

[...] o animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo modificações somente 

por sua presença; o homem a submete, pondo-a a serviço de seus fins 

determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga necessárias, isto é, 

domina a Natureza. Essa é a diferença essencial entre o homem e os [...] 

animais; e, por último, é o trabalho que determina essa diferença262.  

O trabalho é decisivo na forma humana de ser, é modo de vida, é organização social, 

maneira como o homem produz seu pensamento, suas ideias e representações, enfim, sua 

consciência. O trabalho é exclusivamente humano e para executá-lo, o homem idealiza, projeta 

e depois materializa, estabelecendo relações concretas de produção, o trabalho conforme 

Lukcács é “no fato ontológico fundante do ser social”. Os animais apenas produzem a si 

mesmos; o homem reproduz a natureza e a si mesmo263. 

Na ideologia de Kuenzer a pedagogia nascida do taylorismo-fordismo, principalmente 

aquela referente aos ensinos médio e profissionalizante, tinha o objetivo de atender à divisão 

social e técnica do trabalho, em que a divisão entre o trabalho manual e o intelectual era 

claramente demarcada. 

O princípio educativo que determinou o projeto pedagógico taylorista-

fordista, ainda dominante em nossas escolas, deu origem às tendências 

pedagógicas conservadoras em suas distintas manifestações, que sempre se 

fundaram na divisão entre pensamento e ação, a partir do que se distribuía 

diferentemente o conhecimento264.  

Historicamente, o mundo do trabalho e mundo da escola são indissociáveis, por isto, 

a importância e a necessidade da escolaridade no universo do trabalho é fundamental, a 

questão da escolaridade mínima, mesmo quando não explicita, aparece sempre nos critérios 

para preenchimento de vagas, o fator determinante para o acesso ao trabalho. No âmbito da 

relação entre a educação e o trabalho é um processo que não pode ser eliminado,
 
porque há uma 
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articulação de reciprocidade imprescindível. Nenhum trabalhador pode prescindir de 

educação, bem como nenhum trabalho prescinde de uma educação, por esta razão a opção 

pelo termo entroncamento265. 

Diferenciando-se dos animais presos à esfera das necessidades naturais, por meio do 

trabalho, o homem almeja suas intenções, transcende a dimensão natural, sob a marca da 

historicidade e avança rumo à emancipação, para o domínio da liberdade. Para um bom 

desempenho, a vontade do trabalhador é fundamental, porém apresenta-se subordinada, sejam 

aos conteúdos e métodos do trabalho. No sentido entende-se o trabalho como produção da 

própria existência humana, como possibilidade de transformação da realidade natural e social, 

uma dimensão fundamental da vida humana, trabalho como fundamento do processo de 

elaboração do conhecimento266. 

Num movimento de transformação social e de produção que visa a melhoria da 

qualidade de vida, a globalização pasteuriza os comportamentos e as aspirações humanas 

exigindo novos conceitos em termos de eficiência da organização de produção, do modelo de 

gestão, de perfis de qualificação dos padrões de inversão, das vantagens competitivas, os quais 

a Educação de Jovens e Adultos não tem atingido. Essas novas formas organizacionais são 

caracterizadas pelo aumento da flexibilidade, com redução de custos e o melhoramento da 

qualidade da produção e no controle de materiais, que resultam em ganhos significativos de 

produtividade267. 

Diante disso, a sociedade vive um grande desafio, que é enfrentar os autos índices de 

desemprego, que afeta, inclusive os países ditos de primeiro mundo, onde a empregabilidade 

ganhou espaço e centralidade a partir dos anos de 1990, sendo definida como o eixo 

fundamental de um conjunto de políticas supostamente destinadas a diminuir os riscos sociais 

do grande tormento do final do século, o desemprego, desigualdades e miséria social268. 

Na Educação de Jovens e Adultos a educação deve ser vinculada à realidade econômica 

e sócio cultural dos indivíduos, ligando ensino e ação transformadora da realidade, ação e 

reflexão, prática e teoria, no qual de que o conhecimento está comprometido com a 

emancipação das pessoas, com a liberdade intelectual e política, no qual a educação tem a 
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função da formação cultural e difusão do conhecimento científico, para a formação sujeitos 

pensantes e críticos. O ensino deve proporcionar condições para o desenvolvimento da 

capacidade do sujeito para colocar-se ante a realidade a fim de pensá-la e nela atuar, visando à 

transformação. Com base na dialética marxista o processo educativo como atividade humana 

transformadora, como elemento definidor da existência humana, base da sociabilidade humana. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, no capítulo II, ao tratar da Educação Básica, define a Educação de Jovens e Adultos, na 

seção V, em dois artigos:  

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 

ao longo da vida.      

§ 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. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento. 

 

Art. 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. 

§ 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. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames269. 

O Plano Nacional de Educação 2001-2010, previa erradicação do analfabetismo, garantindo que 

ao menos 50% (cinquenta por cento) da população com quinze ou mais anos pudessem frequentar o 

ensino fundamental, com 100% (cem por cento) de oferta de EJA – Educação de Jovens e Adultos aos 

que, nesta faixa etária, não concluíram os estudos de 5ª e 8ª série e “quadruplicar a capacidade de 

atendimento de EJA no ensino médio, em dez anos”. Entretanto, estas metas não foram cumpridas, seja 
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por responsabilidade da União, seja pelas responsabilidades do estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios270 

Todos os entes político-administrativos têm suas cotas na corresponsabilidade para, se 

não eliminar, ao menos diminuir os problemas educacionais que vivem os sujeitos excluídos 

socialmente. Não se pode esperar que, somente por meio da educação, resolvam-se estas 

disparidades (idade-série). É necessário equacionar os problemas sociais, de sustentabilidade 

da maioria da população, que é composta de trabalhadores assalariados e desempregados. E o 

Brasil está longe de consolidar isso, portanto, a EJA, como forma de superação do “tempo 

negado” quanto à escolarização, é uma modalidade que perdurará por muito tempo ainda: 

[...] Daí a importância de se possibilitar ao educando construir uma visão 

crítica do mundo do trabalho e da sociedade onde está, muitas vezes, 

precariamente inserido, de forma a situar-se, na perspectiva de classe social 

[...], pois a formação que atende aos interesses dos trabalhadores é aquela que 

supera o atual modelo de ajuste técnico das forças produtivas às demandas do 

capital que ainda predomina nos processos formativos271.  

O PNE – Plano Nacional de Educação – de 2014, Lei 13.005/2014272 define metas e 

estratégias para a oferta de EJA como, por exemplo, que ela seja proporcionada “[...] a todos 

que não tiveram acesso à educação básica na idade própria”; que se realize “[...] chamadas 

públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de 

colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil”; e que 

se desenvolvam atendimentos aos estudantes da EJA, como “[...] programas suplementares de 

transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito 

de óculos, em articulação com a área da saúde”.  

Essas metas e estratégias, uma vez implantadas, visam proporcionar, àqueles que por 

motivos diversos não puderam estudar ou concluir a educação básica, melhores condições de 

acesso, permanência e conclusão do ensino básico. Porém, ressalvando-se possíveis exceções, 

no Paraná, ao menos, não aparece nenhuma ação nesse sentido. A questão de chamadas 

públicas, inclusive, já foi proposta e reivindicado diversas vezes pelos Fóruns de EJA, pois 

consta, inclusive, no Documento Base Nacional do MEC, em “Desafios da Educação de Jovens 
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e Adultos no Brasil”, que a “mobilização pode ser feita por meio de chamada pública para 

matrícula [...]”273.  

Veem-se pouquíssimas ações nesse sentido à própria alfabetização, menos ainda para as 

séries finais do ensino fundamental e do médio. Percebe-se também que “conclama-se” a 

sociedade civil para colaborar, o que pode pressupor terceirizações, privatizações e, no mínimo, 

parcerias diversas, desobrigando de certa forma que a oferta de EJA seja feita de forma direta 

pelos entes públicos estatais.  

Vale questionar se teria faltado maior atenção das organizações populares defensoras de 

ações com políticas públicas ou teria faltado força para estes organismos, considerando que o 

MEC sugeriu, já em 2008, que se mobilizasse a sociedade por meio  

De lideranças sindicais, religiosas e associativas; do comprometimento das 

empresas com a escolarização de seus funcionários, entre outras medidas, o 

que não resolve isoladamente a questão de EJA, se o sistema não repensar 

também a educação básica que está oferecendo. Permanência tem a ver 

também com o que se encontra na escola; com a formação dos professores 

para lidar com o público jovem e adulto; com as condições materiais da escola 

para oferecer educação de qualidade; com o tratamento dispensado aos 

estudantes que, na condição de “não-crianças”, já têm ou ainda não têm 

expectativas muito claras quando retornam aos bancos escolares274.  

Ainda na meta 9, estratégia 9.9, propõe-se “[...] apoiar técnica e financeiramente 

projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos 

adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as)”. Isso também possibilita que 

cursos privados ofertem EJA à distância, por exemplo, sendo assim, beneficiados com 

descontos de impostos a pagar e até com verbas diretamente às iniciativas privadas ao invés do 

Estado proporcionar maior oferta e melhor qualidade pelas escolas público-estatais275.  

Destaca-se, da meta 9, a seguinte proposta:  

[...] estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 

compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas 

com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos276.  

Mas essa estratégia de incentivos, por parte de empresas, aos indivíduos da EJA é posta 

em prática apenas na oferta de EJA dentro das próprias empresas e ofertadas por entidades 
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conhecidas como “sistema S” (SESI, SESC, SENAC, SENAI, dentre outras) que não são 

públicas, mas recebem incentivos financeiros estatais, pois poucas empresas proporcionam 

horários para seus funcionários estudarem277.  

As empresas, precisam proporcionar alguma forma de incentivo, com dispensa de 

algumas horas diárias, especialmente nos dias em que o funcionário está matriculado na EJA, 

alguma tabela de progressão, ou até mesmo de não demissão durante período de estudos, para 

valorização pela formação educacional, já que atitudes que beneficiem os seus trabalhadores 

podem não diminuir seus ganhos, tendo em vista um aspecto mais amplo dos negócios, com 

maior ganho social, pois o próprio  

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é uma 

organização não governamental, criada com a missão de mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 

responsável, reconhece a Responsabilidade Social Empresarial como forma 

de conduzir os negócios que torna a empresa parceira e corresponsável pelo 

desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que 

possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los ao 

planejamento e estratégia de suas atividades, buscando atender as demandas 

de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários278.   

A meta 10 do PNE de 2014, que a EJA esteja, ao menos 25% (vinte e cinco por cento), 

vinculada à educação profissional e, mais uma vez, pode-se criticar, pois parece que a formação 

do cidadão deve priorizar a preparação para que esteja apto ao trabalho. Não parece que a EJA 

possa ter incentivos para formação de cidadãos, sujeitos de sua história, mas para servir apenas 

à história de outros. O CONAE – Conferência Nacional de Educação, na  sua proposição 1.9, 

do Eixo I, a CONAE estabelece que se ofereça pelo menos 50% (cinquenta por cento) das 

matrículas em EJA para formação profissional integrada, com base na meta 10 do PNE de 2014, 

tal pesquisa propõem a implantação de uma EJA profissionalizante, escolas que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos e uma formação profissional ao mesmo tempo, por meio de 

políticas públicas para EJA, que envolva  o Estado e  iniciativas privadas, empresas, cursos e o 

sistema “S” a desenvolver uma formação profissional integrada. No documento final da 

CONAE, consta que: 
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Além da alfabetização, é necessário garantir oferta e condições de 

continuidade de escolaridade no sistema público de ensino para jovens e 

adultos, e implementar políticas públicas que promovam a integração da EJA 

com setores da saúde, do trabalho, meio ambiente, cultura e lazer, entre outros, 

na perspectiva da formação integral dos cidadãos279. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, os cursos 

profissionalizantes se dividem em três níveis distintos: básico, técnico e tecnológico. No nível 

básico, os mesmos podem ser oferecidos por qualquer unidade escolar, pois são articulados para 

atender pessoas com nível de instrução mais baixo. O nível técnico já exige autorização das 

secretarias estaduais de educação, e atendem estudantes do nível médio, ou seja, o aluno cursa 

um nível de ensino médio e sai qualificado profissionalmente. Já os cursos tecnológicos são 

realizados por faculdades, instituições ligadas ao ensino superior e aparecem como nível de 

graduação ou especializações (pós-graduações)280. 

Os cursos de Formação Inicial Continuada ou de qualificação, são cursos que possuem 

carga horária reduzida e que não conferem um diploma de Técnico e sim uma Certificação para 

determinada função. Os cursos Técnicos são cursos de longa duração, podendo ter carga horária 

mínima de 800 horas a 3333 horas, dependendo da forma ofertada. Ao seu término o aluno 

recebe um Diploma que lhe confere a Habilitação Técnica cursada juntamente com o Ensino 

Médio ou após a conclusão do mesmo281. 

No Paraná, tem o Proeja: um Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos, que tem por objetivo 

oferecer oportunidade da conclusão da educação básica, juntamente com a formação 

profissional àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular, para jovens e 

adultos que já tenham concluído os anos finais do ensino fundamental que possuam idade igual 

ou superior a 18 anos completos, não tendo limite de idade, os cursos são ofertados na forma 

presencial com carga horária de 2400 horas distribuídas em 6 semestres. Ao final do curso o 

aluno recebe o diploma de técnico na habilitação escolhida282.  
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Mas a sugestão que se propõem por meio desta pesquisa é a necessidade de integrar a 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos, para os 

indivíduos que não concluíram os anos iniciais e finais do ensino fundamental, o que não parece 

ser uma política pública impossível para Educação de Jovens e Adultos, já que o Proeja oferta 

os seguintes cursos: a) administração, nas cidades de  Curitiba, Medianeira,  Paranaguá e  Ponta 

Grossa; b) edificações em Apucarana; c) eletromecânica em Curitiba;  d) enfermagem em 

Arapongas, Campina Grande do Sul e Campo Mourão; e) imagem pessoal em Paranavaí; 

f) informática em Francisco Beltrão, Nova Londrina, Londrina,  Ponta Grossa e  Porecatu; g) 

logística  em Maringá, e, h) segurança do trabalho em Apucarana, Arapongas, Arapoti e Assaí, 

na modalidade de educação de Jovens e Adultos, a nível de Ensino Médio283. 

Portanto, é perfeitamente possível a implementação de políticas públicas, que inclua o 

Ensino Fundamental com Educação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos, como o 

Proeja, ou melhor criar escolas especificas para Educação de Jovens e Adultos 

Profissionalizantes, criando estruturas específicas para essa modalidade, inicialmente nas 

cidades que já ofertam o Proeja. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se analisar a política pública que assegura o 

direito ao acesso à Educação Básica, especificamente na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, como as políticas públicas, articulam o efetivo exercício da igualdade, dimensão capaz 

de possibilitar um alcance da justiça social e reconhecer a educação como direito da 

personalidade. 

Analisou-se, também, o fato de o direito à educação ser reconhecido na Constituição da 

República como um direito social, fundamental para o desenvolvimento pleno de cada cidadão, 

porém no contexto atual há uma necessidade em ressaltar a importância de a educação como 

direito fundamento, inerente ao ser humano, inserido no campo do direitos da personalidade, 

para o acesso voltado para estudantes oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo e reduzido 

capital cultural. 

 Tal ampliação se faz necessária, na agenda governamental, que se organizou em torno 

da prioridade como política pública de Estado, indo ao encontro dos ideais aduzidos pelo Estado 

Democrático de Direito, que contempla a participação ativa, as formas de inserção social e 

mobilização dos indivíduos na sociedade, para usufruir de seus direitos. 

A Educação de Jovens e Adultos, faz parte das desigualdades sociais brasileiras com o 

peso de uma herança histórica; mas esta mesma história em que estão inseridas é dinâmica, 

avança para o futuro, possibilita mudanças. O Estado tem o papel de planejar propostas de 

enfrentamento das desigualdades sociais. Este enfrentamento, que hoje se traduz na roupagem 

das políticas sociais, note-se, não chegará à completa eliminação destas desigualdades, mas 

possibilitará significativa redução das mesmas.  

Por meio de políticas públicas, com um compromisso real com investimento na 

qualidade das escolas, e não só com relação ao ensino, mas também a projetos de inclusão social 

que contribuam par o combate à evasão escolar, políticas que cuidem deste aspecto específico. 

Vivemos em uma sociedade que produz para produzir; o interesse se encerra na produção de 

bens úteis, que tragam lucro e, consequentemente, a acumulação do capital. É uma sociedade 

formalmente igualitária, mas efetivamente e historicamente desigual.  

Como inserir, nesta lógica, uma educação emancipadora, com o grande desafio de 

sobrepor a qualificação humana às leis do mercado, por meio da Educação de qualidade, 

quebrando sua potencialidade inerente de figurar como instrumento de dominação. Já que a 

qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, afetivas, 



128 

 

estéticas e lúdicas do ser humano capazes de ampliar a capacidade de trabalho na produção dos 

valores de uso em geral como condição de satisfação das múltiplas necessidades do ser humano. 

No plano dos direitos a educação tem o objetivo de construir uma sociedade justa, que 

objetiva a construção do cidadão, incutindo-lhe a noção de convivência solidária para além da 

competição e da concorrência, provocando-lhe a contínua auto educação para o exercício de 

sua cidadania tanto individualmente como em relação a outros sujeitos. 

Visto que as políticas educacionais brasileiras vêm sendo estabelecidas, a partir do 

contexto de exigências do mercado de trabalho, tendo em vista o papel dos profissionais, que 

estão surgindo em prol da sociedade moderna. Neste sentido, a formação profissional tem sido 

destacada como um dos pontos centrais para o ingresso dos educandos na Educação de Jovens 

e Adultos, no mercado de trabalho, além de correlacionar a importância das instituições 

escolares, na preparação deste educandos que foram excluídos da educação por um motivo ou 

outro, e isto confere um novo perfil para os brasileiros que estão na faixa etária superior aos 15 

anos e percebem uma tendência na supervalorização da educação, no que tange à escolha de 

uma profissão para inserção no mercado de trabalho.  

Evidenciando a importância da formação profissional, juntamente com a educação 

básica, para os educando da educação de Jovens e Adultos, uma vez que o ingresso a ela deve 

ser visto como um direito de cada cidadão, que busca o efetivo exercício da igualdade, como 

um direito que é extenso à cidadania, para que seja ampla a gama de oportunidades de inserção 

na sociedade. E ainda, permite que o indivíduo assuma posições que possam contribuir com a 

transformação social, principalmente, em seu meio social. 

Compreender como tem funcionado o processo de autonomia na formação requer um 

entendimento mais ampliado desse processo, pois as percepções, ao fazer parte da formação 

dos sujeitos, para serem autores e atores de suas histórias de vida e das histórias de vida dos 

que transitam a sua volta, para que nesse processo, ocorra contribuições efetivas para as 

mudanças das condições sociais, históricas e culturais, em que a autonomia, seja o foco 

norteador destas ações.  

A educação é um conjunto da produção humana, e se caracteriza como um trabalho não-

material, tendo relação direta com hábitos, conceitos, habilidades, atitudes e ideias. Para 

desenvolver o  processo histórico-crítico na Educação de Jovens e Adultos é fundamental 

proporcionar  o  desenvolvimento  da  consciência  filosófica  dos indivíduos, fazendo com que 

sua atividade vital deixe de ser casual, por   meios  necessários  para  que apreendam o processo 

de sua produção, bem como as  tendências de sua transformação, com base na formação 
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humana de quem não conseguiu  ter  acesso  aos  conteúdos  científicos  na  idade  ideal,  em  

uma  sociedade desigual e excludente.  

Contudo, em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

quando se fala em EJA, comumente, trata-se de uma referência à educação voltada aos que não 

tiveram acesso ao Ensino Fundamental na idade prevista. Mas somente no início na década de 

70, que o Brasil intensifica as preocupações em oferecer educação de “qualidade” à população 

no sentido de preparar o indivíduo para o trabalho e para a cidadania.  

Porém somente com a Constituição de 1988, que se reconhece que a sociedade foi incapaz de 

garantir escola básica para todos na idade adequada, e amplia o dever do Estado para com todos aqueles 

que não tiveram a escolaridade básica, independentemente da idade, colocando a educação de pessoas 

jovens e adultas no mesmo patamar da educação de crianças e adolescentes. Além disso, a falta de 

concurso público específico para se trabalhar junto à modalidade EJA, rotatividade de 

professores, a inexistência de cursos de formação e aprimoramento profissional. São 

necessárias a restruturação de todo o sistema de Educação de Jovens e Adultos com ações para 

formação dos docentes que atuarão na EJA, condições de trabalho, de estrutura e de suporte de 

apoio para o funcionamento da EJA, tais como aulas em horários que atendam às necessidades 

dos alunos, secretaria da escola funcionando para atendimento do aluno da EJA, equipe 

pedagógica de apoio e específica para EJA, escolas que recebam, atendam e prestem um serviço 

de respeito ao aluno da EJA também são indicadores de qualidade. 

Analisar a Educação de Jovens e Adultos é confrontar, com os dilemas de uma 

modalidade de ensino que tem na sua origem na desigualdade e na exclusão, que implica na 

necessidade de políticas públicas para a efetivação do direito a educação, por ser a educação 

um direito de cada cidadão, na perspectiva de superar as históricas injustiças sociais às quais as 

camadas populares foram submetidas em nosso País. 

A  qualidade da educação pode ser definida em diferentes perspectivas, pela 

responsabilidade do Estado na garantia do direito individual, por meio da oferta, acesso e 

permanência de todos no sistema de ensino, que no projeto positivista foi ofertado, mas apenas 

ofertar sem condições para sua efetivação é negar mais uma vez a educação aqueles que já não 

tiveram acesso na idade certa, a educação histórico crítica, baseada no materialismo dialético, 

vem por meio das políticas governamentais no estabelecimento de iniciativas que visem a 

regulação do sistema, pelo financiamento público, inovação tecnológica, formação do quadro 

administrativo e de docentes, pelas  dinâmica das instituições educativas no estabelecimento da 

gestão institucional, auto avaliação e pelo currículo efetivar tal direito da personalidade. A 

educação é requisito para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços 
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disponíveis na sociedade, constituindo-se em condição necessária para se usufruir outros 

direitos constitutivos do estatuto da cidadania, além de ser um direito à pessoa humana, 

considerados inerentes à sua sobrevivência na sociedade, essencial à sua integridade, para 

sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra. Podemos afirmar que o 

Direito à Educação é um direito da personalidade, pois a ausência de uma formação adequada, 

na idade certa, acarretará certamente graves consequências para o indivíduo. 

O fato de ser a educação, um direito público subjetivo, abre-se para o indivíduo a 

possibilidade de se exigir do poder público, que a preste, com a devida qualidade, no entanto 

em se tratando, do Direito à educação ser também um direito social, mais ampliada será a 

responsabilidade do Estado em promover este serviço, e quando não o fizer sua efetivação será 

objeto de apreciação do judiciário quando este provocado, visto que a  educação enquanto 

direito da personalidade e direito fundamental para o desenvolvimento humano. 

A Educação de Jovens e Adultos, tratada na Lei como modalidade integrante da 

Educação Básica, destina-se ao atendimento de alunos que não tiveram, na idade própria, acesso 

ou continuidade de estudo no Ensino Fundamental e Médio, explicitando que compete aos 

sistemas de ensino assegurar gratuitamente oportunidades educacionais, de maneira adequada, 

àqueles que não concluíram seus estudos em idade apropriada.  

A educação brasileira, em vários momentos da história, é posta como elemento 

mediador entre a sociedade, o direito à educação de qualidade e a primazia dos interesses do 

Estado, mas a realidade apresentada até o momento é analfabetismo de 7%, que significa quase 

12 milhões de analfabetos e soma-se ao dos evadidos das salas de aulas, às distorções idade-

série, fatores que se apresentam como barreiras no sistema educacional e para as políticas 

educacionais por meio das quais o Estado parece, em determinados momentos, ser o fiador da 

solução dessas questões 
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