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RESUMO 

A estrutura da educação de jovens e adultos vem sendo construída e 
modificada historicamente, para dar oportunidade aos jovens que estavam fora 
da escola, o objeto de estudo se concentra em uma breve análise da EJA 
historicamente, suas políticas e as perspectivas de uma instituição de ensino. 
O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica com a intenção 
de mostrar o contexto da EJA no Brasil e as dificuldades enfrentadas no 
percurso de elaboração de políticas voltadas para esta modalidade de ensino, 
assim como a análise de duas obras do autor Paulo Freire, por considerarmos 
um importante teórico da área. Na pesquisa de campo foram analisadas as 
principais dificuldades que os estudantes encontram os recursos de ensino e 
de aprendizagem, os materiais didáticos dos docentes, pois o docente precisa 
ter algumas ações como planejar o ensino e seus objetivos, para que os jovens 
possam acompanhar de uma forma que entendam o que esta se passando em 
sala de aula. Por fim, acreditamos que com uma boa contribuição dos 
docentes, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público será 
possível alcançar um melhor resultado na educação destas pessoas. 
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ABSTRACT 

The structure of youngand adult education has been built and modified 
historically, to give opportunity to Young people that have been out of school, 
the study object concentrates in a brief analysis of YAE historically, its politics 
and the perspective of a teaching institution. The work has been held through a 
bibliographic research with the intention of showing the YAE in Brazil and the 
difficulties faced throughout the process of elaborating politics about this 
teaching modality, as well as the analysis of two works from Paulo Freire, as he 
is considered an important academic in the field.  In the field research were 
analysed the  main difficulties that students find in teaching and learning 
resources, the teacher’s courseware, because the teacher needs to have some 
actions on how to plan the lesson and its objectives, so that the young may 
follow and understand what is happening in the classroom. Lastly, we believe 
that wit a good contribution from teacher, family, community, society and public 
power it will be possible to achieve a better result in these people’s education.  
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INTRODUÇÃO 

Determinar claramente a identidade da EJA pressupõe um 

olhar diferenciado para seu público, acolhendo de fato seus conhecimentos, 

interesses e necessidades de aprendizagem.           

     Pressupõe-se, também, a formulação de propostas flexíveis 

e adaptáveis às diferentes realidades, contemplando temas como a cultura e 

tudo que esta contempla: relações sociais, necessidades dos alunos e da 

comunidade, meio ambiente, cidadania, trabalho e exercício da autonomia. 

A identidade da EJA vem sendo construída e modificada 

historicamente. No decorrer do processo, tivemos a denominação “supletiva” 

que embutia em seu sentido a conotação de compensar o “tempo perdido" ou 

"complementar o inacabado", com a ideia de substituir de forma compensatória 

o ensino regular. O que hoje é concebido como educação de jovens e adultos, 

corresponde à aprendizagem e qualificação permanentes, não apenas 

suplementares, mas fundamentais e que favoreçam a emancipação. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos, é necessário que a EJA assuma a função alfabetização e 

letramento, que não deu oportunidade nem direito a escolarização de tantas 

pessoas. Ela deve também contemplar o aspecto equalizador da educação, 

possibilitando novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 

espaços da estética e na abertura de canais de participação. Mas há ainda 

outra função a ser desempenhada pela EJA: a qualificadora, com apelo à 

formação permanente, com olhar para a diversidade. 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos identifica-se 

com o compromisso para a valorização e qualidade dos profissionais que nela 

atuam, através da constante atualização da sua formação e no empenho em 

apontar políticas públicas, que venham melhor atender as especificidades 

destas modalidades. A partir de 1990 em um âmbito internacional na V 

Conferência de Educação de Adultos, foi enfatizada a importância do ensino 

para Jovens e Adultos; tendo como ênfase o direito e respeito dessas pessoas 



que não concluíram o ensino regular. Com a V Convenção de 1990, as 

mudanças começaram a enfatizar o estudo sobre estes jovens e suas 

necessidades dentro do currículo escolar. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Nos últimos anos a EJA- Educação de Jovens e Adultos tem 

ganhado maior projeção e está presente nas redes públicas e privada de 

ensino. No que se refere à história de educação de jovens e adultos, é 

considerada por Tamarozzi e Costa (2009, p.11) como “[...] uma trajetória de 

lutas, avanços e retrocessos, descobertas e, sobretudo, muita resistência em 

afirmar a educação como direito de todos”. Infelizmente, durante muito tempo a 

educação de jovens e adultos não recebeu atenção devida, sendo tratada 

pelas políticas educacionais de forma secundária. 

Segundo Catani e Gilioli (2008, p. 56) apud IBGE (2006); “O 

analfabetismo ainda é um sério problema brasileiro, visto que, no início do 

século XXI, cerca de 13% da população não sabia ler nem escrever, números 

que caiu para pouco menos de 10% em 2006”. Esse índice tem diminuído 

lentamente, visto que, a procura por esta modalidade de ensino tem sido 

procurada por esse público. 

Á evasão escolar desse nichoacontece devido às dificuldades 

encontradas por eles no momento de compreender a leitura dos textos. Muitas 

vezes essas dificuldades estão relacionadas ao déficit cognitivo ou cultural do 

aluno. Muitas vezes a falta de concentração causa uma série de complicações 

assim como as repetências e conseqüentemente a evasão escolar e 

analfabetismo, Moura (2008). 

A alfabetização de jovens e adultos tornou-se uma das 

discussões necessárias pelo fato de que sem conhecimento e informação, é 

difícil conseguir vaga no mercado de trabalho, visto que empresas dão 

preferência a pessoas qualificadas e preparadas, devido à alta demanda 

mercadológica. 



Cabe salientar que sem estudos dificilmente as pessoas 

conseguem ter êxitos em suas metas, pois os estudos além de abrirem portas, 

permite que as pessoas tenham mais desenvoltura com suas próprias 

atividades além de ter mais responsabilidade com o trabalho que lhe é 

designado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a trajetória da EJA no Brasil, este tem sido pautado por 

campanhas ou movimentos desenvolvidos, a partir da administração federal, 

com envolvimento de organizações da sociedade civil, visando à realização de 

propostas ambiciosas de eliminação do analfabetismo e formação de mão-de-

obra, em curtos espaços de tempo. Nos dias de hoje a alfabetização não visa 

somente à capacitação do aluno para o mercado de trabalho é também 

necessário que a escola desenvolva no aluno suas capacidades, em função de 

novos saberes que se produzem e que demande um novo tipo de profissional, 

que o educando obtenha uma formação indispensável para o exercício pleno 

da cidadania.  Fizemos toda essa reflexão para destacar a necessidade de 

avanços, tanto no sentido de ampliação da cobertura das populações ainda 

marginalizadas da escolarização, quanto no de qualificar pedagogicamente, a 

"educação popular" voltada para os interesses populares. 

Os educadores estão convencidos de que, nas condições sociais atuais, uma 

política nacional de alfabetização só poderá obter algum sucesso se estiver 

vinculada a um projeto político-econômico que supere as causas sociais que 

produzem e mantém o analfabetismo. 

             Enfim, a Educação de Jovens e Adultos pode concretizar seus 

objetivos legais se houver compromisso ético profissional dos educadores em 

um maior engajamento político em busca da efetivação dos direitos dos 

educandos, buscando promover nestes o sentimento de indignação e mobilizá-

los em um movimento de luta contra o sistema vigente, garantindo de fato seus 

direitos instituídos por lei. 

       Para isso, práticas pedagógicas voltadas para a leitura e interpretação de 

texto, debates acerca de problemas que permeiam a sociedade se constituem 

em elementos fundamentais para a formação do indivíduo crítico e reflexivo. 
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