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RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que oferece uma 
educação diferenciada aos que não tiveram acesso à sala de aula na idade regular. O objetivo 
principal deste artigo é analisar como a assistência estudantil está expressa nas leis federais 
sobre a Educação de Jovens e Adultos. Para isso, trazemos, inicialmente, uma 
contextualização acerca da EJA no Brasil e alguns de seus princípios político-pedagógicos. 
Em seguida, analisamos a Lei 5.692/71, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 
9394/1996 e os documentos do CONAE e FUNDEB. Este levantamento possibilitará 
entender se as reinvindicações em torno das dificuldades para permanência dos estudantes 
jovens e adultos nas escolas – horários, conciliar trabalho e vida familiar, problemas com o 
acesso –, relatadas na bibliografia especializada, tem de fato respaldo legal ou não. 
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ABSTRACT 

The Youth and Adults (EJA) is a teaching method that offers a differentiated education to 
those who did not have access to the classroom in the regular old. The main objective of this 
paper is to analyze how the student assistance is expressed in the federal laws on the Youth 
and Adult Education. For this, we bring an initial context about the EJA in Brazil and some of 
his political and pedagogical principles. We then analyzed the Law 5.692/71, Law of 
Guidelines and Bases of Education, Law 9394/1996 and the documents and FUNDEB 
CONAE. This survey will enable to understand whether the Claim about the difficulties of 
staying young and adult students at schools - schedule, balancing work and family life, 
problems with access - as reported in specialized literature, does have legal backing or not. 
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1. Introdução 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que oferece uma 

educação diferenciada aos que não tiveram acesso à sala de aula na idade regular. Inicia uma 

 



 

nova temática em relação à educação, que desde a colonização já se pensava em uma 

educação diferenciada. Um das principais questões que envolvem os educandos da EJA é a 

dificuldade ao acesso e a permanência em sala de aula, pois sua realidade é muito diferente 

dos que frequentam a escola em idade e tempo regular. Em nosso cotidiano sempre nos 

deparamos com várias discursões em relação à EJA, percebendo sua importância para o 

reconhecimento dos assistidos dentro do seu contexto social. 

 Devido ao progresso e avanço da industrialização e tecnologia, podemos destacar a 

exigência e a necessidade de pessoal qualificado e alfabetizado para ingressarem nas 

indústrias e demais setores da produção de empregos no país. A partir das iniciativas 

governamentais, para tentar diminuir o analfabetismo no país e melhorar a condição de vida 

dos jovens e adultos, criou-se várias leis e discursões para melhoria dessa modalidade de 

ensino. É de suma importância, que sempre haja um interesse por parte das iniciativas 

públicas para melhoria e ampliação da EJA, e ainda esteja acessível a todas as classes sociais. 

A sociedade tem um papel muito importante, o de fiscalizar e cobrar a expansão dessa 

modalidade de ensino. 

 A clientela da EJA foi à motivação para a escolha deste tema, pois ela é responsável 

pela educação de pessoas que em seu passado, não tiveram a oportunidade de estudar, que 

logo cedo ao invés de lápis e papel, usavam a força física e o trabalho pesado. Além disso, 

não tiveram durante sua história oportunidades de ter educação, que é direito de todos e dever 

do estado. Outro ponto importante é a questão do acesso à sala de aula, pois a maioria das 

pessoas que frequentam a EJA trabalha o dia todo. É importante que a sociedade leve em 

consideração que esses alunos presenciam e passam por problemas que acaba motivando a 

desistência de seus estudos. O contexto social desses alunos é muito conturbado, pois além de 

suas dificuldades eles têm que vencer o cansaço para permanecerem na sala de aula. 

 O objetivo principal deste artigo é analisar como a assistência estudantil está expressa 

nas leis federais sobre a Educação de Jovens e Adultos. Este levantamento possibilitará 

entender se as reinvindicações em torno das dificuldades para permanência dos estudantes 

jovens e adultos nas escolas – horários, dificuldade em conciliar trabalho e vida familiar, 

problemas com o acesso –, relatadas na bibliografia especializada, tem de fato respaldo legal 

ou não. Para isso, trazemos, inicialmente, uma contextualização acerca da EJA no Brasil e 

alguns de seus princípios político-pedagógicos. Em seguida, analisamos a Lei 5.692/71, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996 e os documentos do CONAE e FUNDEB. 

 

2. Educação de Jovens e Adultos no Brasil 



 

 A história da educação no Brasil passou por várias transformações, ela teve seu início 

com a chegada dos jesuítas que eram comandados por Manoel de Nobrega, no período 

colonial entre os anos de 1549 e 1759, quando chegou ao Brasil a Companhia de Jesus. Foi 

um período marcado por vários acontecimentos, como a atuação dos jesuítas na educação da 

colônia e suas intervenções levaram a sua expulsão. Essa Companhia foi fundada por Inácio 

Loyola (1491-1556), criada em 1534 e consentida pelo papa Paulo III em 1540. Onde se 

estabeleceu uma Ordem rigorosa, a luta contra os que não pregavam a fé e eram contrários 

aos ensinamentos da igreja, instituiu o estudo militar e ainda tinha a finalidade inicial da 

proliferação catequizadora da fé. Em seguida se depararam com a inflexibilidade dos adultos 

e ainda seria necessário criar escolas para educar os jovens, pois eles conseguiriam absolver o 

conhecimento pregado pelos jesuítas (ARANHA, 1996).  

 Com a sua chegada, eles pretendiam conduzir a fé aos nativos como forma de 

imposição; desenvolvendo o trabalho educativo e, através deste catequizar, abrindo caminho 

para os colonizadores. Assim ensinavam os costumes e pregavam a cultura europeia. Ficava 

claro que os jesuítas queriam organizar a sociedade com base no modelo europeu, assim, 

ficaria mais fácil dominar os nativos e os negros escravos. Essa cultura era baseada na 

hierarquia e religião que eram princípios inadiáveis, eles estavam a serviço de Deus e a 

serviço d’El-Rei, a partir da educação advinda dos jesuítas. Com o ensino das letras ficaria 

mais evidente que cultura europeia era estabelecida. Os colonos entravam em conflito com os 

nativos, para esses trabalharem como escravos. Os jesuítas se baseavam no Ratio Studiorum, 

pois era responsável pelo currículo da escola, foi criado em 1599 pelo padre Aquaviva 

(MARTINS, 2003).  

 Durante 210 anos, os jesuítas promoveram a catequização dos índios, educação dos 

filhos dos colonos, formação de novos sacerdotes e elite intelectual, controle da fé e da moral 

dos nativos, utilizava a flexibilidade para se adaptar as novas condições aqui encontradas, 

ainda que sua educação fosse fundamentada em normas rigorosas. Em 1554, foi criado o 

colégio de São Paulo, Manoel de Nóbrega organizou as estruturas de ensino levando em 

consideração as condições que ele se deparava. Os jesuítas não conseguiram despertar o 

interesse da educação nos adultos. Porém para os seus filhos, onde os mesmos aprendiam a ler 

e a escrever com os filhos dos colonos, usavam o lúdico para chamar atenção das crianças. 

Assim, os filhos dos índios levavam um pouco da cultura, das regras, da ética e dos costumes 

dos colonos, não sendo necessário que os adultos fossem educados pelos colonos, pois esse 

conhecimento era passado indiretamente pelos seus filhos (ARRANHA, 1996). 



 

 No proceder do século XVIII, desenvolve a antipatia contra a companhia de Jesus. O 

desempenhado sobre todas as classes sociais ao adaptar-se a consciência e a conduta, o 

governo receava o poder político e econômico (ARRANHA, 1996).  A referida Companhia 

foi expulsa de Portugal e do Brasil pelo Marquês de Pombal, em 1759. O que ele pretendia na 

verdade era habituar os povos das terras colonizadas, de acordo com a cultura e 

transformações no âmbito social da Europa. Após a expulsão dos jesuítas das colônias, a 

educação, passou a ter uma nova concepção. Na Europa o estado criou a educação pública e 

no Brasil educação ficou por conta de alguns professores, que exigia do governo remuneração 

pelas atividades desenvolvidas (GHIRALDELLI, 2008). 

 Com a chegada da Corte ao Brasil, em 1808, abriu uma nova discussão em relação à 

educação, que passou a ser mais difundida pelo país. O império divide a educação em: 

primário, secundário e superior. No ano de 1821 a Corte retornou a Portugal, após um ano, D. 

Pedro I proclama a independência da republica, criando a 1ª Constituição de 1824. Que seu 

objetivo central era a criação de escolas desde o primário até o ensino superior. Um item que 

merece destaque em relação da atuação do império, foi à criação do Colégio Pedro II, no ano 

de 1838. Sua principal atividade educacional era o ensino secundário (GHIRALDELLI, 

2008). Mesmo com a constituição, a educação não era vista como prioridade, pois os 

interesses estavam voltados para o trabalho escravo (BRASIL, 2000). O império solidificou 

em 1850, dando evidência para a educação institucional.  Em 1854 instituiu a Inspetoria Geral 

da Instrução Primária e Secundária do município e da Corte, era responsável pela efetivação 

da educação, podendo refazer regulamentos dos colégios, e ainda guiar e supervisionar o 

ensino (GHIRALDELLI, 2008). Em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho, propagou o 

decreto 7.247, que destacou a importância da educação do adulto analfabeto (BRASIL, 2000). 

Por liberdade de ensino a nova lei entendia que todos os que se achassem, 
por julgamento próprio, capacitados a ensinar, poderiam expor suas ideias e 
adotar os métodos que lhes conviessem. A nova lei também entendia que o 
trabalho do magistério era incompatível com o trabalho em cargos públicos e 
administrativos. A frequência aos cursos secundários e superiores tornou-se 
livre, de modo que o aluno poderia aprender com quem lhe conviesse e, no 
final, deveria se submeter aos exames de seus estabelecimentos 
(GHIRALDELLI, 2008, p. 30).   
 

 Em 1889, ocorre a proclamação da nossa República pelo General Deodoro da Fonseca, 

instaurando a República Velha (GHIRALDELLI, 2008). A Constituição de 1891 dava ênfase 

ao Ato Adicional de 1834, que é responsabilidade do estado acabar com os autos índices de 

analfabetismo e ainda estimular a educação primária. Uma nova forma de incentivar a 

educação foi à criação dos cursos noturnos, para a educação primária, a partir de decisões 



 

independentes por parte da população (BRASIL, 2000). A educação permaneceu neste 

patamar até a década de 30, período de grandes transformações para a educação dos adultos.  

 A discussão em relação à Educação de Jovens e Adultos se realça na década de 40, o 

país vivia a ditadura de Vargas, onde foi marcado por vários conflitos e instabilidade social. 

Mesmo sendo pauta da Constituição de 1934, somente na década seguinte ela passou a se 

tornar uma concepção de ensino, pois devido à idade avançada e a falta de condições e 

oportunidades percebeu-se a necessidade de levar educação aos analfabetos adultos para 

possibilitar o desenvolvimento industrial e econômico do país. Após o final da ditadura, 

criou-se a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), 

onde a mesma induziu que os países associados levassem a educação aos adultos 

(PORCARO, 2005). Nos anos de 40 e 50, o governo iniciou a construção de programas que 

incentivassem a educação da população, pois não tiveram acesso à educação em tempo 

regular. Desse modo foram criados os seguintes programas e campanhas: Fundo nacional de 

ensino primário em 1942; Serviço de educação de adultos; Campanha de educação de adultos 

em 1947; Campanha de educação rural em 1952; Campanha nacional de erradicação do 

analfabetismo em 1958 (DI PIERRO, JOIA, RIBEIRO, 2001). 

 Era muito importante a implantação destes programas, pois além de diminuir os níveis 

de analfabetismo no país, essa educação seria repassada para a educação de seus filhos e 

demais familiares, colaborando para sua aceitação no contexto social e cultural (DI PIERRO, 

JOIA, RIBEIRO, 2001). Para Campanha Nacional de Educação, iniciada em 1947 para que os 

responsáveis pelo Estado tratassem a educação dos adultos em especial, seria necessário que a 

educação para os adultos atingissem auto índice educacional e ainda o interesse do Estado na 

ampliação do contingente de eleitores. A ONU também tolerou influências, pois a mesma era 

responsável pela conscientização que os países com autos índices de analfabetismo de adulto 

tivessem um olhar mais especifico para a diminuição desse quadro (PORCARO, 2005). A 

partir dessa campanha começou-se a pensar nas consequências do analfabetismo no contexto 

psicossocial. Porém, a referida campanha não produziu nenhuma proposta metodológica 

especifica, nem um padrão pedagógico adequado a essa modalidade de ensino. Mas essa 

campanha só foi realmente posta em prática no início dos anos 60. Com as iniciativas de 

Paulo Freire que incidiu a conduzir várias experiências de educação de adultos preparadas por 

vários autores. Ligados ao governo direta ou indiretamente esses autores, faziam parte dos 

programas do Movimento de Educação de Base (MEB), do Movimento de Cultura Popular do 

Recife, ambos começados em 1961, dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos 

Estudantes, dentre diferentes iniciativas de maneira regional ou local. O modelo pedagógico 



 

elaborado com intuito de usar o diálogo e a dignidade como principio educativo, mostrando o 

papel do educando como sujeitos de aprendizado, de modificação de sua cultura e 

modificação de seu mundo (DI PIERRO, JOIA, RIBEIRO, 2001). 

 Durante o lançamento da referida Campanha, a Associação de Professores do Ensino 

Noturno e o Departamento de Educação organizavam o 1º Congresso Nacional de Educação 

de Adultos. O SEA (Serviço de Educação de Adultos do MEC) ficou responsável pela 

elaboração, publicação e entrega das discussões para os SEAs estaduais. O ponto de vista 

dessas discussões segundo Soares (1996), eram: o investimento na educação como solução 

para problemas da sociedade; o alfabetizador identificado como missionário; o analfabeto 

visto como causa da pobreza; o ensino de adultos como tarefa fácil; a não necessidade de 

formação específica; a não necessidade de remuneração, devido à valorização do 

“voluntariado”.  Devido a essas ideias, começou um processo de mobilização nacional para 

discutir a educação de jovens e adultos no país, a partir daí diminui o preconceito em relação 

à educação do adulto, desmentindo a ideia de incapacidade de aprendizagem oferecida ao 

educando adulto (PORCARO, 2005). 

 O fracasso da 1ª Campanha, em 1963, foi devido às diversas críticas em relação à 

técnica de alfabetização usada, ainda foram destacadas as difíceis condições de 

funcionamento das aulas, a baixa assiduidade e aproveitamento dos alunos, a má remuneração 

e desqualificação dos professores, a inadequação do programa e do material didático à 

clientela e a superficialidade do aprendizado, pelo breve tempo designado para tal. Devido a 

esses aspectos a 1ª Campanha, obteve resultados insatisfatórios. Mas foi em Pernambuco que 

a referida Campanha obteve êxito, pois Paulo Freire fazia parte, ele incentivava a interação 

entre educador e o educando e o método se adequava as condições das classes populares, ou 

seja, a realidade do educando. Mas esse novo método de alfabetização era encarado como 

uma ameaça à ordem instaurada, durante o regime militar em 1964. Para tentar sufocar as 

iniciativas de Paulo Freire o governo o exila do país, e começa a desenvolver programas de 

alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores (PORCARO, 2005).  

 Já em 1967 o governo passou a exercer e controlar a alfabetização dos adultos, 

instituindo o serviço de Educação de Adultos que começou a funcionar regularmente nos anos 

70 com a criação do Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) (PORCARO, 2005). 

Iniciando uma proposta de educação integrada, foi criado o Programa de Alfabetização com 

destaque para o PEI (Programa de Educação Total), que objetivava a conclusão do antigo 

curso primário, e ainda incentivava que o jovem continuasse seus estudos (SALDANHA, 

2009). O governo federal aplicou um volume expressivo de recursos na instalação de uma 



 

coordenação de esfera nacional e independente em relação às repartições estaduais e ao 

próprio Ministério da Educação. Era encargo do Mobral, controlar de maneira rígida e 

centralizada a orientação, a orientação pedagógica e criação de materiais didáticos, e ainda 

não se proferia uma harmonia com a educação básica, que era desenvolvida pelo munícipio 

(DI PIERRO, JOIA, RIBEIRO, 2001). 

 No decorrer dos anos 70, o Mobral diversificou e expandiram suas atividades, sua 

proposta era a de educação integrada e continuada, seu principal objetivo era a conclusão do 

antigo curso primário. Em 1971, foi criada a Lei 5.692/71 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, tentou-se reverter os resultados negativos e insatisfatórios da ação do Mobral. A 

partir da referida Lei instituiu o Ensino Supletivo, onde o ensino era voltado para os jovens e 

adultos. Essa Lei caracteriza que a educação de adultos é um direto e garantia da cidadania, o 

que se pode observar é o progresso da educação de jovens e adultos e ainda restringiu a 

obrigação do Estado em oferecer a educação na faixa etária de sete aos 14 anos. Os Centros 

de Estudos Supletivos (CES) foram criados no ano 1974, com recomendação de MEC, sua 

criação se constituía em tempo, custo e efetividade. Com a influência das políticas púbicas a 

situação de educação foi influenciada pelo tecnicismo, onde deixou de lado a educação 

popular, onde levou ao declínio os Centros de Estudos (PORCARO, 2005).    

 Nos anos 80, o campo educacional já havia passado por várias transformações, assim 

as políticas públicas já tinham conhecimento da importância da erradicação do analfabetismo 

no país, e assim instituindo concepções de pós-alfabetização. Inicialmente com a melhoria 

escrita e linguagem e a matemática básica para uso em seu cotidiano. Em 1985, o Mobral foi 

extinto e substituído pela Fundação Educar, que continuou com os projetos desenvolvidos no 

Mobral, essa Fundação passou a sustentar técnica e financeiramente as ações já existentes. A 

Constituição que foi aprovada em 1988 deixava claro que o ensino era gratuito e obrigatório 

para todos e o estado era responsável pela educação básica dos jovens e adultos. (PORCARO, 

2005).     

 A iniciativa da EJA passou a ser a afirmação de uma política e de um método 

inovador, com a ampliação do ensino fundamental. Em 1990, foi extinta a Fundação Educar, 

que ocupava o lugar do Mobral. O MEC criou o Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania (PNAC), com objetivo de conscientizar a sociedade da necessidade de 

alfabetização em todas as faixas etárias. Por ausência de investimentos e por influência de 

vários nomes ligados a política publica esse programa foi extinto (DI PIERRO, JOIA, 

RIBEIRO, 2001).  



 

 No conjunto internacional, o início dos anos 90, ficou caracterizado por um evento, a 

fim de discutir o futuro da educação de jovens e adultos. Em 1990, ocorreu em Jonthien, na 

Tailândia, uma Conferencia Mundial que reuniu pela primeira vez, a UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), o PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o desenvolvimento), o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o 

Banco Mundial. Onde foi acatada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que 

defendeu o problema educacional no mundo. A partir dessa conferência evidenciaram as 

práticas educativas em relação à EJA. A Declaração de Jonthien enfatizou a educação de 

jovens e adultos, destacando sua capacitação e a redução das percentuais de analfabetismo (DI 

PIERRO, JOIA, RIBEIRO, 2001). 

 A educação de jovens e adultos começou a ser responsável pela formação cultural e o 

fortalecimento da cidadania, pois incidiu uma metodologia e uma política própria. Ainda nos 

anos 90 a EJA está em constante discursão, a UNESCO é responsável pela educação em 

países em desenvolvimento. Esta organiza os Fóruns Estaduais de EJA, que abrange todos os 

estados brasileiros, com intuito de discutir metas e ações da EJA. Em 1996 o MEC e a 

UNESCO mobilizaram-se para a elaboração da V CONFITEA, que seria realizada em 1997. 

Essa Conferência foi criada, a partir da discursão da EJA em cada estado, para que haja uma 

conscientização dentro das políticas públicas e ainda ser traçado um plano de metas e ações. 

Em 1998, a partir da referida Conferência iniciou uma série de encontros para discursão da 

EJA que ficaram conhecidos como ENEJA (PORCARO, 2005).    

 As experiências da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são naturais, crescem e 

incentivam movimentos populares, os quais no início dos anos 60 foram direcionados pelas 

experiências na educação de adultos de Paulo Freire. De acordo com Moacir Gadotti (2009, 

p.14) “o analfabetismo de jovens e adultos é uma deformação social inaceitável, produzida 

pela desigualdade econômica, social e cultural”. Diante disso, a EJA tem como sujeitos, 

principalmente, cidadãos das camadas populares e pessoa e não concluíram seus estudos em 

tempo regular. 

 Em 1996, com a implantação da nova LDB foi promulgado, pela primeira vez, que “a 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (art. 37, Lei 9394/1996). Essa Lei 

contribuiu para que a EJA, seja mais do que uma educação compensatória.  Ela garante uma 

educação que é direto de todos e dever do estado, e ainda promove a cidadania e garante o 

acesso do cidadão ao seu âmbito social como um sujeito critico e capaz de tomar suas 

decisões tendo de sua comunidade. 



 

 Segundo Freire “só os seres que se tornaram éticos podem romper com a ética” (1996, 

p.52), nós seres humanos somos capazes de aprender, não só para se adaptarmos, mas, 

sobretudo para transformar a realidade.  

 Dessa forma, a EJA deve contribuir para que sua clientela tenha uma formação, não só 

para o mundo do trabalho, mas para o exercício da cidadania. Desenvolvendo sua autonomia, 

preparação para atuar na vida pública e enfrentarem as dificuldades e as transformações 

socioeconômicas e culturais que passam em suas vidas.  

 

3. As leis normativas e assistência estudantil 

 A educação de jovens e adultos EJA é amparada por várias leis, onde oferecem 

suporte de obrigatoriedade do estado em relação a essa modalidade de ensino. Ainda é 

necessário destacar que a Constituição Federal do Brasil designou-a como princípio que toda 

e qualquer educação aponta o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, art. 205), ainda podemos enfatizar 

que a ampliação dos direitos de ingresso à educação dos jovens e adultos, sempre com 

fundamentação em lutas sociais e mobilização por parte da sociedade e da constituição 

designando que é direito do cidadão e dever do estado para que a EJA, seja realmente 

efetivada e garanta direitos iguais entre os que tiveram acesso ao ensino normal e os que não 

tiveram esse acesso. Assim, está destacada dentro do artigo 208 da Constituição Federal:  

O dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegura inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria, (art. 
208).  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequando às condições do educando. 
 

Tais deveres do Estado foram ratificados no documento da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE, 2010): 

Eixo I: Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: 
Organização e Regulação de Educação Nacional:  
13. Sob o pressuposto de que cabe ao estado a garantia do direito à educação 
da qualidade, estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e no Plano Nacional 
de Educação (PNE 2001-2010), considerando direito social e com o estatuto 
de direito consignado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, cabe verificar, historicamente, como tem sido a postura do Estado 
brasileiro no cumprimento de seu dever. 

 

Essa modalidade de ensino é abordada dentro da Lei de Diretrizes Bases (LDB), 

discutida na Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010) e no Fundo de Manutenção 



 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). Para um melhor entendimento das Leis que regulamentam a EJA, destacamos as 

que todos os estados e seus responsáveis devem exercer dentro de suas legislações, visando o 

entendimento que tais documentos são de suma importância para o desenvolvimento dessa 

modalidade de ensino. Na da Lei de Diretrizes Bases (LDB), pode-se destacar os seguintes 

artigos: 

Art. 4º O dever do estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola; 
 Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria.  
§ 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. 
  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 exames. 
 

  Na LDB, podemos observar que há a seguridade de gratuidade, acesso e continuidade 

dos estudos àqueles que por algum motivo o interromperam. Porém, não é apenas isso que se 

deve ser destacado. Está explicito nessa lei que terá de se considerar as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, sendo de responsabilidade do poder 

público estimular a permanência do trabalhador na escola. Além disso, a bagagem 

educacional trazida por esses indivíduos até o reingresso à escola tem de ser considerada e 

valorizada, bem como reconhecida por instrumentos de avaliação. 

No Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb), por sua vez, podem-se destacar os seguintes pontos: 

A lei fixou apenas o limite da EJA (até 15%). A Constituição fixa 
parâmetros para esta definição: os artigos 208 e 214 da Constituição Federal 
e as matas do Plano Nacional de Educação. (...) O dispositivo suscita outra 
antinomia normativa, em que a norma infraconstitucional que fixou a “trava” 
da EJA parece entrar em contradição com o parâmetro constitucional, que, 



 

ao remeter ao artigo 214, não pode ignorar que este prevê como objetivo a 
erradicação do analfabetismo. 

 

Na Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010), podemos enfatizar os 

seguintes pontos em discursão: 

Eixo III: Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar:  
145. Portanto, dentre as bases para a democratização do acesso, da 
permanência e do sucesso escolar, em todos os níveis e modalidades de 
educação, como instrumentos na construção da qualidade social da educação 
como direito social, destaca-se: 
f) A consolidação de uma politica de educação de jovens e adultos (EJA), 
concretizada na garantia de formação integral, de alfabetização e das demais 
etapas de escolarização, ao longo da vida, inclusive àqueles em situação de 
privação de liberdade. Essa política – pautada pela inclusão e qualidade 
sócia – prevê um processo de gestão e financiamento que assegure isonomia 
de condições da EJA em relação às demais etapas e modalidades da 
educação básica, bem como a implantação do sistema integrado de 
monitoramento e avaliação, além de uma politica de formação permanente 
especifica para o professor que atue nessa modalidade de ensino e maior 
alocação do percentual de recursos para estados e municípios. Ainda, essa 
modalidade de ensino deve ser ministrada por professores licenciados. 
 Eixo IV: Formação e Valorização dos Profissionais da Educação: 
183. Dado esse quadro que instiga a construção de medidas fortes e 
eficientes no processo de formação docente, algumas propostas e demandas 
estruturais altamente pertinentes se apresentam, no sentido de garantir as 
condições necessárias para o delineamento desse sistema publico: 
q) Proporcionar formação continuada aos profissionais do magistério 
atuantes em EJA, favorecendo a prática pedagógica pautada nas 
especificidades dos sujeitos da EJA e uma postura mediadora frente ao 
processo ensino-aprendizagem. E, no mesmo sentido, qualificar docentes e 
gestores para atuar nos cursos de educação profissional integrada à educação 
básica na modalidade de EJA (Proeja). 
 

  Desse documento normativo, podemos destacar a democratização da permanência dos 

jovens e adultos na escola, não, apenas, oferecendo o acesso, garantindo a formação integral, 

de alfabetização e das demais etapas de escolarização, ao longo da vida. Nesse processo, é 

evidente o papel que o professor possui. Desse profissional, é exigido uma prática pedagógica 

pautada nas especificidades dos sujeitos da EJA e uma postura mediadora frente ao processo 

ensino-aprendizagem. Quanto à sua formação para atender esta modalidade de ensino, é 

assegurado uma política de formação continuada. 

Como pode ser observado, o direito de acesso às escolas públicas é garantido desde a 

Constituição Federal Brasileira de 1988. No entanto, segundo Cury (2002), em muitos casos, 

a realização do sentido expresso da lei entra num embate com as adversas condições sociais 

de funcionamento da sociedade. Assim, é inegável a dificuldade de instaurar um regime em 

que a igualdade aconteça no sentido de diminuir as desigualdades sociais, até porque muitos 



 

governos proclamam uma incapacidade administrativa de expansão da oferta perante a 

obrigação jurídica expressa. 

No entanto, o problema não está apenas na oferta, pois, segundo Charlot (2005), o 

discurso de educação para todos faz gerar uma igualdade na partida, mas uma desigualdade na 

chegada. Assim, de acordo com ele, para se ter uma igualdade na chegada exige-se mais que o 

mero aumento da oferta de vagas em salas de aula ou de escolas, muitas vezes sem qualidade 

alguma, na rede pública. Necessita-se, sim, entender, ainda segundo o autor, que o direito à 

diferença supõe o direito à semelhança, ou se resgata o sentido mais profundo de igualdade, 

ou todo o debate sobre a diversidade não faz sentido. 

Dar acesso à educação aos Jovens e Adultos é apenas um primeiro passo. Esses 

sujeitos chegam às salas de aula com significativa desigualdade social. São, em sua maioria, 

trabalhadores e pais ou mães de família, tendo o seu tempo reduzido para os estudos. É 

necessário criar um caminho em que a democratização, o respeito às diferenças, a 

permanência na escola seja realmente efetivada. De modo amplo, os documentos normativos 

aqui analisados sinalizam alguns caminhos: características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, consideração dos saberes que possuem, respeito às suas 

especificidade por meio dos diferentes recursos de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 

4. Considerações Finais  

 A partir dessas Leis podemos analisar a preocupação do estado em relação à EJA, 

sempre se discutiu formas de aprimorar essa modalidade de ensino que é de suma importância 

para o desenvolvimento dos jovens e adultos dentro do seu contexto social. A EJA, como 

modalidade de ensino está presente nas mais importantes discussões que abrangem educação. 

A partir do que foi destacado percebe-se a importância da implantação destas leis por parte 

dos governantes responsáveis em regulamentar à educação, assim os órgãos públicos são 

obrigados a colocarem as Leis em prática. Além disso, deve-se respeitar o direito à educação 

dos indivíduos. Este trabalho possibilita um aporte legal às reinvindicações em torno das 

dificuldades para permanência dos estudantes jovens e adultos nas escolas. 
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