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RESUMO: Este artigo discute a situação atual da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

Iniciando a discussão por uma revisão histórica do analfabetismo no país, da educação de 

adultos nas grandes reformas educacionais deste século, conclui com uma análise das 

possibilidades de realizar uma educação em suplência que, de forma renovada não caia na 

repetição dos erros do passado nem escolarize demais este nível de ensino.  
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INTRODUÇÃO  

A educação de jovens e adultos é um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente 

extrapola os limites da escolarização em sentido estrito. Primeiramente, porque abarca 

processos formativos diversos, onde podem ser incluídos iniciativas, visando à qualificação 

profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e um sem número de 

questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. Além disso, mesmo quando 

se focalizam os processos de escolarização de jovens e adultos, o cânone da escola regular, 
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com seus tempos e espaços rigidamente delimitados, imediatamente se apresenta como 

problemático. Trata-se, de fato, de um campo pedagógico fronteiriço, que bem poderia ser 

aproveitado como terreno fértil para a inovação prática e teórica. 

 Quando se adotam concepções mais restritivas sobre o fenômeno educativo, 

entretanto, o lugar da educação de jovens e adultos pode ser entendido como marginal ou 

secundário sem maior interesse do ponto de vista da formulação política e da reflexão 

pedagógica.    Ou ainda, pelo contrário, a abordagem do fenômeno educativo é ampla e 

sistêmica, a educação de jovens e adultos é necessariamente considerada como parte 

integrante da história da educação em nosso país, como um palco importantes onde vêm se 

empreendendo esforços para a democratização do acesso ao conhecimento.  

O objetivo deste artigo é, a partir de uma concepção ampla e sistêmica da problemática 

educacional brasileira, procurar identificar como as práticas de educação de jovens e adultos, 

assim como a reflexão pedagógica em torno delas, foram traçando uma história particular, que 

encerra mais que a sucessão de iniciativas pontuais e provisórias, em torno das quais não se 

gera nenhum acúmulo. Elegendo como foco as políticas de escolarização básica de jovens e 

adultos, o artigo propõe inicialmente uma análise retrospectiva, remetendo-a em seguida a um 

balanço da conjuntura atual e ao esboço de perspectivas de futuro.  

 

 

O ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

O analfabetismo é um bom indicador dos desafios pendentes no campo educacional. 

Embora as taxas de analfabetismo venham reduzindo ao longo do último século, a diminuição 

no número absoluto de analfabetos é um fenômeno bastante recente que não resulta de 

políticas públicas educacionais abrangentes, contínuas e adequadas para a população jovem e 
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adulta, mas sim do esforço realizado em direção à universalização do ensino fundamental para 

crianças e adolescentes, acompanhada por programas de correção de fluxo escolar e 

aceleração de estudos para educando com defasagem na relação entre idade e série cursada. 

O analfabetismo no Brasil não é, pois, apenas um problema residual herdado do 

passado (suscetível de tratamento emergencial ou passível de superação mediante a simples 

sucessão geracional), e sim uma questão complexa do presente, que exige políticas públicas 

consistentes, duradouras e articuladas a outras estratégias de desenvolvimento econômico, 

social e cultural.  

FATORES SOCIAIS DO ANALFABETISMO BRASILEIRO 

 

Dentre os fatores de produção social do analfabetismo mediados pelo sistema escolar, 

devem ser considerados primeiramente o acesso e a permanência na escola durante a infância 

e adolescência que, ainda hoje, não estão assegurados a parcelas expressivas da população, 

com um diferencial negativo para os meninos e rapazes em comparação com as meninas e 

moças. (Fundação IBGE: Contagem da população, 1996) 

Outro fator de exclusão educacional são os elevados índices de reprovação, evasão e 

reingresso no sistema escolar, que resultam em acentuada defasagem na relação idade/série 

ideal.    

A renda familiar é a característica social que apresenta relação mais intensa com a 

discriminação no acesso à alfabetização no Brasil, determinando as diferenças observadas 

entre os grupos etários e as populações rurais e urbanas das diferentes regiões do país, 

enquanto gênero e raça operam como fatores relativamente independentes da condição 
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socioeconômica na determinação das oportunidades educacionais. ((Fundação IBGE: 

Contagem da população, 1996) 

Residir no Nordeste ou Sudeste não afeta as oportunidades de ser 

alfabetizado se o rendimento da pessoa for superior a dois salários mínimos; 

ter 39 anos ou mais também pouco afeta  entre sulinos e nordestinos  as 

oportunidades de aprender ler e escrever, se os rendimentos forem superiores. 

Porém, ser pobre nessas regiões afeta em muito as oportunidades de 
letramento. Assim, para todas as faixas etárias, os índices de analfabetismo 

são piores nas regiões que concentram um maior número de pobres. 

(Rosemberg e Piza, 1997:125).  

 

As mulheres brasileiras têm hoje, em média, uma pequena vantagem nos níveis de 

escolaridade em relação aos homens, resultado das condições diferenciais de acesso, 

permanência e desempenho escolar das novas gerações.   

As oportunidades educacionais da população jovem e adulta brasileira continuam a ser 

negativamente afetadas por fatores socioeconômicos, espaciais, geracionais, étnicos e de 

gênero, que combinam entre si para produzir acentuados desníveis educativos.  

 

OS PRIMÓRDIOS DA ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL 

 
 

 

 

O analfabeto aprende a necessidade de aprender a ler e escrever. Prepara-

se para ser o agente dessa aprendizagem. E consegue fazê-lo na medida em 
que a alfabetização é mais do que o simples domínio mecânico de técnicas 

de ler e escrever.(FREIRE, 1981 p. 26) 

 

A problemática atual da alfabetização no Brasil é o reflexo das características dos 

diversos períodos da educação brasileira, na qual há relações contraditórias intrínsecas com as 

transformações econômicas, sociais e de lutas pelos poder político, usadas como instrumentos 



  5 

 

ideológicos de dominação e submissão, permanecendo e fortalecendo as desigualdades 

sociais. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade específica da Educação Básica 

que se propõe a atender a um público ao qual foi negado o direito à educação durante a 

infância e/ou adolescência, seja pela oferta irregular de vagas, seja pela inadequação do 

sistema de ensino, ou pelas condições socioeconômicas desfavoráveis. È considerada ainda  

aspecto que compõe o desenvolvimento afetivo, intelectual, social e cultural numa perspectiva 

de conquista da cidadania.  

Sua prática pode instrumentalizar o processo de elaboração de conhecimentos e 

aquisição de habilidades necessárias para articular ações coletivas no sentido de possibilitar 

transformação social. 

De fato são milhares de brasileiros que, apesar de todos os esforços que vêm 

efetivando nas várias esferas governamentais, continuam à margem da escola, ou dentro dela, 

sem aprender, ou ainda aprendendo, mas não sabendo o que fazer com o que aprenderam em 

seu processo de escolarização, por terem sido obrigados a estudar conteúdos sem significação 

para suas vidas. 

A Educação de Jovens e Adultos enfrenta dificuldades em justificar sua relevância 

devido aos elevados índices de evasão e tímidos resultados, portanto, é fundamental perceber 

quem são esses alunos, para que os conteúdos trabalhados sejam elementos concretos na sua 

formação. 

Para se considerar a EJA como uma modalidade educativa inscrita faz-se necessário 

superar concepções cujos principais fundamentos são a de recuperação de um tempo de 

escolaridade perdido no passado e a idéia de que o tempo apropriado para o aprendizado é a 

infância e a adolescência. Nesta perspectiva, busca-se uma concepção mais ampla das 

dimensões tempo/espaço de aprendizagem, na qual educadores e educandos estabeleçam uma 
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relação mais dinâmica, considerado que a juventude e a vida adulta são também tempos de 

aprendizagem. 

Estabelecer metas para o ensino fundamental e para a progressiva extensão da 

educação básica a toda população excluída implica, de um lado, analisar a educação de jovens 

como parte da problemática da educação brasileira, e, de outro , simultaneamente, analisá-la 

enquanto integrante do processo educacional. 

 O analfabetismo não decorre apenas da ineficiência do ensino ou de uma inadequação, 

mas de desequilíbrios estruturais, históricos e complexos da  sociedade brasileira. Ao mesmo 

tempo, a resposta educativa para o contingente de analfabetos não se resume à alfabetização 

pelo fato desta não dar conta das necessidades de leitura e escrita na sociedade atual. 

 Os programas de Educação e Jovens e Adultos se definem como processo permanente 

de organização de grupos para a discussão dos mais diferentes assuntos e situações para busca 

e escolha de caminhos e tomada de decisões e devem partir do reconhecimento das 

características sócio-políticas, afetivas e culturais de cada grupo.  

Além dos aspectos citados, os referidos programas também para objetivar as diferentes 

linguagens de expressão e comunicação, o desenvolvimento da habilidade da 

problematização, a utilização de fontes variadas de informação, a busca do conhecimento 

necessário à compreensão da realidade e à articulação de ações coletivas. 

 É essencial garantir o registro de todo o processo, afinal esse universo de informações 

vai constituir o perfil dos alunos, seus conhecimentos prévios, suas expectativas, tornando-se 

um dos materiais fundamentais para que a equipe de professores possa ir planejando sua ação, 

devendo estar atento á utilização dos dados que demonstrem os interesses dos alunos, para 

desenvolver suas atividades de forma significativa. 

 As altas taxas de evasão escolar na fase infantil contribuem para que o índice de 

analfabetismo entre jovens e adultos se eleve, encontrando assim, pessoas que nunca 
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freqüentaram a escola, e até as que têm em média de um a três anos de escolaridade. É neste 

cenário que a educação de jovens e adultos tem retornado a agenda política e tem sido 

apontada como uma estratégia para fazer frente à exclusão e à desigualdade diante disso 

sentiu-se necessidade da pesquisa tanto para conhecimento desses problemas como para 

divulgação até mesmo como fonte para dar início a outras pesquisas. (FONTE?) 

 

 

 

UMA VISÃO PROSPECTIVA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A demanda pelo ensino fundamental de jovens e adultos é extensa e complexa, 

comportando em seu interior uma grande diversidade de necessidades formativas. 

Primeiramente, devemos considerar a necessidade de consolidar a alfabetização funcional dos 

indivíduos, pois estudos atuais indicam que é preciso uma escolaridade mais prolongada para 

se formar usuários da linguagem escrita capazes de fazer dela múltiplos usos, com o objetivo 

de expressar a própria subjetividade, buscar informação, planejar e controlar processos e 

aprender novos corpos de conhecimento.  

Um passo prévio implica superar a concepção de que a idade adequada para aprender é 

a infância e a adolescência e que a função prioritária ou exclusiva da educação de pessoas 

jovens e adultas é a reposição de escolaridade perdida na "idade adequada". Reconhecendo, 

de um lado, que jovens e adultos são cognitivamente capazes de aprender ao longo de toda a 

vida e que as mudanças econômicas, tecnológicas e socioculturais em curso neste final de 

milênio impõem a aquisição e atualização constante de conhecimentos pelos indivíduos de 

todas as idades, propugna-se conceber todos os sistemas formativos nos marcos da educação 
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continuada. Nestes marcos, os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas não se 

restringem à compensação da educação básica não adquirida no passado, mas visam a 

responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e terão no 

futuro. Sendo tais necessidades múltiplas, diversas e cambiantes, as políticas de formação de 

pessoas adultas deverão ser necessariamente abrangentes, diversificadas e altamente flexíveis.  

Superar a concepção compensatória de educação de pessoas adultas não implica, 

porém, negar que há desigualdades educativas a serem enfrentadas. A tendência histórica à 

ampliação e alongamento da educação básica vem produzindo aquilo que os sociólogos da 

educação denominam "efeito desnivelador": cada vez que se amplia a escolaridade mínima 

obrigatória, um novo contingente de jovens e adultos fica com uma escolaridade inferior 

àquela a que todo cidadão tem direito (Flecha Garcia, 1996). Assegurar essa escolaridade 

mínima comum é responsabilidade da qual o poder público não pode esquivar-se, ainda que 

possa contar com a colaboração da sociedade civil organizada para efetivá-la.  

Isso não significa que a educação básica de jovens e adultos deva reproduzir as formas 

de organização, currículos, métodos e materiais da educação básica infanto-juvenil. Muito ao 

contrário, a experiência internacional recomenda flexibilizar currículos, meios e formas de 

atendimento, integrando as dimensões de educação geral e profissional, reconhecendo 

processos de aprendizagem informais e formais, combinando meios de ensino presenciais e a 

distância, de modo a que os indivíduos possam obter novas aprendizagens e a certificação 

correspondente mediante diferentes trajetórias formativas.  

Ou seja, impla em : descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos 

centros educativos para que formulem projetos pedagógicos pertinentes às necessidades 

educativas das comunidades em que estão inseridos, convertendo-se estes no locus 

privilegiado de desenvolvimento curricular;  flexibilizar a organização curricular e assegurar 
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certificação equivalente para percursos formativos diversos, facultando aos indivíduos que 

autodeterminem suas biografias educativas, optando pela trajetória mais adequada às suas 

necessidades e características; prover múltiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, 

presenciais ou a distância, escolares e extra-escolares, facultando a circulação e o 

aproveitamento de estudos nas diferentes modalidades e meios; aperfeiçoar os mecanismos de 

avaliação, facultar a creditação de aprendizagens adquiridas na experiência pessoal e/ou 

profissional ou por meio de ensinos não-formais, diversificando e flexibilizando os meios de 

acesso a níveis de escolaridade mais elevados.  

Outro problema nodal da educação de jovens e adultos diz respeito à articulação entre 

a formação geral e profissional. Embora as motivações para que jovens e adultos participem 

de programas formativos sejam múltiplas e não necessariamente instrumentais, a melhoria 

profissional e ocupacional é o motivo declarado da maioria dos estudantes. Ainda que o 

trabalho venha perdendo a centralidade que teve no passado recente na construção das 

identidades dos sujeitos e grupos sociais, ele continua a ser um fator importante nessa 

construção, especialmente nas camadas sociais em que ele é a fonte exclusiva para prover os 

meios de subsistência. A contração e o acirramento da competição no mercado de trabalho no 

período recente só veio tornar mais explícitas e urgentes as necessidades de qualificação 

profissional das pessoas adultas.  

A formação dos cidadãos para participar do mundo do trabalho coloca-se de maneira 

distinta quando o público é constituído por crianças e adolescentes ou por jovens e adultos. Se 

os primeiros deveriam ser poupados do trabalho precoce e preparados para uma inserção 

futura no mundo do trabalho, os últimos já estão, de uma ou outra forma, nele inseridos. O 

ideário mais aceito atualmente sobre a formação para o trabalho de crianças e adolescente 

valoriza a base comum de educação geral e, no seu interior, a formação científica e 



  10 

 

tecnológica, remetendo a qualificação profissional e a capacitação técnica para o posto de 

trabalho para uma etapa posterior à educação básica (no caso brasileiro, no ensino pós-médio 

ou superior). Quando o público da educação básica é constituído por jovens e adultos já 

inseridos no mercado de trabalho, entretanto, essa segmentação entre formação geral e 

capacitação profissional dificilmente se sustenta. É evidente que a base geral comum da 

formação e dos saberes científico-tecnológicos é igualmente importante, pois caso contrário 

iria reproduzir-se o velho dualismo de sistemas formativos propedêuticos e 

profissionalizantes. Mas não há razões objetivas para não potencializar simultânea e 

mutuamente processos de formação geral e capacitação profissional.  

Os aspectos arrolados acima indicam desafios a serem enfrentados num processo de 

qualificação da oferta dos serviços de educação de adultos. Entretanto, a história da educação 

de jovens e adultos no Brasil demonstra em que medida as iniciativas nesse campo exprimem 

orientações políticas e culturais amplas, especialmente no que se refere à maior ou menor 

incorporação de medidas que visem a eqüidade nos projetos de desenvolvimento social. É 

preciso, portanto, considerar também a necessidade de qualificar a demanda por esses 

serviços, por meio de ações culturais e políticas voltadas ao amplo reconhecimento do valor 

da educação continuada e do ensino fundamental de jovens e adultos como estratégias de 

promoção de eqüidade educativa e social.  

 

A REPERCUSSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

No Brasil, a educação de adultos se constitui como tema de política educacional 

sobretudo a partir dos anos 40. A menção à necessidade de oferecer educação aos adultos já 

aparecia em textos normativos anteriores, como na pouco duradoura Constituição de 1934, 
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mas é na década seguinte que começaria a tomar corpo, em iniciativas concretas, a 

preocupação de oferecer os benefícios da escolarização a amplas camadas da população até 

então excluídas da escola. Essa tendência se expressou em várias ações e programas 

governamentais, nos anos 40 e 50. Além de iniciativas nos níveis estadual e local, merecem 

ser citadas, em razão de sua amplitude nacional: a criação do Fundo Nacional de Ensino 

Primário em 1942, do Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação de 

Adultos, ambos em 1947, da Campanha de Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958. 

         O conceito de EJA muitas vezes confunde-se com o de Ensino Noturno. Trata-se de 

uma associação equivocada uma vez que a EJA não se define pelo turno em que é oferecida, 

mas muito mais pelas características e especificidades dos sujeitos aos quais ela se destina. 

Várias iniciativas de educação de adultos em escolas ou outros espaços têm demonstrado a 

necessidade de ofertar essa modalidade para além do noturno de forma a permitir a inclusão 

daqueles que só podem estudar durante o dia.  

“Art. 1o - "A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais".  
Art. 2o - "A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". (LDBEN – LEI 9394/96) 

 

      Para que possamos estabelecer com clareza a parcela da população a ser atendida pela 

modalidade EJA, é fundamental refletir sobre o seu público, suas características e 

especificidades. Tal reflexão servirá de base para a elaboração de processos pedagógicos 

específicos para esse público. Segundo OLIVEIRA (1999) a Educação de Jovens e Adultos 

refere-se não apenas a uma questão etária, mas sobretudo de especificidade cultural, ou seja, 

embora defina-se um recorte cronológico, os jovens e adultos aos quais dirigem-se as ações 
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educativas deste campo educacional não são quaisquer jovens e adultos, mas uma 

determinada parcela da população.  

O adulto, para a EJA, não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

freqüenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta 
interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, línguas 

estrangeiras ou música, por exemplo... E o jovem, relativamente recentemente 

incorporado ao território da antiga educação de adultos, não é aquele com uma 

história de escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos extra-

curriculares em busca de enriquecimento pessoal. Não é também o adolescente no 

sentido naturalizado de pertinência a uma etapa bio-psicológica da vida. 

(OLIVEIRA, 1999, p.1.)  

 

      São homens e mulheres, trabalhadores/as empregados/as e desempregados/as ou em 

busca do primeiro emprego; filhos, pais e mães; moradores urbanos de periferias, favelas e 

vilas. São sujeitos sociais e culturais, marginalizados nas esferas socioeconômicas e 

educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, 

comprometendo uma participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura. 

Vivem no mundo urbano, industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral trabalhando 

em ocupações não qualificadas. Trazem a marca da exclusão social, mas são sujeitos do 

tempo presente e do tempo futuro, formados pelas memórias que os constituem enquanto 

seres temporais. São, ainda, excluídos do sistema de ensino, e apresentam em geral um tempo 

maior de escolaridade devido a repetências acumuladas e interrupções na vida escolar. Muitos 

nunca foram à escola ou dela tiveram que se afastar, quando crianças, em função da entrada 

precoce no mercado de trabalho, ou mesmo por falta de escolas. Jovens e adultos que quando 

retornam à escola o fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por exigências ligadas 

ao mundo do trabalho. São sujeitos de direitos, trabalhadores que participam concretamente 

da garantia de sobrevivência do grupo familiar ao qual pertencem." (Parecer/CME)  

Considerar a heterogeneidade desse público, quais seus interesses, suas identidades, 

suas preocupações, necessidades, expectativas em relação à escola, suas habilidades, enfim, 
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suas vivências, torna-se de suma importância para a construção de uma proposta pedagógica 

que considere suas especificidades. É fundamental perceber quem é esse sujeito com o qual 

lidamos para que os conteúdos a serem trabalhados façam sentido, tenham significado, sejam 

elementos concretos na sua formação, instrumentalizando-o para uma intervenção 

significativa na sua realidade.  

      Um passo inicial pode ser a elaboração de instrumentos e estratégias que contribuam 

para o levantamento de dados para além das questões referentes à faixa etária, escolarização, 

mundos do trabalho ou inserção no núcleo familiar. É importante ressaltar que essa é uma 

reflexão de todo o coletivo e que todos devem participar na elaboração de tais instrumentos e 

estratégias. Os dados colhidos permitem visualizar várias possibilidades de trabalho e devem 

se referenciar nos conhecimentos e na observação feita pelo professor no dia-a-dia com seus 

alunos, nas expectativas observadas e nas representações de mundo que os alunos trazem de 

suas vivências.  

Em 1964, o Ministério da Educação organizou o último dos programas de corte 

nacional desse ciclo, o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, cujo planejamento 

incorporou largamente as orientações de Paulo Freire. Essa e outras experiências acabaram 

por desaparecer ou desestruturar-se sob a violenta repressão dos governos do ciclo militar 

iniciado naquele mesmo ano. O exílio não impediria, entretanto, que o educador Paulo Freire 

continuasse a desenvolver no exterior sua proposta de alfabetização de adultos 

conscientizadora, utilizando palavras geradoras que, antes de serem analisadas do ponto de 

vista gráfico e fonético, serviam para sugerir a reflexão sobre o contexto existencial dos 

jovens e adultos analfabetos, sobre as causas de seus problemas e as vias para sua superação. 

O fechamento político e institucional que caracterizou a conjuntura brasileira nos anos 70 



  14 

 

também não impediu que sobrevivessem ou emergissem ações educativas voltadas à 

alfabetização. 

O Brasil precisa alfabetizar seus jovens e adultos porque a cada dia que se passa fica 

mais difícil ingressar ou permanecer no campo de trabalho, principalmente, acompanhar as 

novas bases tecnológicas do mundo globalizado. É preciso incentivá-los a freqüentar uma 

escola onde encontre na alfabetização o caminho natural e prazeroso para domínio da língua 

escrita. 

Basta analisar o grande número de analfabetos na atualidade brasileira para verificar a 

necessidade de resgatar a alfabetização de jovens e adultos como fundamental para o melhor 

desenvolvimento do país e como uma forma de mobilização social para que, no futuro, o país 

não permaneça em crise cultural.  

A educação de jovens e adultos é um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente 

transborda os limites da escolarização em sentido estrito. Primeiramente, porque abarca 

processos formativos diversos, onde podem ser incluídas iniciativas visando a qualificação 

profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e um sem número de 

questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. Além disso, mesmo quando 

se focalizam os processos de escolarização de jovens e adultos, o cânone da escola regular, 

com seus tempos e espaços rigidamente delimitados, imediatamente se apresenta como 

problemático. Trata-se, de fato, de um campo pedagógico fronteiriço, que bem poderia ser 

aproveitado como terreno fértil para a inovação prática e teórica. 

Quando se adotam concepções mais restritivas sobre o fenômeno educativo, 

entretanto, o lugar da educação de jovens e adultos pode ser entendido como marginal ou 

secundário, sem maior interesse do ponto de vista da formulação política e da reflexão 

pedagógica.  
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A partir de 1995 o governo federal implementou um conjunto de medidas legislativas, 

normativas e de controle cuja amplitude e impacto permitem caracterizá-las como uma 

reforma educacional. As diretrizes dessa reforma podem ser assim sintetizadas: 

a) ampliação da cobertura e melhoria da qualidade do ensino sem elevação do gasto 

público, mediante uma gestão orçamentária orientada por cálculos de custo-benefício; 

b) focalização do gasto público no ensino fundamental de crianças e adolescentes de 7 

aos 14 anos. 

c) desregulamentação do sistema de ensino e sua nova regulamentação, visando dotá-

lo de maior flexibilidade; 

d) desconcentração dos serviços e do financiamento da educação em direção aos 

governos subnacionais, concomitante à centralização de diretrizes curriculares e 

mecanismos de avaliação; 

e) privatização de alguns segmentos do ensino não prioritários na política educacional 

(como o ensino superior), operacionalizada por meio da contenção da oferta e de 

investimentos na qualidade do serviço público, o que abriu novos mercados à 

iniciativa privada; 

f) efetivação de programas governamentais em parceria com organizações não 

governamentais, fundações empresariais e movimentos sociais, atribuindo-se às 

instituições da sociedade civil mais funções de assessoramento técnico e provisão de 

serviços que espaços de participação nas definições e controle de políticas educativas. 

 

Apesar da demanda crescente de jovens e adultos por oportunidades educacionais em 

virtude das exigências de escolaridade para o acesso e a permanência no mercado de trabalho, 

o Governo Federal optou por priorizar a oferta de Ensino Fundamental às crianças e 

adolescentes. O expediente utilizado para focalizar os recursos públicos nesse grupo etário foi 

a restrição ao financiamento da educação para jovens e adultos por meio do Fundef (criado 
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em 1996 e implementado nacionalmente a partir de 1998). Recorrendo a prerrogativa de veto 

do Presidente da República, o Governo anulou um inciso da Lei 9424/96 aprovada pelo 

Congresso regulamentando o Fundo, e que permitia computar as matrículas no Ensino 

Fundamental presencial de jovens e adultos nos cálculos do FUNDEF. O veto desestimulou 

Estados e Municípios a investirem na educação de jovens e adultos. 

A educação escolar de jovens e adultos no Brasil compreende ações de alfabetização, 

cursos e exames supletivos nas etapas de ensino fundamental e médio, bem como processos 

de educação à distância realizados via rádio, televisão ou materiais impressos. Embora a 

Constituição assegure o ensino fundamental público e gratuito em qualquer idade, a oferta de 

serviços de escolarização de jovens e adultos é reduzida, situando-se em patamares muito 

inferiores à demanda potencial. 

      Ressaltamos que é essencial garantir o registro de todo o processo, afinal todo esse 

universo de informações vai constituir o perfil dos alunos, seus conhecimentos prévios, suas 

expectativas, tornando-se um dos materiais fundamentais para que a equipe de professores 

possa ir planejando sua ação. É muito importante que o professor esteja atento à utilização dos 

dados que demonstrem os interesses dos alunos, para desenvolver suas atividades de forma 

mais significativa.  

 

CONCLUSÃO 

Ao longo da década de Educação para Todos, não houve uma ampliação significativa 

das oportunidades educacionais para a população brasileira jovem e adulta e, 

conseqüentemente, o país não conseguirá atingir ao final do milênio a meta de redução dos 

índices de analfabetismo à metade daqueles vigentes em 1990. Os avanços obtidos no campo 

da alfabetização durante a década não resultaram dos esforços empreendidos na educação de 



  17 

 

jovens e adultos, e sim da combinação do perfil etário e da dinâmica demográfica à melhoria 

das condições de acesso das novas gerações ao ensino fundamental.  

O analfabetismo funcional apresenta-se como um fenômeno extenso, difundido em 

todas as faixas etárias (inclusive entre os jovens), uma vez que a escolaridade média da 

população e os níveis de aprendizagem alcançados situam-se abaixo dos mínimos socialmente 

necessários para que as pessoas mantenham e desenvolvam as competências características do 

alfabetismo.  

É necessário que o Brasil alfabetize seus jovens e adultos porque cada dia que passa, 

está mais difícil ingressar ou permanecer no campo de trabalho, principalmente, acompanhar 

as novas bases tecnológicas do mundo globalizado. É preciso incentivá-los a freqüentar uma 

escola onde eles encontrem na alfabetização o caminho natural e prazeroso para o domínio do 

conhecimento. 

Embora o marco legal vigente assegure o direito universal à educação fundamental em 

qualquer idade, as políticas públicas em curso tendem a deslocar a escolarização de jovens e 

adultos para o terreno dos programas assistenciais que visam atenuar os efeitos perversos da 

exclusão social. Nesse deslocamento, a responsabilidade pública pela oferta da educação 

básica à população jovem e adulta vem sendo progressivamente transferida do aparato 

governamental para a sociedade civil, especialmente por meio de estratégias de convênio com 

as mais variadas organizações sociais.  

A Educação de Jovens e Adultos enfrenta dificuldades em justificar sua relevância 

devido aos elevados índices de evasão e tímidos resultados, portanto, é fundamental perceber 

quem são esses alunos, para que os conteúdos trabalhados sejam elementos concretos na sua 

formação. 
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