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RESUMO
No Brasil, a educação é um direito que está sempre presente nos discursos governamentais e é
considerado como garantia do cidadão para a sua melhoria de condição de vida, mobilidade
social e acesso ao trabalho. No entanto, há uma discrepância entre o que se propõe no
discurso e o que se consolida na prática, principalmente quando se trata da modalidade EJA.
Este artigo busca compreender como a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) está
inserida nesse contexto de direito à educação. É um trabalho teórico no qual são apresentados
os conceitos fundamentais que permeiam a concepção de direito ao longo da história do Brasil
e do mundo e das conquistas por educação. São contextualizados os principais conceitos que
embasam a compreensão da conquista do direito e sua garantia dentro das políticas sociais.
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1 INTRODUÇÃO

O direito à educação no Brasil é garantido no texto legal. Mas também é marcado por
uma história seletiva e excludente e, muitas vezes, desvinculado da realidade e esquecido na
prática. Ao longo da história do Brasil, surgiram medidas de democratização do ensino e
movimentos em defesa do ensino público. Porém, pouco foi feito para torná-las efetivas. Por
um longo período, foi negado para parte da população o direito social básico da educação,
principalmente, à camada de jovens e adultos das classes mais humildes que ficaram à
margem do processo de escolarização. Em face desse conjunto de contradições entre prática e
discurso, para discutir o direito à educação no Brasil, torna-se necessário resgatar
primeiramente o conceito de direito.

2 O CONCEITO DE DIREITO

O próprio conceito de direito, no entendimento corrente, é complexo segundo Bobbio
(2004, p. 73), pois gera confusão com aquilo que seria necessidade. O que se considera
‘direito’ pode não se tratar de um direito presente no texto legal, mas apenas uma necessidade
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fortemente embasada que se apresenta como um direito. O mesmo autor busca uma
conceituação do termo ‘direito’,
‘Direito’ é uma figura deôntica e, portanto, é um termo da linguagem normativa, ou
seja, de uma linguagem na qual se fala de normas e sobre normas. A existência de
um sistema normativo, onde por ‘existência’ deve entender-se tanto o mero fato
exterior de um direito histórico ou vigente quanto o reconhecimento de um conjunto
de normas como guia da própria ação. A figura do direito tem como correlato a
figura da obrigação. Assim como não existe pai sem filho e vice-versa, também não
existe direito sem obrigação e vice-versa. (BOBBIO, 2004, p. 74).

Cury (2010) também conceitua o termo direito,
O termo direito deriva do verbo latino dirigere e significa dirigir, ordenar. (...). No
âmbito das sociedades, o direito é um conjunto de normas existentes dentro de uma
dada ordem jurídica. (...). Quando essa norma se transforma em lei, o direito
implica, ao mesmo tempo, o reconhecimento de uma prerrogativa e de um limite
cuja transgressão implica uma pena. O direito se viu enriquecido com outras
significações dentre as quais a de um acesso a uma proteção contra uma ameaça ou
de um usufruto de uma prerrogativa indispensável para um indivíduo ou uma
coletividade. (p. 567).

O conceito de direito está intimamente ligado à ideia de um sistema de normas e
relacionado a obrigações, garantias, justiça, de acesso igual e sem barreiras na sua efetivação.
No entanto, observa-se na história do direito a presença de uma construção permeada por
conquistas e dificuldades.
Para Bonavides (2009), a noção de um Estado de Direito surgiu da oposição entre a
liberdade individual e o absolutismo do governante na Idade Média. O primeiro Estado
jurídico como guardião das liberdades individuais tem sua experimentação histórica com a
Revolução Francesa. No entanto, a burguesia apoderou-se do controle político da sociedade,
mas não manteve a universalidade dos princípios por ela proclamados na revolução (p. 36).
Genevois (2005) comenta que
Na idade Média, a partir das famílias daqueles que lutaram contra as invasões dos
bárbaros (e com isso haviam se tornado proprietários de terras), nasce uma
aristocracia associada ao poder real que buscava fundamento no direito natural para
os seus privilégios. Aquele período tem uma importância significativa: é o momento
da revisão de valores, de confronto entre objetivos temporais e permanentes, que vão
cristalizar-se no final do período, quando já surge uma nova realidade histórica: a
burguesia. (p. 70-71).

No contexto mundial, Singer (2010) faz um apanhado dos documentos históricos que
marcaram a origem da luta por conquistas dos direitos, resgatando os momentos históricos
que foram o cerne da luta por melhores condições de vida. São eles: a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão (1789) inspirada na Declaração da Independência dos Estados
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Unidos, a Primeira Constituição da Revolução Francesa (1791), a Constituição Republicana
Francesa (1793), a criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT (1919) e a
Declaração da Filadélfia (1942) (SINGER, 2010, p. 210-249).
Após 1945, as condições políticas passaram a ser favoráveis à concessão de novos e
abrangentes direitos sociais, de acordo com o desenho esboçado no Plano Beveridge e
ratificado na Declaração da Filadélfia da OIT. A nação que liderou essa transformação foi o
Reino Unido. Teve como consequências o tempo de escolarização obrigatória estendido de
cinco para quinze anos, o ensino secundário reorganizado e um sistema de subsídios
familiares a partir do segundo filho.
Em 1946, foi criado o seguro contra acidentes e foi votado o projeto mais importante
de todos: o National Health Service (Serviço Nacional de Saúde). Ele garantia a todos a
assistência médica e hospitalar integral, financiada pelo Erário (SINGER, 2010, p. 251). No
Brasil, alguns direitos estavam garantidos no texto legal mesmo antes de 1945, como o salário
mínimo, o sistema de previdência social e o direito de organização social. Na prática, sua
efetivação era muito restrita. Em 1946 foi garantido na Constituição o direito de greve
(SINGER, 2010, p. 251-252).
Para Bobbio (2004), os direitos humanos são uma construção histórica que surgem
da evolução das necessidades da convivência em coletividade e “emergem gradualmente das
lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições de
vida que essas lutas produzem” (p. 51), sendo, portanto, suscetíveis à mudança e ampliação.
O seu desenvolvimento cobriu três etapas. Primeiro, com a declaração dos direitos e de
liberdade; depois com declaração dos direitos políticos, e, finalmente, dos direitos sociais (p.
51).
Sobre os direitos humanos, Genevois (2006) relata,
Os direitos humanos são fundamentais ao homem pelo fato de ele ser homem. Não
resultam de uma concessão da sociedade, política, mas constituem prerrogativas
inerentes à condição humana. Os direitos humanos não são estáticos, mas
acompanham o processo histórico. Este não é linear: conhece saltos e retrocessos.
Apenas no século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos
humanos definiram-se explicitamente e adquiriram o reconhecimento mundial. A
noção de direitos humanos, todavia é muito antiga, perdendo-se no tempo. Há
divergência quanto ao surgimento dos direitos humanos na história, mas muitos
autores situam-no na Grécia, quando eles foram aludidos em um texto de Sófocles,
no qual Antígona, em resposta ao rei que a interpela em nome de quem havia
sepultado contra suas ordens, o irmão que fora executado, proclama: ‘Agi em nome
de uma lei que é muito mais antiga do que o rei, uma lei que se perde na origem dos
tempos, que ninguém sabe quando foi promulgada’. Os profetas judeus vinculam o
exercício do poder a deveres fundados em princípios religiosos que inspiram uma
ética baseada na responsabilidade de todos os homens pelos seus atos. Buda,
Confúcio e Zoroastro pregam a supremacia do direito e da justiça, o ensino da
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fraternidade e da generosidade. Visam à plena realização da natureza humana e à
formação de uma sociedade pacífica e justa. (p. 69-70).

Entre a Revolução Francesa e a Revolução Soviética, ocorreram profundas mudanças
na organização dos indivíduos e das relações sociais, em muito motivadas pelo
desenvolvimento tecnológico e da ampliação dos conhecimentos. Essas mudanças criaram
condições para o surgimento de novas demandas de liberdades e poderes (BOBBIO, 2004, p.
33).
Segundo Bobbio (2004), a Declaração Universal dos Direitos do Homem pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948 representou a manifestação da
única prova de que um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e
reconhecido. Prova disso é o consenso geral sobre sua validade (p. 26). O autor ressalta que
os direitos presentes na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem. São os
direitos como se apresentavam para os redatores da Declaração após a Segunda Guerra
Mundial.
Bobbio (2004) relata que, quando passaram a ser considerados como direitos do
homem também os direitos sociais, a categoria passou a conter direitos entre si incompatíveis.
Direitos cuja proteção não tem como ser concebida sem que seja necessário restringir ou
suspender a proteção de outros direitos.
De acordo com Abramovich (2006), tanto os direitos civis quanto os direitos
políticos econômicos, sociais e culturais constituem um aparato de obrigações positivas e
negativas. “No que ser refere às obrigações negativas, trata-se das obrigações de se abster de
realizar certa atividade por parte do Estado” (ABRAMOVICH, 2006, p. 195). Para as
obrigações positivas, é necessário considerar algumas características que irão estabelecer em
quais medidas se pode exigir o seu cumprimento pelo Estado (ABRAMOVICH, 2006, p.
196).
Segundo Singer (2010), as sociedades capitalistas contemporâneas encontram-se
divididas em duas classes sociais: uma é proprietária possuidora de recursos econômicos
suficientes para garantir suas necessidades sem ter de exercer alguma atividade remunerada
para seu sustento. A outra é trabalhadora que subsiste com os ganhos do exercício de uma
atividade remunerada. Percebe-se que apenas os membros da classe trabalhadora demandam
os direitos sociais, pois eles só se aplicam para aqueles cuja situação torna imprescindível o
seu uso. São direitos condicionais. Eles são direcionados apenas àqueles que dependem de
direitos para ter acesso a uma renda social, condição essencial para garantia da sobrevivência
física e social do cidadão.
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Os direitos sociais são aqueles proporcionados pelo Estado que possibilitam
melhores condições de vida às pessoas e tendem à estabilização de situações sociais desiguais.
Dentro da concepção de direito social, está o direito à educação. Muitas das ações
implementadas nas políticas públicas para a educação brasileira procuraram relacionar a
educação aos direitos sociais visando a uma abordagem mais prática das mesmas.
Bobbio (2004) esclarece existir certa facilidade na declaração dos direitos sociais,
mas, ao executá-los, surgem reservas e oposições. É um problema político que busca protegêlos, pois “à medida que as pretensões aumentam, a satisfação delas torna-se cada vez mais
difícil (p. 80)”. Abramovich (2006) apresenta uma síntese sobre os direitos civis e políticos e
sua distinção dos direitos econômicos, sociais e culturais,
Em síntese, a estrutura dos direitos civis e políticos pode ser caracterizada como um
complexo de obrigações negativas e positivas do Estado: obrigação de abster-se de
atuar em certos âmbitos e de realizar uma série de funções, para garantir o gozo da
autonomia individual e impedir que seja prejudicada por outros cidadãos. [...]
(p.191).
[...], a existência concomitante de obrigações de não fazer: o direito à saúde
compreende a obrigação estatal de não prejudicar a saúde; o direito à educação
pressupõe a obrigação de não piorar a educação; o direito à preservação do
patrimônio cultural implica a obrigação de não destruir esse patrimônio. (p. 191).
É por essa razão que muitas das ações legais tendentes à aplicação judicial dos
direitos econômicos, sociais e culturais são direcionadas para a correção da
atividade estatal, quando esta deixa de cumprir obrigações de não fazer. (p. 191).

Paiva (2007) complementa,
Como direito humano, busca-se legitimar para a educação a ontologia do ser social,
entendendo-se que, mais do que uma construção da história, ela significa um
atributo da própria humanidade dos sujeitos, sem o qual homens e mulheres não se
humanizam completamente. É por meio dos direitos humanos que o valor da
liberdade passa a ser posto no horizonte como fundamento essencial da vida, cuja
realização exige regras e formas de convivência capazes de garantir a igualdade para
todos os sujeitos. O modo possível de operar com essa igualdade tem sido defendido
pela democracia como valor universal. (s.p.).

Paiva (2007) faz uma importante contribuição para se entender a complexidade e a
importância da educação ao ser tomada como um direito humano,
Ao tempo em que no mundo a educação vem sendo tomada como um direito
humano. [Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948],
mais do que, apenas, direito social, a conquista no aspecto jurídico, entre nós,
contínua não garantindo na prática, esse direito. A letra da lei não consegue alterar o
jogo das relações políticas e dos programas governamentais que vêm excluindo,
pelas ações que realizam, uma dupla vez os brasileiros já excluídos na infância,
negando-lhes o atendimento, o reconhecimento de serem cidadãos de direito, a
‘chance’ renovada do saber sistematizado da cultura escrita que organiza a vida
social nas sociedades grafocêntricas. (s.p.).
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Silveira (2010, p. 17-19) relata que os direitos educacionais receberam proteção
jurídica diferenciada dentro do sistema jurídico brasileiro ao considerar o ensino obrigatório
como direito público subjetivo.
A conscientização dos direitos e da sua capacidade para transformar uma dada
realidade não se efetiva magicamente. Isso depende de um processo trabalhoso que atenda às
reais necessidades do processo educativo, implementando ações que geram consequências
para o processo educativo. Surge daí a responsabilidade dos implementadores da política em
atentar para o problema da descontinuidade de seus projetos e programas para evitar o
desgaste em ações descontextualizadas da realidade (LEITE, 2013).

3 O DIREITO À EDUCAÇÃO

Para Cury (2008), o conceito de educação básica na LDB nº 9.394/1996 ampliou o
espectro da cidadania no Brasil como direito do cidadão e dever do Estado. Esse processo
iniciou-se na Constituição Federal de 1988. Os direitos educacionais foram declarados
deveres do Estado para com a Educação Infantil e a progressiva extensão da obrigatoriedade
do Ensino Médio (p. 15). Porém, mesmo declarando um direito, esse processo é lento e
dividido em etapas. Sua efetividade fica, muitas vezes, comprometida no tempo e gera um
sentimento de insatisfação e desesperança (LEITE, 2013).
Observando sua realidade, as nações precisam individualmente definir o seu próprio
conceito de educação para traçar suas diretrizes. Sobre o direito à educação, Cury (2010)
descreve,
O direito à educação como um direito expresso e declarado em lei é recente e
remonta ao final do século XIX e início do século XX. A França consolida sua
legislação escolar básica no final do século XIX. A Alemanha, da República de
Weimar, vai declarar solenemente a educação como direito em sua constituição. Ele
é um produto dos processos sociais levados adiante pelos segmentos de
trabalhadores que viram nele um meio de participação na vida econômica, social e
política. Seja por razões políticas, seja por razões ligadas ao indivíduo, a educação
era vista como um canal de acesso aos bens sociais e à luta política e como tal um
caminho também de emancipação do indivíduo frente à ignorância. Mas também
setores liberais e democráticos não se ausentaram de propor esse direito como
caminho de mobilidade social e de integração na ordem social (p. 569).

Oliveira (2007) relembra que a educação é um dos requisitos para que os indivíduos
tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, sendo condição
necessária para o usufruto de outros direitos. O direito à educação é reconhecido como um
direito fundamental do homem e presente nas legislações da maioria dos países do mundo.
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Como direito, a educação não se limita a uma determinada parcela da sociedade: pertence a
todos em todas as idades e etapas do ensino. A educação deve ser contínua, permanente e
possível de acordo com a realidade do seu público (p. 15).
É importante ressaltar que a educação não pode ser desvinculada dos direitos sociais
e dos direitos humanos. Gadotti (2009) complementa “ao estabelecermos como prioridades de
atendimento do direito à educação os grupos vulneráveis deverão incluir aí as pessoas
analfabetas e também as privadas de liberdade” (p. 19).
O Estado deve garantir o direito à educação, estabelecendo propostas para todos, em
especial aos grupos mais vulneráveis. Esse direito consiste na compulsoriedade e também na
gratuidade, podendo variar sua implementação dependendo do sistema legal existente em
cada país. A gratuidade é a contrapartida da obrigatoriedade imposta ao cidadão. Em geral,
esse direito é declarado em função do número de anos ou aos níveis de escolaridade.
(OLIVEIRA, 2007, p. 15-16).
O conceito de educação foi definido pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB
nº 9.394/1996: “educação é o processo formativo que visa ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do
trabalho.” (MENEZES; SANTOS, 2002).
Sobre a dívida do Estado para com o cidadão a respeito da educação, Cury (2010)
comenta,
O Brasil é ainda um país endividado com sua população. Nossa cidadania
educacional está longe de ser um exemplo. Convivemos com milhões de crianças
fora da escola ou presentes na escola mas fora da idade apropriada (p.569).
Avançamos muito nesse campo, mas enquanto houver uma criança sem escola ou
fora da idade adequada, o direito de todos e o dever do Estado não terão se
consubstanciado. (...) (p.569).
Essa situação tem uma história passada de desleixo e abandono, cujas consequências
são extremamente visíveis e sempre catalogadas nos indicadores estatísticos dos
órgãos do governo ou de organizações internacionais. (...). Mas não faltaram
esforços, propostas, projetos e lutas tendentes a realizar a cidadania educacional em
nosso país. Um dos campos de luta foi o terreno de elaboração de leis (p. 569).

Cury (2010) explica as particularidades da legislação brasileira no tocante ao acesso à
escola,
A legislação brasileira, ao tornar o ensino fundamental obrigatório para todos,
jamais determinou que, forçosamente, ela se desse em instituições escolares até
1988. Se a instituição escolar é obrigatória em nível nacional para o ensino
fundamental desde 1934, a escola não o foi até 1988. Com a Constituição de 1988 e,
mais claramente, após a LBD, de 1996, a educação escolar no lar não mais foi
permitida, como vigia até então. Veja-se o caso do artigo 24, II, c, das atuais
diretrizes e bases da educação nacional, Lei 9.394/96, que incluiu como uma das
regras comuns da educação básica a possibilidade de inscrição na série ou etapa
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adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino,
independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola,
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato (p. 571-572).

No âmbito nacional e internacional, uma série de dispositivos garantiu a
concretização de políticas públicas voltadas para a garantia da escolarização para a população
jovem e adulta da modalidade EJA. A Tabela 1 lista esses instrumentos legais.
Tabela 1: Dispositivos Legais de Âmbito Nacional e Internacional para Alfabetização.
A convenção contra discriminações na esfera do ensino define o conceito de discriminação
e enfatiza ser uma atitude discriminatória “a exclusão de uma pessoa ou um grupo de
pessoas a determinado grau ou tipo de ensino em função da idade” (art. 1º, §1º, “a” e “b”).
Além disso, a convenção estabelece compromissos aos Estados signatários de eliminar
disposições legislativas e administrativas que sejam discriminatórias na esfera do ensino
(art. 3º, §1º, “a”), bem como a promoção e intensificação da educação de jovens e adultos
que não o receberam em sua totalidade (art. 4º, §1º, “c”). E dispõe, no artigo 5º, que a
educação “deve atender ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e reforçar o
respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais”. A convenção contra
discriminações na esfera de ensino é um compromisso entre os Estados partes para que o
acesso à educação não seja um privilégio de poucos, mas torne-se de fato um direito
universal. No Brasil, há ainda muita discriminação na modalidade de ensino de jovens e
adultos (AÇÃO EDUCATIVA, 2006a).
O artigo 13, inciso I, “d” do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
1966
Pacto
Culturais da Assembleia Geral da ONU (PIDESC), de 16/12/66, estabelece o dever do
Internacional sobre Estado em “fomentar e intensificar na medida do possível, a educação de base para aquelas
Direitos
pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo da
Econômicos,
educação primária”. Ao contrário da Declaração Universal de 1948, que proclama a
Sociais e Culturais instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, sem fazer distinção
de idade, o PIDESC aborda diferenciadamente o direito à educação de jovens e adultos do
direito dos educandos em idade própria, garantindo a estes que “a educação primária
deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos”(art. 13, inc. 2, “a”) e à EJA, a
implementação será feita “na medida do possível”, o que deixa margens para um
tratamento discriminatório da EJA nos ordenamentos jurídicos internos de cada país
(AÇÃO EDUCATIVA, 2006a).
No contexto da Declaração de Hamburgo a educação de adultos é afirmada como um
1970
Declaração de
direito humano fundamental e um direito chave para o século XXI, sendo tanto uma
Hamburgo sobre
“consequência do exercício da cidadania como condição para a plena participação na
educação de
sociedade”. Assumiu-se o compromisso de “oferecer a homens e mulheres as
adultos
oportunidades de educação continuada ao longo de suas vidas” (...) e construir “amplas
alianças para mobilizar e compartilhar recursos, de forma a fazer da educação de adultos
um prazer, uma ferramenta, um direito e uma responsabilidade compartilhada”. No âmbito
desta Declaração foi adotada a Agenda para o Futuro, que estabeleceu metas específicas
para que os objetivos proclamados na Declaração (melhoria das condições e qualidade da
educação de adultos; garantir a alfabetização e a educação básica; promover o
fortalecimento das mulheres através da educação de jovens e adultos; entre outros) fossem
atingidos. Estes documentos internacionais reconhecem e reafirmam o direito à educação
de jovens e adultos como um direito humano fundamental (AÇÃO EDUCATIVA, 2006a).
As Consequências No Brasil, depois de referendadas pelo Congresso Nacional (art. 49, inciso I) através de
um Decreto-lei do Senado Federal e ratificadas pelo Presidente da República (art. 84,
para o Brasil
inciso VIII) estas declarações internacionais são incorporadas em nossa legislação, com
status de lei, devendo ser implementadas por nossos representantes do governo. Ocorrendo
a não observância de um compromisso assumido internacionalmente, ratificado e
referendado internamente, o Poder Público responsável pode ser acionado juridicamente
para que efetive a sua implementação. Desta forma, estes documentos internacionais são
importantes instrumentos para a exigibilidade e efetividade do direito à educação de jovens
e adultos. (AÇÃO EDUCATIVA, 2006a).
Fonte: Adaptada de AÇÃO EDUCATIVA, 2006a.
1960
Convenção
relativa à luta
contra as
discriminações na
esfera do ensino
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A tabela 2 apresenta as normas nacionais que visam à garantia do direito à educação
no Brasil, resgatando os eventos e compromissos internacionais assumidos pelo país e sua
presença na legislação nacional.

Tabela 2: Normas Nacionais de Garantia do Direito à Educação.
Constituição de 1988 garante o direito à educação de forma universal, como um direito
de todos, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” e imputa como dever do Estado fornecê-lo
tanto a crianças como àqueles que não tiveram acesso ao ensino em idade própria,
conforme previsto no Capítulo III, Seção I – Da Educação, no artigo 208. No inciso I do
artigo 208, garantiu-se expressamente o dever do poder público de prestar ensino
fundamental “inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria”. (AÇÃO EDUCATIVA, 2006b).
Com uma linguagem mais detalhada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
1996
Lei de Diretrizes e
(Lei Federal 9394/96) regulamentou os dispositivos constitucionais referentes à
Bases da Educação
educação, com uma peculiar diferença: o ensino fundamental para jovens e adultos foi
aqui garantido como um direito público subjetivo. (AÇÃO EDUCATIVA, 2006b).
Estes instrumentos fixaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
2000
Parecer 11/2000
Jovens e Adultos, regulamentando alguns aspectos da LDB. A Resolução delimitou a
idade mínima para ingresso na educação de jovens e adultos aos 15 anos para a etapa
Fundamental do ensino, e 17 anos para o Ensino Médio. (AÇÃO EDUCATIVA, 2006b).
A Lei 10.172/2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), definiu 26
2001
Plano Nacional de
metas prioritárias para o decênio 2001-2011, entre elas: alfabetizar em cinco anos dois
Educação
terços da população analfabeta, de forma a superar o analfabetismo em uma década;
assegurar, em cinco anos, a oferta do primeiro segmento do Ensino Fundamental para
50% da população com mais de 15 anos que não tenha atingido este nível de
escolaridade; atender no segundo segmento do Ensino Fundamental toda a população
com mais de 15 anos que tenha concluído a etapa precedente; dobrar em cinco anos, e
quadruplicar em dez anos, o atendimento de jovens e adultos no Ensino Médio. (AÇÃO
EDUCATIVA, 2006b).
O novo Plano Nacional de Educação (Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014) tem
2014
Novo Plano
vigência de 10 (dez) anos. Estabelece metas que vão desde a educação infantil até o
Nacional de
ensino superior, passando pela gestão e financiamento e pela formação dos profissionais
Educação
da educação. O objetivo do PNE é ampliar a escolaridade da população, o combate ao
analfabetismo e reduzir em 50% o analfabetismo funcional para maiores de 15 anos.
Fonte: Adaptada de AÇÃO EDUCATIVA, 2006b.
1988
Constituição Federal
de 1988

A Constituição de 1988 trouxe para a discussão a necessidade de políticas públicas
voltadas para o problema da exclusão social. As políticas públicas voltadas para a
universalização do ensino fundamental acabam por não garantir plenamente a permanência e
a continuidade e a terminalidade dos estudos. Como consequência, aconteceu um
“rejuvenescimento” do público da EJA nas últimas décadas.
Com as repetências, o fracasso em suas aprendizagens e o aumento da idade, muitos
jovens foram direcionados para a modalidade EJA. Eles enxergam nela uma possibilidade de
recuperar o “tempo perdido” (LEITE, 2013). Paiva (2007) explica o que vem ocorrendo a
partir da chamada universalização do atendimento,
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Marcadamente quando as políticas públicas voltam-se para o que tem sido chamado
de universalização do atendimento e a escola básica deixa de ser elitizada, passando
a atender, preferencialmente, as classes populares, não é o acesso suficiente para dar
conta do saber ler e escrever, porque os fundamentos das práticas pedagógicas
permanecem reproduzindo modelos culturais de classes sociais diversas das dos
alunos, produzindo o fracasso escolar e a chamada ‘evasão’, o que, ainda hoje, faz
sair, mesmo os que chegam ao final, sem dominar a leitura e a escrita. Este fato tem
representado um aumento substantivo de jovens na EJA, todos com escolaridade
descontínua, não - concluintes com êxito do ensino fundamental, obrigados a
abandonar o percurso, ou pelas reiteradas repetências, indicadoras do próprio
‘fracasso’, ou pelas exigências de compor renda familiar, insuficiente para a
sobrevivência, face ao desemprego crescente, à informalidade das relações de
trabalho, ao decréscimo do número de postos. Essa presença marcante de jovens na
EJA, principalmente nas áreas metropolitanas, vem desafiando os educadores do
ponto de vista das metodologias e das intervenções pedagógicas, obrigando-os a
refletir sobre os sentidos das juventudes e de seus direitos – que permeiam as classes
de jovens e adultos (sp.).

Arroyo (2001) considera que a educação de jovens e adultos tem uma história mais
tensa do que a da educação básica. “Nela se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais
do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo, quando os jovens e adultos são
trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos, excluídos” (p. 221). Não se pode
deixar de lado o legado acumulado pela EJA nas experiências da educação popular. A história
evidencia que as experiências consideradas radicais de educação de jovens e adultos não
aconteceram à margem dos sistemas de ensino.
Na verdade, foi a concepção de jovem e de adulto popular, de seus processos
educativos, culturais e formadores que não se encaixavam nas clássicas modalidades de
ensino e, por último, a aproximação da educação de jovens e adultos ao campo dos direitos
(ARROYO, 2001, p. 228).
Paiva (2007) comenta sobre a presença do direito à educação para jovens e adultos
na Constituição Federal de 1988 e faz referência ao fato de que, embora jovens e adultos
tenham o direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito assegurado sua oferta para
todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria (CF 1988 Art. 208 e EC 14/1996), não
existe a obrigatoriedade do cumprimento do ensino fundamental como para as crianças em
idade escolar. Subentende-se que não há como exigi-la do público da EJA. Apesar de não se
exigir o seu cumprimento, isso não desobriga o Estado da sua oferta gratuita.
A interpretação da Emenda Constitucional 14/1996 ocasionou um debate acirrado
sobre o tema da obrigatoriedade na oferta do ensino fundamental para o público da EJA,
(...) pode significar que a oferta fica comprometida como dever do Estado (...).
Assim sendo, não se trataria de desobrigar o Estado da oferta do ensino fundamental
a quem quer que seja, mas de deixar os sujeitos jovens e adultos livres para decidir
por ela. Ou seja, se deixa ao livre arbítrio, no caso de jovens e adultos não

Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.1, jan./jun. 2014

escolarizados na chamada ‘idade própria’. (...) o direito de escolha para decidir pela
assunção da oferta. (PAIVA, 2007, s.p.).

Paiva (2007) apresenta uma justificativa para a falta de oferta de educação para
jovens e adultos,
Analisando-se o texto da Emenda Constitucional 14, (...) percebe-se que, por ser
dever do Estado a oferta, prescinde-se de demanda para que os sistemas sejam
organizados independentemente de haver ou não procura. Acrescente-se que, ao
imperar a lógica governamental, a demanda pouco existiria (como efetivamente
aconteceu), porque historicamente a procura pela educação de jovens e adultos,
especialmente no nível da alfabetização, nunca foi expressiva, pelos estigmas que
carregam os sujeitos quanto ao que significa ser analfabeto, o que frequentemente
impede que eles se assumam em tal condição. O estigma, que vitima duas vezes o
analfabeto, porque além da vergonha ainda o coloca como culpado pelo seu nãosaber traz arraigada a não – consciência do direito, e quando a chance reaparece, é
percebida como prêmio, como bênção. Para a lógica do poder que rejeita e nega o
direito a esses jovens e adultos, é confortável que assim seja, porque a demanda
permanece contida pela opressão do próprio estigma, sem que haja cobrança dos
beneficiários do direito quanto a políticas públicas que traduzam esse direito em
oferta (s.p.).

Mesmo quando jovens e adultos retornam à escola, eles vão em busca da educação
por acreditarem no discurso das novas possibilidades para voltar a estudar e na escola de
todos e para todos. Ao retornar, esses alunos, muitas vezes, descobrem, na prática, que a
escola que deixaram no passado, com todas as suas mazelas e seus problemas ainda se
encontra do mesmo jeito. As mesmas práticas e falhas, ainda sendo uma escola educadora de
poucos, seletiva e que não está preparada para dar uma segunda chance aos alunos que foram
excluídos dela (LEITE, 2013).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conquista dos direitos sociais tem uma longa história de derrotas e conquistas. Em
princípio, bastaria ao Estado proporcionar uma forma de trabalho e as pessoas posicionadas
na miséria, apenas pelo seu próprio esforço, conseguiriam sair dessa condição. Se o homem
continuasse na vida miserável, seria por sua culpa. O trabalho era como forma de ascensão,
mas não era destacada a sua limitada (ou ausente) oferta de preparação para o mesmo.
Com o passar do tempo e através das lutas e transformações sociais, econômicas e
tecnológicas, surgiu a necessidade dos Estados de proporcionar direitos que permitissem à
população oportunidades de qualificação e de acesso à educação.
Estas transformações ocorreram em escala mundial, especialmente após a Segunda
Guerra Mundial. Em particular, no Brasil, várias iniciativas foram tomadas no âmbito da
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educação, sendo algumas voltadas para a Educação de Adultos. Mas foi a partir da
Constituição Federal de 1988 que se destacou a discussão da necessidade de políticas públicas
voltadas para garantir a jovens e adultos o direito à educação.
A LDB nº 9.394/1996 postula que a EJA passa a ser uma modalidade da educação
básica. O público da EJA é caracterizado por jovens, adultos e idosos que, por motivos
variados, não tiveram acesso à escola ou não puderam nela permanecer. O conceito de
educação presente na modalidade EJA deve ser compreendido dentro da perspectiva de uma
educação voltada para atender aos anseios de jovens e adultos.
Obrigar o público da EJA a retornar e frequentar a escola não seria o melhor
caminho, mas deixar para que esse decida por livre e espontânea vontade, considerando a
realidade da modalidade e o público que compõe a EJA também não é. Uma parcela
considerável desse público retorna à escola pelo desejo de cumprir o processo de
escolarização. Seja pela necessidade que sente de finalizar o que não foi cumprido no tempo
correto, seja pela demanda do mercado de trabalho, seja por inúmeros outros motivos,
percebe-se que não é claro para este cidadão que ele retorna como um resgate de um direito
que lhe foi negado.
Essa condição ocorre devido ao preconceito arraigado da própria culpa no fracasso.
Para o público da EJA a “culpa” por não ter concluído os estudos é unicamente sua e mesmo
que tenha justificativas para o abandono, para a evasão, para a repetência e para a falta, ainda
assim se sentem culpados (e envergonhados) e não se veem como portadores de um direito
que lhes foi negado e que pode ser reivindicado.
Do lado dos implementadores das políticas públicas para a modalidade EJA,
encontra-se, muitas vezes, o desconhecimento da demanda de EJA e a falta de planejamento
para sua oferta por parte dos órgãos públicos. Assim, a escola não oferta porque não tem
demanda e o aluno não se matricula porque desconhece o direito a vaga. Com isso, perpetuase convenientemente um preconceito e nada se altera. Fica-se no discurso e não ocorrem
avanços na garantia do direito à educação para o público que compõe a modalidade EJA.
Encontram-se nessa escola os professores despreparados para trabalhar com a
modalidade EJA e a falta de condições de trabalho. A EJA ficou como uma inquilina da
escola básica. Além da falta de um trabalho direcionado para a modalidade, da falta de apoio
pedagógico, de suporte para a realização dos trabalhos e inúmeros problemas.
A modalidade EJA é formada por um público complexo, diferente, com inúmeras
necessidades de aprendizagem. Na EJA, estão os analfabetos, os analfabetos funcionais, os
jovens que se encontram em situação de distorção idade-série, os jovens e adultos que buscam
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a escolarização. A EJA demanda políticas públicas condizentes com sua realidade que
possibilite não só o retorno à escola, como a sua permanência e a sua continuidade e tudo isso
permeado por uma aprendizagem real, satisfatória.
Os sujeitos da EJA precisam de uma escola que parta das suas características, que
respeite o seu tempo de aprendizagem e que lhe dê condições de seguir adiante sempre. Uma
educação continuada com possibilidade para a vida toda. Só assim poderá realmente se
efetivar o compromisso e o dever do Estado.
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