
  APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, Escrita e Literatura: história, políticas e ensino 

– GEPLEL – congrega pesquisadores(as), alunos(as) e funcionários(as) públicos(as) 
interessados(as) em investigar os processos de aquisição e as práticas de leitura e escrita, bem 
como os usos da literatura na educação de crianças, jovens e adultos em espaços escolares e 
não-escolares, sob o referencial histórico-crítico. O GEPLEL foi instituído no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, RS, em 2006 e atualmente 
está sediado na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de 
Uberlândia – FACIP/UFU.  
 

Nosso endereço no Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil traz maiores informações sobre 
as linhas de pesquisa e atividades do Grupo: 
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0015708X7EO09H  
 

Visite também nosso site e colabore conosco: 
http://groups.google.com.br/group/geplel  
 
Encontros para estudos: 

Quinzenais – às quintas-feiras, das 15h30’ às 17h30’ 
e-mail: geplel@gmail.com  
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Técnico Especializado: 
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CONGRESSOS & EVENTOS 

 VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação 
Local: São Luiz 
Data do Evento: 22-25 ago. 
Inscrições de Trabalhos: até 22 fevereiro 

Site: http://www.clbhe.ufma.br/ 
  
ANPEd Centro-Oeste 
Local: Uberlândia - UFU (Santa Mônica) 

Data do Evento: 05-08 jul. 
Inscrições de trabalho: até 25 fevereiro 
Site: http://www.anpedco10anos.ufu.br/ocs2/index.php/index/index  
  

REUNIÃO ANUAL DA ANPEd 
Local: Caxambu, MG 
Data do Evento: 17-20 out. 
Inscrições trabalho: até 31 março 

Site: www.anped.org.br  
  
 XVII Encontro Regional da ANPUH-MG 
Local: Uberlândia - UFU (Santa Mônica) 

Data do Evento: 18 a 23 julho 2010  
Inscrições de Trabalhos: 04-31 março 
Site: http://www.anpuhmg.com.br/ 
  

XV ENDIPE : Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 
Local: Belo Horizonte 
Data do Evento: 20 -23 abril 
Inscrições no Evento: até 23 abril 

Site: http://www.fae.ufmg.br/endipe/ 
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PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

Dra. Karina Klinke  
(FACIP-UFU) 

 
As atuais políticas para a EJA no Brasil estão baseadas no incentivo ao 

desenvolvimento de projetos governamentais e institucionais, com objetivo de 

minimizar os efeitos decorrentes do processo de exclusão que os grupos populares 
sofreram durante toda a história da educação brasileira, conforme previsto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 
2000). Baseada neste objetivo, as Diretrizes apontam três funções educacionais para 

a EJA: a) função reparadora, no sentido de oportunizar a escolarização das pessoas 
que não concluíram o ensino fundamental até os 15 anos de idade ou o ensino médio 
até os 18 anos; b) função eqüalizadora, visando oportunizar novas inserções no 
mundo do trabalho, na vida social e na abertura de canais de participação; c) função 

qualificadora, com apelo à formação permanente, voltada para a solidariedade, a 
igualdade e a diversidade. 

A função reparadora da EJA busca atender, então, um déficit do processo 
de escolarização para com os grupos sociais que não tiveram possibilidade de 

freqüentar a escola básica na faixa etária obrigatória (06-17 anos). Para atender a 
este público os cursos da modalidade EJA são oferecidos em horários que os jovens 
e adultos possam freqüentar, sem prejuízo de seus horários de trabalho; devem ser 
aproveitados todos os conhecimentos dos alunos a fim de que os estudos contribuam 

para a aceleração da escolarização; possibilitar de educação permanente dos jovens 
e adultos.   

Analisando as pesquisas sobre a realidade atual da EJA, todavia, concluí-se 
que, de suas três funções sociais – reparadora, eqüalizadora e qualificadora –, 

somente a primeira apresenta resultados efetivamente satisfatórios, havendo um 
aumento significativo de matrículas de jovens e adultos na Educação Básica. No 
Brasil o número de matrículas na EJA estadual e municipal subiu de 34.111 (2008) 
para 3.917.785 (2009); no Estado de Minas Gerais subiu de 2.211 (2008) para 

256.614 (2009); no Município de Ituiutaba subiu de 4 (2008) para 1.583 (2009).  
O portal de notícias G1 da Rede Globo anunciou no dia 07/02/2007 que os 

“cursos presenciais para educação de jovens e adultos apresentaram crescimento de 
5,2% nas matrículas gerais, com significativo aumento em Minas Gerais (36,8%), 

Paraná (81,2%), Santa Catarina (100,3%), Mato Grosso (47,2%) e Distrito Federal 
(101,4%).” 

O programa Fazendo Escola, coordenado pelo Departamento de 
Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), praticamente dobrou o 
atendimento nos municípios que desenvolvem a modalidade de 
educação de jovens e adultos. Em 2004, foram atendidos pelo 
programa pouco mais de dois mil municípios e 1,8 milhão de alunos do 

ensino fundamental para jovens e adultos. Em 2005, o número de 
municípios ultrapassa os quatro mil e o número de alunos atendidos é 
superior a três milhões. (ÚLTIMO SEGUNDO, 02/03/2007) 

O aumento de matrículas na EJA, entretanto, não significa necessariamente 

que os adultos sem escolarização estão procurando se escolarizar. Mas, grande parte 
dos alunos matriculados na EJA são jovens repetentes da educação básica, com 
idade superior a 15 anos (para o ensino fundamental) e 18 anos (para o ensino 
médio), que estão migrando para esta modalidade de ensino a fim concluírem sua 

escolarização. Estas informações estão presentes em depoimentos de pesquisa1 e na 
mídia, como apresentado pelo portal de notícias G1 em 08/02/2007, segundo o qual a 
explicação oficial do MEC para a queda do número de matrículas na Educação 
Básica é a de que: 

[...] menos alunos estão repetindo de ano, o que significa mais deles 
terminando a 8ª série na idade correta e não ficando para trás. Mas, 
com o crescimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
aparentemente alunos do fundamental que repetiram de ano não estão 

terminando a escola mais rápido, mas mudando para o EJA (antigo 
supletivo) na intenção de concluir logo sua educação. (G1, 08/02/2007) 

Estas informações nos levam às seguintes observações e questionamentos: 
o fracasso na educação básica provoca o aumento de matrículas na EJA, logo a 

perspectiva dos alunos é que esta modalidade de ensino lhes ofereça o que não 
conquistaram devido à repetência, ou seja, certificação de conclusão da Educação 
Básica. Mas esta certificação corresponde ao atendimento às necessidades 
educacionais dos educandos? Não encontramos dados sobre a qualidade do ensino 

oferecida para esta modalidade. O que nos leva a crer que as funções equalizadora e 
qualificadora da modalidade EJA ainda é questionável.   

Outros artigos divulgados na mídia nos apontam que até mesmo a função 
reparadora está comprometida, sabendo-se que um dos motivos do abandono a esta 

modalidade de ensino é a falta de incentivo à participação das comunidades nos 
projetos educacionais:  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE 
tabulados pela Folha mostram que o percentual de analfabetos que 

freqüentam escola ou curso de alfabetização variou de um percentual 
de apenas 1,0% em 1981 a uma proporção igualmente ínfima de 3,2% 
em 2005. O Brasil tem, segundo os dados do IBGE, 14,6 milhões de 
pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler nem escrever, o que 

dá 11% da população adulta.  

Um dos motivos que explicam a dificuldade de trazer essa população 
para a sala de aula é o fato de mais de um terço dela (38% do total) ter 

mais de 60 anos. Esse grupo, segundo o MEC, é o que menos procura 
os cursos de alfabetização. (GERAL-BRASIL, 5/2/2007, 17h43) 

A opinião dos professores do sistema público de ensino sobre a EJA é 
unânime: o número de alunos que procuram a modalidade é boa (aproximadamente 

30 alunos por turma), mas eles vão desanimando, começam a faltar e depois 
abandonam. Segundo estes mesmos professores, os motivos são bastante variados: 
dificuldade de locomoção à escola; falta de merenda escolar e de material didático 
suficiente para atender todo o público; constante troca de professores devido às 

alterações na carga horária dos mesmos; desinteresse de alguns professores em 
trabalhar de forma colaborativa com os colegas para melhor atender às necessidades 
do público adulto; falta de capacitação em serviço que promova a reflexão e trate de 
propostas consistentes para a melhoria nas práticas educacionais etc.  

Sabemos que para haver uma melhora significativa nos aspectos apontados 
pelos educadores é necessário comprometimento de todos os envolvidos com o 
processo educacional: alunos, professores, equipe diretiva, sistemas de ensino, 
políticas públicas. Sabemos também que a efetivação de uma gestão democrática 

ajudaria muito a proporcionar melhorias consistentes para esta modalidade de ensino, 
mas este modelo de gestão não acontece em todas as instâncias dos sistemas 
educacionais.  

A educação brasileira está em processo de mudança do paradigma de 

administração escolar baseada na hierarquia, na qual os que ocupam cargos mais 
altos mantêm o poder de decisão, para a gestão democrática, onde todos participam 
das tomadas de decisão e assumem suas responsabilidades na ação educativa. 
Enquanto processo, estamos a caminho, mas é necessário que este caminhar seja 

analisado, de modo que os resultados sejam reconhecidos, investigados e as 
propostas sejam re-dimensionadas constantemente. É para atender a este objetivo 
que o GEPLEL se propõe desenvolver pesquisas sobre as políticas educacionais para 
a educação de jovens e adultos.  

Analisando resultados de pesquisas já desenvolvidas sobre a Educação 
Jovens e Adultos no Brasil se observa que, ao contrário do objetivo proposto para 
esta modalidade de ensino – “minimizar os efeitos decorrentes do processo de 
exclusão que os grupos populares sofreram durante toda a história da educação 

brasileira” (BRASIL, 2000) – as práticas escolares não têm gerado efeitos satisfatórios 
no que diz respeito à inclusão social dos sujeitos sem escolarização.  Inclusive muitos 
alunos que passam pela escolarização na modalidade EJA permanecem analfabetos 
funcionais, ou seja, decodificam a língua portuguesa, mas sentem dificuldade em 

compreender e interpretar a leitura, em comunicar-se por escrito e em usar a norma 
padrão da língua em comunicações verbais e escritas. Conseqüentemente esses 
sujeitos se sentem excluídos das ações sociais que envolvem a desenvoltura oral, a 
leitura fluente e a expressão escrita.  

O Sistema de Avaliação de Competências, pesquisa do Sesi e da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no 
Brasil, divulgou em dezembro de 2006 que, dos 300 mil alunos do atendidos pelo 
Serviço Social da Indústria (Sesi) em 2005, apresentam habilidade de identificar e 

nomear as letras, distinguir letras maiúsculas e minúsculas e diferenciar os diferentes 
tipos de letras (manuscrita ou impressa). Entretanto, poucos têm capacidade de 
selecionar informações em manchetes, jornais e revistas e compreender ou 
interpretar textos não-literários.O mesmo se dá com outros saberes escolares, tanto 

no campo das ciências exatas como nas humanas. Por isso nos propomos a 
investigar de maneira coletiva e multidisciplinar os fatores que colaboram para este 
resultado desastroso. 

São estes resultados que estimulam este Grupo a pesquisar aspectos da 

cultura educacional que interferem nos processos de aprendizagem das pessoas 
jovens e adultas, bem como os materiais de apoio didático que são produzidos e 
utilizados por esse público, e as práticas educacionais que têm sido desenvolvidas, 
com objetivo de elaborarmos propostas mais condizentes com as necessidades do 

público jovem e adulto.   
Sabe-se, também, que não é somente no espaço escolar que jovens e 

adultos são educados. Ao contrário, desde o movimento desencadeado pelos 
trabalhos de Paulo Freire na década de 1960 somos informados de que os sucessos 

em EJA são mais freqüentes em espaços não escolares: organizações não 
governamentais, projetos acadêmicos, iniciativas assistenciais, presídios, hospitais 
etc. Por isso nossa proposta de pesquisa não se restringe aos espaços escolares, 
mas à interferência de outras culturas educacionais, de materiais não didáticos 

empregados com sucesso na educação de jovens e adultos e de práticas extra-
escolares desenvolvidas por pessoas com diferentes formações, inclusive leigos. 
Com esta proposta de pesquisa, questionamos: o que gera os sucessos e os 
insucessos na educação de jovens e adultos? O que o público atendido almeja? 

Como proporcionar uma educação emancipadora? De que maneira a educação de 
pessoas jovens e adultas pode colaborar para a inclusão social dos sujeitos?   

 
__________________________ 
1 KLINKE, K.; RIPPE, C. Capacitação para professores da EJA: alfabetização e pós-alfabetização. Relatório de 
Pesquisa. Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, 2006.  


