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Introdução

O contínuo  processo  de  segregação  da  sociedade  trouxe  um quadro  de  extrema 

marginalização de determinadas classes sociais. Diante de alguns padrões de competências 

estabelecidos, o homem vive num constante momento de ajustes. Encontramo-nos na era da 

informação  e,  para  tanto,  exige-se  que  os  cidadãos  sejam  letrados.  O  padrão  pressupõe 

pessoas capacitadas para processar diversos tipos de saberes. As oportunidades no campo do 

trabalho surgem para quem se enquadra nesses requisitos e quem não se enquadra fica sujeito 

à exclusão.

Diante  do quadro de exclusão na sociedade  surgiu a  necessidade de promover  a 

inclusão. A inclusão social consiste num processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir 

em seus sistemas sociais os cidadãos que foram excluídos, ou seja, privados de alguns de seus 

direitos (Sassaki, 1997). 

A educação é uma das principais ferramentas para trabalhar a inserção do indivíduo 

na  sociedade.  Através  da  capacidade  de  ler,  interpretar,  escrever  e  produzir,  o  homem 

apodera-se do conhecimento e, ao recriá-lo, faz dele instrumento de transformação sua e da 

comunidade  a  qual  pertence.  A  aquisição  de  novos  conceitos  e  o  exercício  da  reflexão 

capacita o indivíduo para analisar criticamente os fatos à sua volta e também dá suporte para 

que ele participe ativamente da sociedade e pratique a cidadania. Por isso o acesso à educação 

deve ser direito de todos.

Contudo,  existem pessoas que,  por  motivos  diversos,  não puderam se  alfabetizar 

efetivamente.  Para  atender  a  essa demanda foi  criada  a  Educação para  Jovens  e  Adultos 

(EJA), que estabelece o ensino para jovens fora da faixa de idade escolar e para adultos que 

não tiveram a oportunidade de se alfabetizar anteriormente. Um dos objetivos principais da 
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EJA  é  promover,  através  da  educação,  a  inclusão  desses  homens  e  mulheres  nos  seus 

contextos sociais. Mas além de teorias é preciso saber se os alfabetizandos têm a consciência 

dessa contribuição da EJA para seu processo de inclusão e se a EJA realmente coloca-se à 

disposição do educando nesse sentido.

Sabe-se  que  atualmente  a  luta  contra  o  analfabetismo  vem  crescendo 

consideravelmente.  Há  inúmeros  programas  e  projetos  criados  pelo  governo  para  a 

erradicação  do  analfabetismo.  A  garantia  do  direito  à  educação  e  o  crescimento 

socioeconômico do país são alguns fatores que contribuem para o investimento do governo no 

campo da EJA. No entanto,  as percepções,  opiniões e perspectivas dos alfabetizandos em 

relação à importância da EJA para sua inclusão social devem ser investigadas e analisadas de 

forma a verificar se a EJA representa para o alfabetizando um elemento de contribuição para 

sua inclusão na sociedade.

Dentro  desse  contexto,  a  presente  pesquisa  visa,  principalmente,  analisar  se  o 

alfabetizando tem consciência da importância da alfabetização promovida pela EJA no seu 

processo de inclusão social.  Dois aspectos definidos como principais  foram abordados.  O 

primeiro deles foi  investigar as razões que tornam a EJA um instrumento de inclusão do 

indivíduo na sociedade. O segundo foi analisar a contribuição da EJA no processo de inclusão 

do aluno na sociedade.

Referencial Teórico

O problema do analfabetismo no Brasil

O problema do analfabetismo no Brasil possui um longo histórico. Logo no início ele 

não era visto com a devida importância que lhe cabia. Almeida (2000) comenta o fato de que 

no Brasil Colônia “havia um grande número de negociantes ricos que não sabiam ler” (p.37). 

Prova disso é que na época do Brasil Império admitia-se o voto do analfabeto, desde que este 

possuísse bens e títulos. Fatos históricos como esses, ajudam a compreender os problemas 

educativos atuais e a desvalorização dada à educação desde o início.

Com o desenvolvimento da economia, as desigualdades sociais ficaram ainda mais 

evidentes. A partir disso, a educação recebeu mais atenção, pois tinha influência direta no 

processo evolutivo da economia e da tecnologia. Nesse momento foi percebida a dimensão do 

analfabetismo  existente  no  país  e,  por  questões  político-sócio-econômicas  iniciou-se  um 

trabalho  de  ampliação  de  oportunidades  educacionais  e  de  conscientização  da  população 

adulta  analfabeta  ou  semi-analfabeta  da  importância  do  letramento  para  sua  inclusão  na 

sociedade.
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No  caso  brasileiro,  grandes  dificuldades  existem  na  tarefa  da  erradicação  do 

analfabetismo como a extensão territorial, a organização federativa, a população numerosa e 

principalmente  a  falta  de  cuidados  da  esfera  política.  Do  ponto  de  vista  de  recursos 

econômicos e humanos, o Brasil tem condições de enfrentar o desafio de alfabetizar.

A EJA no Brasil

Surgimento, evolução e contexto atual

Por  volta  de 1870 surgem as primeiras escolas para adultos no Brasil,  quando a 

sociedade brasileira começou a se transformar por conseqüência dos avanços da economia. 

Neste  período  foram  criadas  aulas  noturnas  para  alunos  adultos.  Contudo,  uma  grande 

quantidade de escolas  fechou pela  incapacidade de  atender  a  demanda,  pela  pressão para 

ampliar  as oportunidades educativas para adultos e pela falta de políticas públicas que as 

mantivessem.  Em  1880  as  escolas  noturnas  para  adultos  ressurgiram  com  aumento 

considerável.  Desde  então,  vários  movimentos  relacionados  à  educação  de  adultos 

aconteceram. Dentre eles destaca-se a criação do ensino supletivo pelo Convênio Estatístico 

de 1931.

Paiva (1987) comenta que, em decorrência da reforma, o ensino supletivo alcançou 

um número bastante expressivo nos anos seguintes.  Em 1932 foram criados os cursos de 

continuação e aperfeiçoamento, mas por falta de verba, só puderam ser implantados dois anos 

mais  tarde.  Inicialmente foram instalados  cinco  cursos,  com funcionamento  noturno,  sem 

limite  de idade e  sem regras ou qualquer formalidade.  Esses cursos eram organizados de 

acordo com o interesse dos alunos, as oportunidades de emprego e as atividades existentes no 

momento.

Após o anúncio de que não seriam aumentados os números de curso por falta de 

recursos,  os  alunos  precisaram  protestar  para  conseguir  o  aumento  das  matrículas.  Em 

dezembro de  1935 os  cursos  para adultos  foram interrompidos  e  só  foram reorganizados 

quatro anos mais tarde.

No censo de 1940 foi detectada a existência de 55% de analfabetos entre a população 

com idade mínima de 18 anos. Os recursos para a educação de adultos eram concentrados no 

FNEP (Fundo Nacional do Ensino Primário). Sete anos mais tarde foi realizado o I Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, que ressaltou a necessidade da educação de adultos para o 

exercício da cidadania.

Na  segunda  metade  do  século  XX,  inúmeras  foram as  tentativas  de  erradicar  o 

analfabetismo.  Pode-se  citar,  entre  outras  tentativas,  a  Campanha  de  Educação  de 

Adolescentes  e  Adultos  (governo  de  Eurico  Gaspar  Dutra);  a  Campanha  Nacional  de 
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Erradicação do Analfabetismo (1958, governo de Juscelino Kubitscheck); o Movimento de 

Educação da Base (em 1961, criado pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil - CNBB); 

o Programa Nacional de Alfabetização, valendo-se do método de Paulo Freire (1964, governo 

de  João  Goulart);  O  Movimento  Brasileiro  de  Alfabetização  (MOBRAL  –  1968/1978, 

governos da Ditadura Militar);  a  Fundação Nacional  de Educação de Jovens e Adultos – 

Educar (1985, governo de José Sarney); o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – 

PNAC (1990, governo de Fernando Collor de Mello); a Declaração Mundial de Educação 

para  Todos  (assinada  em 1993  pelo  Brasil  em  Jomtien,  Tailândia);  o  Plano  Decenal  de 

Educação para Todos ( 1993, governo de Itamar Franco); o Programa Alfabetização Solidária 

(1997,  governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso);  e,  finalmente,  o  Programa  Brasil 

Alfabetizado (2004, governo de Luís Inácio Lula da Silva).

Contribuição de Paulo Freire

Paulo Freire ofereceu, sem dúvida, enorme contribuição para o desenvolvimento da 

educação  de  jovens  e  adultos  no  Brasil,  através  de  suas  iniciativas  para  o  trabalho  de 

alfabetização. No Brasil, Freire impulsionou uma nova vertente da educação ao enfatizar seu 

caráter político e ao afirmar a necessidade da conscientização no processo de alfabetização. 

Nesse contexto, Rocha et al. (2002) diz que “conscientização é definida como o processo no 

qual as pessoas atingem uma profunda compreensão, tanto da realidade sócio-cultural que 

conforma suas vidas, quanto da capacidade para transformá-las” (p.21).

Freire  foi  um dos  fundadores do Movimento de Cultura  Popular  e  nesse projeto 

começou a experimentar um novo método de alfabetização. Através dessas experimentações 

surgiu o Método Paulo Freire de Alfabetização, tão conhecido e utilizado até hoje. Segundo 

Rocha et al (2002) “o método teve um irresistível sucesso em todo o Brasil.  Era possível 

agora tornar os iletrados – cerca de 40 milhões na época – alfabetizados e conscientes dos 

problemas sociais” (p. 17). O método tinha por base a comunicação dialógica, partindo da 

idéia de que não se pode aprender se o novo conhecimento é contraditório com o contexto do 

aprendiz. Freire trabalhava com a valorização da cultura, a fim de contextualizar os saberes 

aplicados.

Ainda em Rocha et al. (2002), vimos que “a concepção educacional freireana centra-

se no potencial humano para a criatividade e a liberdade no interior de estruturas políticas, 

econômicas, culturais e opressoras” (p. 20). Ela indica uma implementação de alternativas 

libertadoras na interação e transformações sociais através do processo de conscientização.

Paulo Freire contribuiu de forma intensiva para o avanço no processo de erradicação 

do analfabetismo no Brasil, principalmente ao criticar o método da cartilha vigente, o qual 
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põe o alfabetizando como objeto de alfabetização; e ao propor um novo método que coloca o 

alfabetizando como sujeito do seu processo de alfabetização.

Metodologia

O presente estudo, de caráter exploratório, tem como referenciais metodológicos a 

pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo.

Na pesquisa documental foram observados alguns projetos e leis de implementação, 

regularização e reformas legais que ocorreram ao longo da história da EJA.

Na pesquisa bibliográfica foram investigados dados históricos sobre o surgimento da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. Através de alguns estudos de Paulo Freire 

como Educação e  Mudança (1979)  e  Pedagogia da Autonomia  (1996),  pudemos destacar 

aspectos  da  educação  que  podem  favorecer  a  inclusão  social  dos  alfabetizandos.  Essas 

informações  serviram  de  base  para  a  construção  do  roteiro  de  entrevista  –  formado  de 

questões abertas e fechadas - que foi aplicado na pesquisa de campo.

A pesquisa de campo foi  realizada em três escolas públicas,  sendo duas da rede 

estadual e uma da rede municipal. As escolas visitadas estão situadas em bairros da periferia 

de Fortaleza e atentem não só a modalidade EJA, mas também ao ensino Fundamental e 

Médio (no caso das estaduais). Entrevistas individuais foram aplicadas a alunos das turmas de 

EJA que já  tinham sido alfabetizados  (ver  roteiro  apresentado em anexo).  A amostra  foi 

composta de 26 alunos. As entrevistas buscaram investigar as idéias e os conceitos que esses 

alunos têm sobre a contribuição da EJA no seu processo de inclusão na sociedade. Ao final, 

os  dados  coletados  nas  entrevistas  foram  interpretados  e  analisados  de  acordo  com  o 

referencial teórico estudado.

Resultados

O  resultado  desta  pesquisa  foi  baseado  nas  informações  coletadas  através  das 

entrevistas realizadas com os alunos matriculados em turmas da EJA. 

Com  relação  aos  motivos  pelos  quais  os  alunos  estavam  estudando,  a  maior 

motivação para ingressar na EJA foi a  vontade de aprender a ler  e  a escrever.  Isto ficou 

evidenciado quando os alunos responderam que “estudar era importante” ou que “estavam 

estudando para  aprender  coisas  novas.”  Em vários  relatos,  os  entrevistados  diziam sentir 

vergonha  de  quando  eram  analfabetos.  Observou-se  também  que  a  grande  maioria  foi 

impulsionada  por  uma  necessidade  de  sobrevivência,  pois  antes  da  alfabetização  tinham 

dificuldades  em realizar  ações  cotidianas  como  apanhar  um ônibus,  assinar  documentos, 
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comprar medicamentos, dentre outros. O fator emprego ficou em terceiro lugar, onde 19,23% 

dos entrevistados consideram a escolarização uma ponte para a aquisição de um emprego.

Os alunos  foram questionados através  de  uma pergunta semi-estruturada  sobre  a 

importância  de  estudar.  Comprova-se  novamente  que  o  fator  aprender  a  ler  e  a  escrever 

sobrepõe-se  aos  demais  (57,70%),  seguido  da  preocupação  em  conseguir  um  emprego 

(19,23%).  Apenas  uma  parcela  muito  pequena  dos  entrevistados  (7,70%)  citou  que  é 

importante estudar para que saibam ensinar os filhos.

Outro aspecto explorado se referiu ao que os alunos mais gostam de fazer em sala de 

aula.  Novamente ficou explícito o interesse dos alunos em escrever e ler,  com 38,46% e 

26,92%, respectivamente. O interesse pelas operações matemáticas,  com 23,08%, mostrou 

que os alunos buscam suprir suas necessidades básicas do cotidiano, como contar o dinheiro e 

conferir  o  troco,  por  exemplo.  O  item discutir  assuntos  importantes,  em que  se  buscava 

avaliar a preocupação com a conscientização dos entrevistados, foi o menos significativo para 

eles, com apenas 11,54%.

Quando questionados sobre a discussão de assuntos considerados importantes para 

sua formação cidadã, os alunos informaram que os assuntos referentes à profissão e trabalho 

foram os mais abordados em sala de aula, seguidos pelos problemas da comunidade e direitos 

do  cidadão.  Surpreendentemente,  os  alunos  informaram  que  os  assuntos  relacionados  à 

política foram aqueles com menor exposição em sala de aula.

Para avaliar a contribuição da Educação de Adultos para a melhoria da auto-estima 

dos alfabetizandos, foi  lançada uma pergunta para saber como eles se sentem após terem 

ingressado na EJA. A grande maioria demonstrou satisfação, considerando-se mais felizes 

(61,53%)  e  mais  inteligentes  (34,63%).  Apenas  um  aluno  relatou  que  se  sentia  mais 

desiludido com a educação enquanto que nenhum aluno informou que se sentia mais cansado, 

apesar das aulas serem realizadas à noite. 

Por último foi explorada a representação que a escola possui para os alunos da EJA. 

A maior  parte  dos  entrevistados  (76,92%) considerou  a  escola  um lugar  de  aprendizado. 

Pode-se notar, ainda, que os alunos não viam na escola um local onde eles pudessem buscar a 

formação necessária para conseguir um bom emprego. 

Considerações Finais

No presente estudo buscou-se investigar se os alfabetizandos das turmas da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) têm consciência da ação educativa proporcionada pela EJA como 

um instrumento  próprio  de  inclusão  social.  Sabe-se  que  a  educação é  um dos  principais 
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subsídios necessários para a inserção dos indivíduos na sociedade competitiva e excludente a 

qual  participamos.  Por  isso  é  necessário  trabalhar  nos  alfabetizandos,  além  do 

desenvolvimento  cognitivo,  um  despertar  para  a  consciência  autônoma  e  crítica.  Nesse 

contexto, Freire (1996) afirma que “a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o 

desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita e indócil” (p. 35 e 36).

Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, supõe-se que os alunos não possuem 

uma boa conscientização da importância da EJA no seu processo de inclusão, embora essa 

modalidade de ensino tenha sua parcela  efetiva de contribuição na inserção social  desses 

alunos. Essa afirmação baseia-se no que foi constatado através das entrevistas individuais. Os 

alunos que buscaram a EJA objetivavam sair de uma situação de analfabetismo para uma 

outra  que  lhes  permitisse  realizar  determinadas  ações  com  autonomia,  utilizando  como 

ferramenta a capacidade de ler e escrever. Ao contrário do que se imaginava, notou-se que o 

simples  fato  de  assinar  documentos,  ler  cartas,  comprar  remédios  e  pegar  ônibus  são  as 

principais causas da manutenção do aluno na EJA. Essas pessoas demonstram satisfação e 

nítida elevação da auto-estima após se alfabetizarem, pois não mais se sentem envergonhadas 

por não saberem ler e escrever. 

Contudo,  o  trabalho  de  educação  de  jovens  e  adultos  deve  visar  não  apenas  a 

alfabetização dos indivíduos, mas a promoção deles para uma nova dimensão mais consciente 

e mais participativa enquanto cidadãos. Dessa forma eles podem modificar suas realidades 

através  da  reflexão  crítica  e  de  atitudes  conscientes  favorecidas  pela  educação,  o  que 

efetivamente  comprovaria  sua  inclusão  social.  Tendo em vista  que  o  acesso  de  jovens  e 

adultos  sem  escolarização  aos  processos  de  alfabetização  tem  sido  concebido  como  um 

problema a ser resolvido de forma emergencial e não como um direito que lhe cabe, nota-se a 

preocupação apenas em letrá-los. Entretanto, sabe-se que o interesse em discutir os assuntos 

políticos,  econômicos  e  sociais  deve  ser  instigado pelos  alfabetizadores  em sala  de  aula, 

fazendo  surgir  motivação  nos  alunos  por  essas  questões.  Contudo,  dentre  os  assuntos 

discutidos em sala de aula, a temática da política foi a que apresentou menor ênfase na EJA. 

Ainda  na  análise  dos  resultados  ficou  evidente  a  desvinculação  da  EJA  com  a 

formação dos alunos para o mercado de trabalho, o que já era esperado uma vez que a EJA 

não tem como objetivo principal a formação profissional. Frente a tantas pressões sociais e 

motivados por necessidades tão básicas, os alfabetizandos não conseguem emergir para um 

pensamento crítico sobre as ações educativas que acontecem ao longo de sua alfabetização. 

Isso mostra o quanto as classes marginalizadas sofrem pela falta de condições mínimas de 
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subsistência e reflete a deficiente ação pública no sentido de, pelo menos, amenizar essas 

dificuldades sentidas por esses cidadãos.

É  fundamental  que  o  aluno  perceba  que  sua  escolarização  é  um  suporte  às 

possibilidades  de  comunicação,  locomoção,  inserção  social  e  exercício  de  cidadania.  A 

escolarização contribui para a inclusão social dos indivíduos, mas não é capaz de resolver 

sozinha os problemas da exclusão social. Ela esbarra em questões econômicas e políticas, as 

quais caminham lentamente para suas resoluções. Fica claro, então, a necessidade de ações 

públicas e da sociedade civil que objetivem a verdadeira solução dos problemas educativos e 

não esquemas paliativos que mascarem a realidade. 

Assim, não há dúvida de que os jovens e adultos ainda têm muito a aprender sobre o 

seu  papel  como  cidadãos  integrantes  de  uma  sociedade  democrática,  pois  mesmo 

alfabetizados ainda não perceberam a importância da consciência crítica para sua evolução.
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Anexo
      
Prezado (a) Aluno (a),

Estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre a consciência dos alunos sobre 
a  EJA  como  instrumento  de  inclusão  social.   Para  tal,  solicitamos  a  sua  colaboração 
respondendo às questões abaixo. Sua contribuição é muito importante, desde já agradecemos 
sua participação.

1. Quanto tempo você estudou antes de iniciar a EJA?
a) Não estudei  b) Estudei menos de 1 ano  c) Estude durante 1 ano d) Estudei mais de 1 ano

2. Por que você está estudando?
a) Porque eu acho importante
b) Para conseguir um emprego
c) Porque quero aprender coisas novas
d) Porque foi exigido na empresa onde trabalho
e) Outro: ________________________________________________________________

3. Por que é importante estudar?
_______________________________________________________________

4. O que você mais gosta de fazer em sala de aula?
a) Ler  b) Escrever  c) Operações matemáticas  d) Discutir assuntos importantes
e) Outro: ______________________________________________________________

5. Com qual freqüência vocês costumam conversar sobre:
5.1 Problemas da Comunidade
a) Nunca  b) Raramente  c) Às vezes  d) Sempre

5.2  Política
a) Nunca  b) Raramente  c) Às vezes  d) Sempre

5.3  Profissão, Trabalho, Oportunidades.
a) Nunca  b) Raramente  c) Às vezes  d) Sempre

5.4  Direitos do Cidadão
a) Nunca  b) Raramente  c) Às vezes  d) Sempre

5.5 Algum outro? _____________________________________________________

6. Após retomar os estudos, como você se sente? 
a) Mais cansado  b) Mais feliz  c) Mais desiludido com a educação  d) Mais inteligente

7. O que a escola representa para você:
a) Um lugar onde eu aprendo coisas novas
b) Um lugar onde eu conheço novas pessoas
c) Em lugar onde a gente tem que ir para conseguir um bom emprego
d Um lugar onde eu aprendo coisas que eu não sei pra que servem
e) Outro: ___________________________________________________________
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