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Resumo: 

A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, por mais de quinhentos anos de história da 

educação brasileira, foi alvo de discriminação e sobreviveu na fímbria da sociedade, só 

começou a delimitar espaço a partir da década de trinta. O problema crônico de carência de 

escolarização de jovens e adultos, durante longos anos foi enfrentado basicamente pela tibieza 

dos programas e campanhas de alfabetização de massa. Somente pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

é que esta modalidade de ensino constituiu-se num direito fundamental do cidadão brasileiro. 

Objetivando inclusão social, inserção no mercado de trabalho e construção de cidadania, a 

EJA possui função reparadora, equalizadora e qualificadora. Devido à globalização, o advento 

das novas tecnologias e o surgimento da sociedade da informação, a EJA enfrenta os desafios 

de combate ao analfabetismo formal e digital. O seu processo pedagógico hodierno deve 

seguir diretrizes voltadas à formação integral do educando e sua inserção no mundo 

globalizado, discutir os seus objetivos face ao acelerado desenvolvimento, ao consumo 

exagerado e à acirrada competição do mercado de trabalho. Concretizar um processo de 

ensino aprendizagem de qualidade para a população excluída desse direito fundamental, 

esbarra em dificuldades como, escassez de recursos financeiros para aquisição de 

computadores e disponibilidade de acesso à Internet, infra-estrutura inadequada, falta de 

qualificação profissional de seus educadores, e mesmo rejeição dos educandos aos métodos 

não tradicionais de ensino e aprendizagem. A popularização das tecnologias de informação 

pela rede mundial de computadores em muito contribui para a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, mas também cria problemas e riscos ambientais, ocasionados pela produção em 

larga escala de equipamentos eletrônicos efêmeros, viabiliza a prática de crimes diversos e a 

exclusão social dos analfabetos digitais. A escola deve promover a democratização do acesso 

às novas tecnologias e a produção de conhecimentos, pois são elementos fundamentais para o 

desenvolvimento econômico, cultural, político e social do país. A discussão e análise relativas 

à caracterização e historicidade da EJA e a inclusão digital são os eixos norteadores deste 

trabalho. 
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No limiar deste século a sociedade brasileira parece reencontrar-se com questões 

que delinearam certas características negativas na história da educação nacional. O Brasil 

recentemente vem promovendo políticas afirmativas de inclusão dos cidadãos menos 

abastados e estigmatizado social, política, cultural e economicamente. Gerações excluídas das 

benesses do desenvolvimento econômico e tecnológico começam a ser alvos de políticas 

governamentais de reparação social, benesses negadas durante o processo histórico da 

educação brasileira, período em que os jovens e adultos eram vistos como um grupo de párias 

condenado pelo sistema e abandonados à própria sorte. 
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Nos poucos mais de quinhentos anos de história, acreditamos que a discriminação 

da EJA ainda esconde capítulos de sua verdadeira face. Outrora, grandes personalidades 

brasileiras já chamavam a atenção dos governantes e da sociedade para este grave problema 

social.  

Rui Barbosa, em 1834, apud Leôncio Soares, argumenta que:  

A nosso ver a chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta: a 

ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça 

contra a existência constitucional e livre da nação, eis o formidável inimigo, 

o inimigo intestino, que se asila nas entranhas do país. Para o vencer, releva 

instauramos o grande serviço da “defesa nacional contra a ignorância”, 

serviço a cuja frente incumbe ao parlamento a missão de colocar-se, 

impondo intransigentemente à tibieza dos nossos governos o cumprimento 

do seu supremo dever para com a pátria (Leôncio Soares,2002, p.45).  

 

No ano de 1879, Machado de Assis, apud Leôncio Soares, dizia que: 

A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que 

podem ler; destes uns 9% não lêem letra de mão. 70% jazem em profunda 

ignorância (...). 70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram: 

sem saber porquê nem o quê. Votam como vão a festa da Penha – por 

divertimento. A constituição é para eles uma coisa inteiramente 

desconhecida. Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de 

Estado (...). As instituições existem, mas por e para 30% dos cidadãos. 

Proponho uma reforma no estilo político (Leôncio Soares, 2002, p.44). 

Destarte a preocupação e insatisfação com o excludente sistema educacional 

brasileiro são antigas. 

A educação de adultos começou a delimitar espaço na história da educação 

brasileira na década de 30. Na década seguinte, houve uma ampliação da educação elementar 

e, nesse período, a educação de adultos toma a forma de campanha nacional de massa. Antes 

do final dos anos 50, as campanhas se extinguiram e haviam duras críticas dirigidas tanto às 

suas deficiências administrativas e financeiras, quanto à sua orientação pedagógica. 

Com bases em experiência colombiana, no ano de 1957 o governo brasileiro com o 

apoio da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, fundou o Sirena - Serviço de Rádio 

Educativo Nacional, uma forma de educação a distância com objetivo de alfabetizar e educar 

a população jovem e adulta, principalmente das regiões mais distantes dos grandes centros, as 

quais apresentavam altos índices de analfabetismo, inúmeras dificuldades de infra-estrutura e 



escassez de recursos humanos qualificados para o trabalho educativo. Essa atividade 

educacional a distância expandiu-se rapidamente por vários estados brasileiros e foi 

responsável pela aquisição de leitura e escrita de um grande número de cidadãos. Devido a 

questões de ordem política e administrativa, esse sistema de ensino encerrou suas ações no 

final da década de 60. 

Na mesma época, o pensamento de Paulo Freire, e a sua proposta para a 

alfabetização de adultos inspiram os principais programas de alfabetização do país. Em 1964, 

aprovou-se o Plano Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação por todo o Brasil de 

programas de alfabetização orientados pelos ensinamentos de Freire. Contraditoriamente, 

nessa mesma década, essas ações foram interrompidas pelo golpe militar e os seus promotores 

foram duramente reprimidos. 

No ano de 1967, o governo assume o controle dos programas de alfabetização de 

adultos, tornando-os assistencialistas e conservadores. Nesse período foi lançado o MOBRAL 

– Movimento Brasileiro de Alfabetização. No ano de 1969, houve campanhas massivas de 

alfabetização. Na década de 70 o MOBRAL expandiu-se por todo o território nacional, 

diversificando sua atuação. Das iniciativas que derivaram desse programa, o mais importante 

foi o PEI – Programa de Educação Integrada, caracterizado como forma condensada do antigo 

primário. 

Na década de 80 emergiram os movimentos sociais e o início da abertura política. 

Os projetos de alfabetização se desdobraram em turmas de pós-alfabetização. Em 1985, 

desacreditado, o MOBRAL foi extinto e seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, que 

apoiava financeira e tecnicamente as iniciativas do governo, das entidades civis e das 

empresas no processo de alfabetização de jovens e adultos. Com a extinção da Fundação 

Educar na década de 90, criou-se um enorme vazio na EJA. Alguns estados e municípios 

assumiram a responsabilidade de oferecer esses programas, os quais chegam aos nossos dias 

reclamando reformulações pedagógicas. 

No ano de 1990 acontece na Tailândia-Jomtiem, a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, momento em que foram estabelecidas diretrizes planetárias para a 

educação de crianças, jovens e adultos. No ano de 1997, realizou-se na Alemanha-Hamburgo, 

a V Conferência Internacional de Jovens e Adultos, promovida pela UNESCO. Esse evento 

representou um importante marco, à medida que estabeleceu a vinculação da educação de 

adultos ao desenvolvimento sustentável e eqüitativo da humanidade. 

Para Sérgio Haddad (2007, p. 8), “A EJA é uma conquista da sociedade 

brasileira”, pois durante o processo histórico da educação brasileira, esta modalidade de 



ensino sempre esteve à margem das políticas públicas nacionais de educação, e sua oferta em 

forma de campanhas de massa, visava o atendimento de objetivos imediatistas de diminuição 

do índice de analfabetismo.  

A partir da Constituição Brasileira de 1988 e da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, é que a EJA deixou de ser suplementar e tornou-se um direito 

fundamental, elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

tendo como princípio primordial a garantia da cidadania. 

Em 2000, foi aprovado o Parecer nº. 11/2000-CEB/CNE, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, e nesse mesmo período, também 

foi homologada a Resolução nº. 01/00-CNE. Em Mato Grosso, foi homologada a Resolução 

nº. 180/2000 – CEE/MT, que aprovou o programa para as escolas estaduais e 

conseqüentemente, para a rede municipal.  

A assunção da EJA no município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal 

de Educação, deu-se no ano de 2000, inicialmente em doze escolas municipais das zonas 

urbana e rural, pautadas nas diretrizes nacionais e principalmente na resolução 180/00 

CEE/MT, e autorizada através da Resolução Nº. 245/02 – CEE/MT de 17 de outubro de 2002. 

A implantação desta modalidade de ensino nas escolas municipais teve como princípio o 

atendimento a uma demanda significativa de jovens e adultos que procuravam as salas de 

aulas buscando qualificação para enfrentar o exigente mercado de trabalho e a acirrada 

competição profissional. 

Desde a sua implantação até os dias atuais, vimos uma efetiva diminuição de 

escolas municipais em funcionamento nessa modalidade de ensino e, mormente, um número 

assustador de evadidos. Hodierno, o município conta com duas escolas que oferecem a EJA, 

sendo uma na zona urbana e uma na zona rural, e mantêm ainda uma parceria com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus de Cáceres-MT, 

oferecendo aulas direcionadas aos pescadores profissionais do município. 

Para Paulo Freire (2005, p.19), “A história é tempo de possibilidades e não de 

determinismo, o futuro é problemático e não inexorável”. 

O desafio da qualidade do processo ensino aprendizagem na EJA, além das 

diversidades culturais dos alunos e o know-how dos educadores, vinculam-se ainda a 

superação do analfabetismo digital, frente a uma sociedade invadida e dominada pelas novas 

tecnologias. 

O complexo processo capitalista de globalização originou-se na era dos 

descobrimentos e desenvolveu-se a partir da Revolução Industrial, período que passou 



despercebido por muitos, atualmente os economistas analisam este processo como resultado 

da revolução tecnológica, acentuado na segunda metade do século XX. O processo de 

globalização afeta todas as instâncias sociais, como a liberdade de movimentação, o comércio 

internacional e as comunicações, nesta última a maior visibilidade está na Internet, a rede 

mundial de computadores. 

A Internet é caracterizada como um conglomerado de redes em escala mundial de 

milhões de computadores interligados, o qual permite o acesso a informações e todo tipo de 

transferência de dados. Segundo pesquisa da Internet World Stats, em setembro de 2009, 1,73 

bilhões de pessoas tinham acesso à Internet, esse número representa 25,6% da população 

mundial. De acordo com a mesma pesquisa, a Europa detinha quase 420 milhões de usuários, 

ou seja, mais da metade da população. Na Oceania mais de 60% da população têm acesso à 

Internet e na África esse percentual é de 6,8%. O interesse público pela Internet se acentuou a 

partir do final da década de 90, e segundo analistas da área o sistema poderá entrar em 

colapso nos próximos anos devido ao crescente volume de dados trafegados. 

Pela globalização originou-se a sociedade da informação, que se encontra em 

processo de formação e expansão, vive em constante mutação graças ao advento das novas 

tecnologias. Esta sociedade tem na informação o fundamento da produção de riqueza e 

contribuição para a qualidade de vida dos cidadãos, visa o avanço e a possibilidade de todos 

acederem às novas tecnologias. Este novo paradigma de sociedade poderá ser responsável por 

grandes diferenças sociais entre nações, empresas e mesmo pessoas, pois hoje se exige do 

homem uma atitude flexível e dinâmica, com conhecimentos generalistas de formação ampla, 

especializada, criativa e empreendedora. 

A educação na sociedade da informação vive momentos difíceis graças a 

disparidade da evolução das novas tecnologias e os métodos pedagógicos utilizados pelas 

escolas. A juventude adquire muitos conhecimentos fora da escola, devido a sua auto-

integração nesta sociedade e às tecnologias à sua disposição, contrastando com a enfadonha e 

obsoleta escola. Face a isto é fundamental que a escola discuta e repense a sua forma de 

atuação e a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de ensino.  

Nesta nova sociedade, onde a caneta e o papel estão claramente a ser substituídos 

pelo fascínio às facilidades de informação e conhecimento oferecidos pela informática, torna-

se imperioso dotar o homem de capacidades para competir com o avanço tecnológico, 

moldando esse desenvolvimento às nossas necessidades e não vice e versa. Importante 

lembrar que as pessoas são o centro de tudo e não as máquinas. Nesta sociedade fala-se muito 

em Inclusão digital ou Infoinclusão, caracterizada como a democratização do acesso às 



tecnologias da informação, para que isto aconteça são necessários três elementos 

fundamentais, o computador, o acesso à rede e o domínio das ferramentas utilizadas na rede 

mundial de computadores.  

Com ênfase na inclusão digital, o governo federal brasileiro, vem massificando 

programas de incentivo à aquisição de computadores pela população de baixa renda, através 

de linhas especiais de financiamento, mas até o momento a meta desses programas está muito 

aquém do previsto. Muitos estados e municípios também têm desenvolvidos programas de 

inclusão digital, disponibilizando pontos de acesso a Internet em escolas, unidades militares e 

telecentros, atualmente existem 97 programas de inclusão digital cadastrados no Brasil, de 

gestão pública e civil e de abrangência municipal, regional, estadual e federal. Dentre os 

órgãos financiadores dos programas de inclusão digital estão a Caixa Econômica Federal, o 

Banco do Brasil e o BNDES. 

Em sociedades democráticas, a Internet representa uma relevante ferramenta 

política, e em outros governos menos democráticos, os acessos são restringidos às 

determinações dos governantes. Graças a variados métodos de acesso à Internet, a sua 

utilização se proliferou rapidamente na última década, e atualmente a Organização das Nações 

Unidas intensificam esforços no sentido de tornar o acesso a Internet um direito humano, já 

consolidado em alguns países, como França, Finlândia, Estônia e Grécia. Considerada como 

língua franca, o inglês é a língua dominante no mundo virtual, abrange cerca de 28,6%, 

enquanto o português representa  4,6% desse universo lingüístico. 

Os serviços que a Internet permite são inúmeros, como o correio eletrônico, 

compartilhamento de arquivos, transmissão de mídia, telefonia, e a possibilidade de novas 

formas de interação, organização e atividades sociais. A Internet revolucionou a sociedade 

atual, as novas tecnologias possibilitaram dinamismo na promoção e difusão de novos 

conhecimentos, impulsionaram novas formas de comunicação, trabalho, propaganda, compras 

e lazer, mas essa indústria também trouxe problemas, como os jogos de azar, a indústria da 

pornografia, a prática de crimes como difamação, divulgação de preconceitos, plágio, crimes 

bancários, financeiros e abuso sexual infantil. 

Dentre os problemas ocasionados pelo acelerado desenvolvimento das novas 

tecnologias, os impactos ambientais são preocupantes, devido a grande produção e descarte de 

equipamentos de informática que se tornam obsoletos em curto espaço de tempo, a fabricação 

de chips e processadores, processo que utilizam gases CFC, causadores da destruição da 

camada de ozônio, e também a demanda de energia necessária ao funcionamento desses 

equipamentos. 



O acesso às informações, idéias e culturas diferentes, pode influenciar o 

desenvolvimento moral e social das pessoas positiva ou negativamente, motivo pelo qual se 

discute os procedimentos éticos que devem pautar o uso da Internet. 

Segundo Boghi e Shitsuka (2005) “a informação é a matéria prima para a tomada 

de decisão”. A atual sociedade globalizada e detentora de acesso a informações, que recebe 

inúmeras benesses graças a esse desenvolvimento, exigem cada vez mais que os integrantes 

dessa sociedade respondam positivamente os seus anseios sob pena de exclusão caso não 

consigam acompanhar o desenvolvimento tecnológico. 

O computador tornou-se um equipamento indispensável no cotidiano das 

empresas, ele está presente desde uma modesta padaria, até as grandes multinacionais, 

portanto é necessário que haja pessoas capacitadas para operá-los. 

A escola é o local e o momento contundente de todos para a conquista da 

cidadania e preparação para o mercado de trabalho, é necessário que seja flexível e dinâmica e 

ofereça meios de educação que proporcione aos cidadãos conhecimentos compatíveis aos 

exigidos pela sociedade global, preparando-os positivamente para atender a atual demanda da 

sociedade da informação e do mundo globalizado. A tecnologia da informação atrai 

principalmente as crianças e a juventude, pois estes estão em constante busca pelo novo e 

encontram na Internet uma fascinante fonte de descobertas. O mesmo não acontece com a 

população adulta, grande parte apresenta aversão ao uso dos computadores.  

Segundo Álvaro Vieira Pinto (2003, p, 27), “A educação de adultos visa a atuar 

sobre as massas para que estas, pela elevação de seu padrão de cultura, produzam 

representantes mais capacitados para influir socialmente”. 

O desafio da educação de adultos, concebida também como educação popular, é o 

pensar globalmente e atuar localmente, junto às dificuldades estruturais, financeiras e as 

exigências do mercado de trabalho. O analfabetismo formal aliou-se ao digital, que também 

provoca exclusão, pobreza e injustiça social. 

A EJA exige cuidados e dedicação especiais, devido ao público oriundo de 

camadas diversificadas da sociedade e serem detentores de grande conhecimento de vida, 

necessita de profissionais qualificados, atentos às mudanças globais e preparados para lidar 

com situações que exigem muita dedicação profissional. 

Para a Fundação Getulio Vargas, a escola é o principal canal de acesso ao 

computador para jovens, adultos e crianças, pois a inclusão digital e a produção de 

conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, cultural, político e 

social do país. O avanço da cibernética proporcionou inúmeras possibilidades como o uso das 



tecnologias para a criação de escolas virtuais, a disponibilidade e controle das bibliotecas e 

documentações escolares, a educação continuada e o treinamento profissional, acirrou a 

inovação e a concorrência, oferece e exige do homem constante atualização. 

A universalização da educação básica em todas as faixas etárias cristaliza o 

sucesso educacional na história da educação mundial, e o crescimento econômico do país. 

Aos recursos humanos envolvidos com a EJA, falta a percepção de que a realidade do adulto e 

da criança é diferente, e isto prima pela diferenciação de princípios e metodologias no 

processo de ensino aprendizagem. Educar jovens e adultos, considerando as limitações, 

inovações e exigências impostas pela globalização, não é um processo fácil, mas possível, e 

deverá estar voltada para a pluralidade dos elementos constituintes e presentes na sociedade. 
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