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A Educação de Jovens e Adultos como Modalidade de Ensino 

 

...a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida 
social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem 
domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora 
dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição 
de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste 
acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para 
uma presença significativa na convivência social contemporânea. 
(Parecer 11/2000, p.5) 

 

A Educação se constitui ferramenta imprescindível para o exercício da 

cidadania na sociedade contemporânea, principalmente quando consideramos os 

tempos de grandes mudanças e inovações nos processos produtivos que estamos 

vivenciando.  

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos, acaba se constituindo como 

uma promessa de efetivar um caminho de desenvolvimento para seus sujeitos. Nela, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos tem a oportunidade de atualizar 

conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas 

oportunidades de trabalho e de cultura. A EJA é uma promessa de qualificação de 

vida para todos, de oportunidades de sociabilidade e de acesso ao conhecimento.  

Para isso, o Parecer 11/2000 apresenta as premissas da Educação de Jovens 

e Adultos: 

Função Reparadora: Não deve ser interpretada somente como restauração de 

um direito civil que foi negado ao sujeito, mas,  com maior relevância, devemos 

considerar como acesso a um bem real, social e simbolicamente importante para a 

sociedade. 

Função Equalizadora: Propiciar a reentrada no sistema educacional dos que, 

por qualquer motivo (abandono, evasão, repetências, etc...), tiveram uma 

interrupção forçada em seus estudos, possibilitando aos estudantes novas inserções 

no mundo do trabalho, na vida social e no âmbito cultural, visando maior igualdade 

de oportunidades entre os sujeitos. 
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Função Qualificadora: Propiciar aos estudantes a atualização de 

conhecimentos por  toda a vida, pois considera o ser humano em sua incompletude, 

independente da idade, deve ter uma educação permanente, uma educação voltada 

para a formação do indivíduo,  a fim de uma sociedade educada para o 

universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. 

 

Ora, sendo a EJA uma modalidade da educação básica no interior 
das etapas fundamental e média, é lógico que deve se pautar pelos 
mesmos princípios postos na LDB. E no que se refere aos 
componentes curriculares dos seus cursos, ela toma para si as 
diretrizes curriculares nacionais destas mesmas etapas exaradas 
pela CEB/CNE. Valem, pois, para a EJA as diretrizes do ensino 
fundamental e médio. A elaboração de outras diretrizes poderia se 
configurar na criação de uma nova dualidade. (Parecer 11/2000, p. 
61) 

 

Considerando a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino, 

e que esta deve estar pautada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

Ensino Fundamental e Médio, o que vai orientar a elaboração de um currículo  

condizente com esse público, com  faixa etária distinta e  diversidade cultural e 

social específica, é o perfil deste estudante.  

O perfil acaba por se constituir uma mediação significativa para a 

ressignificação das diretrizes comuns assinaladas, assim se torna de extrema 

importância identificar, conhecer, e valorizar os sujeitos da EJA e suas origens e 

expectativas, pois será a partir disso que serão criados os princípios metodológicos 

a fim de se produzir uma atuação pedagógica capaz de contemplar as premissas da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

Diante dos ditames dos pareceres considerados, a regra 
metodológica é: descontextualizá-los da idade escolar própria da 
infância e adolescência para, apreendendo e mantendo seus 
significados básicos, recontextualizá-los na EJA. (Parecer 11/2000, 
p. 61) 

 

Assim, essa recontextualização se dará pela revitalização e  reorganização da 

Educação de Jovens e Adultos, a partir da constatação da importância da garantia 
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do acesso e permanência dos estudantes e pela implantação da reorientação 

curricular, por meio do conhecimento do perfil dos estudantes desta modalidade. 

Assim, acolher a diversidade na EJA é confirmar a principal característica 

desta modalidade da Educação Básica, e ressaltar que a educação que tem 

compromisso com a qualidade social é aquela que inclui a todos, considerando as 

singularidades e especificidades, ao mesmo tempo em que emancipa o sujeito para 

o exercício da cidadania. 
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