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 I – Histórico e Análise 

 
A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia submeteu a este Conselho as 
Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos, solicitando apreciação e análise para o 
ano letivo de 2009 em diante, visto que este Conselho aprovou em caráter experimental 
para o ano de 2008 a organização em ciclos desta modalidade. 
A sua elaboração teve como um dos objetivos “proporcionar aos jovens e adultos o 
efetivo direito ao conhecimento, possibilitando-lhes o acesso, à permanência e a 
participação no mundo letrado, na resolução dos problemas da vida cotidiana e na 
melhoria da qualidade do trabalho, para o exercício da cidadania.” 
O Caderno de Diretrizes foi encaminhado pela Presidente do CME à Comissão de 
Ensino Fundamental que, após várias reuniões e discussões sobre o assunto, decidiu 
por utilizar o conteúdo do Documento apresentado, bem como o Parecer CEE nº 
2084/2008 que trata deste mesmo assunto e a análise realizada para elaborar parecer 
sobre a organização dos cursos da EJA e conseqüente resolução sobre o tema, 
seguindo, quase em sua totalidade, o roteiro apresentado. 
 
II - Exigências Legais 
 
A implantação de cursos da EJA visa ao atendimento aos seguintes dispositivos 
legais: 
a) ao preceito constitucional de que o Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (CF, art.20); 
b) ao artigo 214 da Constituição Federal que conclama a integração de ações do 
poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo e à universalização do 
atendimento escolar; 
c) ao artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei nº 9394/1996) 
que prescreve que a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria; 
d) ao artigo 87 do Título IX das Disposições Transitórias da Constituição Federal que 
determina que cada Município e, supletivamente, o Estado e a União deverá prover 
cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados; 
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e) ao inciso VII do artigo 4º da Lei nº 9394/1996 que dispõe sobre o dever do Estado 
com a educação escolar efetivado pela oferta de educação regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola; 
f) a atos internacionais dos quais o Brasil é signatário como a Declaração de Jomtien, 
a de Hamburgo e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos; 
g) ao Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº 8.069, de 13/07/1990); 
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h) à Constituição do Estado do Espírito Santo que em seu artigo 170, inciso III dispõe 
que a educação se regulará pelo respeito às condições peculiares e inerentes ao 
educando trabalhador com oferta de ensino regular noturno, ao portador de deficiência 
e aos superdotados. 
 
Sem ter a pretensão de esgotar as citações sobre a obrigatoriedade e a importância 
da Educação de Jovens e Adultos, este parecer pretende oferecer subsídios que 
possam contribuir para o pleno atendimento às funções da EJA expressas no Parecer 
CNE/CEB nº 01/2000, a saber, reparação, eqüidade e qualificação, objetivando que 
elas sirvam, também, como referência opcional para as atividades que se 
desenvolvem tendo por iniciativa a sociedade civil organizada. 
 
III – Objetivos 
 
O Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia ao apresentar este parecer e 
respectiva Resolução sobre a organização dos Cursos da Educação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos, fundamentadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
no Parecer CNE/CEB nº11/2000, na Resolução CNE/CEB nº 01/2000, na Resolução 
CME nº 01/2007, e tendo como referência o Plano Nacional de Educação, aprovado 
pela Lei nº 10.172/2001, objetiva: 

• proporcionar aos adolescentes, jovens e adultos o efetivo direito ao 
conhecimento, possibilitando-lhes o acesso e a permanência em cursos da 
EJA, uma maior participação em sua comunidade e a melhoria da qualidade de 
vida, com maior acesso ao trabalho e ao pleno exercício da cidadania; 

• assegurar aos adolescentes, jovens e adultos experiências educacionais 
organizadas de acordo com as suas necessidades e expectativas; 

• assegurar que o Sistema Municipal de Ensino de Nova Venécia , em regime de 
colaboração com os demais entes federativos, mantenha programas de 
formação de educadores de adolescentes, jovens e adultos capacitados para 
atuar de acordo com o perfil da clientela; 

• elaborar plano de ação que contemple a educação de adolescentes, jovens e 
adultos em unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam a 
adolescentes e jovens infratores; 

• assegurar o atendimento a adolescentes, jovens e adultos portadores de 
necessidades especiais em cursos da EJA, garantindo a sua acessibilidade 
física, social e cognitiva. 

 
IV - Histórico da EJA no Brasil (Baseado no Parecer CEE nº 2084/08) 

 
Reconstruir a trajetória da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos no Brasil significa 
buscar a compreensão de cada momento histórico vivenciado e a importância de cada um 
deles no crescimento de uma mentalidade que busca, não só a erradicação do analfabetismo, 



mas também a possibilidade de uma educação continuada de forma a promover a plena 
participação do indivíduo em atividades sociais, econômicas e culturais. Esta síntese histórica 
não é exaustiva e não pretende apresentar todas as referências sobre a evolução da 
Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, mas contribuir para um maior entendimento 
desta modalidade de ensino e do seu papel no histórico da educação brasileira: 

• Ano de 1824: A Constituição Imperial, em seu artigo 170, inciso 32, já determinava 
que a instrução primária fosse gratuita para todos os cidadãos. No entanto, nessa 
época, a cidadania era restrita às pessoas livres e libertas. 

• Ano de 1879: A reforma do ensino apresentada por Leôncio de Carvalho deu origem 
ao Decreto nº 7.247, de 19/04/1879, que previa a criação de cursos  
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para adultos analfabetos, livres ou libertos, do sexo masculino. Previa, também, 
auxílio a entidades privadas que criassem tais cursos. 

• Ano de 1890: Decreto nº13, de 13/01/1890, do Ministério do Interior, apóia as 
associações civis que ofereciam cursos noturnos de educação primária. Esses 
poderiam ser ministrados em estabelecimentos públicos, desde que os organizadores 
pagassem a conta de luz. 

• Ano de 1891: A primeira Constituição Republicana não faz alusão à gratuidade da 
instrução primária presente na Constituição Imperial. Omite-se sobre a 
responsabilidade da União de estabelecer uma organização nacional para a 
educação, deixando tal competência aos Estados (antes Províncias). Ao mesmo 
tempo, condiciona o exercício do voto à alfabetização, com a explicação de que essa 
era uma forma de incentivar os analfabetos a buscar, por sua própria iniciativa, a 
alfabetização. 

• Década de 20: A União faz a sua primeira intervenção direta no ensino primário, 
nacionalizando e financiando as escolas primárias e normais do Sul do País, 
estabelecidas em núcleos de população imigrada. Outras iniciativas como as decisões 
tiradas da Conferência Interestadual de 1921, convocada pela União para discutir o 
problema do analfabetismo (“chaga nacional”, como era considerado) e as 
competências da União em matéria de educação não tiveram sucesso. Até mesmo a 
tentativa de incluir o ensino primário como obrigatório na revisão constitucional de 
1925 e 1926 não logrou sucesso. 

• Década de 30: A Constituição de 1934 reconheceu pela primeira vez em caráter 
nacional, a educação como direito de todos a ser ministrada pela família e pelos 
poderes públicos (Art.149). Ao se referir ao Plano Nacional de Educação, diz, em 



seu artigo 150, que ele devia obedecer, entre outros, ao princípio do ensino primário 
integral, gratuito e de freqüência obrigatória, extensivo aos adultos (parágrafo único) 
.No entanto, não existe a obrigatoriedade de se dar escola a todos. A Constituição de 
1937 não faz referência ao financiamento da educação, mas o governo central, 
alarmado com os altos índices de analfabetismo e a necessidade de mão de obra 
treinada para o atendimento ao processo de industrialização, tomou medidas para 
apoiar tecnicamente e financeiramente os Estados. 

• Década de 40: O Decreto nº 4958, de 14/11/1942, instituiu o Fundo Nacional do 
Ensino Primário, constituído de tributos federais criados visando à ampliação e 
melhoria do sistema escolar primário de todo o País (parágrafo único do art. 2º). O 
Decreto Federal nº 19513/1945, de 25/08/1945, que completou o conjunto de 
decretos-lei sobre esse assunto, trazia, no inciso II do seu art.4º, a determinação de 
que parte de cada auxílio federal fosse aplicado na educação primária de 
adolescentes e adultos analfabetos. O Decreto-Lei nº 8529, de 02/01/1946, Lei 
Orgânica do Ensino Primário, tratava, no capítulo III do Título I, do curso primário 
supletivo, voltado para adolescentes e adultos. A Constituição de 1946, em seu 
artigo166, reconhece a educação como direito de todos, e, no seu artigo 167, afirma 
que o ensino primário oficial é gratuito para todos, mas poucos avanços com relação 
à legislação anterior foram verificados. 

• Década de 60: A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
4024/1961, confirma a educação como direito de todos, e, no Título VI, Capítulo II, 
ao tratar do ensino primário, inclui, em seu artigo 27, que, para os que iniciarem o 
ensino primário depois dos 7 (sete) anos de idade, poderiam ser formadas classes 
especiais correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. Em seu artigo 99, 
determina que, aos maiores de 16 (dezesseis) anos, seria permitida a obtenção de 
certificado de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de 
madureza, após estudos  
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realizados, sem observância do regime escolar, e, aos maiores de 19 (dezenove) anos, a 
obtenção do certificado de conclusão do curso colegial. Em 1964, é aprovado o Plano 
Nacional de Alfabetização que previa a disseminação, por todo o Brasil, de programas de 
alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. Essa proposta foi interrompida 
com o Golpe Militar e seus promotores foram duramente reprimidos. A Constituição de 
1967, mantém a educação como direito de todos (Art.168) e estende a obrigatoriedade 
da escola até aos 14 (quatorze) anos de idade. Em seu artigo 170, obriga as empresas a 



manter ensino primário para os empregados e filhos desses. Nesse mesmo ano, é criada, 
através da Lei nº 5397/1967, uma fundação denominada Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL), objetivando erradicar o analfabetismo e propiciar educação 
continuada a jovens e adultos. 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, uma forma condensada do 
antigo curso primário. A expressão “direito de todos e dever do Estado” para a educação 
só é utilizada através da Emenda Constitucional de 1969. 
• Década de 70: Com o advento da Lei nº 5692, de 11/08/1971, o ensino supletivo 

foi contemplado com o Capítulo IV, definido em seu artigo 24, as suas finalidades de 
suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tenham seguido 
ou concluído na idade própria e proporcionar, mediante repetidas voltas à escola, 
estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino 
regular no todo ou em parte. Nesse sentido, o Conselho Federal de Educação, 
através do Parecer 699/1972, do Conselheiro Valnir Chagas, destaca quatro 
funções do então ensino supletivo: a suplência, que dizia respeito a substituição 
compensatória do ensino regular pelo supletivo via cursos e exames, com direito à 
certificação de ensino de 1º grau para maiores de 18 (dezoito) anos e de ensino de 
2º grau, para maiores de 21 (vinte e um) anos; o suprimento, que referia-se a 
complementação, no caso de pessoas que não tivessem concluído os respectivos 
cursos; a aprendizagem e a qualificação. Foi essa uma época de grandes 
investimentos no ensino supletivo e o início de uma redefinição da aprendizagem e 
qualificação no âmbito do Ministério do Trabalho. 

• Década de 80: Na Constituição Federal de 1988, a Educação de Jovens e Adultos 
passa a ter a titularidade de direito público subjetivo, ao proclamar, em seu artigo 
208, que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de 
ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e, em seu parágrafo 1º, 
a afirmação dessa titularidade. 

• Década de 90: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 
9394/1996 reafirma essa obrigatoriedade e a gratuidade em seus artigos 37 e 38 
e dá à Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos o status de modalidade da 
Educação Básica, nas suas etapas Fundamental e Médio. 

 
V - A EJA como Modalidade de Ensino 



 
Considerar a condição de trabalhador do educando da EJA é imprescindível para se 
configurar o tempo escolar. A flexibilidade dos processos educativos é o imperativo que se 
apresenta aos projetos pedagógicos das escolas. Assim, as temporalidades escolares na EJA: 
horários, duração das aulas, calendários, tratamento dado à freqüência e a organização do 
trabalho não podem inviabilizar o acesso e a permanência do aluno na escola. Como 
estabelecido na Resolução que acompanha este Parecer e na Resolução CMENV 
nº01/2007, de 29/06/2007, a duração mínima dos cursos presenciais para o Ensino 
Fundamental é de quatro anos letivos e 3200  
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(três mil e duzentas) horas. No entanto, tais cursos deverão ser organizados considerando-se 
as peculiaridades da clientela, assegurando que os princípios da eqüidade, da diferença, da 
contextualização e da especificidade da comunidade em que a escola está inserida sejam 
respeitados. Na elaboração do currículo, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental, estabelecidas e vigentes na Resolução CNE/CEB nº 2/1998 e vigentes na 
Resolução CNE/CEB nº 3/1998, se estendem para a Educação de Adolescentes, Jovens e 
Adultos, em cada caso, adequando-se a seleção de conteúdos às necessidades e 
experiências dos alunos. 
A exigência de freqüência mínima é um direito que não deve ser negado ao aluno da EJA, e 
ter como meta que ele participe de 75% da carga horária total do curso é uma forma de 
contribuir para que o princípio da eqüidade seja assegurado. No entanto, a decisão não deve 
excluir a possibilidade de flexibilização, adequando-se a exigência às peculiaridades do aluno, 
sobretudo do aluno trabalhador, não se ignorando, porém, que ele tem o direito a um patamar 
igualitário de formação.  
 
VI - A Organização Dos Cursos 
 
A autonomia para que as escolas organizem os seus cursos de EJA não dispensa o 
atendimento a certas prescrições: 

• os cursos de EJA para o Ensino Fundamental serão destinados a alunos com 
idade superior a 15 (quinze) anos completos, sendo vedada, em qualquer 
circunstância, a matrícula e assistência de crianças e adolescentes com idade 
inferior a essa; 

• a duração mínima do curso, para o ensino fundamental, é de quatro anos e 
3200 (três mil e duzentas) horas; 

• o início do funcionamento de curso de EJA fica condicionado à publicação de 
ato concessório de autorização de funcionamento; 

• o Plano Curricular do Ensino Fundamental deve, obrigatoriamente, garantir o 
acesso dos alunos à Base Nacional Comum prevista na Lei nº 9.394/1996 e 



atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 07/04/1998. 

• a oferta e a estrutura dos componentes curriculares de Ensino Fundamental 
dos cursos da EJA deverão, obrigatoriamente, observar o que prescreve a 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/07/2000, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, assim como aos 
princípios e objetivos tais como formulados nos pareceres CNE/CEB nº 
11/2000, CNE/CEB nº 4/1998, CNE/CEB nº15/1998 e CNE/CEB nº 16/1999 . 

• a Base Nacional Comum será complementada por uma parte diversificada 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela (Art. 26 da Lei nº 9394/1996). 

• o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com 
isso reduzir o número de horas letivas previstas (§ 2º do artigo 23 da Lei nº 
9394/1996). 

• os cursos de EJA poderão organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar 
(Art.23 da Lei nº 9394/1996). 

• a Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica, 
sendo sua prática facultativa ao aluno que se enquadre nos incisos I a VI do 
artigo 1º da Lei nº 10.793, de 01/12/2003, a saber: 

− que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
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− maior de 30 (trinta) anos de idade; 
− que estiver prestando serviço militar inicial, ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática de Educação Física; 
− que tenha prole; 
− esteja amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21/10/1969, que dispõe sobre 
tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções que indica. 
A carga horária desse componente curricular é considerada no cômputo total da carga 
horária mínima exigida para o curso. 
• a língua estrangeira moderna será incluída, obrigatoriamente, na parte 

diversificada do currículo nas séries finais do Ensino Fundamental, sendo sua 
carga horária computada no total da carga horária mínima exigida para o curso 
(Art.26 ,§5º da LDBEN). 

• O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 
do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, no 
caso de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 
religiosa do Brasil, sendo vedada qualquer forma de proselitismo (Art.33 da Lei nº 
9394/1996). 

• O processo para a solicitação de autorização de funcionamento de curso da EJA 
deverá apresentar na Proposta Pedagógica as especificidades desta modalidade. 

 
VII - A Matrícula 
 
O artigo 32 da LDBEN dita que o Ensino Fundamental é obrigatório, com duração de 9 
(nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade. O artigo 34 estabelece que a 
Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos na idade própria, isto é, entre 6 (seis) e 14 (quatorze) anos, 
no caso do Ensino Fundamental. A Resolução CNE/CEB nº1, de 05/07/2000, no 
parágrafo único do artigo 7º veda a matrícula da faixa etária compreendida na 



escolaridade obrigatória, ou seja, de sete a quatorze anos. Conclui-se então que o 
estudante deve ter 15(quinze) anos para iniciar um curso da EJA de Ensino 
Fundamental. Quanto aos exames supletivos, o artigo 38 da LDBEN, no parágrafo 1º, 
incisos I e II, define a idade de 15 (quinze) anos para que os alunos possam prestar 
exames para a conclusão do Ensino Fundamental, e a idade de 18(dezoito) anos, para 
a conclusão do Ensino Médio. 
Para a definição da etapa em que o aluno da EJA ingressará, a escola levará em 
consideração documentos que atestem a escolaridade anterior, quando existir, e 
segundo a alínea c do artigo 24 da LDBEN, mediante avaliação feita pela Escola que 
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, no caso da não 
existência de escolarização anterior ou de documentos que a comprovem. Ainda, 
baseando-se no parágrafo 2º do artigo 38 da LDBEN, os conhecimentos e habilidades 
adquiridos pelos educandos por meios informais deverão ser aferidos e reconhecidos 
mediante exames. 
O Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Nova Venécia prevê o 1º e 2º 
segmento do Ensino Fundamental na modalidade EJA divididos em 4 ciclos e não séries. 
Este Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia aprovou Parecer nº 02/2008 e 
Resolução nº 03/2008 que trata das diretrizes curriculares da Educação de Jovens e 
Adultos em caráter experimental para o ano de 2008. 
Após o término do ano letivo, os envolvidos no processo perceberam que os alunos cursando 
de 6ª e 8ª série seriam prejudicados pois o que antes era cursado com 6 meses, neste 
modelo seria necessário todo ano letivo para a conclusão do ciclo. 
Também foi percebido que a freqüência, não sendo obrigatória, induz o aluno às faltas e a 
evasão escolar devido ao insucesso no aproveitamento do curso. 
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A LDB no seu artigo 24 inciso IV versa que o controle da freqüência fica a cargo da escola, 
exigida a freqüência mínima de 75% do total de horas letivas, portanto, devendo ser exigida 
também na modalidade EJA. 
O Regimento Comum das Escolas de Nova Venécia em seu artigo 71 estabelece como média 
para aprovação na Educação de Jovens e Adultos, 50% do total de 100 pontos. Como este 
mesmo regimento garante as mesmas oportunidades educacionais para todos os alunos, será 
conveniente alterar a porcentagem de aproveitamento de alunos, dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos para a mesma porcentagem do Ensino Fundamental regular que é de 60% 
do total de pontos distribuídos no bimestre. 
 
 
VIII- Parecer e Voto 

 

È como votamos. 



 
Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 
Em 11/03/2010. 
 
Alexsandra Gomes BIral Stauffer- Relatora 
Ivanete Petarli Zotelle 
Maria Lucia de Lima Bolsanello 
Naildo Crispim de Araújo 
 
 
 
IX-VOTO DA PLENÁRIA:  

 

O Plenário acompanha, à unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
Baixa-se a Resolução Competente. 
 
 
 
Sala das Sessões, em 18/03/2010. 
 
 
 
 

 
 


