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I - Em respeito aos que vieram antes de nós 

Pequena memória para um tempo sem memória  

Gonzaguinha - 1974 

Amanhã ou de pois  

Meu irmão amanhã ou depois 

A gente retorna ao velho lugar 

Se abraça e fala da vida que foi por aí 

E conta os amigos nas pontas dos dedos 

Pra ver quantos vivem e quem já morreu 

Amanhã ou depois... 

 

Achados e Perdidos 

Quem me dirá onde está 

Aquele moço fulano de tal 

(Filho, marido, irmão, namorado que não voltou mais) 

Insiste os anúncios nas folhas 

Dos nossos jornais 

Achados perdidos, morridos 

Saudades demais 

Mas eu pergunto e a reposta 

É que ninguém sabe 

Ninguém nunca viu 

Só sei que não sei 

Quão sumido ele foi 

Sei é que ele sumiu 

E quem souber algo 

Acerca do seu paradeiro 

Beco das Liberdades 

Estreita e esquecida 

Uma pequena marginal 

Dessa imensa Avenida Brasil 
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Memória de um tempo onde lutar 

Por seu direito 

É um defeito que mata 

São tantas lutas inglórias 

São histórias que a história 

Qualquer dia contará 

De obscuros personagens 

As passagens, as coragens 

São sementes espalhadas nesse chão 

De Juvenais e de Raimundos 

Tantos Júlios de Santana 

Essa crença num enorme coração 

Dos humilhados e ofendidos 

Explorados e oprimidos 

Que tentaram encontrar a solução 

 

São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas 

Memória de um tempo onde lutar por seu direito 

É um defeito que mata 

 

E tantos são os homens por debaixo das manchetes 

São braços esquecidos que fizeram os heróis 

São forças, são suores que levantam as vedetes 

Do teatro de revistas, que é o país de todos nós 

São vozes que negaram liberdade concedida 

Pois ela é bem mais sangue 

Ela é bem mais vida 

São vidas que alimentam nosso fogo da esperança 

O grito da batalha: 

Quem espera, nunca alcança 
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Ê ê, quando o Sol nascer 

É que eu quero ver quem se lembrará 

Ê ê, quando amanhecer 

É que eu quero ver quem recordará 

Ê ê, não posso esquecer 

Essa legião que se entregou por um novo dia 

Ê eu quero é cantar essa mão tão calejada 

Que nos deu tanta alegria. 

 

E vamos à luta! 
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II - Saudação 

 

BOAS VINDAS E MATUTAÇÕES... 

Belo Horizonte, 24 de maio. Inverno de 2017. 

Chegou o momento de encontros e oportunidades por pluralidades de ideias e 

reflexões sobre Educação. Entretanto, não por qualquer modelo e proposta de 

Educação, mas sim por concepções que tragam o germe da acolhida, da libertação e 

do com-partilhamento. Concepções expressas em palavras que vamos trocar aqui 

enquanto colaboramos na construção da EJA nas Minas Gerais. Estamos construindo 

a certeza em que “uma palavra que não representa uma idéia é uma coisa morta, da 

mesma forma que uma idéia não incorporada em palavras não passa de uma 

sombra”, como aprendemos com Lev Vygotsky.  

Saudando as conquistas de nossas lutas, nas mais variadas esferas, por uma 

Educação de qualidade social, laica, democrática, inclusiva e libertadora, a 

Coordenação do I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos dá 

as boas-vindas a todos e todas participantes, ao mesmo tempo em que deseja que este 

Encontro nos proporcione momentos de reflexões sobre os nossos atos, garantindo o 

permanente acesso ao saber e à sua construção co-letiva e co-laborativa, por meio das 

causas pelas quais lutamos. 

Este I Encontro é a expressão dos sonhos de muitos de nós, por mais de duas 

décadas. Demos a ele o nome de primeiro, pois desejamos e esperançamos que sejam 

muitos e muitos outros. É nossa esperança. De esperançar. Verbo transitivo direto e 

pronominal que significa dar ou ter esperança, animar, estimular, esperancear. E 

assim, com esta concepção, esperançar precisa ser almejar, sonhar, buscar, agir, agir, 

agir. Então, esperançar é antagônico de esperar. Esperançar é sonhar, é definir o que 

se quer, e o como se irá alcançar. E é isto que faremos em cada um dos dezesseis 

Grupos de Trabalho (GTs). Enfim, esperançar passa a ser uma força que nos torna 

um co-letivo. 
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Diante das profundas e constantes transformações do mundo do trabalho, que 

nos exclui cotidianamente, a nós todos, sujeitos da EJA, independentemente do 

segmento em que estejamos, tornam-se necessárias nossas autorias para (re)criar e 

inovar, com responsabilidade coletiva e comprometimento político que contemple 

um novo perfil do ser humano. 

Assim, esperançamos que este I Encontro seja significativo e produtivo para 

além das falas marcadas de desejos por mudanças, mas que o comprometimento se 

manifeste nas ações efetivas em nossos cotidianos, pois, como disse Paulo Freire, “é 

preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática”.  

Somos aqui, de hoje até domingo,  

106 municípios mineiros;  

pessoas de 15 a 77 anos de idade;  

78 educandos, 33 estudantes da Educação Superior, 4 vereadores, 3 secretários 

municipais de Educação; 192 educadores, 5 professores da Educação Superior, 158 

gestores, 1 coordenador pedagógico, 4 assessores e 27 analistas educacionais. 

Precisaremos sair de nossos quadrados e ouvir o que nos disse Milton Santos, 

sobre a relevância de conseguirmos perceber que “a força da alienação vem dessa 

fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e 

não o que os une”. 

Somos pessoas de 1 a 43 anos de docência;  

pessoas de 1 a 28 anos de docência na EJA;  

111 pessoas que trabalham três turnos, 212 pessoas que trabalham dois turnos, 

70 pessoas que trabalham um turno. 

Somos 1 pessoa que se autodeclara assexuada, 6 bissexuais, 417 heterossexuais, 

21 homossexuais, 6 de nós disseram não desejar declarar, 2 responderam que não 

entendem e 1 se disse natural. 
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 Sairemos daqui fortalecidos se compreendermos que “através dos outros, nos 

tornamos nós mesmos”, como dizia Lev Vygotsky. 

Somos 52 pessoas que participam de Fóruns Regionais de EJA;  

295 pessoas concursadas e 99 pessoas contratadas;  

22 pessoas do Meio Rural... 

Somos 12 pessoas que se autodeclaram amarelas, 194 brancas, 2 indígenas, 189 

pardas, 98 pretas e 3 que optaram por não se autodeclarar.  

Nós somos a expressão da diversidade, da diferença e da oposição à 

desigualdade. Como nos diz Boaventura de Souza Santos, “temos o direito a ser 

iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes 

quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades”. 

As frases que fazem a marca d’água do material de nosso I Encontro e que 

permeiam este texto de saudação não foram colocadas aleatoriamente. Temos uma 

intencionalidade. Temos lado e dizemos qual é. Temos identidades e as 

reconhecemos para fortalece-las.  

Lutamos, pois “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão”, como nos diz Paulo Freire.  

Exigimos o direito à escolarização para aqueles e aquelas que assim o 

desejarem, pois ”todo conhecimento de si como inteligência está no domínio de um 

livro, de um capítulo, de uma frase, de uma palavra, como lemos com Rancière. 

Nos movemos para que esta escolarização seja permeada de qualidade social e 

humanização, com firmeza, dentro de uma concepção de Educação Popular. 

Reafirmamos em nossa programação pensada para o I Encontro a fala de Freire, 

quando nos diz: “sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as 

gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para 

que a justiça social se implante antes da caridade em nosso mundo”. 

 Salve cada um e cada uma de nós! 
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Salve este co-letivo co-laborativo! 

Salve o I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos! 

Sigamos! 

 

Analise da Silva 

P/ Coordenação do I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos! 
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III - Regimento Interno 

Regimento Interno do I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos 

 

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DO ENCONTRO 

 

Art. 1o A Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG), o 

Programa de Extensão Universitária FÓRUM METRÔ da UFMG e o Fórum Mineiro 

de Educação de Jovens e Adultos (FOMEJA), farão realizar o I Encontro Mineiro 

sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos, que terá como tema central: 20 anos da 

EJA como modalidade na LDB: e na prática? nos dias 24 a 28 de maio de 2017, no 

Othon Palace Hotel, em Belo Horizonte 

§ 1o O Encontro é uma reunião de trabalho. 

§ 2o O Encontro será constituído de Mesas Redondas, nos dias 25 e 26 pela 

manhã, com as temáticas Cenários e perspectivas da EJA em Minas e no Brasil e EJA 

em tempos de retirada de direitos, respectivamente. 

§ 3º O Encontro será constituído de Grupos de Trabalho (GTs), nos dias 25 e 26 

à tarde e início da noite, sendo OITO por dia, tratando dos temas: 

I - EJA e Educação Popular  

II – EJA e o mundo do trabalho e a educação profissional  

III – EJA nas prisões  

IV – Formação de educadores para/com e de EJA  

V – Gênero na EJA  

VI – Juventudes presentes na EJA  

VII – Políticas Públicas para a EJA  

VIII – Relações Étnico Raciais na EJA  

IX – Alfabetização na EJA  

X - Avaliação na EJA 

XI - EJA do e no Campo 

XII – EJA e Pessoas Com Deficiência  
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XIII – EJA e Políticas Inter Setoriais  

XIV – Estratégias de Acesso e Permanência de Educandos na EJA  

XV – Gestão, Recursos e Financiamento da EJA  

XVI – Práticas Pedagógicas na EJA  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º O I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos tem 

por objetivos: 

I OBJETIVO GERAL 

Avaliar e propor ações estaduais e municipais para a educação de jovens, 

adultos e idosos indicando responsabilidades, corresponsabilidades e atribuições 

entre os entes que fazem EJA em Minas Gerais. 

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliar o cumprimento do PNE e dos Planos Municipais de Educação, bem 

como a implementação das suas diretrizes estabelecidas nos artigos da lei, metas e 

estratégias que tratam especificamente da EJA; 

b) Rever conceitos, construir diretrizes e propor estratégias que contribuam 

para a efetivação da EJA enquanto modalidade; 

c) Integrar diferentes instituições, nas discussões referentes a modalidade EJA 

numa abordagem orgânica, com vistas a consolidar a Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos, especialmente, no tocante ao planejamento e gestão, avaliação, 

financiamento, formação inicial e continuada dos educadores, além da garantia das 

condições de oferta com qualidade social; 

d) Discutir e propor ações de melhoria para a formação de educadores. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Art 3º Participam desse I Encontro de Educadores; Educandos; Fórum Mineiro 

de EJA (FOMEJA); Ministério Público; Movimentos Sociais; Movimentos Sindicais; 

Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG); Instituições de Educação Superior (IES 
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e IFEs); União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME); União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Representantes do 

Poder Legislativo. 

§ 1º O I Encontro Mineiro sobre EJA será coordenado pela Coordenação do 

Fórum Mineiro de EJA, pela Coordenação do Programa Fórum Metrô e pela 

Secretaria Estadual de Educação, que nomearão membros. 

§ 2º O evento contará com a participação de 490 pessoas, sendo: 

Instituições 
Número de Participantes por Segmentos 

Gestores Professores Estudantes Outros 

Rede Estadual 47 47 47 - 

Rede Municipal 47 47 47 - 

Rede Federal 10 10 10 - 

Rede Particular 10 10 10 - 

Instituição de Educação 

Superior 
- 15 15 - 

Estudantes e Educadores 

populares 
- 20 20 - 

Entidades do Terceiro 

Setor 
- - - 5 

Ministério Público - - - 5 

Poder Legislativo - - - 5 

Organizações Sindicais - - - 15 

Organizações Populares - - - 15 

Organizações não 

governamentais (ONGs) 
- - - 5 

Pessoas de apoio - - - 10 

DEJA e profissionais 

convidados de outras 
- - - 18 
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diretorias da SEE 

Total de participantes 490 

 

§ 3º Em caso de não preenchimento de vaga pelo Segmento a que for destinada, 

outro Segmento poderá usar da mesma vaga, desde que a inscrição tenha sido 

realizada dentro do prazo previsto.  

Art. 4º I Encontro Mineiro será estruturado com a seguinte dinâmica: 

I - Credenciamento; 

II - Atividade Cultural; 

III - Mesa Oficial de abertura; 

IV - Conferência Magna 

V - Mesas Redondas 

VI - Grupos de Trabalho 

VII - Organização de Fóruns Regionais 

VIII - Plenária Final 

IX - Passeios por adesão 

§ 1º A entrega de certificado está vinculada à entrega de 100% das avaliações 

recolhidas ao final de cada atividade e a 100% de assinaturas nas listas próprias; 

§ 2º Nas atividades previstas nos itens V, VI, VII e VIII as manifestações de 

todos os presentes deverão orientar-se por uma visão ampla, inclusiva e sistêmica da 

educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo 

entre os participantes, pela promoção da pluralidade de ideias, identidades e 

expressões, pela consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e 

pelo fortalecimento da articulação entre os participantes. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO E ORDEM DOS TRABALHOS 

Art. 5º A Coordenação da Abertura e da Plenária Final ficará a cargo da 

Coordenação do I Encontro. 

Art.6º As Mesas Redondas serão coordenadas por membros dos Fóruns 

Regionais de EJA. 
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Art 7º Os GTs serão coordenados por membro constante da Programação 

Oficial, com relator indicado pela Organização e com impulsionador constante da 

Programação Oficial. 

 § 1º Os coordenadores das Mesas Redondas, dos Grupos de Trabalho e os 

Impulsionadores foram indicados pela Comissão Organizadora com aprovação dos 

três parceiros envolvidos. 

§ 2º Os coordenadores explicarão a dinâmica de trabalho nos primeiros 10 

minutos. 

§ 3º Os impulsionadores terão ATÉ quarenta minutos para apresentar o tema. 

§ 4º O GT elaborará e votará ATÉ quatro propostas, sendo UMA sobre 

organização dos Fóruns Regionais de EJA.  

I – somente as QUATRO propostas mais votadas irão para o relatório a ser 

votado na Plenária Final. 

II – As propostas aprovadas deverão seguir o padrão informado pelos relatores 

de grupo. 

II – a apresentação de moções, manifestos e correlatos deverá ser aprovada pelo 

GT para constar da Plenária Final. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 8º Para serem admitidos no recinto do I Encontro Mineiro de Educação de 

Jovens e Adultos, os organizadores e inscritos deverão usar crachá, fornecido pela 

secretaria do evento, no momento do Credenciamento. 

§ 1º Não será fornecida segunda via do crachá. 

§ 2º A votação procederá pelo levantamento do crachá. 

§ 3º A leitura das propostas será feita pela Coordenação da Plenária Final e 

serão levantados destaques pelos que forem contrários à aprovação imediatamente 

após a leitura. 

I - Durante a Plenária Final, o tempo de fala será de ATÉ cinco minutos 

aprovado pelo Plenário sendo o mesmo número de falas para cada destaque 

levantado e sua contraposição. 
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II – O destaque será registrado no telão para a conferência de todos os 

presentes. 

III – Para fazer uso da palavra o participante deverá encaminhar seu 

crachá à mesa e o recolher ao final da fala. 

Art.9º Os certificados de impulsionadores, coordenadores de mesas, relatores, 

autores de textos enviados para cadernos do encontro, bolsistas, integrantes das 

comissões do evento serão entregues pela Secretaria do Evento em prazo de ATÉ 30 

dias úteis. 

Art. 10 Os certificados de participação no I Encontro deverão ser retirados no 

encerramento do evento OU enviados por e-mail fornecido durante a Plenária Final, 

se for o caso. 

Art. 11 Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do I Encontro 

ouvidos os representantes dos três parceiros. 
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IV - Textos de Subsídio 

1 - Cenários e perspectivas da EJA em Minas Gerais e no Brasil 

Leôncio Soares 

 

“Constato para mudar e não para me acomodar” 

Paulo Freire 

 

Para compreendermos os cenários em que vivemos, bem como, as perspectivas 

para a Educação de Jovens e Adultos temos que realizar um balanço das proposições 

que embasaram as políticas de EJA nos últimos tempos, ou seja, avaliar o que se 

cumpriu, o que se avançou e os entraves impeditivos para efetivá-las. Para a 

exposição de nossa análise, no que se refere aos cenários e as perspectivas da EJA, 

tomaremos como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96, as 

Diretrizes Nacionais Curriculares do CNE, o FUNDEB, o Marco de Ação de Belém, as 

metas e estratégias do PNE referentes à EJA.  

Para iniciar, temos que entender o contexto de redemocratização e disputas no 

qual se deu a CF /88 que estabeleceu no seu artigo 205 o direito de todos à educação. 

Após a Constituição, foram oito anos de discussão até que se aprovasse a nova lei da 

educação – LDB 9394/96, em que o antigo ensino supletivo passou a ser Educação de 

Jovens e Adultos. Em 2000, o Conselho Nacional de Educação regulamentou os 

artigos da LDB referentes à EJA estabelecendo as Diretrizes Nacionais Curriculares. 

Qual era a conjuntura da EJA no Brasil no momento de realização da VI 

Conferência Internacional de Educação de Adultos - CONFINTEA VI? No plano 

organizacional e das políticas públicas, tínhamos a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade - Secad e um conjunto de Programas sob 

gestão do governo federal, como o PBA, o ProJovem, o Proeja, o Pronera e outros. O 

Fundef, implantado desde 1998 e que havia deixado de computar as matrículas da 

EJA para fins de distribuição dos recursos financeiros, fora reformulado para 
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Fundeb, ampliando seu raio de atendimento a toda educação básica, incluindo a EJA. 

Se o fato de ter incluído a EJA havia sido considerado uma conquista, um reparo ao 

fundo anterior, a forma discriminatória com que foi implantado, estipulando pesos 

menores para a EJA, frustrou a grande expectativa que se tinha no incremento das 

matrículas. O que se passou de lá para cá? Como as redes de ensino fizeram a 

travessia do período anterior em que o Fundef não destinava recursos à EJA para o 

período posterior sob regência do Fundeb? Quantos eram os atendidos pela EJA em 

2007, ano em que o Fundo foi aprovado e quantos são hoje, conforme dados 

disponíveis recentemente? Avançamos, paramos ou retrocedemos? De acordo com os 

dados, as matrículas de EJA em 2015 foram de cerca de três milhões e quinhentos 

sendo que anteriormente, eram cerca de cinco milhões. Por que esse resultado não 

correspondeu às expectativas de quando o Fundo foi aprovado? Afinal, a 

CONFINTEA se realizou posteriormente e era de se esperar um efeito positivo, um 

impacto ainda maior nas ações de EJA. Um reconhecimento e uma valorização do 

profissional da educação se deu com a aprovação da Lei nº 11.738, de 2008, que 

instituiu o piso salarial.  

Temos que avaliar os fatores históricos e conjunturais que exerceram e exercem 

influências nessa redução do atendimento. Alguns desses fatores são nossos velhos 

conhecidos.  

A discriminação e o preconceito contra o analfabeto que reforça sua condição e 

seu lugar têm sido repetidamente criticados pelo professor Celso Beisiegel1. Trata-se 

da negação recorrente do direito à educação aos jovens e adultos, acompanhada da 

reduzida oferta de cursos públicos, da ausência de formação específica, da falta de 

material e recursos didáticos. É essa exclusão que tem contribuído para a 

permanência dos elevados índices de analfabetismo e baixa escolaridade de jovens, 

adultos e idosos. 

Soma-se a essa discriminação a falácia de que no Brasil não são muitos aqueles 

que têm pouca escolaridade. Há anos que as estatísticas expuseram claramente os 

números assustadores: um em cada três brasileiros com mais de 15 anos não tem 

                                                           
1
 BEISIEGEL, Celso de Rui. Alfabetização de Jovens e Adultos: desafios do século XXI. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília, vol. 84, número 206/07/08, p. 34-42, 2004. 
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ensino fundamental completo. Para lembrar Álvaro Vieira Pinto2, o nível de 

desenvolvimento de uma sociedade estabelece os graus de avanços ou de recuos do 

tipo de vida que se tem. O nível de desenvolvimento da sociedade brasileira é 

marcadamente desigual, resultado de injustiças sociais históricas.  

A tese de que são poucos os que ainda não se escolarizaram colabora para um 

olhar estreito sobre as ações necessárias ao atendimento a esse público. Não são 

poucos: são 65 milhões com 15 anos ou mais de um total de 210 milhões de 

brasileiros. Isso confirma a invisibilidade dos sujeitos da educação de jovens e 

adultos e tem impacto naquele município que não se organiza nem se estrutura para 

formular políticas permanentes de EJA. As salas são improvisadas e os professores, 

temporários. Tudo pensado para durar pouco, ao contrário do que expressam 

documentos que afirmam uma concepção de educação como processo ao longo da 

vida, dos quais o Brasil é signatário desde a V CONFINTEA em 1997. Como nos dizia 

Paschoal Lemme, “apenas numa sociedade verdadeiramente democrática há 

possibilidade de uma educação democrática”.3 

Um segundo fator, que está associado ao anterior, diz respeito às ações 

governamentais com características de campanhas como estratégia de enfrentamento 

do analfabetismo, recorrentes na história brasileira: Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos – CEAA (1947-1963); Movimento Brasileiro de Alfabetização 

– Mobral (1969-1985); Programa Alfabetização Solidária - PAS (1997-2002); Programa 

Brasil Alfabetizado – PBA (2003 até os dias atuais). Essas estratégias tendem a 

reforçar os aspectos negativos atribuídos a EJA: ritmo acelerado, provisório, 

descontínuo. São marcas “deixadas” pelas campanhas: ação emergencial, 

aligeiramento, atendimento rápido, a curto prazo: ação com base no voluntariado, 

despreparo, amadorismo, improviso e condições precárias. Como estabelecer 

políticas permanentes, de estado, se a cultura dissimulada pela sociedade 

desqualifica os sujeitos e as ações de atendimento a eles? Não estamos, aqui, 

identificando esse tipo de ação, com base no voluntariado, com iniciativas sempre 

presentes de organizar cursos de alfabetização e de educação de escolaridade da 

parte de grupos populares, movimentos sociais, igrejas, sindicatos etc. 

                                                           
2
 PINTO, Álvaro Vieira. Sete Lições sobre Educação de Adultos. Cortez Editora. SP,2010. 

3
 LEMME, Paschoal. REBEP. Brasília, v. 86, n. 212, p. 163-178, jan/abr. 2005. 
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Um terceiro fator se refere às ações ou políticas descontínuas implementadas 

para o atendimento da Educação de Jovens e Adultos nos Estados e Municípios. Nas 

alternâncias de poder, as ações de EJA são reféns de políticas de governo por ainda 

não estarem garantidas como políticas de Estado. 

Nos últimos trinta anos, tivemos avanços significativos quanto aos marcos 

legais de afirmação do direito à educação dos jovens e dos adultos: Constituição 

Federal de 1988; LDBEN 9394/96; Parecer 11/2000 CEB/CNE; Fundeb 2007; PNE 

2011-2020; CONFINTEA, V e VI. Nesse período avançamos na formulação de uma 

educação que superou o que se tinha como ensino supletivo para uma concepção de 

sujeitos de direito, ao longo da vida. No entanto, esses marcos não têm sido 

suficientes para garantir uma concepção avançada, que ultrapassa a ideia de 

educação compensatória, como também de efetivar e ampliar o atendimento à 

educação de jovens e adultos. A cada final de ano os profissionais que se encontram 

na EJA vivem uma insegurança, uma incerteza quanto à continuidade ou não de seu 

trabalho no ano seguinte. Por não haver concursos exclusivos para professor de EJA, 

grande parte tem seu investimento profissional interrompido, não retornando no ano 

seguinte. Continua difícil ser professor da EJA. 

Em 2016, completamos vinte anos do surgimento dos Fóruns de EJA no Brasil. 

Com base no lema mobilizar-socializar-intervir, os fóruns criaram um espaço 

interinstitucional que tem possibilitado uma aproximação dos segmentos envolvidos 

com a EJA sobre questões centrais que acompanharam as formulações de políticas de 

EJA nos governos municipais, estaduais e federal. Os fóruns têm nos Encontros 

Nacionais de Educação de Jovens e Adultos - ENEJAs o momento de interlocução e 

fortalecimento com vistas à construção de uma política pública de educação de 

jovens e adultos. É onde se dá a denúncia das ausências e anúncio de propostas e 

efetivação de direitos. Temos em mãos um conjunto de documentos produzidos ao 

longo desses anos como resultado de debates e deliberações entre os segmentos 

envolvidos com a EJA. Pela importância dessa série histórica, podemos perguntar o 

que dessa produção tem chegado até as secretarias, as coordenações e as escolas de 

EJA.  
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Um quarto fator se refere a um olhar superficial dos sujeitos da EJA, que não 

podem ser vistos como quaisquer jovens nem quaisquer adultos. Nos dizeres de 

Miguel Arroyo4, são sujeitos concretos com suas realidades e especificidades. 

Considerar as especificidades dos jovens e dos adultos é reconhecer que trabalhar 

com eles não é o mesmo que trabalhar com crianças: requer espaço apropriado, 

material e recursos didáticos adequados, currículo diferenciado que estabeleça 

vínculos entre suas realidades e o mundo do trabalho, e isso requer formação 

docente distinta. Se são outros sujeitos, demandam outras pedagogias. 

A preocupação com uma formação voltada para atender à realidade dos jovens 

e adultos é o quinto fator. Desde 2006, vêm se realizando no Brasil os Seminários 

Nacionais de Formação do Educador de Jovens e Adultos(SNF) em Belo Horizonte, 

Goiânia, Porto Alegre, Brasília e Campinas. Foram pensados como espaço de debate 

sobre os entraves encontrados nas universidades para a implementação de ações 

voltadas para a educação de jovens e adultos. No primeiro Seminário realizado em 

Belo Horizonte, constatou-se um tímido envolvimento das universidades e das 

administrações públicas com a formação do educador de jovens e adultos, ainda que 

deparemos com manifestações históricas5 afirmando a necessidade de se ter uma 

preparação adequada/apropriada para se trabalhar com a educação de jovens e 

adultos. Nos Seminários têm-se o registro de iniciativas pontuais da parte das 

universidades de criação de projetos de extensão para atender a demandas de 

escolarização da população jovem e adulta. Nesse processo, há que reconhecer o 

aumento dos concursos públicos nas universidades para o cargo de professor da 

educação de jovens e adultos. 

Ao mesmo tempo, vimos aprofundando nossos conhecimentos a respeito do 

que seja a educação de jovens e adultos. Estudos e pesquisas sobre as características e 

os perfis dos sujeitos da EJA apontam para a necessidade de se partir de suas 

especificidades para a elaboração de políticas, para iniciativas de reformulação 

curricular, de produção de material e recursos didáticos e para a formação do 

educador. Se os marcos legais já faziam referências a um atendimento “apropriado”, 

                                                           
4
 ARROYO, Miguel Gonzales. Formar Educadoras e Educadores de Jovens e Adultos. In: Seminário Nacional 

sobre Formação do Educador de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
5
 I Congresso Nacional de Educação de Adultos. Rio de Janeiro, 1947; II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos. Rio de Janeiro, 1958. 
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“adequado”, “voltado para”, ou seja, que correspondam as especificidades do 

público da EJA, cabe-nos avaliar até que ponto as práticas educativas atuais se 

aproximam ou se distanciam dessas referências. Até que ponto as práticas atuais 

continuam tomando o modelo de ensino supletivo como base ou avançando em 

direção a uma reconfiguração da educação de jovens e adultos com base nos sujeitos 

de direitos?  

Em 2007, Sérgio Haddad publicou, sob o título “Novos Caminhos na Educação 

de Jovens e Adultos”6, o resultado da pesquisa nacional que coordenou sobre a 

escolarização de jovens e adultos em regiões metropolitanas do Brasil. Dez anos 

depois, seria interessante revisitar aquelas propostas de EJA da época para saber o 

que se passou: avançaram em relação ao que se propunham? Permaneceram com os 

mesmos desafios? Ou retrocederam? 

Certo é, de fato, a EJA não vai acabar! 

                                                           
6
 HADDAD, Sérgio. Por uma nova cultura de Educação de Jovens e Adultos, Um balanço de experiências de 

poder local. Novos Caminhos em Educação de Jovens e Adultos – EJA. São Paulo: Global, 2007.  
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2 - A pauta nacional da EJA 

Analise da Silva7 

 

Assim como ficamos duas décadas pleiteando, reivindicando, buscando a 

realização deste I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos, 

também ficamos durante todo o Governo Lula e Dilma pleiteando uma audiência 

com um dos Ministros que tivemos na Educação. 

Da mesmo forma como exultamos ao saber da abertura ao diálogo para 

construirmos este I Encontro Mineiro, comemoramos em nível nacional sermos 

chamados pelo Ministro da Educação para sermos ouvidos e mais ainda, quando ele 

instituiu o Grupo de Trabalho (GT)  de redimensionamento da Política Nacional de 

EJA ao longo da vida, na perspectiva da Educação Popular que construímos. Cabia a 

nós apresentar proposta de Redimensionamento da Política Nacional de Educação de 

Jovens, adultos e idosos (EJA), ao longo da vida, na perspectiva da Educação 

Popular, em função das Diretrizes, Metas e Estratégias do Plano Nacional de 

Educação (PNE),  de 2014-2024. 

O Ministro pediu urgência e definiu que no prazo de 30 dias deveríamos 

apresentar uma proposta. Nós dos Fóruns de EJA do Brasil, da Associação Nacional 

de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e da Comissão Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens, adultos e idosos (CNAEJA) e do Fórum 

Ncaional de Educação (FNE) nos apressamos e apresentamos proposta na íntegra. 

Entretanto, somente uma reunião foi chamada, mesmo assim, quase um mês depois 

em Brasília, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2015, ao fim da qual apresentamos o 

documento que se segue. 

O intitulamos de Conjunto de Ações elaborado pelos Fóruns de EJA do Brasil, 

pelo FNE, pela ANPEd e pela CNAEJA a ser efetivado pelo MEC em 2016. 

Este conjunto de ações foi extraído das deliberações do XIV Encontro Nacional 

de Educação de Jovens, adultos e idosos (ENEJA) realizado em Goiânia, de 18 a 21 de 

                                                           
7 Professora da UFMG, Coordenadora do Fórum Mineiro de EJA; Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da 

UFMG; Comitê Mineiro da Campanha Nacional Pelo Direito a Educação; Programa de Extensão Universitária: 

Fórum Metrô. 

 



 

23 

novembro de 2015 e é, até aqui, a pauta nacional da EJA. Tendo sido construído 

como pauta nacional da EJA por se constituir no conjunto de ações aprovado por 

todos os 26 estados e o Distrito Federal, este conjunto passou a ser sinônimo de nossa 

luta municipal, regional, estadual e nacional, por ser originário das lutas locais. 

Importante destacar a necessidade de se ler cada parágrafo deste Conjunto de 

Ações lembrando que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), 2014, o Brasil possui 14,1 milhões de pessoas não alfabetizadas 

com 15 anos ou mais de idade, 52 milhões de pessoas com 15 anos ou mais sem 

Ensino Fundamental e 22 milhões de pessoas com 18 anos ou mais sem Ensino 

Médio, totalizando 43% da população brasileira. 

1. Adoção da concepção de EJA na perspectiva da Educação Popular de forma 

que todas as ações empreendidas tenham como pressuposto o direito à Educação que 

visa a emancipação popular; a participação popular nos espaços públicos; a equidade 

nas políticas públicas fundamentada na solidariedade, na amorosidade; o 

conhecimento crítico e transformação da realidade; a avaliação e sistematização de 

saberes e práticas; e a justiça política, econômica e socioambiental. 

2. Chamada Pública aos educandos para a EJA, de alfabetização e de 

continuidade de estudos, feita pelo Gestor, por meio de propaganda na TV a ser 

divulgada em horário nobre; em rádio em horários adequados; sites oficiais; durante 

jogos de futebol; pelos Correios por meio de Carta Social, bem como divulgação feita 

por lideranças religiosas (padres, pastores, pais de santo, agnósticos...). 

a. com maior intensidade no início de cada semestre e continuidade ao longo do 

ano, evidenciando que as matrículas na EJA são contínuas. 

3. Nota Técnica do MEC aos gestores, apresentando a necessidade de ações 

articuladas às políticas de acesso e de permanência tendo o MEC como indutor, por 

meio de um documento que pontue: 

• que a Base Nacional Curricular Comum para a EJA será elaborada pelos 

envolvidos com EJA e considerando a especificidade da modalidade tal qual 

preconiza a LDB e o parecer 11/2000; 

• que a formação continuada dos educadores é fundamental para se ter um 

corpo técnico valorizado e que atenda às especificidades da modalidade; 
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• que é fundamental que os Fóruns Permanentes previstos na estratégia 19.3 do 

PNE sejam implementados com composição, no mínimo, semelhante à do FNE para 

ampliar o diálogo; 

• que ofertar EJA contribui para o aumento da escolarização de netos e filhos 

dos trabalhadores; 

• que a alfabetização é o primeiro momento da EJA e que é fundamental que 

seja ofertada a continuidade de estudos, sob pena de se perder todo o trabalho 

realizado, conforme as pesquisas demonstram; 

• que é fundamental cessarmos o fechamento de turmas de EJA, pois estamos 

trabalhando com TRABALHADORES QUE ESTUDAM e não com estudantes que, às 

vezes, trabalham. 

4. Base Nacional Curricular Comum para a EJA construída de forma 

democrática e participativa onde o MEC induza a construção de uma Política Pública 

de EJA a partir da discussão de um Documento que reúna contribuições da Lei 

13.005/2014, do Documento Preparatório para a Confintea, do parecer 11/2000, da 

LDB, do Documento Contribuições para a construção de uma Política Nacional de 

Alfabetização na EJA e o Marco de Ação de Belém. 

a. Construção feita com a participação dos educandos, dos educadores, dos 

Movimentos Sociais, dos Fóruns de EJA do Brasil, da CNAEJA, de ONGs, da 

Educação Superior, dos Institutos Federais Tecnológicos, dos MOVAs, do Ministério 

Público, dos gestores, das Secretarias do MEC e de outros Ministérios que tenham 

ações intersetoriais com a EJA. 

b. Promoção de um movimento de construção que se dê ao longo do próximo 

ano, em âmbito socializado ascendente a partir do municipal, estadual/distrital, 

regional, nacional. 

c. Apresentação das deliberações finais deste processo, com garantia do 

encaminhamento ao final do mesmo ao Conselho Nacional de Educação. 
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5. Formação inicial de educadores para atuar com turmas de EJA realizada em 

Cursos de Graduação, realizados por meio de uma pedagogia própria (Pedagogia da 

EJA), construídos em conjunto com movimentos, instituições, fóruns. 

a. Esta formação demanda investimentos adequados para que se tenha um 

corpo docente especializado na modalidade, com carreira própria e metodologia 

específica, para se ter um trabalhador em educação valorizado; 

b. Essa formação inicial deve focar a práxis pedagógica e os princípios da 

educação popular, o mundo do trabalho, a qualidade social da educação, a educação 

profissional,  a gestão,  as questões da diversidade e geracional, a intersetorialidade, 

as tecnologias da comunicação e informação, sustentabilidade e educação ao longo 

da vida,  entre outros conceitos; 

c. Incentivo do MEC aos Cursos de Licenciaturas que incluírem disciplinas que 

tratem de EJA em seus currículos para a formação inicial de docentes, como, por 

exemplo, liberação de uma vaga para concurso de professor para a EJA com 

currículo discutido com a Secadi; 

d. É importante que se pense também na formação de gestores para que se 

constituam redes educativas que atendam à especificidade da modalidade; 

6. Que o MEC leve a pauta da isonomia do fator de ponderação da EJA no 

Fundeb, à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica 

de Qualidade que delibera sobre a temática da qual fazem o Ministro, o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime) e outros. 

a. A modalidade EJA exige tratamento diferenciado em função de sua 

especificidade e natureza. São necessárias metodologias, materiais didáticos e 

espaços educativos adequados à modalidade e para isso é preciso garantir a 

ampliação dos recursos atuais. 

b. indicativo real do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo Aluno 

Qualidade (CAQ), para garantir acesso, permanência e continuidade da 

escolarização, levando em consideração a necessidade de Chamada Pública constante 

e de custos diferenciados em função da especificidade da modalidade. 



 

26 

7. Induzir através de financiamento e suporte técnico várias maneiras de oferta 

da EJA na forma integrada à Educação Profissional (Meta 10 – PNE), sempre de 

modo a combinar escolaridade e educação profissionalizante, nos moldes do 

PROEJA, com cursos ofertados, sobretudo pelos IFTs e por gestores públicos, com 

currículo que dialogue com a qualificação do trabalho dos sujeitos educandos, desde 

o início até o fim dos cursos. 

a. Fortalecimento da educação de jovens, adultos e idosos articulada ao 

mundo do trabalho, estimulando o acesso e a permanência do jovem e do adulto, 

propiciando qualificação tecnológica e social e promovendo a integração de jovens, 

adultos e idosos trabalhadores à vida comunitária. 

8. Garantia da criação e ampliação de novas turmas de alfabetização, para 

comunidades indígenas, quilombolas, população do campo e privados de liberdade, 

por meio de mecanismos como a Resolução nº 48. 

a. Promoção de uma ampla divulgação da Resolução 48 para maior 

conhecimento por parte de Estados/Distrito Federal e Municípios. 

Importante destacar que a Resolução 48 é fruto de um trabalho coletivo na 

CNAEJA que resultou no documento Contribuições para a construção de uma 

Política Nacional de Alfabetização na EJA (PNAEJA) acessível em 

http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/contribuicoes_construcao_politi

ca_nacional.pdf. Este documento foi construído em 2012, quando eu ainda fazia parte 

da CNAEJA representando os Fóruns de EJA. Ganha centralidade aqui a luta para 

que a Alfabetização se já garantida como o momento inicial da Educação de Jovens, 

adultos e idosos que tem que ser seguida da continuidade de estudos para que possa 

ser caracterizada como atendimento ao direito. 

09. Fomentar ações que garantam a visibilidade da EJA, como encontros, 

congressos, seminários, a exemplo do Seminário Internacional de Educação ao Longo 

da vida, da Confintea Brasil+6 e do Programa Nacional dos Fóruns de EJA do Brasil 

(PRONAFEJA). E, no caso mineiro, em futuras edições deste Encontro Mineiro sobre 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/contribuicoes_construcao_politica_nacional.pdf
http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/contribuicoes_construcao_politica_nacional.pdf
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10. Realização de avaliação externa do Programa Brasil Alfabetizado a fim de 

propor um novo desenho de atuação para a superação do analfabetismo, com bases 

na proposta já elaborada em conjunto com Fóruns de EJA do Brasil e Cnaeja, em final 

de 2013/início de 2014. 

É fundamental destacar que temos 14 milhões de pessoas não alfabetizadas no 

Brasil e que, em Minas Gerais, os sujeitos nesta situação são, aproximadamente, 

1.247.420. Não podemos nos dar ao luxo desumano de não nos ocuparmos da 

alfabetização e da continuidade da escolarização destes sujeitos, uma vez que temos 

também, aproximadamente, 7.287.140 deles e delas com 15 anos ou mais sem 

completar o Ensino Fundamental e, ainda, aproximadamente, 2.829.240 deles e delas 

com 18 anos ou mais sem completar o Ensino Médio, dentro dos 52 milhões e dos 22 

milhões em todo o país, respectivamente. 

Sem o início na alfabetização não há como se pleitear a continuidade. 

11. Garantia da participação popular na elaboração de uma política nacional 

de educação de jovens, adultos e idosos incluindo especialistas no tema que atuem 

nas Instituições de Educação Superior, ONGs e redes de ensino, além de movimentos 

sociais, contemplando o previsto na Constituição Cidadã, na Lei 13.005/2014, no 

Documento Preparatório para a VI Confintea, na LDB, no Documento Contribuições 

para a construção de uma Política Nacional de Alfabetização na EJA e o Marco de 

Ação de Belém. 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/p

df/working_documents/Belem%20Framework_Final_ptg.pdf  

a. Criação de estratégias e mecanismos de certificação de saberes dos 

educandos jovens, adultos e idosos, para reconhecimento, validação e certificação 

de todas as formas de aprendizagem, pela criação de referenciais de equivalência, 

com flexibilidade de datas para a realização das provas, dando ampla divulgação 

sobre onde são realizadas. 

b. Retomada de ações que vinham sendo realizadas pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do MEC com 

resultados concretos de organização e repercussão no campo da educação de jovens, 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_ptg.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_ptg.pdf
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adultos e idosos, como a Agenda Territorial, sem a necessária vinculação de verbas 

aos governos estaduais, podendo ser feito o repasse, por meio de IES, por exemplo. 

c. Construção de um diagnóstico da demanda e da oferta, bem como sobre as 

características da EJA nos estados e no Distrito Federal, a partir de dados por 

município levantados pelos Fóruns de EJA, nos anos de 2016 e 20178, com o intuito 

de contribuir para o fortalecimento da Políticas Públicas de EJA, levando em conta: 

 construção de um quadro diagnóstico e uma avaliação das ações 

realizadas em cada Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de 

Alfabetização e Educação de Jovens, adultos e idosos9, desde os Fóruns e também da 

SECADI/MEC; 

 realização de audiências públicas para socialização dos diagnósticos e 

avaliações sobre a EJA; 

 organização de um grupo virtual para socialização dos cronogramas 

de trabalho e das metodologias utilizadas no processo de construção do 

diagnóstico, através da elaboração de um projeto de trabalho que apresente um 

roteiro orientador a ser encaminhado aos municípios; 

 busca de parceiros nas/das universidades, centros de pesquisas, 

ONGs, Movimentos Sociais e outros que trabalhem com EJA; 

 realização de encontros formativos sobre a importância das pesquisas 

quantitativas/qualitativas sobre a oferta e demanda da EJA; construção de uma 

pauta comum a partir do diagnóstico. 

12. Instalação, a partir de 2016 (no caso mineiro, 2017.2), de “Salas de 

Acolhimento”, com profissionais qualificados, para atender crianças, nos espaços 

                                                           
8
 O Fórum Mineiro de EJA e o Programa de Extensão Universitária: Programa Fórum Metrô lançarão neste I 

Encontro o Banco de Dados da EJA em Minas Gerais. Deste instrumento constam Nome do Município; total 
aproximado de cidadãos com 15 anos ou mais não alfabetizados; total aproximado de cidadãos com 15 anos ou 
mais com Ensino Fundamental Incompleto; total aproximado de cidadãos com 18 anos ou mais com Ensino 
Médio Incompleto; Localização do Município por Mesorregião e por Microrregião; Nome do(a) Prefeito(a), 
endereço, telefone, e-mail e site da Prefeitura;   Nome e contato do(a) Secretário(a) de Educação de todos 
os municípios de Minas Gerais. 
9
 O Programa de Extensão Universitária: Programa Fórum Metrô desenvolveu esta ação junto aos seus SETE 

municípios de abrangência, a saber, os sete municípios da RMBH apontados pelo Programa JUVENTUDE VIVA 
como aqueles que apresentam maiores índices de mortalidade juvenil na Região Metropolitana de BH: Belo 
Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano. 
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educativos onde a modalidade é ofertada, para assegurar melhores condições de 

acesso e permanência dos educandos da EJA. 

a. Promover formação aos gestores públicos considerando o aspecto 

importante de que 70% dos jovens que não estudam e não trabalham são mulheres, 

sendo que 58% delas tem ao menos um filho, ou seja, parte do abandono da escola e 

do fato de não trabalhar se justifica pela necessidade de cuidar do filho. A gravidez 

das jovens torna-se uma chave explicativa importante, sendo necessário considerar 

que grande parte dessas mulheres jovens, geralmente, não tem acesso às creches para 

garantir o cuidado e a educação dos filhos. 

b. Promover formação aos gestores públicos considerando a necessidade de que 

os profissionais qualificados que atenderão aos filhos e filhas de educandos da EJA 

tenham formação específica de educadores de crianças que sejam qualificados para 

tratar com crianças. 

13. Fomento pelo MEC de ampliação da oferta da Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos trabalhadores no campo, integrada à qualificação profissional com práticas 

agroecológicas, voltadas à agricultura familiar, à economia solidária sustentável, com 

enfoque na agroecologia, contextualizadas nas diferentes realidades e necessidades 

regionais e culturais, visando um projeto de educação popular campesina e 

favorecendo a permanência e a sucessão na agricultura familiar para garantia de 

direito à educação de Jovens, Adultos e Idosos camponeses. Os gestores locais, no 

caso mineiro, devem insistir coletivamente na busca do referido fomento.  

14. Incentivo do MEC, em parceria com o MDS, do cumprimento da legislação 

existente que determina que a aquisição da alimentação escolar, por meio do PNAE, 

seja, no mínimo, 30% da agricultura familiar, preferencialmente, de forma 

descentralizada, de forma que as unidades escolares façam tal aquisição diretamente 

das comunidades produtoras adjacentes para favorecer o desenvolvimento familiar, 

a sucessão rural e a permanência de jovens, adultos e idosos no campo, integrando 

saberes, lutas e vivências. Aqui nas Minas, precisamos garantir a formação dos 

gestores da Educação para qualifica-los na busca incansável deste incentivo.  

15. Fomentar a criação/ampliação da oferta diurna de turmas de EJA de 

maneira a atender àqueles trabalhadores que dela tenham necessidade e a jovens, 



 

30 

entre os 15 e os 17 anos, que assim o desejarem. Este atendimento deverá ser sempre 

casado com os retornos obtidos pela Chamada Pública. 

16. Fomentar a oferta de turmas de EJA em espaços escolares e não escolares, 

nestes últimos, desde que sob responsabilidade de algum ente federado. O diálogo 

com entidades como a Rede de Educação Cidadã (RECID), a Escola Família Agrícola 

(EFA), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

(FETAEMG),  dentre outras, se faz fundamental para que os gestores possam 

alcançar este objetivo. 

17. Fomentar encontros com gestores municipais, estaduais/distrital que 

discutam a necessidade de criar e garantir condições para que jovens de 15 a 17 

anos conciliem educação e trabalho, seja em função das políticas de correção de 

fluxo no ensino fundamental, que terminam por “empurrá-los” para a EJA, ainda 

que não exista determinação legal que ampare esse descolamento. Propostas que 

apontem para a criação de espaços de atuação promovendo a inclusão de jovens em 

seus municípios de origem e tendo uma alternativa de geração de renda. Jovens que 

deverão ter desenvolvida a habilidade de construir alternativas para intervir na 

realidade da comunidade onde vivem a partir de intervenções voltadas, por 

exemplo, para as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) em suas 

comunidades. 

a. Promover diálogos com gestores públicos destacando a necessidade de 

formação profissional para jovens que reflitam as oportunidades locais, mas, 

também, as aspirações profissionais desses, com qualificação do trabalho e não para 

o mercado de trabalho.  

18. Fomentar a formação continuada de educadores da EJA no âmbito da pós-

graduação (especialização, mestrado e doutorado) e em serviço, assumidas pelas 

instituições de educação superior (prioritariamente por universidades públicas) e 

secretarias municipais e estaduais/distrital a que se vinculam, com foco na EJA, 

construídos em conjunto com movimentos sociais, instituições, ONGs, fóruns de EJA, 

no que se refere às políticas e às práticas pedagógicas; 

a. Esta formação demanda investimentos adequados para que se tenha um 

corpo docente especializado na EJA, com metodologia específica e carreira; 
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b. A formação continuada deve focar a organização e práxis pedagógica, os 

princípios da educação popular, a qualidade social da educação, a gestão, o mundo 

do trabalho, educação profissional integrada, as questões da diversidade e 

geracional, a intersetorialidade, as Tecnologias da Comunicação e Informação, 

sustentabilidade e educação ao longo da vida, entre outros conceitos, para que se 

constituam redes educativas que atendam à especificidade da modalidade. 

19. Articulação do MEC com Undime, Consed, Conif, Fórum de Pró-Reitores, 

Forumdir e outros para realizar nas reuniões destas entidades, momentos de fala 

pelo MEC e Fóruns de EJA buscando informar e evidenciar aos gestores sobre a 

importância da modalidade, suas demandas e a garantia do direito à educação. 

Precisamos cobrar esse posicionamento com assertividade. 

20. Retomada da discussão sobre a idade mínima na EJA tendo em conta a 

ampliação da idade escolar obrigatória. 

21. Retomada/avaliação do PNLD EJA de modo que se considerem a 

especificidade da mesma, com editais para a produção de materiais próprios, 

inclusive articulados pelas redes de ensino com as instituições de educação superior  

e, não apenas,  pelas editoras. 

a. produção de material impresso em gráficas públicas, assim como a garantia 

do acesso à banda larga para uso de educandos da EJA. Afinal, estamos no Século 

XXI. 

22. Continuidade de apoio do MEC e demais organismos (CNPq, CAPES) às 

pesquisas de EJA; dos Centros de Referência em EJA e do Portal dos Fóruns de EJA. 

No caso mineiro, cobrar da FAPEMIG o lançamento de editais específicos, ou no 

mínimo, que sempre contemplem a pesquisa, o ensino e a extensão no campo da EJA. 

 

Sigamos, pois, compreendendo que este Conjunto de Ações, que denota a Pauta 

Nacional da EJA, dá a tônica do que será coerente apontarmos nas discussões dos 

dezesseis Grupos de Trabalho (GTs) deste nosso I Encontro. Não nos é pedido que 

inventemos a roda. Somente que a ponhamos para rodar a partir de nosso empenho 

co-letivo. Empenho para que nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

tenham educação escolar com garantia de uma educação pública, gratuita, laica, 
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democrática, inclusiva, de qualidade social e livre de quaisquer formas de 

discriminação, se desejarem se escolarizar. E que os educadores que com-partilham 

saberes com estes educandos sejam sujeitos de sua história.  
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3 - Educação Popular e suas contribuições para Educação de 

Jovens e Adultos 

Cristiana Guimarães 

 

Não há conscientização se, de sua prática não resulta 

a ação consciente dos oprimidos, como classe 

explorada, na luta por sua libertação. Por outro lado 

ninguém conscientiza ninguém. O educador e o 

povo se conscientizam através do movimento 

dialético entre a reflexão crítica sobre a ação anterior 

e a subsequente no processo de luta (FREIRE, 1982) 

A Educação Popular muitas vezes, de forma equivocada, tem sua atuação 

restringida à educação de adultos. Um equívoco comum no senso geral, mas 

compreensível, dada a carga política que envolve o tema. No entanto, o que define a 

educação popular não é a idade dos educandos, mas sim a sua orientação política, 

como nos traz Paulo Freire em diversas obras. 

A EJA é uma dívida histórica-social parcamente reparada para com os que não 

tiveram acesso ao processo educacional, um campo que avançou em termos de 

políticas públicas e projetos organizados por movimentos sociais, ONGs e 

universidades, que são fruto da construção coletiva dessa militância, produto do 

enfrentamento.  

A luta na EJA, no contexto latino-americano, está intimamente relacionada a um 

contexto socioeconômico de desigualdade social, exploração do trabalho dos mais 

vulneráveis socialmente, altas taxas de desemprego. E essas desigualdades 

socioeconômicas se expressam nas desigualdades educativas. 

Nesse cenário, a educação popular deve ser concebida como um instrumento de 

libertação das classes dependentes, que são exploradas e impossibilitadas de ter a 

mínima qualidade de sobrevivência. 
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Nas práticas da alfabetização dentro da perspectiva da educação popular, numa 

concepção histórico-social crítica, há uma busca permanente pela criação de métodos, 

de inspiração e historicidade, a fim de substituir modelos estrangeiros utilizadas 

ainda hoje nas práticas de ensino. Como destaca Bezerra (1980), é na educação 

popular que se encontra o comprometimento de tornar as condições concretas de 

vida como elemento que deve estar presente nas situações de aprendizagem e 

também nos conteúdos. E Brandão (2002) completa, pois, a Educação Popular foi e 

prossegue sendo uma sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação 

em que tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história, tendo 

como foco de sua vocação um compromisso de ida – e – volta nas relações 

pedagógicas, de teor político, realizadas através de um trabalho cultural estendido a 

sujeitos das classes populares compreendidos como não beneficiários tardios de um 

“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”. 

A experiência e a trajetória de trabalhos de alfabetização desenvolvidos por 

Paulo Freire e sua equipe, no Brasil ou países da África, nos revelam que as práticas 

de alfabetização e de educação derivavam da vida concreta das pessoas e o conteúdo 

incide da vida e das relações palpáveis acontecidas no cotidiano dos educandos, no 

objetivo de e compromisso em "poder ler o mundo" em suas dimensões sociais, 

históricas, políticas e econômicas.  

Por tudo isso, o termo "popular" tem uma importância fundamental na 

trajetória dos trabalhos em educação de jovens e adultos, pois é relacionado a 

possibilidade de contribuição para os sujeitos explorados, oprimidos e 

marginalizados.  
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4 - EJA, Mundo do Trabalho e Educação Profissional 

Roseli Augusto 

 

Queridas/os educandas/os,  

Caros/as educadores/as, 

Caros/as gestoras/es 

Aprendemos com Paulo Freire a usar de cartas pedagógicas para nos ajudar a 

sistematizar nossas experiências, aprendizagens e questões e assim estimular a 

reflexão de nossas práticas. Um tipo de reflexão-ação que chamamos de práxis. 

Gostaria de utilizar desse recurso para abrir nosso debate sobre a educação de jovens, 

adultos, idosos e o mundo do trabalho. Logo reafirmando que a noção de trabalho, 

em uma proposta de educação popular, crítica e emancipadora, é o ponto de partida 

e o princípio que orienta toda a prática pedagógica, sejam no ensino formal ou em 

outras práticas sociais de formação do trabalhador e trabalhadora fora da escola.  

Iniciemos essa conversa retomando alguns pontos de nossa história de lutas e 

desafios. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) 

conquistou-se que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ganhasse o reconhecimento 

de uma modalidade da Educação Básica, constituindo-se, portanto, um direito, e não 

mais educação suplementar. Essa conquista pode ser situada no contexto das lutas da 

sociedade civil organizada, sendo importante citar os fóruns de EJA do Brasil e 

projetos, como os do movimento sindical de formação associando elevação de 

escolaridade e qualificação profissional nos anos 1990. Historicamente, a tentativa de 

se implementar a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no ensino médio, 

definida pela Lei 5692/1971, fracassou, em especial pela falta de infraestrutura nas 

escolas, de laboratórios e equipamentos, assim como de formação continuada dos 

professores das redes estaduais.  

Diante desse diagnóstico, no início dos anos 2000, o governo de MG e de outros 

estados, ao invés de corrigir a rota, decidiu acabar com todo o ensino 

profissionalizante na Rede estadual e privatizá-lo comprando vagas das redes 

privadas de formação profissional. Essa realidade ainda encontra eco nos dias atuais, 
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o que implica, para a rede estadual, garantir condições infra estruturais nas escolas, 

mas também a alocação e formação de professores que possam atender à parte 

profissional dos currículos escolares.  

As novas estratégias do capital sob a ideologia neoliberal que marcou a década 

de 1990, e retomada na conjuntura atual, caracterizada pelas novas propostas em 

curso de reformas do Estado, pela globalização, pela reestruturação produtiva e pelo 

desemprego estrutural, passa-se a exigir do trabalhador uma formação técnico-

científica mais abrangente e multifacetada, e as condições de ‘flexibilização’ e 

terceirização (ou melhor, de precarização) do emprego formal têm gerado novas 

incertezas e ambigüidades, tanto para os sujeitos como para a definição do papel e da 

função da escola..  

Nos dias atuais, esse quadro torna-se mais complexo e desafiante com a recente 

aprovação da reforma do Ensino Médio (Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017) que 

altera a LDB e a organização política e curricular das escolas públicas. Dentre as 

mudanças mais preocupantes estão a redução das disciplinas obrigatórias, 

principalmente aquelas associadas à formação crítica dos educandos, a exemplo de 

filosofia, sociologia, história, geografia, entre outras e a divisão do currículo em duas 

partes: uma parte comum e outra, dividida em cinco itinerários, em que o/a 

estudante terá que fazer aquilo que a escola/sistema ofertar (e não o que ele escolher, 

como diz a propaganda enganosa). Além de que o itinerário de “formação técnica e 

profissional” poderá ser ofertado por meio de parceria com o setor privado e o 

sistema de ensino se servirá de recurso público do FUNDEB. Nessa perspectiva 

ganha força a agenda neoliberal de contenção de gastos públicos e enxugamento das 

políticas sociais. E nosso esforço nesse contexto de crise, é continuar lutando pela 

implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) e as metas dirigidas à EJA, de 

modo especial, a sua Meta 10 que traz para o cenário o desafio de oferecer EJA 

integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio, em pelo menos 

25% das matrículas.  

Não podemos deixar de considerar que houve avanços significativos nos 

últimos 12 anos, como confirmam os índices de redução de pobreza e a melhoria do 

índice de desenvolvimento humano (IDH) em todas as regiões do País, no período. 
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Contribuíram para esse processo as lutas dos próprios trabalhadores, o crescimento 

econômico e o aumento do emprego e salário mínimo, somados às políticas de 

distribuição de renda e combate às desigualdades sociais; entre elas, o acesso dos 

trabalhadores à educação por meio das políticas de Educação de Jovens e Adultos e 

de Educação Profissional. 

Nos últimos anos, na perspectiva de educação popular e educação integradora 

que engloba as várias dimensões dos sujeitos e da formação (política, econômica, 

cultural, social) em sintonia com as realidades e necessidades dos trabalhadores/as 

têm-se sustentado bandeiras históricas em defesa da política de EJA com maior 

integração com o mundo do trabalho por meio da articulação com a educação 

profissional e a economia solidária como possibilidade de ampliação das 

perspectivas de inclusão social e produtiva e de criação de alternativas de trabalho e 

renda visando à conquista de melhores condições de vida.  

Assim, defendemos que a Educação ao Longo da Vida incorpore em sua 

diretriz os processos educativos formais e informais, ao longo de toda a vida, que 

tenha o trabalho como princípio educativo, numa concepção integral de educação, 

que contemple as dimensões social, política, cultural e técnico-científica e que 

promova o reconhecimento social do saber acumulado dos trabalhadores e 

trabalhadoras. 

A centralidade do trabalho, que tem sido preconizada para a EJA está 

relacionada também à organização dos cursos, que devem priorizar conteúdos e 

métodos de ensino adequados às realidades profissionais e sociais dos trabalhadores. 

Nesse sentido, os processos de reconhecimento e certificação de saberes profissionais 

são uma dimensão importante nessa modalidade. Do ponto de vista educacional, 

significa que um determinado trabalhador, com seu histórico curricular em um setor 

produtivo específico ou em ofícios práticos, como os camponeses, pescadores, 

trabalhadores da construção civil e outras, poderia ao buscar a certificação 

profissional, realizar uma avaliação diagnóstica para validar os conhecimentos e 

saberes resultantes de sua experiência profissional e de vida e, também, identificar 

suas insuficiências formativas a fim de dar prosseguimento aos estudos. Nesse 

sentido, os conhecimentos profissionais reconhecidos socialmente teriam como 
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finalidade a ampliação das oportunidades de inserção no mundo do trabalho (para 

os desempregados) e/ou melhoria das condições de trabalho (no caso dos já 

empregados) ou reconhecimento educacional e aprimoramento para profissões não 

escolarizadas. A política de educação e certificação profissional sob os princípios da 

Educação Integral dos Trabalhadores balizaria diagnósticos para acesso a uma 

trajetória formativa com base num perfil social e profissional.  

O enfrentamento a isso exige o aproveitamento contínuo e articulado dos 

estudos e reconhecimento de saberes dos trabalhadores, resultado de um processo de 

educação ao longo da vida. Por essa razão, consideramos um grande avanço 

programas, como o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja (2005) 

na medida em que preenchia essa lacuna existente na formação dos trabalhadores. 

No entanto, a oferta dessa modalidade de educação ainda é tímida diante das 

demandas existentes no país: há que se avançar numa ação integrada envolvendo os 

diversos atores sociais na perspectiva de construção de itinerários formativos e 

certificação de saberes e experiências articulado às dimensões da ciência, tecnologia, 

trabalho e cultura. Ao considerar as experiências, saberes e problemas da classe 

trabalhadora, um ponto de partida dos processos educativos, buscava-se uma ação 

emancipadora, determinante para uma atuação consciente, crítica e transformadora 

dos sujeitos e da realidade social, numa perspectiva classista. Nessa perspectiva, a 

formação do trabalhador extrapolaria os interesses mais imediatos e instrumentais 

das empresas de adequação da força de trabalho, visando o aumento da 

produtividade.  

E nessa perspectiva, levando em conta a grande diversidade de sujeitos 

presentes na EJA certamente, será necessário criar não um modelo único, mas uma 

variedade de possibilidades, incluindo diferentes formas de organização de cursos 

presenciais, estratégias de educação profissional integrada à elevação de escolaridade 

e certificação de grupos de grupos específicos, que não concluíram a educação básica. 

Portanto, a luta pela implementação da Meta 10 do PNE para “oferecer, no mínimo, 

25% (vinte e cinco por cento) de matrículas na EJA articuladas à educação 

profissional”, é estratégica. Mas para além da ampliação de matrículas, torna-se 

urgente avançar na concepção e práticas da educação numa perspectiva popular e 
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integral articuladas com as realidades, demandas e lutas dos trabalhadores, por 

trabalho e terra, como nas iniciativas de economia solidária. Incluindo essas 

alternativas, não só como princípio de auto-gestão e territorialidade, mas também 

como conteúdo crítico à economia de mercado, capitalista. Assim, elas devem estar 

necessariamente articuladas às políticas de desenvolvimento econômico locais, 

regional e nacional, ao sistema público de emprego, trabalho e renda, sem o que não 

é possível oferecer perspectivas de melhoria da qualidade de vida e possibilidades de 

a população prover seus próprios meios de existência. 

Nessa perspectiva a EJA como uma oferta educativa, inclui, mas vai além, de 

um programa de elevação de escolaridade (Proeja); é mais amplo que um processo 

de reconhecimento de saberes (CERTIFIC), mais abrangente que um programa de 

gênero (Mulheres MIL/SIM) e vai além, também, de um programa de acesso ao 

ensino técnico (Pronatec). Indicando que esses programas devem ser políticas de 

públicas de direitos permanentes e não suplementares. Trata-se de uma oferta que 

deve ser capaz de atender de modo mais apropriado os trabalhadores adultos, mais 

jovens ou menos jovens, mas, sobretudo, trabalhadores. Esse público é composto de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, profissionais que aprenderam seu 

ofício em processos não formais, desempregados, e trabalhadores, inseridos ou não 

no mercado de trabalho, que ainda não concluíram a educação básica. Implica exigir 

a inclusão social e produtiva para toda a diversidade de sujeitos da EJA, no campo e 

na cidade. E a ampliação da oferta da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

trabalhadores no campo, integrada à qualificação profissional com prática 

agroecológicas, voltadas à agricultura familiar, à economia solidária sustentável, 

contextualizadas nas diferentes realidades e necessidades regionais e culturais, 

visando um projeto de educação popular favorecendo o acesso e a permanência dos 

trabalhadores e camponeses na educação formal.  

Além disso, ainda precisamos tomar consciência de que a educação nos tempos 

em que vivemos não pode se limitar ao campo da educação formal, uma vez que 

existem outras possibilidades de desenvolver programas educacionais que podem 

fazer com que os sujeitos avancem em termos pessoais e profissionais. 
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Assim, caros educandos/as e profissionais da educação terminamos essa carta 

convocando a todos/as à luta educacional, que garanta para as próximas gerações 

avanços significativos na política de EJA emancipadora, pública, inclusiva e de 

qualidade. 

 

Saudações solidárias! 
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5 - Uma Perspectiva Pedagógica sobre EJA nas Prisões 

Mara Motta 

 

Passados mais de 25 anos da publicação da Constituição Federal de 198810, da 

Lei 7.210/1984 de Execução Penal (LEP)11 e mais de 20 anos da Lei de Diretrizes e 

Base 1996 (LDB)12, o sistema prisional brasileiro ainda não conseguiu cumprir na 

íntegra as assistências previstas no arcabouço jurídico.  

Ponderar sobre o papel do sistema penitenciário na sociedade contemporânea, 

propondo uma breve reflexão sobre as suas perspectivas políticas e pedagógicas no 

que diz respeito aos conceitos de garantias de direitos, de políticas públicas, de 

incompletude institucional e socialização é a proposta que ousamos trazer para o I 

Encontro Mineiro Sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Ressaltamos que 

pensar a educação em um país como o nosso de tamanho continental é um desafio. 

Garantir o acesso, a permanência e a conclusão da educação básica para os privados 

de liberdade é maior ainda. E para o Estado de Minas Gerais, maior ente federativo 

em número de municípios e o segundo em número de habitantes, esse desafio se 

torna notório. 

Julião (2016) destaca:  

Embora algumas experiências estaduais de educação para 

jovens e adultos em situação de restrição e privação de 

liberdade remontem há algumas décadas, somente a partir de 

2005 é que se iniciam no Brasil encaminhamentos para 

implementação de uma política propriamente nacional, quando 

os Ministérios da Educação e da Justiça iniciaram uma proposta 

de articulação para implementação de Programa Nacional de 

Educação para o Sistema Penitenciário, formulando as suas 

diretrizes. (JULIÃO, 2016)13 

                                                           
10

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
11

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm 
12

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
13

JULIAO, Elionaldo Fernandes. Escola na ou da prisão?. Cad.CEDES [online].2016, vol.36, n.98. 



 

42 

O Projeto Educando para a Liberdade que se enquadrou nos programas 

gerenciados pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD/MEC - atualmente SECADI) sinaliza uma ação conjunta, iniciada em 2005, 

entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Justiça (MJ), que visou 

implementar ações educacionais direcionadas ao Sistema Prisional. Valendo-se das 

dimensões por eles adotadas, e sem aprofundarmos na discussão daquele projeto, 

mencionamos algumas possibilidades para orientar nosso grupo de trabalho: 

Primeira dimensão: relaciona-se à mobilização e à articulação das pastas das 

Secretarias da Educação e da Administração Penitenciária nos Estados para uma oferta 

educacional coordenada. Nesse contexto, provocamos algumas reflexões: considerando 

as especificidades do estado, seria possível trazer para esta articulação as Secretarias 

Municipais de Educação, em especial a dos municípios, que ainda contam com as 

antigas cadeias, bem como aquelas que abrigam as APACs (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados)? Qual seria a atitude colaborativa viável para atender 

esses municípios (esses que ainda contam com as antigas cadeias e que atualmente 

cumprem o papel dos presídios)? Como se daria a efetivação do direito à educação 

nessas localidades? Há registros e/ou divulgação por parte das pastas citadas nesta 

dimensão sobre as experiências das APACs? 

Segunda dimensão: as identidades e as práticas dos profissionais que ajudam a 

organizar o atendimento educacional no interior dos estabelecimentos prisionais. Quem são 

hoje os profissionais que atendem a esta demanda? A qual ou a quais instituições 

estão vinculadas? Qual é a formação desses sujeitos que inegavelmente têm muito a 

contribuir, ou não, na formação dos privados de liberdade? Há propostas de 

formação para estes profissionais? Existem buscas por parcerias? 

E por fim, a terceira dimensão: os aspectos de ordem pedagógica. Compreender que 

a EJA não é (e não pode ser) a minimização das Propostas do Ensino Fundamental e 

Médio, ela não deveria ser vista como uma forma aligeirada para a certificação, ou 

ainda restrita apenas aos saberes dos educandos. 

Compreende-se que os três aspectos citados são essenciais para assegurar as 

especificidades que a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer, 

motivos norteadores do presente encontro. Pensar, discutir as especificidades da EJA 
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nos espaços de privação de liberdade é o nosso maior desafio. Propor ações para 

vencer esse desafio é nossa função enquanto cidadãos e profissionais ligados seja 

pela educação, pela justiça ou por outro viés em benefício dos apenados. Para 

finalizar nossas discussões, e partirmos para as propostas que se pretende apresentar 

na Plenária Final deste I Encontro, deixamos o seguinte questionamento: Como 

viabilizar ou assegurar que a Educação de Jovens e Adultos nos espaços de privação 

de liberdade possa ajudar a promover a autonomia e a emancipação desses sujeitos? 
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6 - A formação do professor de Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil  

Dra Sônia Maria dos Santos 
 

O analfabetismo é um fator gerador de problemas econômicos e sociais no 

Brasil principalmente no fim de século XIX e no século XX. Inversamente, a educação 

escolar foi vista como fator central para que esses países progredissem e se 

modernizassem. Alvo do descaso das duas monarquias, a educação do povo, ou a 

extinção do analfabetismo, esteve na pauta dos agentes políticos da primeira 

República brasileira. A autonomia relativa e os princípios de descentralização 

advindos do governo republicano puseram em pauta a instrução pública, que 

ganhou importância, pelo menos discursivamente, na estruturação política, 

econômica, social e cultural. Ela se alinhava aos ideais de democracia, progresso e 

ordem — princípios do liberalismo. Passou a ser vista pela elite governamental como 

via de ascensão social e sustentação do chamado Estado democrático de direito. 

Como tratar da formação de professores de EJA em um país em que a educação foi 

pensada para a elite. 

Nesse sentido, acredito que 

Tratar da formação de professores para a educação de jovens e 

adultos (EJA) implica, primeiramente, informar o leitor sobre o 

que chamamos, hoje, educação de jovens e adultos, tendo em 

vista as grandes mudanças ocorridas nos últimos doze anos, 

mais especificamente após a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 

(MACHADO, 2008, p.161). 

Assim, este pequeno texto tem como proposta realizar uma reflexão sobre a 

(re)construção e redimensionamento dos saberes docentes de professores da 

Educação de Jovens e Adultos, trazendo ao debate a relevância da formação 

continuada na especificidade da modalidade do ensino para Jovens e Adultos, 

principalmente quando esta não foi contemplada na formação inicial. Em razão 

disso, temos priorizado em nossos estudos pensar a formação, nesse sentido coloca-

se para nós a questão da aprendizagem do professor que, como sujeito singular, 
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possui uma história de vida, aprende e reconstrói seus saberes na experiência. De tal 

maneira, apresenta-se a necessidade de significar a formação continuada, como 

espaço e tempo de reflexão e de produção pedagógica, contribuindo e estimulando 

os professores a assumirem a responsabilidade de seu próprio desenvolvimento 

profissional e pessoal, e a participarem como protagonistas na implementação das 

políticas públicas, principalmente as educacionais, dentro do contexto da Educação 

para Jovens e Adultos, que emerge hoje como uma das questões significativas do 

processo educacional.  

Baseada na produção dialética do conhecimento, a formação continuada, como 

processo de construção e reconstrução de saberes docentes, desafia para produzir 

conhecimentos e criar novas estratégias práticas de ação, pois o educador terá que 

construir novos saberes docentes direcionados para o ensino-aprendizagem de 

adultos, (re)significando sua práxis pedagógica. 

Os saberes que constituem a docência, e que são fundamentais para a 

estruturação da profissão ser professor de EJA, tem sido um desafio. Como fazer 

emergir questões tais como: exercício profissional, repertório de conhecimentos, 

diferentes saberes relacionados as áreas do conhecimento, as disciplinas, aos 

currículos, ao processo pedagógico, aos saberes da experiência e da ação pedagógica, 

e em meio a esse conjunto de questões, descobre-se que o saber da experiência ou da 

prática exerce uma importância fundamental na definição da identidade profissional 

do docente da EJA.  

 Não tem como desconsiderar que a História da Educação, ao tratar da 

Educação de Adultos no Brasil, acompanhou a história dos modelos econômicos e 

políticos e consequentemente a história das relações de poder, dos grupos que estão 

no exercício do poder. A mobilização brasileira em favor da educação do povo, ao 

longo de nossa história, parece realmente ligar-se às tentativas de sedimentação ou 

de recomposição do poder político e das estruturas socioeconômicas, fora e dentro da 

ordem vigente. 

Neste cenário de inúmeras tentativas para fazer a formação inicial e continuada 

da EJA nas universidades públicas, temos utilizado como referência e inspiração o 

legado Paulo Freire, assim como sua proposta para a alfabetização de adultos, 

inspirou as principais propostas de alfabetização e educação popular que se 
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realizaram no país no início dos anos 1960. Essas propostas foram empreendidas por 

intelectuais e estudantes católicos engajados numa ação política junto aos grupos 

populares. 

Ressalte-se que os trabalhos de educação popular, em particular da 

alfabetização, foram na sua grande maioria inspirados nas ideias e ideais de Paulo 

Freire, na chamada Pedagogia da Libertação ou Pedagogia do Oprimido. Segundo 

Paiva (2003, p. 252), esse educador construiu uma proposta de mudança radical na 

educação e objetivos de ensino, partindo da compreensão de que o aluno não apenas 

sabe da realidade em que vive, mas também participa de sua transformação. O 

pensamento de Paulo Freire se construiu numa prática baseada num novo 

entendimento da relação entre a problemática educacional e a problemática social; se 

antes era visto como uma causa da pobreza e da marginalização, o analfabetismo 

passou a ser interpretado como um efeito da situação de pobreza gerada por uma 

estrutura social não igualitária.  

Soares (2008) compreende que EJA se perfaz em um campo pedagógico 

específico e assim deve ter uma preparação dimensionada, e que embora não se 

constitua em uma questão nova, somente ganhou atenção nas últimas décadas. Suas 

palavras “a formação dos educadores tem se inserido na problemática mais ampla da 

instituição da EJA como um campo pedagógico específico que, desse modo, requer a 

profissionalização de seus agentes” (2008, p. 02). 
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7 - EJA e Relações Étnico-Raciais: Um desafio histórico 

Iara Pires Viana14 
Rogéria Cristina Alves15 

Andreia Martins da Cunha16  
 

“Apesar de reconhecermos que, pelo menos no nível do discurso, que a 

construção social, cultural e histórica das diferenças, ou seja, 

diversidade, é algo de belo e que dá sentido a nossa existência, sabemos 

que na prática, no jogo de relações de poder, as diferenças socialmente 

construídas e que dizem respeito aos grupos sociais e étnico-raciais 

menos favorecidos foram naturalizadas e transformadas em 

desigualdades”. Nilma Lino Gomes 

Há poucos dias atrás, Taciane - cabelereira do Instituto “Todo Black é Power” foi 

chamada de macaca e teve seu cabelo puxado por um homem de 70 anos no meio da 

rua, no centro da Capital Mineira. O mesmo afirmou que agrediu por que não gostou 

do cabelo dela. Ele foi indiciado por injúria racial, pagou mil reais de fiança e saiu 

pela porta da frente. O irônico é que ela trabalha justamente em um espaço de beleza 

e valorização da estética negra. Taciane é negra.  

A situação revela uma face latente da sociedade brasileira: a sociedade racista, 

que se escondeu durante um bom tempo, sob o mito da democracia racial. Mito 

reforçado pela ideia de que na miscigenação que originou a população brasileira, as 

relações raciais fortemente tensionadas e agravadas pela escravidão, foram 

apaziguadas na figura do mulato. Ledo engano! Embora se defenda a existência 

comprovada de uma só raça, a humana, sabe-se que as diferenciações relativas à cor 

da pele, no Brasil, foram perpetuadas e repassadas ao longo do tempo e encontraram 

assento entre a nossa legislação.  

No tocante à Educação, o acesso da população negra no Brasil, à educação 

formal, possui um longo histórico de exclusão, haja vista, por exemplo, a proibição 

do ingresso de crianças negras nas escolas públicas, como determinava a lei nº. 

14 de 22/12/1837 (BERNARDO, 2006:10). O regulamento de 1854 proibia os 
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escravizados de se matricularem ou frequentarem as escolas de ensino primário e 

secundário, no município do Rio de Janeiro. A existência de ambas normativas 

ressalta o quanto a cor da pele é um fator determinante que vem sendo utilizado ao 

longo do tempo, para definir e marcar quem deveria ter acesso à educação.  

Após 14 anos da implementação da lei 10.639, a educação brasileira ainda se 

pergunta por que estudar a história da África, dos africanos e o papel da cultura 

negra na formação da sociedade brasileira. Indaga-se ainda, que sendo as marcas da 

cultura africana tão profundas em todos os brasileiros, por que razão a educação 

escolar necessita construir este espaço tão específico para as “africanidades”? Afinal, 

de que africanidades estamos falando? Para superar estes questionamentos é preciso 

reafirmar a escola como direito social e espaço de acolhimento e afirmação da 

diversidade de classe, gênero, etária, étnica e racial. Implica também o 

reconhecimento do espaço escolar como ambiente de construção de debates, saberes 

e práticas de afirmação de identidades e enfrentamento dos preconceitos e 

discriminações presentes na sociedade brasileira. De acordo com Rosane de Pires 

Viana (BRASIL, 2006, p.113), uma educação antirracista necessita pensar em outras 

maneiras para avaliar o processo educativo. 

O direito à educação é posto como um direito de todos, numa dimensão 

universalista não garante a efetividade desse direito. Ao contrário de outros direitos 

(civis e políticos), os direitos sociais (e, portanto, a educação) precisam ser concebidos 

e gestados não somente sob a perspectiva do universal, mas também sob as lentes do 

específico e de sua real efetivação. Ainda, o processo de normatização do direito à 

educação insere-se em um processo mais amplo de consolidação de um novo modelo 

de cidadania no qual o “direito a ter direitos” (DAGNINO, 2004) é o prelúdio do 

entendimento acerca da necessidade de uma transformação social. Neste contexto, a 

Educação de Jovens e adultos, no Brasil, revela-se como uma modalidade de ensino 

estratégica capaz de reparar as distorções de acesso ao Direito à Educação Básica 

daqueles que não tiveram acesso em idade escolar. Ainda, nesta modalidade é 

possível e necessário reafirmar as diferenças como meio de assegurar a igualdade de 

direitos. 

Propor novas práticas pedagógicas que dialoguem com a realidade social 

brasileira significa reconhecer na trajetória de todos os sujeitos presentes na 
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comunidade escolar os saberes, a memória e os sinais do enfrentamento cotidiano 

diante da desigualdade social, econômica e racial. Essas marcas são, sobretudo, 

profundas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), espaço de reivindicação de 

direitos educativos, problematização de experiências, valorização, construção e 

transformação de conhecimentos.  

Vencer as distorções idade/ano escolar e, ainda, garantir o acesso, permanência 

e conclusão da Educação Básica é um desafio posto ao campo das Políticas Públicas. 

Desafio esse que só poderá ser vencido quando, de fato, houver a compreensão de 

que os caminhos pedagógicos devem se correlacionar de maneira íntima e 

responsável com o reconhecimento das diferenças e de compreender essas diferenças 

sob as lentes da construção histórica das relações étnico-raciais estabelecidas em 

nossa sociedade. 
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8 - Sobre o Direito e a Emancipação 

Thiago Miranda17  

 

Para atender ao convite de conversar sobre a EJA em tempos de retirada de 

direitos neste I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos preciso 

começar lembrando que a história dessa modalidade tradicionalmente vem sendo 

contada como uma demanda surgida por volta do final da primeira metade do século 

XX. 

Em praticamente todas as iniciativas havia alguma relação com o Estado. Seja 

de fomento por parte do mesmo, sempre de forma precarizada, ou de cobrança por 

agentes vários para a oferta de educação escolarizada para um sem número de 

pessoas no país. 

A cobrança ao Estado por parte da sociedade civil organizada tem por pano de 

fundo uma noção de que o Estado deve prover os cidadãos de bens e serviços 

considerados como direitos. 

As noções de direitos, de quais bens e serviços entram nesta categorização e de 

qual modo ele será ofertado é cambiante ao longo da história. 

Um imenso espectro político de todas as vertentes e matizes, com ideologias, 

pautas e visões de mundo das mais diversas e não raras vezes inimigas entre si, veem 

no Estado o responsável ora como provedor, ora como regulador, mas de algum 

modo sempre presente na garantia, oferta e consecução dos ditos direitos. 

Ainda que o tempo de oferta e sob quais condições seja cambiante, a educação 

escolarizada sempre figurou na lista dos direitos que devem ser assegurados pelo 

Estado provedor. 

Mas será que o Estado é e sempre foi o grande calcanhar de Aquiles da luta dos 

trabalhadores rumo à emancipação social? Seria ele uma espécie de cavalo cujo rumo 

é decidido pelas rédeas de quem o comanda? 
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Ainda no século XIX, um amplo leque de trabalhadores - federalistas 

comunalistas, socialistas libertários, sindicalistas revolucionários e anarquistas - 

entendiam a necessidade premente da capacidade plena de acesso aos bens da 

cultura e do trabalho e viam nos processos de domínio pleno da linguagem oral e 

escrita o primeiro e mais importante passo para isso. 

Segundo eles, o único e verdadeiro sentido da educação é fazer o trabalhador 

compreender os reais motivos de sua desgraça. 

Estes trabalhadores tiveram sua história escondida e quase esquecida. Talvez, 

isso não tenha sido, exatamente, obra do acaso. Eles viam nos processos capitalistas 

de exploração do trabalhador bem como em sua criação burocrática e de 

ordenamento jurídico, o Estado, as duas cabeças do mesmo monstro a ser destruído, 

rumo não exatamente ao bem estar, prometido por todas as reformas, mas à 

emancipação social. Trabalhadores que não pediam direitos, buscavam, 

soberanamente, a Liberdade, sem mediações nem etapas. 

É sobre estes interstícios da história de luta de quase todos nós, trabalhadores, 

esmaecida na memória da maioria de nós pelos dos donos do poder que minha 

presença buscará honrar neste I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos.   
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9 - Educação de Jovens e Adultos na Educação Superior 

Heli Sabino de Oliveira 

 

Conquanto ocupe uma posição marginal nas propostas de formação de 

professores e professoras da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos – EJA 

– pode ser considerada uma modalidade imprescindível tanto para o processo de 

democratização da sociedade brasileira quanto para a promoção da dignidade 

humana, por duas razões, a saber:  

Em primeiro lugar, porque se trata de uma modalidade que visa à reparação de 

uma dívida social do estado brasileiro, que não assegurou às gerações anteriores, 

especialmente as que vivem no campo e nas periferias dos centros urbanos, um dos 

principais direitos sociais: a educação escolar. Refiro-me não somente aos jovens e 

adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio, mas também aos homens 

e mulheres, com idade acima de quinze anos, que não possuem domínio pleno da 

leitura e da escrita. Como se sabe, a leitura e a escrita são ferramentas fundamentais 

para se participar efetivamente da vida social, política, econômica e cultural. 

Ademais, a alfabetização e o letramento são fundamentais para todo tipo de 

aprendizagem, ligadas às novas tecnologias da informação e comunicação. Em outras 

palavras, a Educação de Jovens e Adultos constitui uma modalidade essencial ao 

processo de democratização e consolidação da cidadania na sociedade brasileira.  

Em segundo lugar, porque os sujeitos aos quais se destinam o fazer pedagógico 

da Educação de Jovens e Adultos são, em sua maioria, pessoas que estão inseridas 

em situação de exclusão. Residindo, em grande parte, nos meios rurais, nas 

periferias, aglomerados, vilas e favelas, os sujeitos da EJA compõem grupos sociais 

que são invisibilizados por uma sociedade que possui ainda características 

segregadoras e elitistas. São jovens, homens, mulheres e idosos, em grande parte, 

negros, que ocupam posição de subalternidade no mundo do trabalho. Assim, uma 

proposta de Educação de Jovens e Adultos, baseados nos princípios de emancipação 

social, leva em conta esses aspectos, valorizando a cultura e a educação popular, ou 
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seja, buscam dar voz e visibilidade para atores sociais, que são ativamente 

produzidos socialmente como sujeitos inexistentes.  

No entanto, a despeito de sua relevância social, a EJA tem sido negligenciada 

nos cursos de licenciaturas. Segundo o ex-Secretário Nacional de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, Ricardo Henriques, existem mais de 175 

mil professores que atuam nas redes municipais e estaduais como educadores da 

EJA.  

Desses, a grande maioria nunca recebeu uma formação 

específica para a função que exercem. Apesar da magnitude do 

desafio, a educação de jovens e adultos ainda possui pouca 

expressão nas universidades, seja no ensino – habilitações 

específicas em EJA – seja em pesquisa – representa uma 

porcentagem ínfima até mesmo na pesquisa desenvolvida no 

campo geral da educação – seja na extensão – o campo por onde 

a EJA historicamente entrou no portal da universidade 

(HENRIQUES, 2006, p.8). 

Essas constatações revelam duas situações: por um lado, houve uma expansão 

da EJA nas últimas décadas; por outro lado, os cursos de licenciaturas têm ignorado 

esse fato, focalizando apenas temáticas que dizem respeito à infância e à 

adolescência. Esse ponto de vista é corroborado pelos estudos do professor Leôncio 

Soares sobre o percurso dos alunos egressos do curso de Pedagogia, habilitados em 

Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Federal de Minas Gerais: 

Segundo os dados INEP de 2002, das 519 Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras que ofertam o curso de pedagogia e 

que foram avaliadas pelo Exame Nacional de Cursos, apenas 

nove (1,79%) oferecem habilitação em EJA: três na Sudeste e 

três na Nordeste (MEC/INEP, 2002). Os dados de 2005 revelam 

que houve aumento, ainda que pouco expressivo, do número 

de instituições que oferecem a habilitação de EJA para os cursos 

de Pedagogia: das 612 contabilizadas, 15 oferecem a habitação 
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(2,45%) e, dos 1698 cursos, há 27 ofertando essa modalidade 

específica (1,59%) (SOARES, 2008, p.86). 

Os estudos demonstram que a formação acadêmica inicial tem, via de regra, 

colocado em segundo plano a formação do profissional docente no campo da 

Educação de Jovens e Adultos. A rigor, a porta de entrada da Educação de Jovens e 

Adultos na universidade tem sido por meio de extensão universitária, cursos de 

especialização e pós-graduação, nível mestrado e doutorado. De certa forma, o lugar 

marginal e periférico ocupado pelos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos na 

sociedade brasileira reflete na formação de professores, nos cursos de licenciaturas. 

De certa forma, a universidade contribui ativamente para produção da inexistência 

da Educação de Jovens e Adultos como modalidade educativa. 
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10 - Analfabetismo e EJA 

Andréia Sol  
 Paula C Silva de Oliveira 

 

A população atual do planeta é de aproximadamente 7,2 bilhões de habitantes. 

Entre eles, 774 milhões não são alfabetizados, isso representa, aproximadamente 20% 

da população adulta, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) divulgados em 2014. No Brasil há 

aproximadamente 198,7 milhões de habitantes, deste total, segundo dados da PNAD 

divulgados em 2013 há cerca de 13,04 milhões de pessoas não são alfabetizadas, o 

que equivale a 8,3% da população. No ranking mundial o Brasil ocupa o oitavo 

lugar.  

Conhecer quem são estas pessoas é a forma mais inteligente de se propor uma 

educação contextualizada e que sirva realmente aos interesses das classes populares. 

Redimensionar os rumos da EJA para além de uma modalidade de ensino é 

conhecer as especificidades dos sujeitos concretos históricos que vivenciam os 

diferentes tempos da vida, avançando para superar visões restritivas. (ARROYO, 

2011, p. 22-23). Assim questionamos quem são esses sujeitos não alfabetizados? Nos 

dizeres de Miguel Arroyo, são pessoas com rosto, com histórias, com “trajetórias 

sócio-étnico-raciais” nos diferentes espaços, seja no campo ou na cidade. Paulo 

Freire nos oferece uma descrição precisa sobre esses sujeitos: 

(...) São pessoas que vivem de modo geral de subemprego ou 

que se dedicam a profissões que não exigem habilitação 

específica. Assim sendo, seu nível de renda é muito baixo, 

insuficiente até para a satisfação de necessidades básicas como 

alimentação e moradia. Provavelmente habitam em favelas, 

cortiços e nas “autoconstruções” da periferia das grandes 

cidades. Consomem grande parte de seu tempo no transporte e 

quase não usufruem dos serviços ou espaços de lazer que a 

cidade tem (que são, de modo geral, pagos e centralizados). 

Grande parte da população analfabeta é constituída por 
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mulheres, que desenvolvem a dupla jornada de trabalho. 

(Freire em entrevista cedida em 1989 á revista Convergence, do 

Icae – International Council for Adult Education, do Canadá. In 

A Educação na Cidade Paulo Freire – 7ª ed. São Paulo: Cortez, 

2006. 144 p.) 

Pensar na especificidade desses sujeitos nos remete a pensarmos em uma 

prática alfabetizadora que seja condizente à realidade destas pessoas, entendidas 

como sujeitos de direitos. A EJA possui um legado da educação popular que se 

constitui pelo paradigma emancipatório e por experiências inovadoras, 

especialmente no campo da alfabetização. Cláudia Vóvio (2009) afirma que quando 

essa modalidade se torna escolarizada, encontra/provoca repercussões delicadas nas 

redes estaduais e municipais de ensino, assim como em programas de alfabetização 

de tipo escolar.  

Nesse caminho, Paulo Freire (1996) também destacava uma dimensão do ato 

educativo que vai além do restrito aprendizado de ler e de escrever. Para o autor, a 

formação científica, a correção ética, o respeito aos outros, a coerência, a capacidade 

de viver e de aprender com o diferente, além de não permitir que o mal-estar pessoal 

e a antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez, são obrigações 

a que nós, na condição de educadores, devemos perseverantemente nos dedicar.  

Maria Clara Di Pierro e Ana Galvão (2013), ao tratarem sobre a rica diversidade 

cultural e as trajetórias de vida relativamente homogêneas de pessoas jovens e 

adultas analfabetas, afirmam que alguns foram à escola por períodos curtos e 

descontínuos em que a aprendizagem ocorreu de forma pouco significativa, 

passando por experiências de fracasso, castigo e humilhação.  

De acordo com as autoras “(...) a alfabetização é considerada um dos pilares da 

cultura contemporânea, pelo valor que a leitura e a escrita adquiriram no modo de 

vida das grandes sociedades urbano-industriais permeadas pela ciência e 

tecnologia”. (GALVÃO; DI PIERRO, 2013, p. 13). É visível que nas últimas décadas 

ocorreram mudanças, sobretudo nas áreas de informações e serviços. Estes mudanças 

exigem que as pessoas dominem códigos cada vez mais complexos para realizar 

tarefas diárias, como: ler placas e números de ônibus, ler os preços, rótulos e a 
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composição dos produtos, tirar ou renovar documentos, ler bula de remédio ou carta, 

acompanhar a vida escolar dos filhos, usar o caixa eletrônico, acessar a internet, 

realizar pagamentos, etc. Essas, como tantas outras tarefas, fazem parte do cotidiano 

dos adultos e parecem simples. Porém, adultos não alfabetizados sofrem sucessivos 

impedimentos e constrangimentos por não dominarem os códigos de leitura e escrita 

para a realização dessas atividades. Os sujeitos não alfabetizados, muitas vezes, são 

expostos a situações constrangedoras, intimidadoras, que traduzem o preconceito 

contra o analfabeto. (GALVÃO; DI PIERRO, 2013).  

Mesmo que se possa conceituar o analfabetismo como uma questão de escassez 

educacional, insuficiência ou inexistência de escolaridade, é, esta, uma dentre várias 

formas possíveis de definir o analfabetismo. Porém, é mais do que isso. É, sobretudo, 

um fenômeno de exclusão social e de marginalização econômica; de compulsório 

afastamento político e de subtração do gozo dos benefícios sociais e dos direitos civis; 

de expressão da cultura erudita e, paralelamante, de desvalorização do popular e do 

seu próprio patrimônio cultural. (LEWIN, 1995). 
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11 - Avaliação na EJA 

Rosa Cristina Porcaro 

 

Para se pensar em “Avaliação na Educação de Jovens e Adultos”, é necessário 

nos remetermos, antes de tudo, ao que constitui a Avaliação, ao porquê avaliar, ou 

mesmo ao para que avaliar. A Avaliação tem sido um instrumento metodológico 

utilizado no processo de ensino em todas as escolas. Cabe-nos questionar, então: para 

que avaliamos? Com que objetivos? E principalmente, que consequências a avaliação, 

da forma como é constituída na escola, hoje, tem trazido para os nossos alunos? São 

benéficos seus resultados? Contribuem para o processo de ensino?  

Sabemos que o aluno que se encontra na EJA, hoje, é o aluno que percorreu uma 

trajetória escolar por algum tempo, na infância e na adolescência, buscando a 

conclusão dos estudos, mas em algum momento do processo de ensino, por alguma 

razão, teve seus sonhos abortados, evadiu, abandonou os estudos, desistindo desse 

caminho. É necessário, nesse ponto, nos questionarmos: por que esse aluno evadiu? 

Por que abandonou os estudos sem concluir todo o processo? E então: em que 

medida o processo de avaliação adotado pela escola contribuiu para sua 

aprendizagem ou para sua desistência dos estudos?  

A partir destes questionamentos, poderemos pensar na necessidade da 

avaliação na EJA, na importância dessa estratégia para o processo de ensino, nos 

objetivos que devem ser priorizados no desenvolvimento desse trabalho e na forma 

como esse instrumento deverá ser utilizado no contexto para que possa contribuir 

com o desenvolvimento cognitivo, social e humano desses educandos. Infelizmente, 

vamos constatando que avaliar, na escola, tem uma conotação equivocada, 

priorizando medidas, classificações e rotulações dos alunos. Ou seja, ela foge de seus 

objetivos centrais, que seriam a análise dos resultados de tal processo de ensino, com 

fins de replanejamento das ações educativas. Perde-se, assim, o foco da avaliação, 

que deveria ser o diagnóstico do processo de ensino, e esta assume um caráter 

segregador e excludente.  
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Diante de tal processo avaliativo, os alunos vão sendo divididos entre os que 

“têm a capacidade de aprender” e os que “não têm essa capacidade”, apontando-se 

rumos e destinos para esses alunos dentro do processo de ensino. O que ocorre, a 

partir daí, é o que temos presenciado entre os nossos alunos: a evasão escolar, como 

consequência dos repetidos insucessos escolares, a defasagem idade-série, a baixa 

autoestima desses alunos e o consequente bloqueio para a aprendizagem. E é 

exatamente esse processo de avaliação, classificação e rotulação desenvolvido pela 

escola que gera insegurança, baixa autoestima e bloqueios cognitivos nos alunos. 

Assim, o aluno que chega à EJA traz consigo a descrença em si e a crença na sua 

própria culpa por uma história de fracasso escolar.  

É com esse aluno que teremos que trabalhar. Nesse sentido, o maior desafio do 

educador, nessa modalidade de ensino, será o de desconstruir essa autoimagem 

negativa que o aluno traz, pela sua própria história escolar. Será levantar sua 

autoestima por meio da valorização de sua aprendizagem, por mínima que seja, com 

o destaque, junto a esse aluno, de seus progressos dentro do processo de ensino. 

Sendo assim, a avaliação do educando da EJA deverá ter um outro caráter, diferente 

do que o sistema tradicional de ensino priorizou. Os objetivos da avaliação, em 

turmas de EJA, deverão ir além dos objetivos já priorizados: de classificar e de rotular 

os educandos, com fins de aprovar ou reprovar.  

Esse caminho já foi atravessado por estes alunos e os resultados de tal trajetória 

já não foi favorável à sua aprendizagem. É preciso, então, buscar novos caminhos, 

que tragam novos resultados. É preciso que o objetivo da avaliação, neste contexto, 

seja um melhor direcionamento ao processo de ensino, uma contribuição ao 

planejamento e ao replanejamento contínuo do trabalho docente. Que instrumentos, 

então, nos dariam a chance de fazer diferente? Que estratégias poderiam ser 

utilizadas para que a avaliação da aprendizagem contribuísse para a aprendizagem 

do educando, e não para o seu sentimento de não pertencimento à escola? É o que 

pretendemos discutir nesse grupo de trabalho!  
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12 - EJA do e no CAMPO  

Geraldo Márcio Alves dos Santos18 

 

Nos últimos anos, temos no Brasil um forte debate em torno do direito à 

educação como um dos pilares da inclusão e da equidade social. As motivações são 

diversas, desde um inegável acúmulo das lutas sociais no Brasil, inclusive, bem como 

o fato de que essas lutas sociais se expressam, também, no crescimento de produções 

teóricas. Assim por exemplo, podemos situar o campo da Educação de Jovens e 

Adultos e da Educação do. Ambas conformam lutas sociais e produção teórica.  

Dessa forma, buscaremos ver quais entrelaçamentos podem haver entre essas 

duas abordagens e quais contribuições podem ser aventadas, já que muito resta por 

fazer para universalizar direitos na sociedade brasileira. 

Antes de mais nada, o termo Educação do Campo é conceitualmente definido, 

portanto, caro e busca não se confundir com educação no campo. A partícula do 

implica em garantir que esta escola pertence aos sujeitos do campo, como afirma 

Caldart (2010) apud Gonçalves, G. B. B; Antunes –Rocha, M. I e Ribeiro, V. (2010),  

(...) uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feita assim através de 

políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos dos direitos que se 

exigem. A afirmação deste traço que vem desenhando nossa identidade é 

especialmente importante se levarmos em conta que na história do Brasil, toda 

vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto 

pedagógico específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com 

os sujeitos do campo. (p. 53). 

Nesse sentido, temos a premissa de que na Educação do Campo, prevalece um 

contexto em que os sujeitos lutam por seus direitos e, ainda, participam da 

articulação e efetivação dos mesmos. 

Como sabemos, no Brasil há uma modalidade de educação reconhecida como 

“EJA, Educação de Jovens e Adultos”. Segundo a LDB 9394/96, a EJA se destina as 
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pessoas que não cursaram a escola em um determinado período da vida, na infância 

e/ou na adolescência. Esse entendimento já instaura duas questões, a saber, de um 

lado, que certos brasileiros, pouco ou nada, frequentaram a escola. Sendo assim, urge 

uma óbvia pergunta, porque motivos essas pessoas frequentaram pouco, ou nada, a 

escola? Uma outra questão que pode ser levantada é, há período para se frequentar a 

escola? Quais relações podem haver entre a existência da EJA e da Educação do 

Campo? 

Essas interrogações, antes de serem respondidas, e, talvez não serão, nos trazem 

uma hipótese, qual seja, os sujeitos da EJA e da Educação do Campo, guardando suas 

especificidades, tem em comum o fato de pertencerem a mesma classe social e, 

portanto, a sua histórica destituição de direitos vincula-se ao desenvolvimento sócio 

econômico brasileira. 

Se o modo de produção capitalista, desde sempre, buscou subordinar a 

educação, escolar e não escolar, aos seus interesses, com efeito, objetivou separar a 

educação da produção da existência (Saviani, 2006), favorecendo uma centralidade 

da escola como espaço educativo, ainda que, para melhor explorar a sua força de 

trabalho. No caso brasileiro, mais grave ainda, cujo capitalismo, assimétrico e tardio, 

correspondeu a uma escolarização assimétrica e tardia, não implicando na 

universalização do acesso à escola para todos da classe trabalhadora e, até mesmo, 

sempre limitando as possibilidades de freqüência escolar dos trabalhadores alunos.  

É importante lembrar Frigotto (2011) sobre a pertinência de não se separar o 

estrutural e conjuntural:  

Qualquer que seja o objeto de análise no campo das ciências humanas e 

sociais que queira tratar no plano da historicidade, vale dizer, no campo 

das contradições, mediações e determinações que o constituem, implica 

necessariamente tomar o objeto de análise não como um fator, mas 

como parte de uma totalidade histórica que o constitui, na qual se 

estabelecem mediações entre o campo da particularidade e sua relação 

com uma determinada universalidade. (Frigotto, 2001, p. 236). 

Por essa via, podemos nos apropriar daquilo que Rummert (2007) aponta como 

“marcas sociais” de nossa sociedade, a saber, o latifúndio, a escravidão, o 
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patrimonialismo e o patriarcalismo. E, ainda, corroborando Rummert (2007), se não 

bastasse os perversos desdobramentos dessas marcas sociais, a chamada 

“modernização da economia brasileira” pouco, ou nada, alterou esse quadro de 

destituição de direitos. O fim da escravidão e o significativo aumento do número de 

trabalhadores assalariados não foi capaz de universalizar o acesso aos bens materiais 

e simbólicos. Portanto, a sociedade brasileira, ainda no século XXI, é marcada por 

profundas desigualdades sociais e uma fragilidade dos direitos dos trabalhadores, 

dentre eles, o direito à educação.  

Referências. 

Caldart, Roseli. Educação do Campo. In: Caldart, S. R ET AL. Dicionário da Educação do Campo. Rio 

de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

Caldart, Roseli. Momento atual da Educação do Campo. Disponível 

em:http://www.nead.org.br/index.php. 

___________. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Arroyo, M, 

Caldart, R, Molina, M (orgs). Por uma Educação do Campo. Petrópolis: Vozes, 2004. 

RUMERTT, S. M. A “marca social” da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Trabalho e 

Educação. Belo Horizonte: Nete/FAE-UFMG. Vol. 17, n. 3, p. 13-29, set./dez. 2008. 

_______________. Gramsci, Trabalho e Educação: jovens e adultos pouco escolarizados no Brasil 

actual. Cadernos Sísifo 4, 2007. 



 

63 

13 - Pessoas com deficiência presentes na EJA  

Sônia Maria dos Santos - FACED/UFU  
Ana Beatriz da Silva Duarte - FACED/UFU 

 

O tema central deste artigo é a interface entre a Educação Especial e a Educação 

de Jovens e Adultos e a forma como a articulação entre esses campos vem sendo 

construída no contexto da educação brasileira. Consideradas modalidades de ensino 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cuja estruturação no interior de 

nossos sistemas educacionais ainda está sendo realizada, constituem-se, em nosso 

entendimento, de campos de conhecimento que demandam aprofundamento de 

estudos por parte de pesquisadores das duas áreas. A Educação Especial na EJA - 

Educação de Jovens e Adultos e o desafio da inclusão no processo de escolarização 

de alunos com deficiência, atendendo os pressupostos legais de uma educação 

efetiva, que garanta o direito ao acesso e à permanência com igualdade e equidade 

para todos.  

Destaco a importância dos movimentos mundiais que influenciaram também o 

Brasil, mesmo que esse processo tenha sido mais lento em relação a outros países, a 

modificar a concepção sobre a pessoa com deficiência e os seus direitos respaldados 

em leis federais, estaduais e municipais, além de decretos, Diretrizes Curriculares e 

outros documentos, assegurando o direito, ao acesso e à permanência, 

preferencialmente, no ensino regular.  

O Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011 dispõe que o Estado tem o dever de 

garantir condições para que o indivíduo tenha um sistema educacional inclusivo que 

proporcione igualdade de oportunidades em todos os níveis escolares e que não haja 

discriminação. Que o aprendizado seja disponibilizado ao longo de sua vida. Todos 

os alunos devem ter acesso às salas do ensino regular e não deve haver exclusão com 

base na deficiência. 

As instituições escolares oferecem atendimento especializado as pessoas com 

deficiência, um trabalho complementar na formação do aluno, pensando em sua 

autonomia e independência dentro e fora da escola. Os profissionais que atuam em 

sala de aula ainda não estão preparados para se deparar com a diversidade que a 
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inclusão proporciona. Será que o mesmo acontece na EJA – Educação de Jovens e 

Adultos? 

Sendo assim, a oferta da modalidade EJA com garantia de acesso ao AEE, deve 

ser considerada como validação do direito de acesso à educação para pessoas com 

deficiência fora da idade de escolarização obrigatória, em respeito às peculiaridades 

de sua idade cronológica, o nível de escolarização ou a ausência dela, bem como o 

restante da clientela que interagirá com o educando propiciando preparo para o 

convívio em sociedade na sua faixa etária correspondente. 

 Por fim, o longo caminho que ainda temos que percorrer para que haja uma 

verdadeira inclusão com qualidade e respeito às pessoas com deficiência. Pois, a 

construção de uma escola inclusiva requer mais do que opiniões, reflexões e 

discursos, requer a consolidação de ações efetivamente sustentadas pelo 

compromisso de transformar a escola para adequá-la aos novos tempos de inclusão. 
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14 - Diálogos intersetoriais nas políticas públicas mineiras em 

EJA: Raça e Gênero 

Miriam Alves 

 

Estas reflexões fazem parte do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 

colegiado de pedagogia da Faculdade de Educação da UFMG, como requisito parcial 

a obtenção da titulação da graduação em Pedagogia. Nele busco analisar como se dão 

os diálogos intersetoriais nas políticas de educação, trazendo as especificidades de 

Gênero e Raça, e suas contribuições para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

Entendendo a educação como dever do Estado e direitos de todas e todos os 

cidadãos, a intersetorialidade potencializa ações para garantia da proteção integral 

do direito a uma educação mais inclusiva e com qualidade social. 

A pesquisa foi realizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 

sede oficial do governo do Estado de Minas Gerais, localizada no bairro Serra Verde, 

Belo Horizonte, para isso foi realizada entrevistas semiestruturadas na 

Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino e 

Superintendência de Ensino Médio, da Secretária de Estado de Educação (SEE). O 

objetivo foi analisar, se existiam ou não políticas setoriais de gênero e raça, como elas 

dialogavam, se atingiam a EJA e quais eram as estratégias utilizadas pelos gestores 

para sua implementação. 

Entendendo, que a execução das políticas educacionais influenciam o campo 

escolar, a relação de aprendizagem e a permanência dos educandos. É fundamental, 

abordar as questões de gênero e raça, reconhecendo o avanço significativo no modo 

de pensar e conceber políticas públicas, valorizando os saberes locais e contribuindo 

para o desenvolvimento de ações complementares, que podem solucionar problemas 

complexos, enfrentados atualmente na educação, entre eles o não-lugar ou a não 

relação de pertencimento dos educandos com a escola. Sendo possível, por meio 

dessas políticas, criar redes mais solidárias e menos hierárquica entre gestores e 

sociedade civil.  
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Assim, pensar a interculturalidade e as abordagens do multicuturalismo para o 

campo da educação, é tencionar por rupturas na ordem social vigente, moldada pela 

supremacia branca, a fim de formular um novo projeto de nação, que considere as 

“particularidades” e o “universalismo”, assumindo uma posição não binária e 

produzindo uma forma específica de compreensão de compreensão da cultura e das 

múltiplas identidades. 

Nesse aspecto, as ações afirmativas dar-se-á como resposta, uma vez que 

reconhece uma “EJA Negra”, dando possibilidades para reparar suas desigualdades 

e equalizar as diferenças. Assim, compreender as relações de gênero e raça é buscar 

superar as desigualdades constituídas historicamente entre homens e mulheres, 

brancos e não brancos, bem como diferentes orientações sexuais e geracionais, e 

como atingem o corpo negro. Realizar essas abordagens na educação é reconhecer os 

(as) sujeitos (as) e suas identidades, percebendo a importância de ambos os conceitos, 

enquanto processo político, de humanização das relações sociais e de uma educação 

que se propõe antirracista, antissexista, anti-homofóbica.  

A redução das desigualdades constitui-se como desafio para as políticas 

voltadas ao combate à pobreza, à geração de emprego e proteção social, para que se 

estabeleçam canais e mecanismos de diálogo entre diferentes atores, identificando as 

melhores opções institucionais para promover a transversalidade das dimensões de 

gênero e raça nas políticas públicas, em especial na EJA. Compreendendo a Educação 

de Jovens e Adultos, como o lugar histórico da exclusão e da marginalidade de 

jovens e mulheres negras, travestis e transexuais, população do campo, população 

em situação de rua, população em situação de cárcere, ribeirinhos, quilombolas, 

indígenas e circenses, e todos aqueles que integram a o conceito de “oprimidos” e 

“condenados” de acordo com o pensamento de Paulo Freire e Frantz Fanon 

respectivamente. 

Portanto, pensar na mulher negra e no jovem negro, é pensar 

interseccionalmente, no processo de exclusão e dupla desvantagem que acometem 

ambos os sujeitos e suas especificidades. A articulação dos saberes e práticas no 

campo das políticas setoriais, reconhecendo seus domínios temáticos, constitui-se 

como base para o enfrentamento das desigualdades e contribui para o 
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desenvolvimento integral do cidadão. No caso das políticas de gênero e raça é 

necessário haver seu englobamento, junto as políticas setoriais, sobre uma 

perspectiva interseccional. É a partir desse olhar que busco analisar as políticas do 

Estado, seus desafios e limites para uma educação mais inclusiva. 
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15 - Estratégias de acesso e permanência de educandos na EJA 

Cecília Alves 

 

Se há o reconhecimento do direito à educação por meio da oferta, o que falta 

para que, uma vez garantido o acesso, o estudante da EJA se mantenha na escola 

aprendendo e atuando na comunidade com os saberes ali articulados, aprendidos e 

ensinados?  

Essa é a pergunta que nos propomos responder no Grupo de Trabalho do 

Fórum Mineiro de Educação de Jovens, Adultos e Idosos que será realizado em maio 

de 2017 em parceria entre a SEE e a UFMG. 

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo já está 

posto no art. 208, § 1º da Constituição Federal de 1988. A LDB assegura aos jovens e 

adultos, conforme preconiza no Art.37, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características dos estudantes, seus interesses e condições de vida. 

Acrescenta ainda, no parágrafo segundo do referido artigo que cabe ao poder público 

estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola. Também no Plano 

Nacional de Educação, constam duas metas referentes à EJA ,quais são : 

 Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 

93,5% até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

Assim entendemos que não é a falta de legislação o grande problema 

enfrentado pela EJA no BRASIL e sim, o maior problema é o da dívida social com os 

sujeitos da EJA no sentido de trazê-los de volta à escola e garantir que ali chegando, 

produzam aprendizagens necessárias para a vida e desenvolvam com profundidade 

o senso democrático e participativo que lhes permitam sentir-se e agir socialmente de 

forma transformadora.  
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Campanha VEM e a Nova Organização da EJA em MG  

Minas Gerais realizou em 2015/ 2016 uma intensa campanha de chamamento 

aos jovens e adultos de volta à escola- VEM (Virada Educação Minas Gerais).  

Em 2016 tivemos especialmente na EJA cerca de 76 000 estudantes que 

retornaram às escolas e se matricularam ou na EJA Fundamental ou EJA Médio. O 

que percebemos foi um número gigantesco de turmas de ensino noturno que se 

configuraram num contexto de abandono escolar anterior motivado por uma 

necessidade de trabalhar, por uma a gravidez precoce, por violência doméstica e 

violência nos territórios, por dificuldades no acesso às escolas na zona rural, por 

estruturas curriculares rígidas e pela falta de propostas pedagógicas sinérgicas às 

dinâmicas contemporâneas do mundo. 

Assim a proposta foi a de uma reorganização dos tempos e espaços bem como 

do currículo da EJA e publicamos em janeiro de 2016 a resolução 2843 da SEEMG que 

traz uma nova perspectiva de aulas presenciais ,de projetos não presenciais e da 

interdisciplinaridade como ponto de partida para ressignificar os conteúdos de cada 

componente curricular criando perguntas e problemas que permitam ao estudante 

da EJA agir sobre o conhecimento , intervir no espaço social em que vive e se sentir 

parte dele . Para isso propusemos o desenvolvimento de uma ação interdisciplinar 

nas escolas que ofertam EJA com a disciplina A disciplina de “Diversidade e o 

mundo do trabalho” (100 horas semestrais) voltada para a promoção de 

competências e habilidades para o desenvolvimento do discente no mundo do 

trabalho e cria a possibilidade de aproveitamento das atividades de formação 

realizadas nas entidades que promovem programas de aprendizagem e trabalho. Os 

projetos trabalhados na disciplina de “diversidade, inclusão e o mundo do trabalho” 

integram as diferentes disciplinas e objetivam assegurar o trabalho coletivo, a 

transversalidade dos conhecimentos construídos pelos estudantes na escola 

articulados com as vivências fora do espaço escolar.  

A disciplina de “Diversidade e o mundo do trabalho” é trabalhada por três 

professores e áreas de conhecimento diferentes e planejada em conjunto diariamente 

por 04 professores ou mais , na sala de professores, envolvendo e articulando todas 
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as áreas do conhecimento .O trabalho nessa disciplina ocorre por meio de atividades 

que envolvam os estudantes em experiências que os levem a desenvolver habilidades 

e competências para o mundo do trabalho e aproveite o que os Jovens da Educação 

de Jovens e Adultos trazem de aprendizagens e vivencias e que se relacionem com :  

• O mundo do trabalho / Sociedade.  

• O mundo do trabalho / Ciência e Tecnologia.  

• O mundo do trabalho / Cultura.  

Essas experiências trazem a possibilidade que estudantes no percurso semestral  

desenvolvam um projeto a partir da identificação de problemas e processos 

existentes em sua comunidade e estudados na sala de aula sobre a orientação dos 

professores da disciplina “ diversidade e o Mundo do trabalho “. Também permite 

que os alunos – trabalhadores, reconheçam em que medida as aprendizagens e 

saberes escolares estão presentes no trabalho que já realizam e como dominar essa 

linguagem da escola os potencializa para a compreensão dos fenômenos presentes 

nas ações laborais e os permitem resolver problemas  

Os desafios  

O maior dos desafios, hoje na EJA em Minas Gerias, é reduzir progressivamente 

a taxa de evasão. Já demos um grande salto. O Censo 214 mostra uma taxa de evasão 

na EJA entre 39 e 40% , o censo 2015 já traz uma taxa entre 17% e 18% entretanto a 

evasão não é um ato repentino, mas fruto de um processo lento de desengajamento 

do estudante da escola, assim para promover esse engajamento precisamos de 

políticas públicas que promovam a oferta de salas de acolhimento para os filhos e 

crianças das mulheres mães que voltaram a estudar, que promovam a oferta de uma 

EJA integrada à Educação Profissional e que permita ao estudante da EJA atuar de 

forma solidária e participativa na sociedade por meio da partilha e divulgação dos 

saberes que já tem em sua trajetória de vida. 
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IV – Espaço para você produzir seus escritos 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 



 

83 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

 



 

87 

 



 

88 

 



 

89 

 



 

90 

 



 

91 

 



 

92 

 



 

93 

 



 

94 

 



 

95 

 



 

96 

 



 

97 

 



 

98 

 

 


