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Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire 

 OBJETIVOS DAS DISCUSSÕES: 

Dialogar sobre a legislação referente às políticas 

educacionais que trazem impactos na modalidade de 

EJA  

Apresentar documentos legais (pareceres, 

resoluções e diretrizes) referentes a EJA 

 Apropriar das revisões teórico-bibliográficas pelas 

orientações normativas nacionais da EJA 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


REALIDADE E DESAFIO 

 A polêmica reside nas influências limitadoras do 

passado da Educação de Jovens e Adultos, pautadas 

na política de governo, ou seja, na falta de interesse 

dos políticos e nos retrocessos que as leis sancionadas 

acarretaram na desqualificação da educação de 

pessoas jovens e adultas (EJA) no âmbito das políticas 

públicas.  

 



Desafios da EJA... 

 

Evasão escolar, desinteresse. 

Inadequação das práticas pedagógicas ao perfil dos 
estudantes jovens e adultos. 

Conteúdos sem significado. Forma linear de 
organização do conteúdo escolar. Quais os critérios de 
seleção e organização dos “conteúdos”. 

Currículo impróprio para o aluno trabalhador da EJA: 
fragmentado, cientificista e disciplinarista. 

Dificuldade de diálogo entre os saberes dos 
educandos e os conteúdos escolares. 

Profª Drª Maria Emilia de Castro Rodrigues - 

FE/UFG/Fórum Goiano de EJA/Pesquisa 

Proeja – me.castrorodrigues@gmail.com 



Enfrentando as internalizações: 

[...] é importante reiterar que a escolarização precisa priorizar o acesso dos 

trabalhadores a uma educação de qualidade que não seja substituída pelo 

acesso restrito ao certificado (MACHADO, RODRIGUES, 2014, p.386). 
 

PRÁTICAS ALIGEIRADAS. 

...visão de suplência na oferta do ensino fundamental e médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPROMISSO SOCIAL E ÉTICO-POLÍTICO 

 

 Freire (2001, p.49) argumenta que é “fundamental que 

todo trabalhador do ensino, [...] assuma a natureza 

política de sua prática. Defina-se politicamente. Faça a 

sua opção e procure ser coerente com ela”. Essa 

afirmação está relacionada a outra reflexão: a formação 

dos educadores. 

 Desafio: a matrícula na modalidade EJA caiu, em vez de 

aumentar nos últimos anos. 

 

 

 

 



DADOS DA REALIDADE SOCIAL 

o quadro atual do contexto social brasileiro é de: 

 

 
 14,6 milhões de pessoas não alfabetizadas (IBGE/Censo 

2010);  

 65 milhões de pessoas com 15 ou mais anos que não 

concluíram o Ensino Fundamental (IBGE/Censo 2010); 

 15.268.965 de pessoas (18 a 29 anos) que estão fora da 

escola e não concluíram, ainda, a educação básica 

(IBGE/Censo 2010). 

 Os dados do IBGE (2010) apontam que a população do 

estado de Goiás de 15 anos ou mais é de 

aproximadamente 4 milhões de habitantes, destes 70% 

não concluíram o ensino fundamental e 30% não 

concluíram o ensino médio. 

 



SUJEITOS  

São sujeitos adolescentes, jovens, adultos e 

idosos que atribuem à Escola da EJA a 

realização de um sonho e uma esperança que 

lhes foi negada no tempo de sua escolaridade 

dita “regular e ou normal”, ou seja, conforme a 

idade prevista legalmente para infância e 

adolescência.  

 



A IMPORTÂNCIA DA LEI 

 

A sua importância nasce do caráter contraditório que a 

acompanha: nela sempre reside uma dimensão de luta. Luta por 

inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, 

contra descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça. Todo 

o avanço da educação escolar além do ensino primário foi fruto de 

lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade 

em que se postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a 

igualdade de condições sociais. (CURY, 2002, p. 247). 

 

 



Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

 Segundo Haddad e Ximenes (2014, p. 239), “a LDB, 

também de 1996, deu continuidade a este movimento 

contraditório de relegar a educação de pessoas jovens e 

adultas a uma educação de segunda classe, ao mesmo 

tempo em que acolhe pressões para reconhecê-la como 

direito”. Contudo, reduz a idade de acesso à EJA no 

ensino fundamental e médio, para 15 e 18 anos 

respectivamente.  

 



Parecer n. 11/2000 “Parecer Jamil Cury”,  

 Definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB n. 

1/2000) 

 EJA como uma modalidade da Educação Básica. 

 “juvenilização da EJA”: jovens de 15 aos 17 anos de 

idade estão frequentando as turmas de EJA. Uma 

contradição com a Emenda 59, de 2009, que institui a 

obrigatoriedade à Educação Básica de 4 a 17 anos de 

idade. 

 Na base legal a Emenda Constitucional 59/2009 amplia a 

obrigatoriedade para educação básica, inclusiva para os 

que tem mais de 17 anos. 

  

 



Emenda 59, de 2009 

a Emenda Constitucional n° 59, de 2009, 

que ampliou a obrigatoriedade escolar, é a 

mesma que incluiu dois conceitos-chave na 

Constituição: a criação do Sistema Nacional 

de Educação e o estabelecimento de metas 

de ampliação do investimento educacional 

em relação ao PIB.  



Responsabilidade 

 A responsabilidade do Estado, prevista na LDB, 

deveria ter uma atitude eficiente e eficaz no 

recenseamento da demanda de vagas da EJA, na 

divulgação ampla de convidar, convocar e criar 

estrutura e condições para que ocorresse uma 

educação escolar adequada para o jovem e o adulto 

trabalhador.  



Direito estendido ao longo da vida 

 As análises de Haddad e Ximenes (2014) explicitam que 

as alterações no artigo 4º, da LDB, introduzidas pela Lei 

n. 12.796, de 2013, e na sequência as modificações no 

artigo 5º da LDB, tratam a educação de jovens e adultos 

no contexto da educação básica, interpretando-a 

corretamente como um direito de todos, sem 

discriminação.  

 



LEI DO PNE 2014-2024 

Lei nº 13.005, de 2014 

 

  Maria Margarida Machado* Maria Emilia de Castro 

Rodrigues  - Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 8, n. 15, p. 383-395, jul./dez. . 

Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 

 RESUMO: Este texto aponta alguns desafios 

pedagógicos para a prática docente na educação de 

jovens e adultos (EJA) em um diálogo com as metas 8, 

9 e 10 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-

2024, reafirmando a necessidade de efetivar a 

formação inicial e continuada de professores para atuar 

na diversidade dos sujeitos da EJA. 

 



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

META 8 

 Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no 

mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (BRASIL, 2014). 

  

 



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 

(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e 

cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 

deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. (BRASIL, 2014). 

 

 Aproximar de forma efetiva a EJA do mundo do trabalho. 

 Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 

das matrículas de educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. (BRASIL, 2014). 

 



BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EAJA 

 p.11 A História da Educação de Jovens e Adultos no Brasil tem 

sido marcada por constantes tensões, conflitos e proposições no 

sentido de assegurar a construção de suas políticas públicas.  

 p.14 Em 2002, constituiu-se o Fórum Goiano de EJA 

 p.15 2001: implantação do Projeto Estudar sem Fome: constitui-se 

em um jantar servido aos educandos da EAJA todas as noites. 

 p.17 O caminho percorrido pela EAJA na SME de Goiânia, desde 

1992, demonstra, conforme Freire (2004 p.97), que “não se pode 

entender os homens e as mulheres, a não ser [...] vivendo, 

histórica, cultural e socialmente existindo, como seres fazedores 

de seu ‘caminho’ que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao 

‘caminho’ que estão fazendo e assim os refaz também ”. 

 

PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EAJA 



BASES LEGAIS. 

 Constituição Federal (art 208),  

 LDB 9394/96(art 2º, 4º, 5º, 10º,32 e 34), 

 Plano Municipal de Educação, 

 RESOLUÇÃO CME N° 116, DE 16 DE SETEMBRO DE 

2013 

 Parecer Jamil Cury - nº 11 de 2000 do CNE e CEB, 

 CONFINTEA- Conferência Internacional de Educação de 

Adultos.(Declaração de Hamburgo)   

 

 

 

PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EAJA 

 

 



 

 
[ PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EAJA – 2010-2013 

Educação 
Educação progressista e libertadora. Concepção humanista e histórico-dialética e dialógica de 
formação humana.  

Sujeitos 
Abordagem sociocultural: classe trabalhadora, formação integral, os educandos, os 
profissionais em educação, os professores, os coordenadores, os gestores e os apoios 
pedagógicos.  

Referências teóricas 
Freire, Brandão, Vygotsky, Khol de Oliveira, Oliveira; Candau, Machado, Rodrigues, Costa, 
entre outros. 

Organização 
curricular 

Eixos: a identidade, a cidadania, o trabalho e a cultura.  

Princípios: conhecimento, linguagem, aprendizagem e trabalho coletivo. 

Currículo Integrado 

Metodologia 
Eixo temático, projeto de ensino - aprendizagem e temas geradores. 

Docência compartilhada. 

Prática pedagógica Atitude política e dialógica. 

Processo de ensino-
aprendizagem 

Ponto de partida: os saberes, a cultura e a realidade do educando. 

Avaliação Diagnóstica, processual e formativa. 

Estrutura 
organizacional 

Programa AJA-Expansão/Brasil Alfabetizado;  

EAJA – Primeiro Segmento e Segundo Segmento do Ensino Fundamental (Base Curricular 

Paritária). 

Proeja-FIC/Pronatec 

Organização Alternativa de 5ª à 8ª série (Base Curricular Paritária). 

Organização Alternativa com Coletivo Único 

Componentes 
Curriculares 

Arte; Ciências; Educação Física; Geografia; História; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; 
Matemática. 
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

(GOIÂNIA, 2013, p.8) 

PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EAJA 



OS EIXOS NORTEADORES 

PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA EAJA 



Orientações para a classificação, reclassificação e avanço 

 A classificação se dá para aqueles educandos que, a partir da 2ª 

série, são matriculados (em caráter especial) sem documentação 

anterior. Classificar é o processo de “enturmar” o educando na série 

que, de fato, poderá cursar, para efetivação da matrícula. 

 A Resolução/CME nº 001/98, alínea “d”, define a classificação 

como “a avaliação do aluno-candidato pela Instituição de ensino 

de sua escolha, na série ou etapa anterior àquela por ele 

pretendida.” 

 A reclassificação visa regularizar a vida escolar do educando que 

demonstrar um desenvolvimento incompatível com aquele 

demonstrado na documentação apresentada. A Resolução – CME nº 

001/98, aliena “e”, define a reclassificação como “a avaliação do 

grau de conhecimento e de experiência do aluno feita pela escola 

a partir do seu rendimento escolar na série, ciclo ou curso, tendo 

como base as normas curriculares estabelecidas”. 



Orientações para a classificação, reclassificação e avanço 

 Lembra-se que não é aconselhável retroagi-lo da série indicada na 

documentação, uma vez que a legislação - LDBEN 9393/96 e as 

Resoluções nº 001/98 e nº 003/99 do Conselho Municipal da 

Educação , que normatizam essas práticas - não fazem referência 

a esse retorno31 . 

 O avanço é, também, um procedimento pedagógico legítimo, 

portanto não exige, no final do ano letivo, qualquer outro 

procedimento para a regularização da vida escolar. 



FORMAÇÃO CONTINUADA E PERMANTENTE 

 Amparados pela LDBEN 9394/96 que garante a “formação de 

profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 

características de cada fase do desenvolvimento do 

educando...” e em consonância com o art. 4,º no inciso VII, 

assegura-se aos profissionais da EAJA receber formação 

continuada que o ampare a trabalhar com diferencial, 

preparando-se para interagir com os educandos através do 

exercício do diálogo ( Parecer CEB nº 11/2000 p. 58). 

 



SEU TEIXEIRA: - RESUMO DA MINHA HISTÓRIA 

 

 RECOMEÇAR 

 EXPERIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GOIÂNIA  

PROEJA-FIC/PRONATEC 

 EXPERIÊNCIA EJA IFG – TECNICO INFORMÁTICA PARA 

INTERNET 

 ESPERANÇA, META, OBJETIVO, VISUALIZAR UM NORTE A 

CHEGAR 

 RECITAÇÃO DOS POEMAS 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Sobre o caminho a ser trilhado na efetivação de políticas 

públicas na Educação de Jovens e Adultos é relevante recorrer 

às discussões realizadas por Machado (2007). A estratégia é 

que a categoria se organize coerentemente nos movimentos 

sociais, fóruns, nas secretarias de educação, nas organizações 

docentes e discentes, nos debates políticos, redes sociais na 

internet (uma sugestão seria os “rolezinhos da EJA”), etc. É 

concentrar e encaminhar as ações e reflexões ao MEC, na 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec); 

Departamento de Educação Jovens e Adultos (DEJA); 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade.- Secadi. (ARAÚJO, 2015). 



Acesse o Fórum EJA Brasil 
Fórum Goiano de EJA: www.forumeja.org.br/go 

 

 FÓRUM GOIANO DE EJA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Para o que é urgente e atual, não estamos 

sozinhos... 
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