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DIÁLOGOS EJA 

EJA NO IFG - AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS

Mesa Temática: EJA – abordagens históricas, PNE 

e IFG.



“A memória é o olhar da vida, e o esquecimento é 

a opacidade, a morte. Na história, geram-se as 

múltiplas formas de olhar.”

Mediações históricas de trabalho e educação –

Gênese e disputas na formação dos 

trabalhadores (Rio de Janeiro, 1930-60) (Maria 

Ciavatta)



EJA A PARTIR DE ALGUNS MARCOS 

HISTÓRICOS:

- primeiro diz respeito ao final da década de 1950 e início de 1960 em que a 

educação popular trouxe a ideia da qualidade social, uma alternativa de projeto 

cultural por meio da educação popular;

- segundo marco histórico, em 1971, conforme Germano (2005), a organização do 

Ensino Supletivo, com a promulgação da Lei 5.692, Lei de Diretrizes e Base do 

Ensino Nacional (LDB ou LDBEN) do 1º e 2º graus.;

- O terceiro marco histórico, apontamos a década de 1980 e 1990, período da 

redemocratização social e política do país, a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 



PLANOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO

 Diálogo sobre o processo de construção dos Planos:

PNEPME

PEE



PLANOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO: MEMÓRIA

 PNE 2014-2024

 - CONAE/2010 – PL 8.035/2010:

 10 diretrizes/20 metas/ 150 estratégia: quase 3.000 emendas ao PL

até virar a Lei 13.005/2014 após 3 anos e meio de debate.

 CONAE 2014: consolidação do Fórum Nacional de Educação e debate

sobre a implementação do PNE. Fortalecimento dos Fóruns Estaduais

e Municipais para a construção dos PEEs e PMEs.



PLANOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO: MEMÓRIA

 PEE: Lei Complementar Nº 62, de 09 de outubro de 2008 - Aprova o
Plano Estadual de Educação para o decênio 2008/2017

 Após aprovação da Lei 13.005/2014 esse PEE foi retomado para
avaliação, a partir de maio de 2014, com reuniões mensais por uma
Comissão Estadual.

 Foram realizadas 40 Audiências Públicas nas regionais em todo o
Estado. O Plano foi entregue em julho de 2015 pelo Gabinete Civil à
Assembleia Legislativa do estado e aprovado em 22 de julho de 2015,
pelo ato da Lei nº 18.969/2015.



CONHECENDO OS PRINCIPAIS 

DEBATES EM TORNO DOS 

PLANOS:



O QUE RESULTOU DESSE 

DEBATE:

PNE 2014-2024
Art. 2o  São diretrizes do PNE:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação;



METAS - PNE 2014/2024 

● Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para

toda a população de quinze a dezessete anos e elevar, até

o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de

matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento.

● Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de

dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar no mínimo

doze anos de estudo no último ano, para as populações do

campo, da região de menor escolaridade no país e dos 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.



METAS - PNE 2014/2024 CORRESPONDÊNCIA 

METAS – PEE-2015/2025

 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.

 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.



OS PLANOS NA ATUAL CONJUNTURA

 FNE ao FNPE

 CONAE  à CONAPE

 Vivenciamos o processo democrático e legítimo de duas conferências Nacionais,
2010 e 2014, além de várias conferências intermunicipais e estaduais, em que
estudantes, funcionários, professores, pais ou responsáveis, tiveram a
oportunidade de participar do debate e das discussões que visavam pensar e
repensar, de modo crítico, a educação do país, objetivando a melhoria da
qualidade do ensino em todos os níveis e modalidades de educação.

 Decreto do Poder Executivo Federal de 26 de abril de 2017 e da Portaria do
MEC nº 577, de 27 de abril, desrespeitaram as deliberações do Pleno do Fórum
Nacional de Educação (FNE) e subordinaram o FNE ao MEC, contrariando o
artigo 6º da Lei nº 13.005/2014. Os vetos, do governo federal na Lei de
Diretrizes Orçamentárias inviabiliza a concretização do PNE.



UMA EJA MAJORITARIAMENTE JOVEM



JUVENTUDES NA EJA

Fonte: INEP/MEC (2000, 2010, 2016)

Elaboração: Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira – Professor FE/UFG



PORCENTAGEM DE ANALFABETISMO SÓ REDUZ 

ENTRE OS MAIS JOVENS

Fonte:PNAD/IBGE (2004, 2005, 2009, 2011, 2016)

Elaboração: Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira – Professor FE/UFG



PORCENTAGEM DO NÍVEL DE ENSINO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA POR GRUPOS DE IDADE

Fonte:PNAD/IBGE (2016)

Elaboração: Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira – Professor FE/UFG

Fonte:PNAD/IBGE (2016)

Elaboração: Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira – Professor FE/UFG



RELATÓRIO DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO 

DAS METAS DO PNE: BIÊNIO 2014-2016



META 3



DISTRIBUÍDOS NAS REGIÕES

1.657.622 estão

fora da escola

178.941 estão no 

Norte

542.484

estão no 

Sudeste

541.425 estão

no Nordeste

262.952 estão no 

Sul 131.820 

estão  no Centro 

Oeste



META 8



META 9



13 MILHÕES DE PESSOAS NÃO ALFABETIZADAS



ANALFABETISMO FUNCIONAL



META 10



EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



ALGUMAS INDAGAÇÕES A PARTIR DOS DADOS

Como está a Rede Federal  nesse último gráfico?

Quais reflexões podem ser construídas a partir dessa situação?

A Rede Federal tem uma história de educação integrada, como seguir consolidando 

esse currículo? Ou a busca de concretizar o currículo integrado?

Que alternativa precisamos tomar para seguir tocando em frente , mesmo diante de 

um contexto tão adverso?



PARA TERMINAR SEM CONCLUIR.....

Achei interessante ver vocês falarem que o sujeito da EJA é negro, pobre... vocês podem
estar falando de mim! Entrar nesta instituição foi encarar os jovens que olham para a gente
e fala no corredor “lá vai o velho da EJA”; é encarar os professores; é todos os dias ter que
pegar duas conduções e chegar em casa meia-noite e ser assaltada, como aconteceu com
algumas colegas minha durante este período; é não jantar, é assistir aula com sede muitas
vezes; deixar os filhos sozinhos, como tem muitas amigas minhas que deixam, para poder vir
estudar; é interessante ver vocês sentados discutindo isso. Essa sala é boa tem ar-
condicionado, muito confortáveis as cadeiras. Muitas vezes as cadeiras que nós sentamos
não são confortáveis, assistimos aula com a cabeça doendo, passando mal por causa de
alguma coisa, por falta até de alimentação, este aluno que vocês estão discutindo é uma
pessoa de verdade, é um trabalhador que sofre para estar naquela sala de aula. Vocês se
aplicam muito como professores, mas o aluno também se aplica muito. Recentemente eu
aprendi a gostar de Machado de Assis que eu odiava porque eu não entendia. Eu aprendi a
gostar de Shakespeare, pela primeira vez eu gostei de Romeu e Julieta, que eu também não
gostava. Recentemente eu pude ensinar minha filha a fazer uma redação e, mais
recentemente, eu a ajudei a passar no vestibular da Universidade Federal, ela agora está
cursando farmácia. Então, isso aqui não é só da instituição, não é só estatística, é realidade,
é sofrimento, é dia-a-dia.

(Vídeo: Diálogos EJA II - Marinelza, aluna do Proeja do Curso Técnico em Serviços de
Alimentação, quarto período, 46 anos,)


