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Delimitação do tema

Graduação: desafios, EJA, Fórum Goiano de EJA,
Políticas Públicas na EJA

Projeto de Extensão Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre
a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja).

Breve histórico da EJA, enfatizando algumas legislações
que abordam a modalidade;

Análise de dados da matrícula inicial dos municípios da
amostra





OBJETIVOS

• Compreender como as ações do Fórum Goiano de Educação de Jovens e
Adultos, enquanto um movimento social em prol da luta pelo direito à
educação dessa modalidade de ensino no Brasil contribui para a
participação e formação política dos sujeitos (educandos, educadores,
gestores, pesquisadores e interessados na temática) que atuam na
modalidade;

• A questão central deste estudo é assim formulada: como as políticas
públicas de educação se materializam na educação de jovens e adultos
nos municípios da amostra: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Luziânia.

• Este estudo visa identificar se os municípios goianos que atuam no
Fórum Goiano de EJA fazem o atendimento conforme previsto nas
legislações específicas e se há, na prática, a garantia de continuidade
educacional dos alunos matriculados na EJA.



METODOLOGIA

Apresentamos nessa pesquisa alguns dados quantitativos
cuja obtenção foi possível mediante consulta às bases de
dados Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar
(PNAD 2007-2015), Censo Escolar (2015), Censo Nacional
IBGE (2000 e 2010) e dados dos municípios da amostra,
disponibilizados pelos representantes desses municípios
no Fórum Goiano de EJA.



Algumas considerações

 Abordamos a legislação que norteia as ações da EJA, tais como: a
Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
nº 9.394/96; pela Resolução CNE/CEB Nº 1, de 05 de julho de 2000,
Plano Nacional de Educação (2014-2024) com a finalidade de
compreender o percurso histórico de marginalização, reivindicação, lutas
sociais e conquistas traçadas em direção a garantia do direito a uma
educação de qualidade.




Com a redemocratização do país nos de 1980 e a

promulgação da Constituição Federal em 1988, a
educação é garantida a todos como um direito
público subjetivo.

 Para Paiva (2009,p. 133), "a perspectiva do direito
como caminho para efetivação da democracia
educacional inaugura, não apenas para as crianças,
mas principalmente para jovens e adultos, uma nova

 história na educação brasileira".

Algumas considerações





A promulgação da LDB nº 9.394/96 trouxe um
grande avanço para a educação de jovens e adultos,
ao considerá-la como uma modalidade da educação
básica, nas etapas do ensino fundamental e médio.
São as especificidades próprias das pessoas jovens,
adultas e idosas, no que se refere ao
desenvolvimento e aprendizagem que são
reconhecidas e com elas a necessidade da escola
pensar e construir estratégias próprias para o
trabalho com este público.

Algumas considerações




Concomitante com as discussões e ações que

estavam acontecendo no Brasil, a UNESCO define o
ano de 1990 como o Ano Internacional da
Alfabetização, culminando na Conferência Mundial
de Educação para Todos, realizada em Jomtien
(Tailândia). Durante a realização deste evento,
revela-se no cenário mundial a triste realidade de
analfabetismo de pessoas jovens e adultas.

Algumas considerações




As Conferências Internacionais de Educação, tem por

objetivo produzir documentos que refletisse os
problemas enfrentados pela Educação de Adultos no
mundo;

 Iniciaram em 1949 na Dinamarca, um ano após a
promulgação da Declaração universal dos Direitos
Humanos (1948);

De lá pra cá as conferencias traçam metas e
estratégias, estabelecendo recomendações e
compromissos voltados para a educação de adultos;

Confintea’s



Algumas considerações

 Percebe-se que as ações dos sujeitos envolvidos junto ao Fórum Goiano
de EJA são ações coordenadas, conectadas à realidade, e que partem de
uma demanda específica sim, mas que advêm de uma demanda maior. O
que nos possibilita entender que as contribuições individuais somam às
contribuições no coletivo através de um processo de trocas, numa
dialógica freiriana que permeia a educação e dá sentido aos sujeitos
envolvidos no movimento social do Fórum Goiano de EJA;





Algumas considerações

Os dados revelam que as ações governamentais são restritas a metas e não

priorizam a grande quantidade de pessoas sem a escolaridade completa;

A historia da educação brasileira não nos deixa otimista frente a essas medidas,

os dados também no mostram que as legislações não refletem em respostas e

ações concretas no âmbito da universalização do acesso e condições de

permanência e continuidade para os estudantes da modalidade;

É necessária uma política no país que seja executada de forma garantir a

democratização do acesso e da continuidade educacional para esse público;





 No município de Aparecida de Goiânia, os alunos matriculados

com idade mínima de 15 anos somam 37.649, sendo 68.228 no

ensino fundamental e 21.207 no ensino médio Os dados

indicam um percentual de analfabetismo de 5% na população

entre 15 e 29 anos, todavia, quando observamos a população de

60 anos e mais este percentual sobe para 42,5%. É alta também a

taxa de analfabetismo funcional, sendo 23,5% da população,

tendo ainda um número baixo de séries concluídas de 6,07 anos

(MEC/Inep, 2015). Para toda esta demanda o município deixou

de ofertar EJA no ano de 2015, que agora conta apenas 23 com

escolas da rede estadual para a oferta da modalidade e um

Instituto Federal.

Os dados




 Luziânia dispõe de 63 escolas municipais, na Secretaria

Estadual de Educação do Estado de Goiás são 33 escolas,
apenas 5 ofertam EJA e o Instituto Federal de Goiás
campus Luziânia, que oferta o PROEJA para o 3º
Segmento.

 Goiânia, de acordo com dados (MEC/Inep, 2015), conta
com 56.845 alunos com idade acima de 15 anos,
matriculados no ensino fundamental. A taxa de
analfabetismo entre os jovens de 15 a 29 anos corresponde
a 2,7% desta população, elevando-se para 23,3% quando
se trata da população de 60 anos e mais. O analfabetismo
funcional atinge 14,8% da população acima de 15 anos.
Possui 31 escolas estaduais e 78 municipais que ofertam
EJA.



Considerações finais

 Considera-se que foi possível compreender de que
maneira as ações do Fórum Goiano de Educação de
Jovens e Adultos – como um movimento social em prol
da luta pelo direito à educação dessa modalidade de
ensino no Brasil, se articula em ações com os parceiros
na luta por políticas públicas de Estado, intervindo
também no fechamento de escolas, melhorias para a
modalidade, participação na construção de vários
documentos, e cobrando de maneira direta a efetivação
do que já esta posto na legislação;




Nos municípios analisados, apesar de atender a

modalidade existe o acesso à continuidade
educacional desses educandos, porém o número de
vagas é insuficiente pra a demanda de analfabetos
existentes e pessoas que não concluíram sequer a
educação básica. Além disso, os municípios não
tomam a EJA como um direito, como no caso de
aparecida de Goiânia que não oferta EJA no
município e reduzem a modalidade a ações da
Secretaria do Estado, refletindo em práticas
fragmentadas e descontinuas.





As metas do PNE que refletem diretamente na EJA,
precisam ser traduzidas de modo a possibilitar sua
aplicação nos municípios e articulação entre os entes
federativos de modo a cumprir os prazos
estabelecidos no documento;

Os desafios da EJA, vão muito além de abrir uma
sala de aula, é preciso encarar e respeitar a
construção do ser cidadão, e que os indivíduos
buscam na EJA a efetivação da cidadania pra isso é
preciso ampliar o desenvolvimento integral desses
sujeitos;

 É necessária uma política de Estado que seja
executada por todos os entes federativos e com
participação e articulação da sociedade




No decorrer dessa pesquisa, pontuei alguns erros 

que mudaram o projeto inicial:

Não delimitação do referencial teórico;

Mudança no modo de acessar os dados no site do 
MEC/INEP pelo programa SPSS;

 Problemas pessoais;

Não executar o cronograma feito no pré-projeto;

Dados recebidos pelos municípios incompletos;

Pontuações sobre o percurso
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"Crescer como Profissional, significa ir localizando- se no tempo e nas
circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a ser um ser
verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em
conjunto com os nossos semelhantes para o alcance de nosso objetivos
como profissionais da Educação".

Paulo Freire

Obrigada!


