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O texto analisa os desafios do planejamento educacional no Brasil, na próxima 
década, especialmente em relação a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para 
realizar essa análise o texto toma como referência o Plano Nacional de Educação 
(2014-2024) e as metas voltadas para o atendimento aos jovens e adultos, 
verticalizando a análise em suas estratégias e os desafios para o planejamento de sua 
materialização. Em complementação, os dados do Censo Escolar e do IBGE são 
utilizados para confrontar as metas e estratégias com as demandas brasileiras para a 
EJA. O texto dialoga com os desafios que temos para a materialização do direito de 
escolarização para todos, aqui em especial aos jovens e adultos trabalhadores, e 
também aos em condição de maior vulnerabilidade, como os não alfabetizados, idosos 
e a população do sistema carcerário. 
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Introdução 
 

Escola de gente grande 
 

A escola não tem como mudar o mundo 
O mundo é um tanto maior 

Mas ela é semente do muito que na vida podemos ser 
Do mundo já se disse tanto 

Da escola tanto também se disse 
E tanto mais ainda há pra se dizer. 

(Ah, se fosse somente dizer) 
Há ainda que se dizer que estudar continua sendo sonho de muita gente 

Belo sonho acalentado para a vida 
E viver para ser gente 

E gente é o que a gente quer ser 
E gente precisa de alegria 

Alegria na hora de aprender 
Aprender na escola do mundo 

Na escola da escola 
Para ser gente é preciso aprender. 

(Ramos Barbosa, 2012) 

 

Iniciar esta reflexão sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) e seus desafios frente 

ao PNE 2014/2024, com um dos poemas de Barbosa, tem dois bons motivos: o 

primeiro é reconhecer o talento e a sinergia que nós do campo da EJA temos com este 

professor universitário, militante do Fórum de EJA da Paraíba, que afirma no início 



deste livro: “(...) escrevendo, serei completado por quem me lê. Isso porque não lemos 

exatamente o que está escrito. Lemos enviesados por nossas vidas. Trazemos para o 

que lemos o que somos, com conceitos, preconceitos e pretextos: são nossos filtros de 

ver.” (p.12). O segundo motivo é trazer, mais uma vez, para o debate da educação 

brasileira este “filtro de ver”, que fala do lugar da escola como um direito de todos, 

como um lugar de aprender. 

O que pode parecer óbvio em muitos países no mundo, que é o direito a 

universalização da educação básica, no Brasil ainda se encontra como uma meta 

difícil de ser alcançada, se tomarmos as taxas de escolarização da população de 15 

anos e mais. Este é o fato central que recoloca em cena o que propõe o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE) para os próximos dez anos.  

Neste texto analisaremos, portanto, os desafios de se planejar a educação no Brasil e 

de maneira especial a EJA, tomando como referência o PNE aprovado e sancionado 

em junho de 2014, por meio da Lei n.13.0051. No novo PNE, das 20 metas quatro 

dizem respeito diretamente ao atendimento escolar de adolescentes, jovens e adultos 

(3, 8, 9 e 10) e se constituíram como objeto da análise aqui apresentada. As estratégias 

destas metas serviram como parâmetro para a compreensão dos desafios para o 

planejamento da educação de jovens e adultos e sua materialização na próxima 

década.  

Para a análise fora considerado o texto do PNE, os dados do Censo Escolar, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foram 

utilizados para confrontar as metas e estratégias com as demandas brasileiras para a 

educação de jovens e adultos. O texto dialoga com as lutas históricas em torno da 

defesa de educação pública para todos e, consequentemente, com o dever do estado 

em assumir o planejamento de sua ação no campo educacional, mas também, com os 

desafios que temos para a materialização do direito de escolarização. Cabe uma 

reflexão especial, aos jovens e adultos trabalhadores, bem como às pessoas em 

condição de maior vulnerabilidade, como os analfabetos, idosos e a população do 

sistema carcerário.  

 

                                                
1  O Plano Nacional de Educação (2014-2024) começou a tramitar em 2010, quando o 
Ministério da Educação apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.8.035/2010. O PNE 
aprovado é composto por 20 metras e 254 estratégias 



 
1 As dificuldades em se planejar educação: histórico de lutas  
 

O processo de tramitação do novo PNE revelou as tensões e disputas que 

historicamente configuraram o campo educacional brasileiro. Para muitos estudiosos a 

aprovação da lei não significa que seus preceitos serão cumpridos, uma vez que ao 

longo de nossa trajetória, temos comumente ouvido que muitas leis são “letra morta”. 

Por outro lado, também não se pode considerar que a aprovação encerra o período de 

luta para a sua concretização, mas aponta as possibilidades de sua materialidade, pois  

 
 
[...] a importância da lei não é identificada e reconhecida como um 
instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela 
acompanha o desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os 
países. 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) 
 

Se a lei é resultante da luta dos sujeitos em prol de uma causa, não podemos 

desconsiderar que o trâmite do PNE explicita as disputas, quando ao Projeto de Lei n. 

8.035/2010, apresentado no final do último mandato do Presidente Lula, foram 

apresentadas 2.906 emendas, resultando num processo lento de tramitação, com 

muitos embates em torno de questões reveladoras dos conflitos que movimentam a 

arena educacional brasileira, envolvendo diferentes sujeitos com interesses muitos 

distintos que disputam os modelos a pautarem nossa educação. Por outro lado, como 

apresenta Cury (2002), o que alcançamos, até o momento, foi resultado destas lutas 

em prol da garantia do direito à educação e à igualdade de oportunidades, o que nos 

indica a necessidade da mobilização da sociedade brasileira, no sentido de avançar em 

relação a educação que queremos para esse país.  

Assim, revisitar algumas destas lutas do ponto de vista histórico contribui para que 

possamos situar quais serão os principais desafios para a materialização do PNE na 

próxima década. As lutas em torno da educação revelam os esforços existentes em 

defesa da educação pública, de maneira especial a partir da década de 1930, quando o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, representa um marco inicial nas lutas 



em favor desta educação2. Uma luta que envolvia diferentes sujeitos históricos: 

intelectuais, gestores, educadores em defesa de um projeto que assumia as 

dificuldades em se estabelecer um planejamento da educação  
 
Onde se tem de procurar a causa principal desse estado antes de 
inorganização do que de desorganização do aparelho escolar, é na falta, em 
quase todos os planos e iniciativas, da determinação dos fins de educação 
(aspecto filosófico e social) e da aplicação (aspecto técnico) dos métodos 
científicos aos problemas de educação. Ou, em poucas palavras, na falta de 
espírito filosófico e científico, na resolução dos problemas da 
administração escolar. (MANIFESTO..., 1932, p. 188)  
 

 
Essa dificuldade se complexificou de forma que ao estado de “inorganização” se 

juntaram os interesses dos que defendiam modelos de educação vinculados a ação 

privada e religiosa, que objetivava pautar a ação do estado em princípios que 

mantinham a estrutura de educação para poucos, ainda vigente no Brasil do final dos 

anos 1950. Nesse sentido, o Manifesto de 1959 retoma os princípios do Manifesto de 

1932, mas reconhecendo as mudanças no cenário nacional, faz uma dura crítica a 

ausência de perspectiva para a educação e se apresenta como um plano de ação para o 

presente, 
 
O que era antes um plano de ação para o futuro, tornou-se hoje matéria já 
inadiável como programa de realizações práticas, por cuja execução 
esperamos inutilmente, durante um quarto de século de avanços e recuos, 
de perplexidades e hesitações. Certamente, nesse largo período, tivemos a 
fortuna de constatar numerosas iniciativas do maior alcance, muitas delas 
de responsabilidade direta ou sob a inspiração de alguns dos signatários do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Mas foram elas ou largos 
planejamentos, parcialmente executados, ou medidas fragmentárias, em 
setores isolados da educação ou de influências regionais, sem as conexões 
indispensáveis com as diversas esferas do aparelhamento escolar, cuja 
estrutura geral não se modificou, mantendo-se incongruente e desarticulada 
em suas peças fundamentais. (Manifesto...,  1959, p. 205) 
 

O Manifesto de 1959, fazendo um histórico da tramitação da lei de Diretrizes e Bases 

da educação, localiza as lutas em torno de sua aprovação, situando o papel do 

Manifesto de 1932 e da 5a Conferência Nacional de Educação de 1933 na defesa dos 

princípios que deveriam balizar a nova Lei. As questões em disputa nesse processo se 

assemelham, em larga escala, ao que vimos acontecer no processo de tramitação do 

                                                
2  Apesar do movimento realizado pelos republicanos na segunda metade do século XIX e dos 
movimentos reformistas da década de 1920, o Manifesto dos Pioneiros de 1932 pode se considerado 
um marco em defesa educação pública brasileira, inaugurando um projeto que pretendia pautar a ação 
governamental e a educação nacional como anuncia o próprio Manifesto “A Reconstrução Educacional 
no Brasil – ao povo e ao governo” 



PNE 2014/2024: o papel da união e a relação entre os entes federados na oferta e 

regulação educacional; o ensino deverá ser ministrado na escola privada que teria 

liberdade para realizar esta oferta sem a regulação do estado; uma campanha de 

desvalorização da escola pública; os recursos públicos devem subvencionar o ensino 

privado.  

Um retorno a estas grandes referências de luta em prol da educação nos faz perguntar: 

mas onde estavam as indicações do direito a educação dos chamados “defasados em 

idade/série” nestes documentos? O Manifesto de 1932, quando faz referência aos 

pilares de uma educação nova e das responsabilidades do Estado frente a ela: 

laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação, em relação a obrigatoriedade 

reconhece os limites do que já fora alcançado e indica a pressão que o sistema 

econômico já impõe à continuidade dos estudos para os que alcançam os 18 anos. 

A obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do papel, 
nem em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente 
até uma idade conciliável com o trabalho produtor, isto é, até aos 18 anos, 
é mais necessária ainda "na sociedade moderna em que o industrialismo e 
o desejo de exploração humana sacrificam e violentam a criança e o 
jovem", cuja educação é freqüentemente impedida ou mutilada pela 
ignorância dos pais ou responsáveis e pelas contingências econômicas. 
(Manifesto... 1932, p. 194)  

A ênfase na relação educação e trabalho vai ficar ainda mais evidente no Manifesto de 

1959, que estabelece uma relação muito direta às finalidades da educação em resposta 

às necessidades do desenvolvimento do país naquele contexto, 

A educação pública tem de ser, pois, reestruturada para contribuir também, 
como lhe compete, para o progresso científico e técnico, para o trabalho 
produtivo e o desenvolvimento econômico. A reivindicação universal da 
melhoria das condições de vida, com tôdas as suas implicações 
econômicas, sociais e políticas, não pode permanecer insensível ou mais 
ou menos indiferentes a educação de todos os graus. (Manifesto..., 1959, p. 
216) 

Os dois documentos, premidos pelo contexto que os produziu, em alguma medida já 

indicavam as dificuldades da educação para todos, num contexto em que nem a 

universalização do ensino primário se conseguiu (década de 1930) e noutro em que os 

interesses privatistas, além de se manterem com os benefícios dos recursos públicos, 

ainda cerceavam uma proposta educacional mais próxima aos avanços da ciência e da 

técnica, portanto, distante do desenvolvimento econômico do país (década de 1950). 

Seja a necessidade de priorização de um público específico (7 a 15 anos) ou a defesa 



de um modelo de educação para o desenvolvimento econômico, ambas as condições 

impactaram a política educacional e, em certa medida, permanecem no debate da EJA 

atualmente.  

Em relação ao atual PNE, o estudo mais detalhado das estratégias vinculadas a s 

quatro metas voltadas para os sujeitos históricos da EJA, evidenciará os aspectos 

contraditórios do texto da lei, que ora atua nas frentes da focalização etária, ora 

vincula educação e interesses na preparação da mão de obra, sem o devido cuidado 

com o direito a uma educação humana integral. 

  

2 O desafio de ampliação do atendimento escolar  

 

O Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, trata diretamente da EJA nas 

metas 3, 8, 9 e 10 que planeja o que o país deve fazer para garantir a escolarização a 

todos que não tiveram acesso a ela na chamada “idade adequada”, incluindo aí, mais 

uma vez, a perspectiva de superação do analfabetismo. É preciso considerar que essas 

metas se articulam e dependem de outras, chamadas de estruturantes, que tratam da 

qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades (Meta 7); da 

constituição de uma política nacional de formação de professores que assegure 

formação inicial e continuada aos profissionais da educação  (Meta 15); a formação 

em nível de pós-graduação, stricto e lato sensu, de 50% dos professores e também 

formação continuada considerando suas demandas locais (Meta 16); a gestão 

democrática (Meta 19); e o financiamento  (Meta 20). (Brasil, 2014a) 

No que tange às metas diretamente ligadas à garantia do direito à educação aos jovens 

e adultos, importa destacar que é fundamental para o planejamento de estados e 

municípios tomá-las em acordo com as metas estruturantes. Nesse sentido, gestores e 

professores precisam considerá-las, quando a análise incidir sobre a modalidade de 

EJA e das metas específicas abaixo apresentadas, 
 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
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. 
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. (BRASIL, 2014a) 

 

O primeiro desafio é identificar, em cada uma das unidades federativas, o quantitativo 

de adolescentes e jovens a serem alcançados para atingir êxito no cumprimento da 

escolaridade obrigatória. Com a ampliação do tempo de escolarização determinado 

pela Emenda Constitucional n. 59/2009, que acrescentou à faixa de obrigatoriedade 

parte da educação infantil e o ensino médio, passando de 6 a 14 anos para 4 a 17 anos. 

Isso indica que estados e municípios devem realizar um diagnóstico sério que possa 

embasar a elaboração de seus planos, no sentido de identificar as necessidades 

educacionais e, consequentemente, mapear onde deve atuar para o atendimento das 

metas. Em 2012 a diferença entre a população, por exemplo, na faixa etária e os 

matriculados no ensino médio era de 1.923.177, conforme consta na Tabela 1.  

 
Tabela 1: Matrículas do Ensino Médio Regular e População de 15 a 17 anos de 2007 a 2013 
 

Ano  Ensino Médio  População por Idade – 15 a 17 
anos  

2007 8.369.369 10.262.468 

2008 8.366.100 10.289.624 

2009 8.337.160 10.399.385 

2010 8.357.675 10.357.874 

2011 8.400.689 10.580.060 

2012 8.376.852 10.444.705 

2013 8.312.815 --- 

                   Fonte: Brasil, 2014b 
 

Esses dados nos dizem da necessidade urgente de se ampliar a escolarização no 

ensino médio, alcançando a população na faixa etária de 15 a 17 anos, garantindo que 

esses jovens possam concluir essa etapa da educação básica. Esse desafio torna-se 

ainda maior quando verificamos que, em 2010, um total de 23.873.786 jovens de 18 a 

24 anos não concluíram a educação básica, o que significa 51,5% dessa população. O 

quadro se agrava quando consideramos que 34,8% desses jovens também não 

frequentavam a escola, indicando que o atendimento a esses jovens constitui um 



imenso desafio para os estados e municípios responsáveis pela oferta do ensino 

fundamental e médio. (Brasil, 2010) 

Se a meta 3 dispõe sobre a universalização da população de 15 a 17 anos, mas 

também prevê a elevação da taxa líquida de matrícula, os desafios recaem sobre o 

ensino fundamental, que precisa cumprir com o desafio histórico de permitir que os 

adolescentes concluam essa etapa aos 14 anos, implicando numa significativa  

capacidade da escola de se repensar e realizar uma formação que os leve a permanecer 

na escola. Um desafio ainda muito longe de ser vencido no Brasil, que ainda possui 

altas taxas de reprovação, evasão e repetência, o que leva os adolescentes a desistirem 

e abandonarem a escola.  

Considerando o percentual de matrícula do ensino fundamental, apresentado pelo 

Censo Escolar, podemos afirmar que em 2013 houve uma perda de 2.460.571 

matrículas, dos anos iniciais para os anos finais, na faixa etária de 11 a 14 anos. Se 

considerarmos que a matrícula no ensino médio neste ano é de 8.312.815, na faixa 

etária considerada adequada de 15 a 17 anos, podemos constatar que a perda de 

matrículas é ainda mais significativa, chegando a 4.991.540. (Brasil, 2014b) Esse 

dado nos indica a difícil realidade educacional que contribui para que milhões de 

jovens e adultos não finalizem o ensino fundamental, mas também não retornem à 

escola para concluir essa etapa da educação básica. 

Em estudo realizado para balizar a discussão da Idade para EJA no Conselho 

Nacional de Educação Básica, Mayer (s.d.) afirma que a delimitação da idade 

adequada para a conclusão do ensino fundamental  
 
favoreceu que a população acima desta faixa etária fosse vista como 
“invasora” ou destituída do direito de freqüentar o Ensino Regular. É 
comum que adolescentes a partir de 15 anos e jovens adultos, ao 
procurarem escolas para ingressar ou retomar os estudos, sejam 
imediatamente encaminhados para EJA, sem que outras oportunidades de 
educação lhes sejam oferecidas, cristalizando o lugar comum, de que o 
Ensino Regular é para aqueles que se encontram na “idade ideal”, a idade 
da obrigatoriedade (p.1)  

 
Para além das precárias condições de vida dos adolescentes mais pobres, a 

inadequação dos currículos da segunda fase do ensino fundamental e as dificuldades 

das escolas em lidar com a identidade dessa população “tem ‘empurrado’ 

adolescentes com idade cada vez mais baixa, especialmente nas periferias dos grandes 

centros urbanos, para a EJA”. Para muitos adolescentes a EJA também apresenta um 

atrativo ao possibilitar “a oportunidade para ‘acelerar’ seus estudos” (Mayer, s.d., 



p.2). Assim, os adolescentes estão cada vez mais presentes nas escolas de EJA, e a 

grande maioria advindos de um processo de escolarização disciplinar, fragmentado, 

com altos índices de evasão e retenção no ensino fundamental diurno. Nas palavras de 

Zanetti (s.d., p. 4)  
a demanda desses adolescentes para com a EJA  não pode ser vista apenas 
como um fato, mas também como a oportunidade da educação escolar 
responder a alguns questionamentos, dentre os quais: como reverter a 
cultura do “aligeiramento” da escolarização ou de uma pedagogia da 
reprovação por uma pedagogia da aprendizagem em que a certificação de 
conclusão de curso seja, de fato, o reflexo do processo de aprendizagem.   

 

Essa realidade indica o imenso desafio de incentivar os adolescentes a concluírem o 

ensino fundamental, na escola diurna, mesmo que não o faça no limite cronológico 

determinado que desconsidera as trajetórias de vida, os tempos de aprendizagem e a 

identidade dos adolescentes. Na esteira dessa reflexão, pode-se dizer que o ensino 

médio tem o desafio de se renovar e atender às demandas dos jovens, o que implica 

como determina a primeira estratégia ligada à Meta 3 
 
3.1 incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relação teoria e prática, por meio de currículos escolares 
que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios 
e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 
continuada de professores e articulação com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais; (Brasil, 2014a)  
 

Isso significa romper com uma história do ensino médio que se define como uma 

etapa propedêutica para o ensino superior e para os concorridos vestibulares, hoje o 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que assume papel nacional na seleção 

para as universidades. Nesse sentido, as estratégias 3.3 e 3.4, se cumpridas, podem ser 

balizadores da função social do ensino médio, mas também do que deve compor a 

base comum nacional curricular do ensino médio.  

No entanto, é preciso sinalizar os riscos representados pela centralidade que a 

avaliação desempenha nesse processo, uma vez que o Enem, é apresentado como 

diretriz a ser universalizado na estratégia 3.6 assumindo também papel “de avaliação 

certificadora”, que, como instrumento de terminalidade do ensino para os jovens de 

18 anos e mais, pode esvaziar ainda mais essa etapa, uma vez que não requer a 

conclusão escolar do ensino médio.  

Ainda em relação a Meta 3, importa ressaltar que as estratégias 3.7, 3.11, 3.12, 

retomam a necessidade de um atendimento mais voltado as características do público 



adolescente e jovem, que ultrapasse a questão curricular e proponha novos formatos 

de organização escolar, considerando a educação profissional, a oferta noturna e os 

que vivem em condição de itinerância:  
 
3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das 
populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das 
pessoas com deficiência; 
[…] 
3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, 
bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a 
atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos 
alunos; 
3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida 
a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante; (Brasil, 2014a) 

 
Para atender a estas três realidades faz-se necessário mudar a concepção de oferta do 

ensino médio pelas redes estaduais, que em 2013 respondiam por 84,8% das 

matrículas e tem tido muitas dificuldades de implementar, em escala relevante, 

experiências de ensino médio que alterem a realidade das redes.  

Para a análise da Meta 8 os dados do IBGE do Censo de 2010 nos ajudam a 

dimensionar o tamanho do desafio que é fazer com que, nos próximos dez anos, mais 

de 40 milhões de jovens concluam a educação básica. Constatamos que à medida que 

a idade da população aumenta o número de matrículas decresce, e o quantitativo de 

pessoas que não concluiu e não está frequentando a educação básica aumenta. Quando 

este dado se refere às populações do campo, às regiões de menor escolaridade e com 

população mais pobre e negra, esses dados tornam-se ainda mais gritantes, o que 

exigirá dos governos estaduais estratégias muito bem planejadas para que ao final da 

década esses números não se repitam na mesma proporção. (BRASIL, 2011) 

As estratégias da Meta 8 revelam vários aspectos contraditórios, no tocante à 

perspectiva de defesa de uma educação básica para os jovens trabalhadores, o que na 

história brasileira passa, necessariamente, pela oferta de escola pública com qualidade 

socialmente referenciada para todos. O risco de comprometer essa oferta começa na 

diretriz 8.1 que retoma o atendimento dos jovens de 18 a 29 anos pela via de 

programas de correção de fluxo 
8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de 
fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com 
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados; (Brasil, 2014a) 

 



A correção de fluxo é um debate já superado no campo da EJA, pois não contribui 

para a consolidação da modalidade como política pública de estado e acaba por 

reforçar a ideia da EJA como atendimento provisório, desconsiderando o quantitativo 

populacional do país que não concluiu a educação básica, mas principalmente a 

construção de uma escola para os trabalhadores, que se modifica ao longo do tempo 

em que as necessidades formativas destes também vão se alterando. 

A estratégia 8.3 em consonância com a 3.6 retoma a questão da certificação e amplia 

a possibilidade também para o ensino fundamental ao “garantir acesso gratuito a 

exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio” (BRASIL, 

2014a). A existência e necessidade de certificação por exames é histórica na educação 

brasileira e o acesso, quando necessário, deve ser gratuito, todavia é importante 

reiterar que a política educacional deve priorizar o acesso dos trabalhadores a uma 

educação de qualidade que não seja substituída pelo mero acesso ao certificado.  

Outra preocupação diz respeito à condição efetiva de estados, Distrito Federal e 

municípios, de regular e coibir a indústria de vendas dos certificados que se espalhou 

no país. Neste sentido, optar por adesão a exames de certificação nacionais, como 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e 

Enem, não isentam os gestores locais de fiscalizarem se os documentos apresentados 

de conclusão da educação básica são ou não verdadeiros. Ambos nasceram como 

exames para balizar a qualidade da educação a partir dos estudos dos seus resultados, 

todavia não há notícias de como de fato estes estão sendo utilizados para a melhoria 

da oferta da EJA, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. O que os dados 

divulgados pelo INEP tem demonstrado é que na medida em que cresce a procura 

pelos exames, decresce a matrícula na EJA presencial, como pode ser evidenciado nos 

dados da tabela abaixo. 
 

           Tabela 2: Número de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos – 2007-2013 
Ano  Total Geral Ensino 

Fundamental1 
Ensino Médio2 

2007 4.985.338 3.367.032 1.618.306 

2008 4.945.424 3.295.240 1.650.184 

2009 4.661.332 3.094.524 1.566.808 

2010 4.287.234 2.860.230 1.427.004 

2011 4.046.169 2.681.776 1.364.393 

2012 3.906.877 2.561.013 1.345.864 



2013 3.772.670 2.447.792 1.324.878 

            Fonte: Brasil, 2014b 
           Notas: 1) Estão incluídas as matrículas na Educação Profissional e Projovem (Urbano) 
                       2) Estão incluídas as matrículas da EJA integrada à Educação Profissional 
   
 

Os dados indicam que de 2007 a 2013 a matrícula da EJA no ensino fundamental caiu 

de 3.367.032 para 2.447.792. No entanto, os dados também indicam uma queda no 

ensino médio, de 1.618.306 para 1.324.878, o que sinaliza a dificuldade dessa 

população em retornar à escola e dar continuidade aos estudos. Essa situação pode 

agravar-se, ainda mais, se considerarmos que o Enem ganha mais visibilidade 

assumindo um papel cada vez mais importante como certificação e finalização da 

educação básica para os jovens que tem mais de 18 anos.  

Além da questão da certificação, outra questão que preocupa a EJA, nestas várias 

estratégias e em mais de uma meta, é sua vinculação com educação profissional. Em 

que pese a estratégia 8.4 prever a oferta gratuita de educação profissional técnica, o 

faz considerando a parceria com “entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado 

na rede escolar púbica” (Brasil, 2014a), o que revela o aprofundamento da atuação do 

setor privado na oferta de educação profissional.  

A ampliação do montante de recursos públicos destinado a iniciativa privada se 

acentuou com a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - Pronatec/Bolsa Formação, que conta com forte atuação do Sistema S 

(Senai, Senac, Senat, Senar) que em 2013 era responsável por 70,45% das matrículas 

do Pronatec, somadas a 9,59% de outras instituições privadas, totalizavam 80,04% 

das matrículas do Pronatec, o que equivale a um montante de recursos da ordem de 

R$ 51.951.486,10 (Brasil, 2014c).  

Esses dados indicam a perda da oportunidade de fortalecimento da rede pública de 

educação profissional para os trabalhadores, como por exemplo, a experiência de EJA 

integrada à educação profissional, uma modalidade em crescimento (em 2007 eram 

9.747 matrículas e em 2013 passou para 41.269), que se fomentada poderia apresentar 

maiores atrativos aos jovens e adultos trabalhadores.  

As estratégias 8.5 e 8.6 chamam atenção para a necessidade de ações articuladas de 

forma intersetorial para mobilização e acompanhamento de alunos da EJA, uma vez 

que as especificidades deste público não podem ser supridas apenas pela educação. É 



preciso articulação entre programas que possam realizar assistência estudantil, acesso 

a saúde e também o acesso à escola. Portanto, os planos locais têm o desafio de 

apresentar as redes intersetoriais que serão constituídas para o alcance desta meta. Por 

outro lado, também admitir numa estratégia a necessidade de busca dos alunos em 

uma ação intersetorial é um grande desafio para as redes que precisam se abrir a esta 

outra forma de pensar a educação ofertadas aos jovens. 

A indicação das ações intersetoriais na Lei 13.005/2014 pra EJA é uma vitória do 

movimento social que luta por esta modalidade. Desde 2009, quando a rede dos 

Fóruns de EJA3 em parceria com o Ministério da Educação (MEC), discutiu o 

documento brasileiro preparatório à VI Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (Confintea)4, isto já se colocava presente, 
 
Reconhecer a intersetorialidade da EJA e potencializá-la implica múltiplos 
desafios e requer parcerias e envolvimento no processo educativo, com a 
integração de todas as esferas governamentais (federal, estadual, municipal 
e distrital) e da sociedade civil, relacionadas com o campo do trabalho, da 
saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da assistência social, das 
culturas da comunicação, entre outras. (Brasil, 2009b, p. 36) 
 

Este documento vai indicar várias reflexões acerca da relação da EJA com o mundo 

do trabalho, com a saúde, com a segurança, com a cultura, dentro outros campos 

intersetoriais que potencializam e tencionam o que está sendo feito pela escola. No 

entanto, reconhece também os limites no alcance destas ações intersetoriais, que se 

revelam, por exemplo, pela pulverização e fragmentação das ações dentro do próprio 

MEC, entre as suas secretarias. 

 

3 O PNE e o atendimento escolar aos jovens e adultos mais vulneráveis  

 

As metas 9 e 10 trazem em suas estratégias o atendimento aos jovens e adultos em 

condições de maior vulnerabilidade, como os não alfabetizados, os mais pobres, os 

idosos, e os que estão no sistema prisional. Uma população que, historicamente, tem 

sido relegada a exclusão do sistema educacional, ou mesmo alvo de programas e 

                                                
3  Os Fóruns de EJA se constituíram como movimento organizado, desde 1999, quando 
instituições públicas, movimentos sindicais e populares, universidades, educadores e educandos 
passaram a se reunir em todos os estados para discutir a necessidade da EJA ser assumida como 
política de estado. 
4  As conferências internacionais de educação de adultos são iniciativas coordenadas pela 
Unesco, desde 1949, com uma participação efetiva dos seus países-membros que se comprometem em 
buscar avanços nas políticas públicas educacionais voltadas para adultos no mundo, incorporando em 
suas declarações a preocupação também com a escolarização de jovens. 



campanhas que revelam o atendimento marginal realizado por estados, Distrito 

Federal e Municípios, dispensados a esse público.  

Assim, para a compreensão da Meta 9, que trata do enfrentamento da questão do 

analfabetismo, é preciso retomar os dados do IBGE que considera como analfabeta a 

pessoa que não lê nem escreve um bilhete simples. Os dados de 2000 a 2010 indicam 

que este índice caiu de 13,6% para 9,6% entre a população de 15 anos e mais. Esta 

redução percentual é acompanhada de uma pequena redução também nos dados 

absolutos, embora o volume de quase 14 milhões de pessoas não alfabetizadas ainda 

represente um desafio, de maneira especial, por que ainda temos um percentual 

significativo de 671 mil crianças não alfabetizadas, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, 

o que corresponde ao percentual de 3,9% das crianças nessa média de idade 

(BRASIL, 2011). 

Retomando a EC 59/2009, que determina a ampliação da obrigatoriedade da educação 

básica na faixa etária dos 04 aos 17 anos, também assegura a oferta gratuita a todos 

que não tiveram acesso na idade própria. No entanto, constatamos que essa garantia 

de oferta da educação básica a todos, à luz das políticas públicas implementadas na 

área da educação de jovens e adultos ao longo de nossa história, por si só não é 

suficiente para que a condição de analfabetismo se altere nos próximos anos. 

A alfabetização de jovens e adultos, para além das questões metodológicas e 

pedagógicas, precisa ser enfrentada como um problema de política pública de ensino 

fundamental. As experiências históricas, desde as campanhas da década de 1940, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) nas décadas de 1970 e 1980, o 

Programa Alfabetização Solidária nos anos 1990 e o Programa Brasil Alfabetizado 

nos dois mandatos do Governo Lula e no mandato da Presidenta Dilma, confirmam 

isto. Com certeza todas estas iniciativas resultaram em algum acesso à escolarização e 

redução do número dos analfabetos, mas nenhuma delas conseguiu estender a 

escolaridade ao público que dela participou, com resultados que correspondessem 

pelo menos à conclusão ao correspondente a quatro anos de estudos. 

Desta reflexão podemos afirmar que, se a obrigatoriedade anterior à EC 59/2009 (7 a 

14 anos) tivesse de fato enfrentado o analfabetismo entre jovens e adultos, ele não 

seguiria existido para novamente ser tomado na atual emenda constitucional. A 

garantia do direito à educação básica a todos, exige que primeiro façamos uma 

avaliação rigorosa da escolarização ofertada, pois a maioria destes jovens e adultos 



não alfabetizados já teve passagens pela escola e seguem sem ser alfabetizados.  

Neste sentido, cabe aos gestores públicos pelo menos, identificá-los em suas 

características peculiares para a definição de uma política de expansão da 

escolaridade. Isto significa saber onde residem e quais os limites de acesso a classes 

de educação de jovens e adultos; quais possuem necessidades especiais de 

aprendizagem e demandariam um atendimento diferenciado; quais estão em situação 

de vulnerabilidade social que demandariam outras políticas sociais integradas à oferta 

de escolaridade.  

Nesse sentido, se compreende a natureza das estratégias 9.3 e 9.7 que incidem sobre 

as políticas intersetoriais, com as quais a escola precisa estar articulada para garantir 

um  “benefício adicional no programa nacional de renda para jovens e adultos que 

frequentarem cursos de alfabetização”, mas também dizem respeito diretamente as 

condições de permanência na escola, tais como transporte, alimentação e saúde, 

incluindo atendimento oftalmológico (Brasil, 2014).  

Do ponto de vista ilustrativo, se considerarmos alguns dos resultados de avaliação do 

maior programa brasileiro de transferência de renda, o Programa Bolsa Família 

(PBF)5, podemos constatar que há melhorias nos índices de permanência e rendimento 

das crianças e adolescentes atendidos, indicando que há “um esforço de inclusão e 

permanência na escola dos estudantes do PBF” (Craveiro; Ximenes, 2013, p. 118). Os 

dados dos beneficiários, nos anos iniciais do ensino fundamental, indicam que “a taxa 

de abandono escolar é menor para os estudantes do PBF, em comparação com os 

demais da rede pública (1,5% contra 1,8%), com grande diferença positiva para os 

estudantes do PBF nas regiões Norte e Nordeste”. Na região Norte e Nordeste essa 

taxa é da ordem de 2,2 para 4,6 e 2,2, para 4,5 respectivamente. Nos anos finais do 

ensino fundamental é 4,4% contra 4,8, sendo a diferença no Norte de 5,3% para 8,3% 

e no Nordeste 5,9% para 10,4% (Craveiro; Ximenes, 2013, p. 117). No que diz 

respeito aos estudantes do ensino médio atendidos pelo PBF, a taxa de abandono 

escolar é 3,9 pontos percentuais menor contra os demais da rede pública (7,4% contra 

11,3%).  

                                                
5  "O PBF é um programa federal de transferência de renda instituído pela Lei n. 10836, de 9 de 
janeiro de 2004. Foi regulamentado pelo Decreto n.5209 de 2004. O PBF prevê condicionalidades, ou 
seja, ao se tornar beneficiária do programa, a família assume compromissos nas áreas de saúde e de 
educação, tais como: acompanhamento pré-natal, acompanhamento nutricional e de frequência escolar 
em estabelecimento público de ensino. Prevê ainda gestão descentralizada, interministerial.” (Craveiro; 
Ximenes, 2013, p. 109) 



 
No que se refere as taxas de aprovação, o resultado é  4,2 p.p. melhor para 
os estudantes do PBF contra os demais da rede pública (79,7% contra 
75,5%). Aproximadamente 2 milhões de estudantes de famílias 
pertencentes ao PBF, ate ́ 18 anos de idade (idade limite acompanhada pela 
condicionalidade de educação), cursam o ensino médio.  (Craveiro; 
Ximenes, 2013, p. 119) 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que o “efeito da condicionalidade da educação do 

Bolsa Família contribui de forma relevante que é sua característica fundamental, qual 

seja, apoiar a permanência na escola dos estudantes de famílias em situação de 

pobreza” (Craveiro; Ximenes, 2013, p. 120). Essa realidade pode servir como um bom 

indicativo da necessidade de políticas públicas, que favoreçam melhores condições de 

vida à população jovem, adulta e idosa, integradas ao acesso à educação escolar 

pública. 

Outro desafio imenso nesta meta é a estratégia 9.8 que assegura 
 
[...] a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 
fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; (Brasil, 2014a)  
 

Compreendemos o tamanho do desafio ao identificarmos que a população carcerária 

do Brasil em 2014 era de 574.027 pessoas, uma população predominantemente 

masculina (93.70% de homens contra 6,30% de mulheres), negra (57,21% negros 

contra 32,75 branca), jovem (50,88% , ou seja, 273.655 pessoas na faixa etária entre 

18 e 29 anos de idade), e de baixa escolaridade (5,1% de analfabetos e 41,20% com 

ensino fundamental incompleto). Apesar de ter ocorrido um crescimento do 

atendimento educacional no sistema prisional nos últimos anos, os dados indicam que 

o atendimento em 2008 era de 35.791 pessoas, e em 2013 era de 58.750, há muito a se 

fazer para que essa população possa ser majoritariamente atendida pela EJA nas 

prisões (BRASIL, 2014d). Considerando o perfil da população carcerária brasileira, 

podemos afirmar que a estratégia 10.10 torna-se fundamental pois orienta  
 
a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; (Brasil, 2014a)  

 

Apesar de reconhecer a importância dessa oferta integrada de EJA com educação 



profissional, as condições do sistema prisional nos indica que esse será um grande 

desafio, que deverá contar com um planejamento cuidadoso e integrado dos entes 

federados. Os dados do Departamento Penitenciário de 2014 revelam que as 

dificuldades para a EJA no sistema prisional estão relacionadas a precariedade dos 

espaços, a superlotação das unidades prisionais, o país possuía 317.733 presos a mais 

do que o sistema comportava, gerando um deficit de 256.294 vagas. (Brasil, 2014d) 

Nesse sentido, torna-se muito difícil ofertar uma educação com qualidade, assim 

como expandir a EJA nos presídios. Por outro lado, a EJA no sistema prisional 

enfrenta desafios de ordem pedagógica para propor modelos educativos voltados para 

a especificidade do atendimento no sistema, de investimento na formação docente e 

na infraestrutura dos espaços de sala de aula, equipamentos, dentre outros. (Brasil, 

2014d). Assim, pensar a oferta de EJA integrada à educação profissional, representa 

um desafio hercúleo a essas condições atuais de funcionamento do sistema prisional.  

Outro segmento a ser atendido no contexto das estratégias dessa meta é o dos idosos, 

considerando os com mais de 65 anos, que compõe no Brasil, uma faixa etária cada 

vez mais expressiva da população. De acordo com dados do IBGE do censo de 2010, 

os idosos com mais de 65 anos totalizavam 12.946.226 de pessoas, das quais 86,1% 

não tinham concluído a educação básica, e apenas 2,3% delas frequentavam a escola. 

Se somarmos a população na faixa etária dos 50 aos 65 anos (26.061.418 pessoas) a 

de maior de 65 anos, constatamos que 69,6% dessas pessoas não concluíram e não 

frequentavam a educação básica, contabilizando um total de 29.285.447 de pessoas a 

serem atendidas pela escolarização formal.  

Isso apresenta um desafio imenso para o planejamento das políticas públicas, uma vez 

que os últimos censos populacionais e pesquisas indicam um envelhecimento 

crescente da população brasileira, ligadas a três fenômenos principais: redução da taxa 

de natalidade, diminuição da mortalidade infantil e aumento da longevidade com 

melhoria da qualidade de vida da população. O Censo de 2010 aponta que 
 
O notório processo de envelhecimento que vem sofrendo a população 
brasileira reflete-se no aumento da participação relativa da população em 
idades mais avançadas. O grupo populacional de 70 anos ou mais de idade 
que representava 2,3% da população total, em 1980, passou em 2010, para 
4,8% do total, um salto de 2 741 507 habitantes para 9 240 670 habitantes, 
neste período de 30 anos. Sendo que, para 2010, dos 9 240 670 habitantes 
com mais de 70 anos de idade, 3 891 013 eram homens e 5 349 657, 
mulheres. (Brasil, 2011) 

 

O desafio se amplia se pensarmos que essa população continua “economicamente 



ativa” e em muitos casos como provedores das famílias. Ademais a projeção realizada 

pelo IBGE, para crescimento da população brasileira de 65 a 90 anos, indica que em 

2014 teríamos 15.489.166 de pessoas nessa faixa etária e em 2024 essa população 

seria de 23. 673.339 pessoas. (Brasil, 2014). Assim, se o estado brasileiro não 

conseguir planejar o atendimento a essa população em 2024 teremos uma população 

cada vez mais idosa que não teve acesso à escolarização e que continuaria excluída do 

acesso à escola.  

O PNE na estratégia 9.12 indica que essa população deve ser considerada nas políticas 

educacionais de jovens e adultos  
 
com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao 
acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 
esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. (Brasil, 2014a) 
 

Nesse sentido a EJA tem desafios com públicos muitos diversos, que em larga medida 

compartilham a sua condição social de pobreza e pertencimento aos grupos 

marginalizados historicamente no Brasil, e que também não acessaram a educação 

formal. Essa realidade apresenta desafios muitos significativos para as redes estaduais 

e municipais, na oferta de escolarização, mas também na formação dos profissionais, 

no desenvolvimento de metodologias e recursos, na “sedução” dessa população para 

que se sinta mobilizada a continuar seus estudos.  

A meta 10 traz para o cenário o desafio de oferecer EJA integrada a educação 

profissional, nos ensinos fundamental e médio, em pelo menos 25% das matrículas. 

Historicamente, a tentativa de implantar a educação profissional no nível médio, 

compulsoriamente, propugnada pela Lei 5.692/71, fracassou, em especial, pela falta 

de condição de infraestrutura das escolas, de laboratório e equipamentos, e 

capacitação dos professores das redes estaduais de constituírem uma oferta para os 

jovens do 2o Grau (Alves; Costa, 2014). Essa realidade ainda encontra eco nos dias 

atuais, o que implica para a rede estadual garantir as condições infraestruturais para as 

escolas, mas também contratação de professores que pudessem atender a parte 

profissional dos currículos escolares.  

As estratégias 10.3 e 10.4 remetem ao desafio de ampliar a oferta de educação 

profissional às populações itinerantes e do campo, das comunidades indígenas e 

quilombolas, mas também aos jovens com deficiência e baixo nível de escolaridade. 



A oferta de educação básica integrada a educação profissional, pode representar uma 

quebra nos currículos escolares que não consideram as particularidades dessa 

população, que quando retornam à escola tem muita dificuldade em se adequar a um 

ambiente estéril e pouco atrativo. Nesse aspecto o PNE assume uma perspectiva 

ampliada de formação ao afirmar na estratégia 10.6 que se deve   
 
estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o 
tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e 
alunas; (Brasil, 2014a) 

 

Essa perspectiva deve ser contemplada, de acordo com a diretriz 10.8, com “produção 

de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os 

instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 

continuada de docentes das redes públicas” (Brasil, 2014a). Compreendendo que a 

oferta de EJA é necessária para a garantia do direito à educação para as parcelas mais 

pobres, mais marginalizadas e que não tiveram seu direito garantido enquanto criança 

e adolescente, a estratégia 10.9 propõe  
 
institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; (Brasil, 2014a)  

 

A evasão e a abandono da escola continuam sendo um dado importante para a 

avaliação das políticas, pois muitos dos que retornam à escola não conseguem 

alcançar bons resultados e concluir a educação básica. Nesse sentido, a estratégia 10.9 

aponta a necessidade de ações e assistência social e financeira, mas também de apoio 

psicopedagógico na escola, que necessita adequar-se para atender a esse público.  

Por fim, importa ressaltar a atualidade da defesa da escola pública assumida pelos 

intelectuais, gestores e educadores nos Manifestos de 1932 e 1959, como o espaço de 

concretização de educação para todos, em especial para os jovens e adultos  
 
A escola pública, cujas portas por ser escola gratuita, se franqueiam a 
todos sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças, é, por 
definição, contrária e a única que está em condições de se subtrair a 
imposições de qualquer pensamento sectário, político ou religioso. 
(Manifesto..., 1959, p.215) 
 



Uma escola pública que na próxima década precisa se reinventar para atender as esses 

jovens e adultos que excluídos, em condições de vulnerabilidade que precisam 

encontrar acolhida e condições para escolarização nesse espaço chamado escola 

pública.  

 

Considerações e não conclusões 

 
Tantos desafios apontados em relação às metas e estratégias, mais diretamente 

voltadas para a educação de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação 

básica, nos fazem crer que não é possível finalizar com conclusões, mas 

considerações para provocar a continuidade das reflexões, neste contexto de 

implementação do PNE 2014-2024. 

Uma primeira consideração a ser destacada é o esforço de chegada a este PNE. Todas 

as questões levantadas, neste artigo, não desconsideram que há avanços se 

analisarmos a realidade da EJA no PNE 2001-2010, comparada a este plano atual. As 

análises em relação às 26 metas que se referiam à EJA, no plano anterior, são 

unânimes em enfatizar que não se alcançou êxito no que fora proposto. Isto reforça a 

necessidade de compreendermos as atuais metas e nos envolvermos para que elas 

possam ser mais debatidas, melhor explicitadas e se concretizem no âmbito das 

práticas educativas das redes municipais e estaduais, onde se espera sejam assumidas 

de forma mais consequente e realizem o atendimento da população jovem, adulta e 

idosa, no acesso à escolarização que lhe é direito. 

Outra consideração fundante, no exercício de pensar as metas do PNE, é reconhecer 

que o espaço federativo é a base para que as intenções do texto legal se materializem. 

Neste sentido, tomar a EJA como direito é, ao mesmo tempo, tomá-la como dever do 

estado, portanto, secretarias municipais, estaduais, rede federal, ou seja, os sistemas 

de ensino precisam assumir este público como prioritário nas suas ofertas de 

escolarização. 

Por fim, é necessário reconhecer que o novo plano nacional é resultado do esforço de 

muitas lutas, em especial, da sociedade civil que se mobilizou para sua aprovação 

após mais de três anos de tramitação. Neste sentido, mesmo com contradições, ele 

expressa um esforço em colocar a EJA em um outro patamar na política educacional. 

Espera-se que não seja reiterada a visão compensatória e aligeirada de ofertas de 



escolarização a jovens e adultos trabalhadores, mas se reconheça o direito a uma 

educação integral na perspectiva da formação de sujeitos emancipados e capazes se 

posicionarem frente a tantos desafios, numa realidade cada vez individualizante e 

pragmática. Lembrando Barbosa, com quem começamos este texto, acreditamos na 

escola, apesar de muitas controversas,  “Mas ela é semente do muito que na vida 

podemos ser”. 
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