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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo compreender as questões 

relacionadas à Educação de Jovens e Adultos enquanto direito garantido por 

diversos documentos oficiais no Brasil e mundo, e ainda a possibilidade da 

continuidade educacional desta modalidade nos municípios de, Aparecida de 

Goiânia, Luziânia e Goiânia. Dessa forma objetiva-se compreender, observar, 

apresentar, investigar e discutir sobre o direito subjetivo à educação, aqui delimitada 

a EJA e sua real efetivação, a fim de contribuir com os debates desta modalidade 

educacional. 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. 

Para essa pesquisa de caráter bibliográfico e documental, utiliza-se obras que 

discorrem sobre a EJA no Brasil, sobre políticas públicas para EJA, utilizando da 

análise dos dados disponibilizados pelos munícipios em questão, e ainda os 

disponibilizados pelo INEP/MEC, IBGE e PNAD. A presente investigação, portanto, 

busca indicar a necessidade da construção de políticas públicas de Estado para que 

a EJA de fato materialize o direito à educação de qualidade para todos. 

 

Palavras-chaves: EJA; Políticas Públicas; Fórum Goiano de EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This paper aims to understand the issues related to youth and adult education as a 

right guaranteed by several official documents in Brazil and the world, and also the 

possibility of educational continuity of this modality in the municipalities of Aparecida 

de Goiânia, Luziânia and Goiânia. In this way, the objective is to understand, 

observe, present, investigate and discuss the subjective right to education, here 

delimited the EJA and its real effectiveness, in order to contribute to the debates of 

this educational modality. This study aims to identify if the municipalities of Goiás that 

work in the Goian Forum of EJA do the attendance as provided in the specific 

legislations and if there is, in practice, the guarantee of educational continuity of the 

students enrolled in the EJA. 

For this bibliographic and documentary research, works that discuss the EJA in 

Brazil, about public policies for EJA, using the data analysis provided by the 

municipalities in question, and those provided by INEP / MEC, IBGE and PNAD . The 

present research, therefore, seeks to indicate the need for the construction of state 

public policies so that the EJA in fact materialize the right to quality education for all. 

 

Keywords: EJA; Public policy; Goian Forum of EJA  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa intitulada “Educação de Jovens e Adultos em Goiás: Da negação 

ao direito à educação. A continuidade é possível?” parte de interesses advindos da 

experiência como bolsista do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

(Fórum Goiano de EJA) nos últimos dois anos, da imersão nas discussões, 

questionamentos, leituras, encontros e debates de assuntos relacionados à 

Educação de Jovens e adultos (EJA). 

Além disso, durante o curso de Pedagogia, foi possível perceber a deficiência 

no aprofundamento e estudo sobre a EJA nas disciplinas ofertadas pelo currículo do 

curso, que só foi aprofundado na dedicação à pesquisa sobre o tema no 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)”. Diante 

dessa restrita abordagem e à pesquisa em EJA, Machado (2000) avalia: 

 

Há um desafio crescente nas universidades no sentido de 
garantir/ampliar os espaços para discussão da EJA, seja nos cursos 
de graduação, de pós-graduação ou de extensão, sendo fundamental 
para isto considerar a produção já existente em educação de jovens 
e adultos. É preciso ultrapassar os estágios atingidos, buscando 
melhor definição dos conceitos e aportes teóricos que referendam as 
pesquisas em EJA, assim como seus procedimentos metodológicos. 
(MACHADO, 2000, p. 16) 
 

Durante o período dedicado a esta pesquisa e outros projetos de extensão, 

observou-se várias discussões acerca do alto índice de evasão dos educandos da 

EJA, a falta de Políticas Públicas de Estado que garantisse a oferta desta 

modalidade educacional, a ausência de um diagnóstico da EJA no Estado de Goiás 

(abordando as redes municipais, estadual e federal), o que estimulou a autora a se 

dedicar ao estudo sobre a EJA, com o objetivo de compreender como se dá a 

continuidade do processo educativo para os sujeitos que decidiram retornar à 

escola, e se, de fato, estas políticas são efetivadas no Estado de Goiás.  

Embora a decisão de iniciar ou reiniciar os estudos seja um direito 

reconhecido nos vários dispositivos legais do país e do mundo, bem como uma luta 

dos Fóruns de EJA no Brasil, esse direito ainda tem sido sistematicamente 

negligenciado pelo Estado. Cury (2002), afirma que “o direito público subjetivo está 

amparado tanto pelo princípio que ele o é, assim por seu caráter de base e por sua 

orientação finalística, quanto por uma sanção explícita quando de sua negação para 



o indivíduo-cidadão” (p.259). A educação básica é declarada na nossa Constituição 

de 1988, como direito do cidadão e dever do Estado, e, nesse sentido Chauí (1989) 

expõe: 

A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é 
um fato óbvio para todos os homens que eles são portadores de 
direitos e, por outro lado, significa que não é um fato óbvio que tais 
direitos devam ser reconhecidos por todos. A declaração de direitos 
inscreve os direitos no social e no político, afirma sua origem social e 
política e se apresenta como objeto que pede o reconhecimento de 
todos, exigindo o consentimento social e político. (CHAUÍ, 1989, 
p.20) 
 

O que se defende, no âmbito das políticas educacionais é que no momento 

em que o sujeito encontra os motivos para retomar os estudos, os governos do 

Estado e dos municípios precisam garantir o seu acesso e a sua permanência na 

educação básica, de modo a possibilitar a continuidade nos outros níveis de ensino, 

a todos aqueles que desejarem. Nesse sentido, a questão que se coloca é: como 

isto tem se efetivado? Dessa forma, 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. 

Portanto, tendo em vista muitas expectativas acerca das políticas públicas 

para EJA e visando proporcionar a este público uma educação de qualidade, 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. 

Dessa forma objetiva-se compreender, observar, apresentar, investigar e 

discutir sobre o direito subjetivo à educação, aqui delimitada a EJA e sua real 

efetivação, a fim de contribuir com os debates desta modalidade educacional. E 

ainda, contribuir para conhecer melhor os próprios sujeitos que buscam na escola a 

superação das desigualdades educacionais e sociais. 

A Constituição Brasileira de 1988 prevê o ensino fundamental como direito 

público subjetivo e ainda a Educação como direito social de todos e dever do Estado 

e da família; princípios da igualdade, liberdade e gratuidade resguardada ao 

processo da aprendizagem; obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos de idade extensiva 

aos que não tiveram acesso na idade própria. E no campo da EJA assevera que é 



dever do Estado à garantia obrigatória e gratuita do ensino fundamental e oferta de 

ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

No primeiro tópico deste artigo é apresentado um breve histórico da EJA, no 

Brasil e em Goiás, que se configura como sendo uma dívida histórica em função da 

não assunção deste direito pelo poder público - com oferta de escolarização nos 

sistemas de ensino, garantia da permanência e conclusão com sucesso pelos 

jovens, adultos e idosos na Educação Básica. Evidenciado no Parecer 11/2000: 

 

Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
representa uma dívida social não reparada para com os que não 
tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens 
sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho 
empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras 
públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um 
instrumento imprescindível para uma presença significativa na 
convivência social contemporânea. (BRASIL, 2000, p.5) 

 

O que resulta no grande número de pessoas, acima de 15 anos sem a 

conclusão da educação básica, totalizando no Brasil, 65.043.145 pessoas sem 

instrução e fundamental incompleto (Censo 2010/IBGE). E em Goiás dos seis 

milhões, três mil, setecentos e oitenta e oito (6.003.788) habitantes, 7,3% não sabem 

ler e nem escrever e cerca de 70% não terminaram o ensino fundamental, ou seja, 

têm ensino fundamental incompleto e a taxa de frequência escolar na EJA, segundo 

o Educacenso (2015) é de 13%. 

Estes dados mostram a defasagem histórica de atendimento à modalidade 

EJA que só passa a ocorrer nos sistemas oficiais de ensino a partir do final da 

década de 1980. Antes, a perspectiva em relação à educação de adultos permeou 

as políticas públicas, com a reinvindicação da oferta pública, gratuita e de qualidade 

referente ao ensino do 1º grau para jovens e adultos.  

Muitos movimentos em favor da educação impulsionaram a criação de 

serviços e campanhas para atender esse público no país. Haddad (2000, p.11) 

considera que, “o Estado brasileiro, a partir de 1940, aumentou suas atribuições e 

responsabilidades em relação à educação de adolescentes e adultos.” E que tal 

ação do Estado “pode ser entendida no quadro de expansão dos direitos sociais de 

cidadania, em resposta à presença de amplas massas populares que se 

urbanizavam e pressionavam por mais e melhores condições de vida”  



Por volta do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, a escolarização 

básica passou por uma reforma, sendo promulgada a Lei 5.692/71 que criou os 

ensinos de 1º e 2º Graus e sistematizou o ensino supletivo, com exames e cursos. A 

Constituição Brasileira de 1988 traz o ensino fundamental como direito público 

subjetivo e ainda a Educação como direito social de todos e dever do Estado e da 

família; princípios da igualdade, liberdade e gratuidade resguardada ao processo da 

aprendizagem; obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos de idade extensiva aos que não 

tiveram acesso na idade própria. E no campo da EJA assevera que é dever do 

Estado à garantia obrigatória e gratuita do ensino fundamental e oferta de ensino 

noturno regular, adequado às condições do educando. 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB ou 

LDBEN), Lei nº 9394/96, que trata a EJA como modalidade da Educação Básica, 

trouxe um grande avanço para a educação de jovens e adultos, pois garantiu a 

oferta e o acesso à educação básico, como descrito no artigo 5º: 

 

Direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, 
acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 1996, p.2). 
 

E com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000) que 

estabelecem no artigo 5º, os princípios da EJA, e trata a equidade, a diferença e a 

proporcionalidade, numa concepção de educação como “direito de todos à 

aprendizagem como um processo ao longo da vida”, que em consonância com o 

Parecer CNE/CEB 11/2000 exclui a EJA enquanto suplência e a define enquanto 

uma modalidade de educação, normatizando-a em todas as suas modalidades.  

O Parecer CNE/CEB 11/2000 e a Resolução 1/2000, que instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, evidenciam as funções reparadoras, 

equalizadoras e qualificadoras presentes na EJA, justificados pelo quantitativo de 

analfabetos presentes no Brasil, o que precede de um contexto histórico-social; pela 

inclusão das pessoas que ficaram fora do sistema educacional e pela inserção 

destes, no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, este estudo justifica-se por contribuir com as ações 

desenvolvidas junto ao Fórum Goiano de EJA, pois apesar dos vários dispositivos 

legais que se referem à EJA como uma modalidade de ensino e um direito do 

cidadão, muitos municípios ainda não a tomaram como obrigatória na oferta da 



educação básica, o que mostra a necessidade de um levantamento dos municípios 

goianos que fazem o atendimento a esta modalidade e como este atendimento vem 

sendo concretizado.  

Como referencial teórico foram empreendidas leituras no campo da EJA, sua 

história, do direito e da ação dos movimentos sociais, aqui em especial o Fórum 

Goiano de EJA e da discussão das políticas educacionais da Educação de Jovens e 

Adultos. Dentre os autores de referência, pode-se citar: Costa (2008), Di Pierro 

(2005), Haddad (2000,2002), Machado (1997), Paiva (2007), Rodrigues (2010), 

Freire (1987), dentre outros que permitiram compreender a educação e a identidade 

dos sujeitos que compõem a EJA. Para empreender as análises deste trabalho, 

optou-se por uma metodologia de pesquisa que conciliou a pesquisa bibliográfica, 

documental e uma breve análise de dados cedidos pelos municípios parceiros do 

Fórum Goiano de EJA, escolhidos para essa pesquisa. 

Sobre os critérios de escolha dos municípios do Estado de Goiás que fariam 

parte da amostra, destaca-se 1) a participação destes junto ao Fórum Goiano de 

EJA e 2) municípios com características diversas, como: população, IDH e 

densidade demográfica. Seguindo esses critérios, chegou-se a três municípios: 

Aparecida de Goiânia, Goiânia e Luziânia, descritos na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Informações gerais dos municípios 

Municípios População IDH Densidade 

demográfica 2010 

(hab/km²) 

Aparecida de 

Goiânia 

455.657 0,718 1.580,27 

Goiânia 1.302.001 0,799 1.776,74 

Luziânia 174.531 0,701 44,06 

Fonte: Censo Demográfico 2010 

A composição dessa pesquisa ficou assim organizada, no primeiro tópico, A 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil e em Goiás: a questão do direito com 

um olhar na história faz-se uma exposição, a partir da década de 1990, das três 

perspectivas do direito à Educação de Jovens e Adultos na defesa desta modalidade 

de educação: cenário internacional, nacional e local. Para refletir acerca dos 



possíveis avanços e retrocessos quanto ao atendimento ou não do direito a essa 

modalidade de educação, inicia-se pelo cenário internacional nesse campo e os 

documentos internacionais referentes à EJA. No segundo tópico, intitulado, Fórum 

Goiano de EJA: da constituição ao protagonismo em prol das políticas 

públicas para a EJA em Goiás, apresenta-se o contexto de surgimento dos Fóruns 

de EJA no Brasil e em Goiás. E no terceiro tópico intitulado As marcas da história 

na concretização da prática: a continuidade é possível?, uma breve análise dos 

dados de matrícula na EJA de três municípios que compõe o Fórum Goiano de EJA, 

além da pesquisa realizada a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Amostragem 

Domiciliar (PNAD 2007-2015), Censo Escolar (2015), Censo Nacional IBGE (2000 e 

2010)  

 

1. A Educação de Jovens e Adultos no Brasil e em Goiás: a questão do direito, 

com um olhar na história. 

 

 No Brasil a luta pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) em toda sua 

trajetória, mostra a necessidade de uma atenção cada vez maior no que se refere às 

Políticas Públicas de Estado direcionadas à modalidade, pois historicamente tem 

ocorrido a marginalização de uma parcela significativa da população a este direito 

público constitucional. Paiva compreende assim, a educação como exigência da 

participação social: 

 

Educação como base da democracia tem sido uma premissa 
fundamental para a compreensão dos movimentos e das políticas 
que se vão constituindo o país. Não se costuma pôr em dúvida que o 
exercício da democracia implica uma sociedade educada, e que esta 
educação à qual se refere o senso comum não é outra se não a 
escolar. Parece-me que, neste modo de pensar a questão, está 
implícita a ideia de direito, para uma ação pública indispensável aos 
modos como se organizou a vida social. (PAIVA, 2005, p.71) 
 

Para além de uma reparação por parte do Estado, a luta atual pela EJA aspira 

pela garantia do direito à educação, e por um ensino de qualidade para aqueles que, 

por motivos diversos, foram privados de tal oportunidade, compreendendo-se aos 

que “não tiveram acesso à escolarização na idade estabelecida, os que foram 

reprovados consecutivamente, os que evadiram, os que necessitam trabalhar no 

diurno para se manterem e até aos seus familiares.” (RODRIGUES, 2000, p.1) 



 Em âmbito nacional e em Goiás a constituição de políticas públicas voltadas 
para o atendimento educacional dos jovens e adultos ocorreu de maneira tardia, 
conforme descrito por Haddad (2000, p. 108): 
 

A ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é 
nova. Sabe-se que já no período colonial os religiosos exerciam sua 
ação educativa missionária em grande parte com adultos. Além de 
difundir o evangelho, tais educadores transmitiam normas de 
comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao 
funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, 
posteriormente, aos escravos negros. Mais tarde, se encarregaram 
das escolas de humanidades para os colonizadores e seus filhos. 
 

Carregada de contradições legais e associadas a interesses dominantes, ao 

longo desses anos vem sendo tratada intencionalmente segundo as prioridades de 

quem governa, gerando todo um cenário distorcido, excludente e conflituoso na 

educação direcionada a este público da modalidade EJA, que vigora ainda hoje. A 

EJA no país vem se consubstancializando em meio a essas contradições legais, 

buscando mesmo dentro desse cenário, o fortalecimento necessário para que sua 

característica de cidadania dê espaço a uma formação educativa voltada para a 

emancipação humana. De acordo com Osmar Fávero (2011, p. 370): 

 

Pela primeira vez é questionada a prioridade dada à educação, e em 
especial à alfabetização, como motora do pretendido 
desenvolvimento econômico-social. No relatório de uma das 
comissões do seminário preparatório realizado em Pernambuco, cujo 
relator foi Paulo Freire, afirma-se que o problema fundamental é a 
miséria do povo e propõe-se outra forma de trabalho educativo: não 
sobre ou para o homem, mas com ele, considerando “imperativa sua 
participação em todos os momentos do trabalho educativo, 
preparatória ou concomitante àquela outra ainda mais estimável, que 
é a participação na vida da região e nas esferas mais amplas da 
sociedade em que vive”. 
 

É importante destacar que além da Constituição Federal (1988); a Declaração 

dos Direitos do Homem (1948), em seu art. 208; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, no art.38; a Declaração de Hamburgo 

(1997), e as Conferências Internacionais de Educação de Adultos (Confintea), 

afirmam a educação como um direito de todos, inclusive àqueles que não tiveram 

acesso na faixa etária regular ou dela foram excluídos. 

Anterior à década de 1990, a Educação de Adultos já era discutida nos 

organismos internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no 

seu artigo 26, estabelece o direito de todos à educação: 



 

1) Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a 
todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. 
2) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
3) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada aos seus filhos. 

 

O cenário internacional da década de 1990 esteve permeado por diferentes 

discussões acerca do direito à educação de jovens e adultos por entidades, 

segmentos, e organismos nacionais e internacionais, que alavancados por 

conferências, debates e estudos sobre as condições da educação em todo o mundo, 

impulsionaram o movimento de luta pela EJA. No Brasil, anterior à década de 1990, 

vários grupos interessados nas transformações conjunturais da EJA buscaram 

novas formas de composição que lhes possibilitassem traçar, criticar e pleitear 

políticas para esta modalidade de educação. (SOARES, 2004) 

Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos que aconteceu em 

Jomtien na Tailândia, em março de 1990, foram discutidas as necessidades básicas 

da educação, organizada e patrocinada pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelo PNUD, pela UNICEF e pelo Banco 

Mundial. Dessa conferência foi editado o documento Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, que é considerado um marco na formulação de políticas para 

a educação nas duas últimas décadas. 

Nessa declaração, revela-se a cruel realidade de analfabetismo de pessoas 

jovens e adultas, no cenário mundial. Paiva (2005, p. 96), enfatiza que este 

problema era vivenciado em todos os países industrializados ou em 

desenvolvimento; de mais de um terço dos adultos do mundo sem acesso ao 

conhecimento impresso e às tecnologias; de mais de 100 milhões de crianças e de 

um largo contingente de adultos que não concluíram o ciclo básico, e de outros 

milhões para os quais o fato de o terem concluído não possibilitou a aquisição de 

novos conhecimentos, nem habilidades essenciais à vida. Dados significativos sobre 

a educação que foram mostrados para compreender a real configuração da 



educação no mundo, detectando não apenas o analfabetismo de crianças, jovens e 

adultos, mas também o analfabetismo funcional. 

No documento da Conferência de Jomtien se adota a compreensão de 

alfabetização de jovens e adultos como uma primeira etapa da Educação Básica e 

se afirma em seu artigo primeiro que: 

 

Artigo 1º – Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem 
1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em 
condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 
satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, 
a solução de problemas) quanto os conteúdos básicos da 
aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes), necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver e desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 
trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, 
melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e 
continuar aprendendo [...]. 

 

Já em 1997, aconteceu em Hamburgo a V Conferencia Internacional de 

Educação e Adultos (Confintea V), precedida por reuniões preparatórias em todos os 

continentes e com parcerias entre governos e sociedade civil, aprovou-se a 

“Declaração de Hamburgo” e adotou-se uma “Agenda para o futuro”, reafirmando a 

educação como um direito de todos e que “implica repensar o conteúdo que reflita 

certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, 

idioma, cultura e disparidades econômicas” (UNESCO, 2004, p.37).  

 Na “Agenda para o Futuro”, assinada pelos 10 países com maior índice de 

analfabetismo, entre eles o Brasil, se define de modo detalhado os novos 

compromissos em favor do desenvolvimento da educação de adultos, trazidos pela 

Declaração de Hamburgo, por meio de uma lista de dez temas com prioridades para 

a próxima década, para os países envolvidos. Esses temas incluíram a contribuição 

da educação de adultos, “na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida” 

(UNESCO,1999), para a democracia, para as relações de gênero, em relação ao 

meio ambiente, à saúde e à população, para a cultura, meios de comunicação e 

novas tecnologias de informação, para os direitos dos diferentes grupos e para a 

promoção da cooperação e da solidariedade internacionais.  

Em 2009 o Brasil sediou a VI CONFINTEA, realizada em Belém. Os acordos 

firmados tornaram-se um forte instrumento de mobilização em prol da efetivação dos 



direitos da EJA e também na cobrança pela responsabilidade por parte do poder 

público, “A meta primordial foi de harmonizar a aprendizagem e educação de adultos 

com outras agendas internacionais de educação e desenvolvimento e sua 

integração de adultos com outras agendas internacionais de educação e 

desenvolvimento e sua integração nas estratégias setoriais nacionais.” (UNESCO, 

2014). 

A Confintea Brasil +6, que aconteceu em abril de 2016 em Brasília, contou 

com um balanço das ações tomadas pelo Brasil desde a última conferência, 

realizada em Belém do Pará, em 2009. O evento serviu como preparação para a 

reunião global, sediada pelo Japão em 2022. As conferências de educação de 

adultos são espaços históricos de debate acerca das políticas implementadas para 

essa modalidade de ensino nos diversos países do mundo.  

Segundo Haddad (2000) houve uma ruptura introduzida pela nova LDB com 

relação à legislação anterior com a abolição da distinção entre os subsistemas de 

ensino regular e supletivo, integrando “organicamente a educação de jovens e 

adultos ao ensino básico comum” e ainda: 

 

A flexibilidade de organização do ensino e a possibilidade de 
aceleração dos estudos deixaram de ser atributos exclusivos da 
educação de jovens e adultos e foram estendidas ao ensino básico 
em seu conjunto. Maior integração aos sistemas de ensino, de um 
lado, certa indeterminação do público-alvo e diluição das 
especificidades psicopedagógicas, de outro, parecem ser os 
resultados contraditórios da nova LDB sobre a configuração recente 
da educação básica de jovens e adultos. (HADDAD, 2000, p.122) 
 

A exemplo disso, mais uma vez a EJA foi relegada em segundo plano, para 

atender a um requisito da Emenda Constitucional número 14/1996, o Governo criou 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

do Magistério – Fundef, por meio da Lei n. 9.424, de dezembro de 1996. Esse fundo 

pode ser definido como receitas específicas para a educação que, por lei, é 

vinculada à realização de determinados projetos no âmbito educacional. O Fundef 

deixou a EJA fora dos seus cálculos, medida que focou o investimento público no 

ensino de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, não proporcionando 

financiamento para a modalidade e mais uma vez desestimulando a expansão do 

Ensino Fundamental de jovens e adultos (Haddad e Di Pierro, 2000). Após o veto do 



presidente Fernando Henrique Cardoso, ao inciso II, parágrafo 1º art. 2º, no qual se 

lia antes do veto da seguinte forma: 

 
Art. 2º. Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de 
seu magistério. 
§ 1º. A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal, dar-se-á, entre o Governo Federal e os Governos 
Municipais, na proporção do número de alunos matriculados 
anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de 
ensino, considerando-se para esse fim: 
I. As matrículas de 1ª à 8ª séries do ensino fundamental; 
II. As matrículas do ensino fundamental nos cursos de educação de 
jovens e adultos, na função suplência. 
 

Após o veto presidencial o mesmo artigo passou a ter a seguinte redação: 
 
Art. 2º. Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de 
seu magistério. 
§ 1º. A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal, dar-se-á, entre o Governo Federal e os Governos 
Municipais, na proporção do número de alunos matriculados 
anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de 
ensino, considerando-se para esse fim: 
I. as matrículas de 1ª à 8ª séries do ensino fundamental; 
II. vetado. 

 
 Este veto, na realidade, desconsiderou as matrículas da EJA no repasse de 

verbas marginalizando ainda mais a educação oferecida à essa parcela da 

população. Somente em 2007, com a aprovação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), que entrou em vigor a partir de julho de 2007, a EJA passou a receber um 

valor por aluno (inicialmente 0,7 e posteriormente 0,8). Mesmo assim esse valor é 

menor que o destinado a todas as modalidades do Ensino Fundamental de 7 a 14 

anos e médio. (BRASIL, 2009). No entanto deve-se considerar que o fundo 

possibilitou o acesso dos alunos de toda a educação básica à merenda escolar; ao 

programa do livro didático específico para o atendimento a cada modalidade; 

garantindo a continuidade de acesso aos recursos independente da vontade do 

governo. A luta por políticas públicas de estado para a EJA é a principal vertente dos 

fóruns de EJA do Brasil, garantindo que a modalidade não fique refém da política 

adotada pelos governos dos estados e União. 

A inserção da EJA como modalidade na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9394/1996, que trata da educação de jovens e adultos em 



diferentes artigos, 37 e 38 que explicita a competência aos sistemas de ensino 

assegurar gratuitamente oportunidades educacionais, de maneira apropriada para 

essa parcela da população, por meio dos cursos e de exames supletivos. 

Estabelece, também, que o poder público deve viabilizar o acesso e a permanência 

dos alunos jovens e adultos na escola. A lei ainda organiza o sistema educacional 

brasileiro em dois níveis: a educação básica – formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio – e o ensino superior. Declara ainda as 

seguintes modalidades de educação básica: educação de jovens e de adultos - 

substituindo o que na Lei nº. 5.692/71 era chamado de “Ensino Supletivo”- educação 

profissional; educação especial; educação indígena e educação à distância.  

Outro aspecto importante veio com o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 

nº 10.172 que após intensa mobilização, e pela valorização profissional e “prioridade 

efetiva em investimentos públicos adicionais para a promoção da qualidade 

socialmente referenciada foi visivelmente vitoriosa com a sanção da Lei nº 13.005, 

de 2014 sem qualquer veto” (ABICALIL, 2014, p.249). No que tange a EJA 

principalmente nas metas 8, 9 e 10, incluiu a erradicação do analfabetismo, oferta 

equivalente a 8 (oito) séries do ensino fundamental, materiais didáticos e 

pedagógicos apropriados, integração da EJA com a Educação Profissional e 

especialização dos docentes. O novo PNE (2014 -2024) estabeleceu 20 metas e 254 

estratégias, que evidenciam elementos qualitativos da educação, que destacamos: 

 

erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento 
escolar; superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; melhoria da qualidade da educação; formação para o 
trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 
em que se fundamenta a sociedade; promoção do princípio da 
gestão democrática da educação pública; promoção humanística, 
científica, cultural e tecnológica do País; estabelecimento de meta de 
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
valorização dos (as) profissionais da educação; promoção dos 
princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014). 
 

 Segundo dados do IBGE/Pnad de 2015, a escolarização média das pessoas de 

18 a 29 anos entre os 25% mais pobres e da população do campo é de 8,5 e 8,3 

anos respectivamente, de 9,5 anos da população negra e de 9,8 anos em toda 



população. Conforme a meta 8 do PNE que propõe elevação da escolaridade média 

da população até 2024: 

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, 2014a) (grifos da 
autora). 

 Comparando os municípios analisados temos os seguintes dados em relação 

a matricula da EJA dos anos de 2007-2013, conforme tabela baixo: 

 

Tabela 2 – Evolução das matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 
18 a 29 anos. 

Ano Aparecida de Goiânia Goiânia Luziânia 

2007 3.847 8.226 1.312 

2008 3.374 6.759 1.446 

2009 2.890 6.338 1.220 

2010 3.433 7.244 1.122 

2011 2.915 5.971 917 

2012 2.431 5.072 823 

2013 2.459 7.065 674 

Fonte: construída pela autora com base nos dados MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 2007-2013 

 

Dessa maneira observa-se uma queda considerável nas matrículas de 

Aparecida de Goiânia e Luziânia. Em relação à Goiânia percebe-se que os números 

de matrículas na EJA vêm oscilando no decorrer dos anos, mas também houve 

queda. Fato que vemos que tem ocorrido a partir de 2007, com a aprovação do 

Fundeb, em que a EJA tem o menor valor aluno (ou fator de ponderação), o 0,8 

(única modalidade que tem o valor menor que 1,0). 

A meta 9 que trata da Alfabetização e analfabetismo funcional de jovens e 

adultos e estabelece: “elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 



mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.” 

(BRASIL, 2014a). 

Imagem 1 - Taxa de Alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos no 
Brasil, 2015. 

 

Fonte: Observatório do PNE, retirada do sitio http://www.observatoriodopne.org.br/ 

 

 Esses dados de 2015 nos revelam que 92,0% da população com mais de 15 

anos estava alfabetizada, e cerca de 13 milhões de analfabetos. Mostra ainda que o 

Brasil não cumpriu a primeira submeta – taxa de alfabetização de 93,5% em 2015. 

Segundo análise do Observatório do PNE1 “o ritmo de crescimento observado no 

período de dez anos da taxa da alfabetização, de 2006 a 2015, não se mostra 

suficiente para a erradicação do analfabetismo no Brasil em 2024”. 

Na meta 10, EJA integrada à Educação Profissional se propõe a: “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). Amaral 2014 afirma: 

 

                                                           
1 O Observatório do PNE é uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os indicadores 
referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e de suas respectivas 
estratégias, e oferecer análises sobre as políticas públicas educacionais já existentes e que serão 
implementadas ao longo dos dez anos de vigência do Plano. A ideia é que a ferramenta possa apoiar 
gestores públicos, educadores e pesquisadores, mas especialmente ser um instrumento à disposição 
da sociedade para que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das metas 
estabelecidas. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-
educ, acesso: 16/11/2016. 

http://www.observatoriodopne.org.br/


Utilizando dados do Censo da Educação Básica, a Sase divulgou 
que, em 2013, apenas 1,7% das matrículas de EJA (EF e EM) eram 
integradas à educação profissional (BRASIL, 2014b). Assim, é 
preciso elevar esse pequeno percentual para 25%, para que a meta 
10 possa ser alcançada. (AMARAL, 2014, p. 303) 

 

 Machado e Rodrigues (2014), afirmam que uma das alternativas de 

superação das práticas aligeiradas de educação foi aproximar a EJA do mundo do 

trabalho, através das experiências de integração curricular entre formação básica e 

formação profissional. 

Esta meta nos remete a um debate atual e tenso sobre qual 
perspectiva se deve defender para a educação dos trabalhadores, 
integrando educação básica e formação profissional. Mesmo com 
todo o esforço que o campo da EJA vem fazendo nos últimos anos 
para superar a visão de suplência na oferta do ensino fundamental e 
médio, ainda é seguido o modelo do ensino supletivo, em que a 
concepção era a da redução de tempo e espaços de aprendizagem, 
tendo como referência a escola das crianças e adolescentes. 
(MACHADO; RODRIGUES, 2014, p. 390)  

 

A partir dos dados do Censo Escolar de 2013, apenas 21.465 matrículas em 

EJA integrada à EP no nível fundamental e 42.421 matrículas em EJA integrada à 

EP no nível técnico. Nos municípios analisados temos os seguintes dados das 

matrículas de EJA integradas a EP, o que representará um grande esforço para 

alcançar essa meta.  

 

Tabela 3 - Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no 
Ensino Médio, integradas à Educação Profissional, 2011-2014. 

Ano Total Aparecida de Goiânia Total Goiânia Total Luziânia 

2011  - 171 2,3% 51 6,2% 

2012  - 165 2,5% 84   10,8% 

2013 34 1,3% 215 3,3% 65    11,1% 

2014 41 1,5% 306 4,9% 35 6,1% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 



 Em Goiânia a Educação Profissional passa também pela experiência do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e Continuada com Ensino 

Fundamental (Proeja-FIC), realizada em uma parceria entre a Secretaria Municipal 

de Educação de Goiânia (SME de Goiânia), o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás (IFG) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). 

A experiência iniciou no ano de 2010, na Escola Municipal em Tempo Integral 

Jardim Novo Mundo. No ano de 2013 foi ampliada a oferta para mais 9 escolas do 

município. Toda experiência, teve parceria com o Fórum Goiano de EJA, que 

disponibiliza em seu site (http://forumeja.org.br/go/node/1506), o material produzido 

a partir dessa experiência. 

 

2. Fórum Goiano de EJA: da constituição ao protagonismo em prol das 

políticas públicas para a EJA em Goiás 

 

 O surgimento dos fóruns de EJA partiu da experiência do Rio de 

Janeiro, que deu fôlego para a criação de outros Fóruns de EJA em outros estados, 

principalmente, após a realização do I Encontro Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos (I ENEJA/Rio de Janeiro). 

O I ENEJA buscou contribuir para a ampliação e melhoria da 
qualidade da educação de pessoas jovens e adultas no Brasil, 
mediante o estabelecimento de políticas articuladas de cooperação 
entre as esferas de governo e os segmentos governamentais e não 
governamental. Ao renovar o interesse pela temática da 
alfabetização, educação para cidadania e formação para o trabalho, 
o encontro buscou colaborar para a revisão e alargamento do 
conceito de EJA, propiciando uma leitura brasileira da Declaração de 
Hamburgo e da Agenda para o Futuro. O encontro visou também 
promover a divulgação e o intercâmbio de experiências, 
potencializando iniciativas, motivando os agentes, estimulando 
parcerias e a criação/fortalecimento de fóruns e comissões 
interinstitucionais constituídos nos Estados e municípios 
(RELATÓRIO SÍNTESE DO ENEJA/RIO, 1999, p. 01). 

 

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos tem sua trajetória iniciada 

em 1999 e parte da reorganização do Grupo de Estudos sobre a Educação de 



Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA2), que desde 1996, realizava estudos e 

discussões sobre a EJA na Faculdade de Educação (UFG). Mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas às vésperas da realização do I encontro - principalmente na 

retirada do apoio da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - a comissão se 

reorganiza e o Fórum Goiano de EJA se efetiva em 2002. 

 Ao longo desses anos o Fórum Goiano de EJA vem buscando o 

fortalecimento através de parcerias entre várias entidades relacionadas à EJA em 

Goiás, tornando-se um espaço de encontros permanentes e ações coletivas, que 

discute, reivindica, dialoga, propõe, e socializa iniciativas em Educação de Jovens e 

Adultos, contribuindo na implementação de políticas públicas e diversas ações 

direcionadas para esta modalidade educacional. Sobre isso, Rodrigues ressalta que: 

 

Desde sua criação ele tem se inserido no movimento nacional dos 
Fóruns de EJA do Brasil, com participação ativa nos encontros 
regionais e nacionais de EJA. […] Um fato relevante que evidencia 
resultados positivos é o processo de organização dos Fóruns 
Regionais, inicialmente lançados em 2007, resultando na criação do 
Fórum Regional do Entorno Sul do Distrito Federal e em 2009, nos 
Fóruns Regionais: Metropolitano, dos Grãos e Região das Águas. 
Um desdobramento dessa tendência tem sido a ampliação da 
participação de organizações, entidades e movimentos sociais 
participantes no Fórum Goiano nas reuniões ordinárias mensais, 
favorecendo maior diversidade de representações da sociedade civil. 
No Fórum Goiano de EJA há a busca de diálogo e estreitamento das 
relações com entidades que fazem educação popular, 
universidades/faculdades, organizações não governamentais 
(ONG’s), secretarias de educação, movimentos sociais e sindicatos. 
(RODRIGUES, 2011, p. 3-4). 

 

 Entre as ações realizadas pelo Fórum Goiano de EJA nesse movimento de 

articulação, estão as reuniões ordinárias mensais, reuniões extraordinárias, encontro 

estadual anual, encontros temáticos, e ainda a colaboração ativa na construção dos 

Encontros Nacionais de EJA (Enejas) e Encontros Regionais de EJA (Erejas). 

 

Hoje, o Fórum Goiano de EJA tem se tornado cada vez mais uma 

referência na defesa da EJA, sendo chamado para discussões junto 

à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) e 

                                                           
2  Desde 1996 o Geaja vem atuando na formação continuada de professores, coordenadores, 
apoios pedagógicos, gestores, graduandos e pós-graduandos, e atualmente o Geaja continua o seu 
trabalho por meio da formação continuada dos professores que atuam na EJA em 62 escolas da 
Secretaria Municipal de Goiânia (SME). As reuniões de formação são realizadas no espaço da FE-
UFG semanalmente. Disponível em:< forumeja.org.br/go >,  acesso em: 8 nov. 2016. 



União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 

para pronunciamentos junto a Conselhos Municipais, para 

intervenções em diversas situações junto às redes municipais e 

estadual de educação, tornando-se uma força na defesa das lutas e 

enfrentamentos de seus segmentos. (PORTAL DO FÓRUM GOIANO 

DE EJA, 2016).  

 
 Nesse contexto, percebe-se a importância do Fórum Goiano de EJA frente à 

luta em prol da educação de jovens e adultos, nas várias instâncias com os diversos 

segmentos (professores, gestores, educandos, sindicatos, conselhos, entre outros) 

que dele participam. As demandas e temáticas trazidas por esses sujeitos como 

evasão, dificuldades de interlocução com as secretarias de educação, fechamento 

de turmas, formação docente, construção e elaboração dos planos municipais e 

nacional de educação, produção de documentos base como da Confintea Brasil + 6, 

entre outras, chegam ao Fórum Goiano de EJA e exigem intervenções diretas. São, 

portanto, demandas advindas do lócus de atuação dos sujeitos da EJA em Goiás e 

do Brasil, do cotidiano dos espaços de atuação, que encontram no espaço do Fórum 

Goiano de EJA a socialização, a escuta, o debate, a discussão, as proposições e 

ações dessas demandas. Os saberes somam-se e misturam-se nos variados 

espaços, engrenando o movimento do Fórum Goiano de EJA, que somado aos 

demais Fóruns de EJA no Brasil a luta pelo direito a educação, tornam o movimento 

ainda mais dinâmico. 

 

3. As marcas da história na concretização da prática: a continuidade é 

possível? 

 

Feita essa breve análise e exposição sobre a história e conjuntura da EJA e 

do Fórum Goiano de EJA, apresentamos 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. 

De acordo com dados censitários, a taxa de analfabetismo absoluto de 

pessoas de 15 anos ou mais no Brasil era 13,63%, em 2000, e 9,63%, em 2010; o 

Estado de Goiás apresentou índices relativamente mais baixos 10, 8% e 7,3%, 



respectivamente. O Estado de Goiás está em oitavo lugar entre os Estados com 

menor porcentual de analfabetismo do país, a tabela abaixo mostra a população 

analfabeta e a taxa de analfabetismo no Estado. 

Tabela 4 - Taxas de analfabetismo por grupos de idade no Estado de Goiás, 2010. 

Faixa etária População Total População analfabeta Taxa de analfabetismo 

15 a 19 anos 533.337 4.133 1,42% 0,78% 

20 a 29 anos 1.110,842 16.833 5,75% 1,52% 

30 a 49 anos 1.809,606 73.648 25,15% 4,07% 

50 a 59 anos 547.148 54.645 18,65% 10% 

60 anos e mais 560.450 143.755 49,08% 25,7 

Total 4.561,383 293,014 100% 6,43 

Fonte: Construída pela autora com base nos dados do IBGE/Censo Demográfico, 2010. 

Em dados mais atuais a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), de 2014, estimou que a taxa de analfabetismo em Goiás, das 

pessoas de 15 anos ou mais foi de 7,7% — ou seja, 393 mil pessoas. No Brasil, a 

taxa é de 8,3% (13,2 milhões de pessoas), tendo diminuído em comparação com 

2013, que foi de 8,5%.  

Pelos últimos levantamentos do Censo Demográfico (IBGE, 2010), 45% das 

mais de 144 milhões de pessoas jovens e adultos com 15 anos ou mais no Brasil 

não frequentaram os bancos escolares ou, quando frequentaram, não chegaram a 

completar o ensino fundamental (EF). Já dentre aquelas pessoas com 18 anos ou 

mais, um quarto (22 milhões de pessoas) não chegou a terminar o ensino médio 

(EM). Especificamente no Estado de Goiás, os números também eram 

preocupantes: dentre as mais de 6.003.788 milhões de pessoas, considerando as 

pessoas de 25 -29 anos, observou-se que 155,766 mil eram sem instrução ou não 

tinham sequer concluído o EF; e, dentre as pessoas com 15-19 anos, 254 mil não 

havia concluído o EM 2010. Na imagem abaixo nota-se a evolução da taxa de 

analfabetismo desde 1950. 

 



Imagem 2-Taxa de alfabetização e analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais 
de idade - Brasil - 1950/2000 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2000. 

Observa-se, a superação entre as proporções de alfabetizados sobre os 

analfabetos, das pessoas de 15 anos ou mais de idade na década de 1950, e o 

crescimento das pessoas alfabetizadas no País, o crescimento demonstrou-se 

contínuo, alcançando 86,4% contra 13,6% de analfabetos em 2000. 

Quanto ao atendimento efetivo à EJA, de acordo com dados do Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2014, são 3,4 milhões de alunos 

frequentando a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Em 2007 esse número era 

de 4,9 milhões, uma redução de mais de 1,5 milhão de alunos, evidenciado na 

imagem abaixo: 

Imagem 3 – Número de matrícula de EJA por etapa de ensino no Brasil 
(2007-2015) 

 

Fonte: Censo Escolar,2015. 



De acordo com a imagem acima, houve uma redução das matrículas em 

todas as etapas de ensino de 2007-2015, tendo um pequeno aumento na oferta de 

EJA vinculada à formação profissional, de 4,8% em 2015, resultante da criação dos 

vários Institutos Federais pelo Brasil e da implantação do Proeja, desde 2006. 

Das matrículas na EJA, 30% são de jovens com idades entre 15 e 19 anos, 

em 2007, segundo dados do Censo Escolar 2015, somavam cerca de 26% dos 

estudantes da rede. Para a maioria desses alunos, a EJA é a via mais rápida para 

concluir os estudos, sendo uma alternativa de recuperar o tempo perdido decorrente 

da evasão, da defasagem idade-série e até mesmo da dificuldade de aprendizagem 

no ensino regular. As redes municipais e estaduais de ensino incentivam esses 

alunos, com defasagem e/ou dificuldades e ainda aos indisciplinados através da sua 

legislação, a recorrer à EJA. Rummert, 2007, expõe: 

A legislação ratificou, assim, tanto a subordinação da educação dos 

trabalhadores aos interesses do capital em sua atual fase de 

acumulação, quanto a valorização de medidas que alteram os 

indicadores estatísticos de baixa escolaridade da população, sem 

que se verifique efetivo compromisso com a oferta de educação de 

qualidade para a maioria da classe trabalhadora. (Rummert, 2007, 

p.39)  

 

E ainda pauta a falta da assunção do direito à educação por parte do poder 
público: 
 

Essa perspectiva nos obriga a constatar o fato de que nem a 

juventude brasileira, em particular, nem o conjunto da sociedade 

assumiram para si, de forma plena, a tarefa de lutar pelo direito à 

educação, deixando assim de criar, para as forças dominantes, 

problemas políticos que as constrangessem a assegurar a 

universalização das condições, não só do acesso, mas da 

permanência na escola, assegurando o direito à educação básica de 

qualidade para todos. (Rummert, 2007, p.39) 

  

A Secretaria Municipal de Luziânia dispõe de 63 escolas, 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.  



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.  

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. A tabela abaixo, 

mostra o número de matrículas da EJA na rede estadual de ensino dos municípios 

analisados:  

 

Tabela 5 - Matrículas Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual - 
Goiás, 2015 - 2016. 

 

 
 
 

Municípios 

2015 2016 

 
Total 

 
Ensino 
Fund. 

 
Ensino 
Médio 
 
 

 
Total 

 
Ensino 
Fund. 

 
Ensino 
Médio 
 

 
Aparecida 
de Goiânia 

 
3.500 

 
1.543 

 
1.957 

 
3.989 

 
1.963 

 
2.026 

Goiânia 11.45
5 

6.853 4.602 11.519 6.729 4.790 

Luziânia 1.587 1.051 536 1.304 787 517 

Goiás 53.15
5 

30.522 22.633 54.176 30.853 23.323 

Fonte: Censo Escolar 2015,2016. 



Os dados nos mostram que nos municípios de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia houve um pequeno aumento no número de matrícula da EJA em 2015 nos 

dois segmentos. No município de Luziânia percebe-se um decréscimo no número de 

matrículas na modalidade. Tais índices nos mostram a fragilidade do sistema 

educacional e as dificuldades enfrentadas para diminuir as taxas de analfabetismo 

existentes nos municípios, a oferta de EJA continua muito abaixo do limite para as 

necessidades da demanda da população em relação à escolarização básica. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Essa pesquisa propôs identificar se existe o atendimento conforme previsto 

nas legislações específicas nos municípios analisados e se há, na prática, a garantia 

de continuidade educacional dos alunos matriculados na EJA. Mesmo sendo 

amparado pela Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96, que previa a 

obrigatoriedade e a gratuidade da educação a todos, independentemente da idade, 

diante das reformas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso no início da 

década de 1990, a EJA começou a perder espaço nas ações do governo e causando 

uma ruptura e limitações na oferta e garantia do atendimento a modalidade. Além 

disso, a Emenda Constitucional 14/96 deu nova redação ao referido artigo 

retrocedendo diante da obrigatoriedade do Estado no atendimento da população 

jovem e adulta, mantendo somente a sua gratuidade. 

Percebe-se que apesar das garantias estabelecidas legalmente, pelas 

Constituições, LDB e Planos de Educação (Nacional, Estaduais e Municipais) na 

prática a concretização do direito à educação não está sendo efetivada para 

transformar a situação de exclusão da maioria de população que depende dessa 

modalidade educacional. O Plano Nacional de Educação, que serve como referência 

para os planos estaduais e municipais, mostra-se frágil diante o não cumprimento de 

suas metas no prazo estipulado no próprio documento, podendo trazer a falta de 

confiabilidade da população e mais dificuldades não só com a EJA, mas com a 

educação nacional. 

Outro aspecto importante a salientar é que foi no contexto de preparação da V 

Confintea que nasceram os fóruns estaduais de Educação de Jovens e Adultos, os 



quais dentre outras ações têm realizado os encontros nacionais e regionais de EJA, 

e estes fóruns possibilitaram a produção de importantes subsídios de reflexão e 

prática da EJA, além das mobilizações no intuito de pressionar os governos pela 

oferta e qualidade da educação de adultos. Pode-se observar que a história da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil é decorrente de várias transformações e 

rupturas durante o seu percurso histórico, ligadas às transformações sociais, 

econômicas e políticas que caracterizaram os diversos períodos do país. 

O Fórum Goiano de EJA tem agido junto aos municípios com visitas e diálogo 

junto aos gestores, formação continuada dos profissionais, reuniões e encontros de 

formação, estudo e planejamento de estratégias de ação para garantia do direito à 

EJA, que perpassam desde a mobilização de jovens, adultos e idosos para o retorno 

e continuidade da educação básica; mobilização de instituições, gestores e 

profissionais da educação; palestras; encontros estaduais, regionais e nacional; 

entre outras ações. LEVAR PARA O CORPO DO TRABALHO E ESCREVER AQUI 

ESTAS IDEIAS COM SUAS PALAVRAS Paiva (2005, p. 205) apresenta a 

articulação dos Fóruns da seguinte forma: 

 

[...] por articulação informal, deve-se entender que os Fóruns não 
têm ‘dono’, não são propriedade de nenhuma instituição, mas que 
resultam do esforço político de várias pessoas/entidades que 
acreditam na ideia e na possibilidade de gestão compartilhada e 
cooperativa para tomar decisões e propor alternativas. Significa dizer 
que o poder circula, não está centralizado, não é hierárquico. 
 

E afirma ainda que sobre a organização dos seus participantes: 

 

[...] seus participantes são autônomos nas deliberações que tomam, 
independente das posições e dos cargos que ocupam, o que implica, 
necessariamente, uma negociação constante dos ‘desejos’ 
acordados nos Fóruns com os limites expressos pelos poderes 
constituídos em todos os níveis. Por meio deles, foi possível 
fortalecer e consolidar uma rede de saberes de baixa competitividade 
e alta cooperatividade, permitindo que todos assumam lugares iguais 
nas negociações que são ali estabelecidas. (PAIVA, 2005, p. 205) 

 

Portanto, observando a ação do Fórum Goiano de EJA nesses anos e 

baseado nos autores lidos, entende-se que os fóruns são espaço de discussão, de 

reivindicação do direito a uma educação de qualidade.  



Nos municípios analisados, apesar de atender a modalidade, a exceção é o 

município de Aparecida que no âmbito do poder municipal não tem ofertado turmas 

de EJA, existe em alguns casos pouco  acesso à continuidade educacional desses 

educandos (quer seja no âmbito da alfabetização para a pós alfabetização; ou ainda 

no ensino médio), o número de vagas é insuficiente para a demanda de analfabetos 

existentes e pessoas que não concluíram sequer a educação básica. Além disso, há 

municípios que não tomam a EJA como um direito, como no caso de Aparecida de 

Goiânia que não oferta EJA no município e reduziu o atendimento da modalidade a 

ações da Secretaria do Estado, refletindo em práticas fragmentadas e descontinuas. 

E em outros casos a oferta está localizada apenas em espaços centrais da cidade. E 

no caso de Goiânia, que tem ofertado turmas em diversas localidades e horários, a 

mobilização por parte da própria SME tem sido relegada às escolas, e/ou Fórum de 

EJA.  Quanto à identificação e mobilização da demanda, prevista na LDB, Lei nº 

9394/96, pouco tem sido realizada tanto pelo poder público municipal, quanto 

estadual e federal. 

Os municípios precisam criar ações e propostas educativas para implementar 

políticas públicas de Estado para a EJA, e não apenas políticas de governo, de 

modo a proporcionar não só o acesso, mas garantir a permanência, conclusão e 

continuidade à educação aos cidadãos, jovens, adultos e idosos desses municípios, 

o que passa desde a mobilização; organização de turmas que garantam tempo, 

espaços adequados ao processo ensino-aprendizagem; formação continuada; 

materiais didático-pedagógicos adequados; apoio para a frequência e permanência 

na escola, por meio de bolsas; formas de acolhimento aos filhos pequenos dos 

educandos que não têm com quem deixá-los durante as aulas, etc. 

As práticas que muitas vezes têm conduzido a gestão dos municípios, em sua 

maioria não consideram o fato de que os sujeitos da EJA permanecem excluídos do 

processo histórico da educação no país e mesmo assim enfrentam diversas 

dificuldades para iniciar ou concluir o direito de estudar. No período entre a primeira 

Constituição (1824) e a última (1988) a EJA esteve ora presente e ora ausente 

nesses documentos, dependendo do movimento político e econômico de vigência, e 

da vontade política dos governantes, sendo que poucos governos priorizaram essa 

modalidade, corroborando para a deplorável situação da EJA no país, que mesmo 

contando com a mobilização dos movimentos sociais, não consegue grandes 

resultados e mudar as taxas de analfabetismo do país.  



A pesquisa evidenciou o importante papel do Fórum Goiano de EJA, como 

movimento social, comprometido com o direito educacional desse público, buscando 

através de suas ações e com a mobilização junto aos parceiros, resultados e ações 

contínuas dos governos na construção de políticas públicas de Estado que 

respeitem a especificidade do público da EJA, que precisa de ações pedagógicas 

flexíveis e organização curricular que levem em consideração os saberes já 

adquiridos ao longo da vida, abandonando as práticas aligeiradas e enraigadas no 

conteúdo, sem relação com a vida dos sujeitos.  

Essa pesquisa propiciou reconhecer diversos aspectos que precisam ser 

aprofundados, dando continuidade à investigação, análise e avançar nas reflexões e 

indagações a partir dos dados de matrículas que não foram compreendidos nesse 

trabalho. 
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