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Por onde começar?

● Pelo conceito reafirmado na VI CONFINTEA?

[…] a educação de adultos engloba todo processo de aprendizagem, 
formal ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela 
sociedade desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu 
conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 
profissionais, ou as redirecionam, para atender suas necessidades e 
as de sua sociedade. (UNESCO, 2010, p.5)



  

Taxas de alfabetização no mundo



  

Relação Colonização-Educação

[…] Neles, à desigualdade se soma a herança de preconceitos e de 
discriminações étnicas e de gênero incompatíveis com os direitos 
civis. Em muitos desses países, a formalização de conquistas sociais 
em lei e em direito não chegam a se efetivar por causa desses 
constrangimentos herdados do passado e ainda presentes nas 
sociedades. (...)

A escravidão, o caráter agrário-exportador desses países e uma 
visão preconceituosa com relação ao “outro” determinaram uma 
estratificação social de caráter hierárquico. Nela, o outro não era 
visto como igual, mas como “inferior”. Logicamente as elites 
atrasadas desses países tendo-se na conta de “superiores” 
determinaram o pouco peso atribuído à educação escolar pública 
para todos. (p. 113)



  

Realidade brasileira



  

Taxa de analfabetismo 1981 a 2014



  

Analfabetismo e analfabetismo funcional



  

Relação taxa de ocupação e escolaridade



  

Educação de Adultos no Brasil

Uma história feita por muitos e ainda com muito a 
ser feito...



  

Relação Passado/Presente

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações 
passadas – é um dos fenômenos mais característicos e 
lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de 
hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem 
qualquer relação orgânica com o passado público da época em 
que vivem. (HOBSBAWM, 1995, p.13)



  

Paschoal Lemme

● Link do site do INEP

PARTE I
Educação Supletiva/Educação de Adultos

https://goo.gl/ibW3Fh


  

Tríplice conteúdo da Educação de Adultos

a) educação sistemática, escolar, para os indivíduos que atingiram a 
maturidade, no sentido de lhes dar os instrumentos considerados 
necessários para o desempenho de sua atividade social, no mais amplo 
sentido;

b) educação sistemática complementar que corrige essa ação escolar e 
fornece os elementos que a escola não pode proporcionar, no sentido 
de uma melhor adaptação a condições sociais do indivíduo, não 
consideradas antes e também a novas formas de atividade;

c) educação supletiva para os indivíduos que, por qualquer 
circunstância, não puderam sofrer a ação das instituições consideradas 
normais e fundamentais e que necessitam adquirir técnicas 
elementares, continuar seu aprendizado ou se aperfeiçoar em qualquer 
forma de atividade. (LEMME, 2004, p. 45)



  

Celso Rui Beisiegel

BEISIEGEL. Celso de Rui. Estado e educação popular – Um estudo 
sobre a educação de adultos. 1ª reedição. Brasília: Liber Livro, 
2004. 



  

Sobre a CEAA

Tinha por Objetivo levar a “educação de base” ou a “educação 
fundamental comum” a todos os brasileiros iletrados, nas cidades e 
nas áreas rurais. (…) A educação de base era entendida como o 
processo educativo “destinado a proporcionar a cada indivíduo os 
instrumentos indispensáveis ao domínio da cultura de seu tempo, 
em técnicas que facilitassem o acesso a essa cultura – como a 
leitura, a escrita, a aritmética elementar, noções de ciências, de vida 
social, de civismo, de higiene – e com as quais, segundo suas 
capacidades, cada homem pudesse desenvolver-se e procurar 
melhor ajustamento social”. (BEISIEGE, 2008, p. 28-29)



  

Outras interpretações sobre Educação de 
Adultos se produziu

Nos anos 1960, criou-se um dito, que representava uma nova 
postura: o problema não era o analfabetismo e alfabetizar não era a 
solução. Na verdade, o problema era a miséria do povo, o meio rural 
sem escolas ou com um arremedo delas. Essa postura teve sua 
origem no relatório apresentado pela representação de Pernambuco, 
da qual fazia parte Paulo Freire, no 2º Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro em 1958, e está 
na base do Sistema de Alfabetização criado por Paulo Freire. 
(FAVERO e MOTA, 2015)



  

Osmar Fávero

● http://forumeja.org.br/node/1494

http://forumeja.org.br/node/1494


  

3 DVDs sobre a Educação Popular e EJA



  

Vanilda Paiva

PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil — 
Educação popular e Educação de Adultos. 6 ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2003. 
 



  

Paulo Freire

● Conjunto de obras disponibilizadas virtualmente: 
http://forumeja.org.br/node/1163 

http://forumeja.org.br/node/1163


  

Educação como ato político X conjuntura de 
alienação e 

Escola sem Partido, 

Ideologia de Gênero, 

Militarização das escolas, 

Descaracterização do Ensino Médio, 

Desvinculação orçamentária, 

Deslegitimação do Fórum Nacional de Educação, 

Inviabilização da Conferência Nacional de Educação, 

Precarização da carreira docente via implantação das OSs na educação...



  

O que fizemos nesses últimos anos?



  

Para onde vamos?



  

Velhas e novas frentes...



  

Refletindo 20 anos de EJA pós Lei 9394/06



  

Há sentidos e sentidos na EJA

Achei interessante ver vocês falarem que o sujeito da EJA é negro, pobre... vocês podem estar 
falando de mim! Entrar nesta instituição foi encarar os jovens que olham para a gente e fala no 
corredor “lá vai o velho da EJA”; é encarar os professores; é todos os dias ter que pegar duas 
conduções e chegar em casa meia-noite e ser assaltada, como aconteceu com algumas colegas minha 
durante este período; é não jantar, é assistir aula com sede muitas vezes; deixar os filhos sozinhos, 
como tem muitas amigas minhas que deixam, para poder vir estudar; é interessante ver vocês 
sentados discutindo isso. Essa sala é boa tem ar-condicionado, muito confortáveis as cadeiras. 
Muitas vezes as cadeiras que nós sentamos não são confortáveis, assistimos aula com a cabeça 
doendo, passando mal por causa de alguma coisa, por falta até de alimentação, este aluno que vocês 
estão discutindo é uma pessoa de verdade, é um trabalhador que sofre para estar naquela sala de 
aula. Vocês se aplicam muito como professores, mas o aluno também se aplica muito.

Recentemente eu aprendi a gostar de Machado de Assis que eu odiava porque eu não entendia. Eu 
aprendi a gostar de Shakespeare, pela primeira vez eu gostei de Romeu e Julieta, que eu também não 
gostava. Recentemente eu pude ensinar minha filha a fazer uma redação e, mais recentemente, eu a 
ajudei a passar no vestibular da Universidade Federal, ela agora está cursando farmácia. Então, isso 
aqui não é só da instituição, não é só estatística, é realidade, é sofrimento, é dia-a-dia. (Marinelza, 
aluna do Proeja do Curso Técnico em Serviços de Alimentação, quarto período, 46 anos, grifos 
nossos)



  

Um último recado

● “Mesmo assim, não nos desarmemos, mesmo 
em tempos insatisfatórios. A injustiça social 
ainda precisa ser denunciada e combatida. 
O mundo não vai melhorar sozinho.” 
(HOBSBAWM, 2002, p. 455)



  

Obrigada!

● Vamos a conversa…..
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