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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
atualidade brasileira

Maria Margarida Machado -UFG/Fórum Goiano de EJA
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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).
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[…] 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)
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PENSANDO O QUE PRODUZIMOS NESSES 
ÚLTIMOS 20 ANOS DE PESQUISA EM EJA

IE PRIVADA; 756; 20,52%

IE PUBLICA; 2928; 79,48%

Fonte: Banco de Teses da Capes.

3684 Dissertações e Teses sobre EJA – 1987 a 2016
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Dissertações e Teses por UFs 
– 1987 a 2016

Fonte: Banco de Teses da Capes.
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Dissertações e Teses por UFs/ 
IES Públicas – 1987 a 2016
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Fonte: Banco de Teses da Capes.
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PNEPME
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PNE 2014-2024
Art. 2o  São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação;

PEE Santa Catarina e PME de Florianópolis mantiveram essa redação, 
mas há inúmeros municípios onde a redação foi alterada. Ex: Senador 
Canedo (GO):
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Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste 
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por 
cento. 
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove 
anos, de modo a alcançar no mínimo doze anos de estudo no último ano, para 
as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos vinte e 
cinco por cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou 
mais para noventa e três vírgula cinco por cento até 2015 e, até o final da 
vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta 
por cento a taxa de analfabetismo funcional. 
Meta 10: Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das matrículas de 
educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional, 
nos ensinos fundamental e médio. 
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Educação como ato político X conjuntura de 
alienação:

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...
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FNE ao FNPE
CONAE  à CONAPE

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

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

FICA AQUI O CONVITE PARA CONVERSARMOS SOBRE TUDO 
ISSO…..
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