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Diversidade como marca
A relação presente no processo de
formação da EJA incorpora a dimensão
humana, nas palavras de Arroyo (1998, p.
165) “É constitutivo de toda prática
educativa e cultural ser uma ação humana,
de sujeitos humanos, daí estar marcada
pela diversidade de experiências culturais
dos sujeitos que dela participam.”



“A memória é o olhar da vida, e o esquecimento 
é a opacidade, a morte. Na história, geram-se as 
múltiplas formas de olhar.”

Mediações históricas de trabalho e educação –
Gênese e disputas na formação dos 
trabalhadores (Rio de Janeiro, 1930-60) (Maria 
Ciavatta)



• EJA a partir de alguns marcos históricos:
- primeiro diz respeito ao final da década de 1950 e início de 

1960 em que a educação popular trouxe a ideia da 
qualidade social, uma alternativa de projeto cultural por 
meio da educação popular;

- segundo marco histórico, em 1971, conforme Germano 
(2005), a organização do Ensino Supletivo, com a 
promulgação da Lei 5.692, Lei de Diretrizes e Base do 
Ensino Nacional (LDB ou LDBEN) do 1º e 2º graus.;

- O terceiro marco histórico, apontamos a década de 1980 e 
1990, período da redemocratização social e política do país, 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. 



Acesse o Fórum EJA Brasil, acompanhe as pesquisas
sobre Proeja.

www.forumeja.org.br/pf
Fórum Goiano de EJA: www.forumeja.org.br/go

FÓRUM GOIANO DE EJA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Para o que é urgente e atual, não estamos sozinhos...



Problematização

dialogicidade

Relações homem-mundo

O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre 
a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção 

e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o 
ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, 

ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os 
condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é 

tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente 
enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. 

(FREIRE, 2002, p.27)  

“Conhecer, na dimensão humana, 
que aqui nos interessa, qualquer 

que seja o nível em que se dê, não 
é o ato através do qual um sujeito, 

transformado em objeto, recebe, 
dócil e passivamente, os conteúdos 

que outro lhe dá ou impõe.



• Planos Nacional, Estadual e Municipais de 
Educação

 Diálogo sobre o processo de construção dos Planos:

PNEPME

PEE



 Metas - PNE 2014/2024 Meta

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.



 Metas - PNE 2014/2024 Meta

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.



Relatório do 1º ciclo de monitoramento das 
metas do PNE: biênio 2014-2016



META 3



Distribuídos nas Regiões

178.941 estão no 
Norte

178.941 estão no 
Norte

262.952 estão no 
Sul

1.657.622 estão
fora da escola

542.484
estão no 
Sudeste

131.820 
estão  no Centro 

Oeste



Meta 8



Meta 9



13 milhões de pessoas não alfabetizadas



Meta 10 



EJA integrada à Educação Profissional



Comida (Titãs)

“A gente não quer só comida

A gente quer bebida

Diversão, balé

A gente não quer só comida

A gente quer a vida

Como a vida quer...

A gente quer inteiro

E não pela metade...”



Obrigada!
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