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Modalidades da Educação 

Básica: Um desafio para as 

Licenciaturas





Educação de Jovens e 

Adultos

O Perfil e o lugar dos sujeitos da EJA.



Algumas questões

- Quem são os sujeitos da EJA?

- Qual o lugar dos sujeitos trabalhadores 

estudantes?

- Quais as políticas para atender os sujeitos 

da EJA?









Sujeitos da EJA: 

diversidade como marca
 constituem-se como sujeitos socioculturais ricos em

experiências e expectativas.
 trabalhadores urbanos, camponeses, mulheres, homens,

jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências,
indígenas, afrodescendentes, descendentes de europeus,
de asiáticos, empregados e desempregados, filhos, pais,
mães, avós, moradores urbanos de periferias, favelas e
vilas.

 pessoas que se encontram no sistema prisional, jovens que
cumprem medidas socioeducativas,

 moradores que habitam as ruas das grandes cidades,
além de grupos organizados que se articulam pelo direito
a terra, à moradia, pelas igualdades de gênero, étnico-
racial e de orientação sexual. Trata-se de um público
marcado pela diversidade.



Sujeitos trabalhadores 

educandos

 Trazem para o espaço-tempo escolar

tanto a marca da destituição de direitos,

quanto a riqueza de suas experiências de

luta pela vida.



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.”



Novo perfil etário



Novo perfil etário



Novo perfil etário





Qual o lugar dos sujeitos 

trabalhadores estudantes?



Espaços da EJA

Município
EstadoFederal

Sistema 

“s”

Movimentos 

Sociais



No campo do direito:
 Concepção de EJA pós-LDB Lei 9394/96: 

Modalidade da Educação Básica

 Concepção de EJA pós V CONFINTEA: Educação 
ao longo da vida (1997).

 Concepção de EJA nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do CEB/CNE: Parecer 11/2000 e 
Resolução 1/2000: de supletivo para educação 
de jovens e adultos.

 Documento - VI Confintea – Marco de Ação de 
Belém.

 Fundeb pela Lei nº 11.494/07.



“EJA, como direito, pressupõe em sua

práxis que o trabalho realizado garanta

acesso, elaboração e reconstrução de

saberes que contribuam para a

humanização e emancipação do ser

humano.” (p. 28)



Novos desafios do Plano Nacional de Educação

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.



CONTEXTO





 Assistencialismo;

 Aligeiramento;

 Treinamento;

 Faz de conta......

Desafios conceituais:



O VELHO RESISTE AO NOVO



Em que condições a educação dos 

trabalhadores pode dar certo?



Quais os desafios ?
- Brasil - População de 15 anos e mais -
65.043.145 Sem instrução e fundamental
incompleto (censo 2010/IBGE)

- Estado de Goiás de 15 anos ou mais – quase
6 milhões (5.989.363) dessa população
goiana 7,3 não sabem ler e nem escrever,
cerca de 70% não terminaram o ensino
fundamental ou seja têm ensino fundamental
incompleto.

- A taxa de frequência escolar na EJA é de
13%, estão frequentando (Educacenso)



Quais os desafios ?

 Avançar na luta democrática (GRAMSCI, 

v. 2 – intelectuais  e a construção da 

nova hegemonia cultural-)

 A resistência à privatização e em defesa 

da escola pública, consideramos 

imprescindível insistir na relevância social 

e política  de um projeto de educação 

básica integrada à educação profissional 

na modalidade de EJA.



Nosso maior desafio

 Desconstruir nos sujeitos trabalhadores

educandos a marca da destituição de

direitos;

 E construir com esse sujeito o

conhecimento que é seu direito a partir

do reconhecimento da riqueza de suas

experiências de luta pela vida.



Segmentos Temas

Construção Coletiva

Universidade

Sindicato

Governo

ONG’s

Estudantes

Mov. Popular

Professores

Sistema “S”

Ambiental

Do campo

Indigena

Etnico-racial

Educação:

Prisional

PNEE

Pescadores

MulheresLeia mais...

Acesse o Fórum EJA Brasil, Fórum estadual,
Segmento e/ou Tema.



Reflexão:

 Gramsci afirmava em suas cartas e

cadernos: “Meu estado de espirito

sintetiza estes dois sentimentos e os

supera: sou pessimista com a inteligência,

mas otimista pela vontade” (Em sua

correspondencia, Gramsci a empregara

repetidas vezes. Numa carta ao irmão

Carlo de 19 de dezembro de 1929, (A.

Gramsci, op. cit., 1996, p.143).



Defesa da EJA nas 

Licenciaturas
 Desse modo, Jaqueline Ventura (2012, p. 79) situa que
para que haja uma maior compreensão por parte dos
profissionais da educação sobre o que e essa modalidade
de ensino e suas particularidades pedagógicas e
fundamental trazer essa temática para ser discutida na
universidade, principalmente, nos cursos de licenciatura.
Cabe, todavia, destacar que a defesa pela
profissionalização do docente da EJA não significa reduzir o
campo a uma ação restrita aos especialistas por seu
conteúdo supostamente técnico, mas sim superar o
amadorismo e a improvisação e qualificar os quadros
docentes para um trabalho que respeite as especificidades
do publico jovem e adulto, no que concerne a elaboração
de propostas pedagógicas que contemplem tempos e
espaços diferenciados de aprendizagens deste publico no
seu processo de escolarização.


