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 Como, em nossa proposta curricular, 
estabelecemos a  relação entre o fracasso 
escolar e a diversidade dos alunos? 

 Estamos justificando o fracasso escolar dos 
alunos usando como argumentos  a sua  
diversidade de cultura, de ritmo de 
aprendizagem, de gênero,  de origem social? 

 Estamos transformando diferença em 
desigualdade? 
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Diversidade dos Sujeitos na EJA 

 afrodescendentes, quilombolas, Caiçaras, 

ciganos, Caatingueiros, brancos, mulheres, 

idosos, homens, adolescentes, adultos, 

trabalhadores empregados ou desempregados, 

livres ou em privação de liberdade, pessoa com 

necessidades educacionais, deficientes, 

ribeirinhos, jovens, travestis, gays, lésbicas, 

transexuais, povos do campo, povos da floresta, 

latinos, brancos, pessoas com diferentes 

matrizes religiosas, assentados, acampados, 

profissionais do sexo, atingidos por barragem, 

atingidos pela copa, Guarani-Kaiowá, Tupari, 

Kampé, Arikapu, Canoé etc. 
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 Entender quem são os jovens da EJA: entendendo suas 
identidades – de classe, de gênero, geracionais, étnicas, 
culturais, territoriais; e superação dos rótulos genéricos: 
“alunos”; 

  Desafios conceituais; 

 Dificuldades da EJA sair dos programas e constituir-se como 
Política Pública de Estado;   

 flexibilidade organizacional, curricular e metodológica para que 
os programas respondam às necessidades de formação de 
sujeitos sociais muito diversos. 

 A Formação Continuada  dos Educadores da EJA  sobre a 
diversidade geracional presente na EJA; 

 





• Mais de 53 mil pessoas são assassinadas por ano e as 

vítimas tornaram-se cada vez mais jovens. O perfil 

desses jovens, vítimas dos vários tipos de mortes 

violentas, é em sua maioria homens, pardos, com 4 a 7 

anos de estudo, mortos nas vias públicas, por armas de 

fogo. Esse é um dos dados que consta no estudo Custo 

da Juventude Perdida no Brasil, de autoria de Daniel 

Cerqueira, diretor de Estado, Instituições e Democracia 

do Ipea. 

 





Desafios conceituais 

Concepção Ingênua / Perversa 
 
 

 Visão negativa sobre os jovens das classes populares; 

 Criminalização dos jovens – redução da maioridade penal; 

 

 





• A agenda de diálogo, reivindicação e conflito dos 

fóruns com os governos exprime assim, em grande 

medida, os principais desafios das políticas de 

educação de jovens e adultos na atualidade. 
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DADOS GERAIS SOBRE O ANALFABETISMO 

Por raça, faixa etária, sexo e localização 
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  ARTICULAR COM O MOVIMENTO NEGRO 
E MOVIMENTO INDÍGENA, O 
CUMPRIMENTO DA LEI 11645 E 
10639/2003, ATÉ A DATA DO III EREJA  

 IDENTIFICAR OS PARCEIROS E LISTÁ-
LOS NO SITE DOS FÓRUNS DE EJA DA 
REGIÃO SUDESTE; 

 PROMOVER ESPAÇOS DE DEBATE, NO 
ÂMBITO DOS FORUNS, SOBRE ESSA 
TEMÁTICA. 

 

 

 



 CRIAR/FOMENTAR MECANISMOS BUSCANDO 
GARANTIR A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO AOS SUJEITOS DA EJA JÁ 
PRESCRITO.  

 

 ATÉ O FINAL DESSE ANO, OS FÓRUNS 
DEVERÃO: 
 LEVANTAR OS DADOS DA EJA EM CADA ESTADO; 

 SOLICITAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUTIR A 
NÃO EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO NOS 
ESTADOS E MUNICÍPIOS; 

 DENUNCIAR NO MINISTÉRIO, O FECHAMENTO DE 
ESCOLAS NO CAMPO E NA CIDADE.  
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 PROMOVER O DEBATE SOBRE A 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NA EJA  

 PAUTAR A TEMÁTICA DAS DROGAS NOS 

FÓRUNS DE EJA 

 DISCUTIR NOS FÓRUNS OS PLANOS DE 

EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

 ARTICULAÇÃO, VIA DEBATES, NOS 

FÓRUNS DE EJA.  
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Um outro 
mundo é 
possível! Uma 
outra 
representação 
da Juventude  
na EJA  é 
necessária!  

Obrigado pela 

oportunidade! 
 

alvaro.igc@gmail.com 
 


