
“Ninguém liberta ninguém, 
Ninguém se liberta sozinho, 

Todos se libertam em comunhão”
(Paulo Freire)

Considerando o tempo histórico contemporâneo, as gerações que hoje habitam o nosso planeta,
particularmente, as pessoas jovens, adultas e idosas trabalhadoras, trazem como experiências existenciais a
opressão decorrente das profundas desigualdades sociais geradas pela desumanidade própria do capitalismo
imperialista, principalmente financeiro, que mantém a disputa pela hegemonia em sucessivas iniciativas
bélicas como a II guerra dita mundial, a guerra fria e, mais recentemente, a guerra híbrida.

Nesse início do século XXI, o mundo contemporâneo está experimentando transformações políticas,
sanitárias, econômicas e culturais que demandam de todos os povos outras relações globais para atender as
exigências impostas pela necessidade de (re)construir as sociedades com base nos princípios da igualdade,
da inclusão, da equidade e da sustentabilidade. 

Esses princípios, segundo o Relatório da UNESCO “Futuros da Educação: um novo contrato social”, publicado
em 2022, se constituem nos pilares para pensar as políticas educacionais, por meio de um novo pacto social
pela educação, envolvendo amplamente a sociedade civil, a fim de combater, principalmente, as
desigualdades sociais, de classe, raciais e de gênero pela educação. 

Assim, os Fóruns de EJA do Brasil, que contribuíram diretamente para a efetivação das CONFINTEA V e VI, com
proposições coletivas, visando a melhoria das políticas públicas para a educação básica e profissional de
pessoas jovens, adultas e idosas trabalhadoras, se propõem a apresentar algumas contribuições para a
próxima CONFINTEA VII, com vistas a garantia do direito a educação e a aprendizagem das pessoas jovens,
adultas e idosas trabalhadoras. 
 

OS FÓRUNS DE EJA DO BRASIL E A PARTICIPAÇÃO NAS CONFINTEA

A história da Educação de Jovens e Adultos – EJA é marcada pela luta dos movimentos sociais em prol do
direito à educação, direito este que fora negado por muitos anos aos sujeitos desta modalidade.

A partir de meados dos anos 1990, nesse campo de luta política reuniram-se diversas instituições e
organizações de diferentes setores da sociedade civil, mobilizados em torno da participação na V CONFINTEA.
Essa participação desencadeou alguns encontros preparatórios e nesse percurso histórico surgem os
encontros regionais. Dessa circunstância política tem-se a organização do primeiro Fórum de EJA, criado no
estado do Rio Janeiro no ano de 1996 que acabou ampliando, originando uma articulação em rede pactuada
com a defesa da EJA.

Essa organização culminou na participação da sociedade civil organizada na V CONFINTEA, levando a
representação do Brasil em duas delegações: a de representação governamental e a da sociedade civil. O
Estado brasileiro se comprometeu com a pauta aprovada na V CONFINTEA, mas as ações para atender os
compromissos assumidos foram mínimas, visto que o alinhamento com as políticas neoliberais limitava o
poder de atuação do Estado. Algumas ações foram lançadas no Plano Nacional de Educação lei 10.172/01,
porém, não saíram do campo das intenções. 
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Após a experiência do Fórum do Rio de Janeiro ocorreram mobilizações em outros Estados brasileiros a fim de
programarem encontros estaduais que reunissem sociedade civil e Estado para debaterem a oferta de EJA
local. A partir do ano de 1998, foram surgindo ou agregando iniciativas já existentes, gradativamente, fóruns
estaduais de EJA nas regiões do Brasil e impulsionado por esses movimentos, foi realizado em 1999, no Rio
Janeiro, o I Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ENEJA. 

A sociedade civil organizada conseguiu participar mais efetivamente das ações governamentais, a partir do
ano de 2003. Nesse período, proposições da CONFINTEA V influenciaram as políticas de EJA no Brasil,
especialmente, na efetivação de programas que observaram formações para cidadania e mundo do trabalho,
com atenção às diversidades de gênero, etnia, aspectos geracionais, territoriais. Além dos programas,
políticas estruturantes foram implantadas, porém as metas de superação do analfabetismo e ampliação de
escolaridade não chegaram aos índices esperados.

A importância da agenda da EJA, a partir de 2004, foi sendo fortalecida, pois além das ações dos fóruns de
EJA, vimos a Comissão Nacional de Alfabetização (CNA) ampliar-se para Comissão Nacional de Alfabetização e
Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA). Esses coletivos, associados ao GT Interministerial criado no ano de
2007, participaram ativamente da VI CONFINTEA, sediada no Brasil, primeiro país do Hemisfério Sul, em
Belém-Pará, em dezembro de 2009. 

O debate para essa conferência foi intenso, passando por oficinas de estudos para organização de
informações que seriam tratadas no documento nacional que seria apresentado. Esse debate além de
mobilizar reflexões para o diálogo internacional, provocou a práxis política interna, atenta ao fortalecimento
do direito à EJA, visto que as reflexões expandiram para os encontros estaduais, regionais e o nacional dos
fóruns de EJA do Brasil.

Ao término desses encontros, o Brasil produziu o Documento Nacional Preparatório à VI CONFINTEA,
denominado “BRASIL – Educação e Aprendizagens de Jovens e Adultos ao Longo da Vida”, composto de três
partes: diagnóstico nacional, desafios e recomendações para a Educação de Jovens e Adultos, diante da
dívida histórica para com os excluídos da educação, ou seja, 67 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de
idade que não concluíram o Ensino Fundamental, das quais 15 milhões não completaram quatro anos de
estudo e 14 milhões não são alfabetizadas. 

Em prosseguimento aos compromissos assumidos com a UNESCO, o governo brasileiro, mesmo em
conjuntura política bastante adversa, realizou a chamada CONFINTEA Brasil+6, entre 25 e 27 de abril de 2016,
em Brasília-DF, o Seminário Internacional de Educação ao Longo da Vida e Balanço Intermediário da VI
CONFINTEA, com participação dos Fóruns de EJA do Brasil e outros segmentos da sociedade civil organizada.
Essa atuação política de diálogo do governo federal com os fóruns foi interrompida com o golpe de 2016, pois
o governo instalado extinguiu a CNAEJA pelo Decreto n° 9.759, de 11 de abril de 2019, assim como, outros
colegiados da administração federal. 

Ao conjunto de Fóruns de EJA tem se colocado, portanto, a tarefa de imersão nesse processo histórico dando
visibilidade às questões específicas relacionadas à educação de pessoas jovens, adultas e idosas
trabalhadoras, como parte relevante dos desafios estratégicos à plena democratização do direito à educação
escolar pública e gratuita. Para isso, os fóruns estaduais e regionais de EJA incluíram, em suas respectivas
agendas,  o  debate  do  documento-referência  da  II  CONAPE  2022  e  seus  eixos, acessível na página do FNPE 
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(www.fnpe.com.br), defendendo a educação pública, gratuita, laica e democrática, reafirmando o PNE como
epicentro das políticas educacionais, de modo a que suas diretrizes, metas e estratégias se concretizem
como obra do envolvimento de toda a sociedade, articulada na efetivação, também, dos planos estaduais,
distrital e municipais.

Essa tarefa se amplia neste ano de 2022, quando acontecerá a VII CONFINTEA, com uma participação de
alguns setores da sociedade civil e sem qualquer pronunciamento do governo brasileiro sobre esse encontro
internacional mobilizador de políticas públicas.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS TRABALHADORAS NO
BRASIL

A modalidade Educação de Jovens e Adultos está voltada àqueles e àquelas que decidem retomar ou iniciar os
estudos anteriormente interrompidos e sua constituição, no âmbito da organização do sistema público de
educação básica, desde sua inclusão no corpo da Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), representando importantes conquistas democráticas dos amplos e
heterogêneos movimentos sociais em defesa da garantia do direito à educação para todas as pessoas.

Desde então, as lutas dos movimentos sociais do campo da EJA têm buscado firmar condições e processos
que tornem a modalidade capaz de ser um efetivo instrumento de promoção da igualdade de direitos e
oportunidades e de emancipação da população jovem, adulta e idosa trabalhadora que a procura. 

As conquistas legais e os poucos avanços registrados em termos de políticas e programas voltados à
qualidade social do direito aos sujeitos da EJA foram duramente atacados desde o golpe parlamentar de 2016
que levou ao encerramento do diálogo do governo com a sociedade civil, representada na CNAEJA, além da
interrupção de programas com atendimentos significativos para as pessoas jovens e adultas. 

Ademais, sob a concepção de um processo formativo fragmentado, distanciado do princípio da Educação ao
Longo da Vida, na perspectiva emancipadora da educação popular, fez-se a separação da alfabetização de
jovens e adultos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ficando as questões da modalidade na Secretaria de
Educação Básica SEB/MEC e a política de alfabetização sob a coordenação da recém-criada Secretaria de
Alfabetização – SEALF/MEC, cuja perspectiva se volta predominantemente para a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental.

As consequências dessa dura realidade são demonstradas pela PNAD-Contínua/2019 que descortinou o
cenário de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade não alfabetizadas, no Brasil. Esses dados nos
apontam, também, que embora tenha havido pequenos aumentos no número de pessoas com mais de 25
anos que haviam conseguido concluir o Ensino Médio (48,8%), mais da metade dessa população não havia
terminado a Educação Básica obrigatória, o que corresponde a algo em torno de quase 70 milhões de pessoas
trabalhadoras.

Outros indicadores desta pesquisa trazem elementos para dimensionarmos o papel ocupado pela EJA na
garantia de direitos humanos básicos e os desafios postos a essa modalidade, em razão das desigualdades
que atravessam nossa sociedade, herdadas de nosso passado escravagista. Assim, das 50 milhões de
pessoas de 14 a 29 anos, 20,2% (cerca de 10,1 milhões) não completaram alguma das etapas da Educação
Básica, das quais 71,7% eram pretas ou pardas. Fazendo-se um recorte de faixa etária de 15 a 24 anos, a
pesquisa indicou que 63,5% não frequentavam escola e não tinham concluído o ensino obrigatório.
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A pesquisa evidencia, também, que é na transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio que o
percentual de jovens com 15 anos que se encontram fora da escola dobra em relação à faixa etária anterior,
passando de 8,1%, aos 14 anos, para 14,1%, aos 15 anos, registrando-se aumentos a partir dos 16 anos, até
alcançar 18,0% aos 19 anos ou mais.

Todos esses dados compõem um quadro de um período que é anterior à emergência da pandemia do COVID-
19 (SARS-CoV-2 (do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ou Síndrome Respiratória
Aguda Grave do Coronavírus 2), a qual, por sua vez, agudizou os efeitos mais perversos das estruturas de
desigualdade incrustadas entre nós.

Esse contexto de desafio amplia ao observarmos em um estudo de sete anos de dois pesquisadores do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que revela uma queda
vertiginosa nas matrículas do Ensino Fundamental e Médio na EJA. Em 2013 as matrículas apresentavam o
quantitativo de 3.830.207 no ano de 2020 esse índice cai para 3.002.749. Essa mesma pesquisa nos mostra
que em uma progressão de 12 anos de estudos, estados e municípios brasileiros encontram-se estacionados
no atendimento de jovens, adultos e idosos trabalhadores, inúmeras turmas fechadas inviabilizando o direito
desse público trabalhador.

Diante dessa realidade torna-se evidente a pauta neoliberal com as políticas de EJA e essa se acentua com a
promulgação da Resolução nº 1 de 28 de maio de 2021, outorgada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
que instituiu Diretrizes Operacionais para EJA nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional
de Alfabetização e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos a Distância.
 

Os Fóruns de EJA compreendem que esse documento é indutor para precarização do atendimento à
modalidade, prevendo formas de ofertas multisseriadas e efetivação de um modelo limitado na Educação à
Distância (EAD) sem compromisso com planejamento rigoroso, atento às questões de financiamento para
garantia de infraestrutura tecnológica, formação de professores(as), materiais didáticos necessários que
favoreçam acesso e permanência das pessoas jovens, adultas e idosas trabalhadoras.

DESAFIOS PARA OFERTA DA EDUCAÇÃO PARA PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS TRABALHADORAS

Compreender a Educação de Jovens, Adultos e Idosos Trabalhadores como direito significa reafirmar a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para a qual a educação constitui direito fundamental da
pessoa, do cidadão, criando e oferecendo condições para que esses direitos sejam, de fato, exercidos, dentro
de uma a concepção ampliada, que entende educação pública e gratuita como direito universal de aprender,
de ampliar e partilhar conhecimentos e saberes acumulados ao longo da vida, e não apenas de se escolarizar,
pois muitas são as situações de aprendizado que vivenciam em seus percursos formativos.   

A persistente desigualdade sócio-étnico-raciais, de gênero, do campo, das periferias urbanas, entre outros,
no processo histórico-estrutural na sociedade bem como a precariedade e vulnerabilidade dos direitos
humanos básicos, condicionam à negação do direito à educação das pessoas jovens, adultas e idosas
trabalhadoras.

Há que se ressaltar a importância das mobilizações populares para que as políticas públicas atendam aos
grupos da diversidade nas especificidades das comunidades indígenas, quilombolas, negras, do campo, das
florestas  e  das  águas,  de  periferias urbanas,  de  idosos,  população  LGBTQIA+, mulheres,  jovens que vivem 
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processos de opressão e segregação, pessoas em situação de privação de liberdade e com deficiência.

Assim, a implementação e efetivação de política pública de Estado para a Educação de Jovens, Adultos e
Idosos Trabalhadores/as passa pelo desafio de efetivar ofertas amplas e diferenciadas capazes de atingirem
os altos índices de pessoas que não acessam a Educação Básica. Sabendo que essas pessoas são
pertencentes aos diversos grupos subalternizados, torna-se necessário reorganizar procedimentos políticos
de maneira a superar formas veladas ou explícitas de exploração e exclusão, respaldadas nos aspectos
colonizadores, escravocratas, elitistas representados pela superioridade de um padrão imposto, por uma
concepção de mundo, por uma a matriz cultural europeia, que deixa de fora do direito à Educação Básica no
Brasil, mais da metade da população.

Esse é um complexo desafio que se associa com outras questões, como constituir currículos na perspectiva
intercultural e interdisciplinar, capaz de superar abordagens fragmentadas e descontextualizadas, levando
em consideração as diferentes dimensões humanas (cognitiva, afetiva, ética, cultural, estética, política,
social e espiritual), visando a formação integral dos educandos e educandas, tendo como referênciao
princípio de Educação ao Longo da Vida, sustentado nos preceitos da Educação Popular, permitindo a
articulação das ofertas que ocorrem na escola e fora dela, em atenção as vivencias sociais, ocorridas na
família, na convivência humana, no mundo do trabalho, nas instituições de ensino, em entidades religiosas, na
rua, na cidade, no campo, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações
culturais, nos ambientes virtuais.

Entre esses desafios tem-se em luta pela oferta de políticas de qualificação social e profissional em parceria
com o movimento de economia solidária e outros, para fazer frente ao desemprego e à precarização das
condições de trabalho. 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A AGENDA 2030

Ao aproximarmos as discussões da EJA com a agenda 2030 torna-se significativo recuperar o objetivo
prioritário dessa agenda com a educação que consiste em ser inclusiva, equitativa e de qualidade, promovida
ao longo da vida para todos (as), em permanente diálogo entre saberes originários, ancestrais, populares,
científicos, artísticos, filosóficos e tecnológicos.
 Entende-se que esse objetivo conjuga com o imperativo de responsabilizar o Estado com oferta respeitosa às
diversidades dos sujeitos da classe trabalhadora nas questões de gêneros, etnias, aspectos geracionais,
territoriais, contribuindo, portanto, com o empoderamento das mulheres e a efetivação de sociedades
inclusivas, em que de fato haja justiça, com produção e consumo sustentável para todos (as).

Nesse sentido é de fundamental importância o reconhecimento de dados sociais. Com atenção aos dados de
trabalho e educação, torna-se significativo elucidar que na sociedade brasileira, segundo a Pesquisa Nacional
de Amostra Domiciliar (PNAD) contínua e trimestral de 2021, o país possui uma taxa de desocupação em
torno de 12, 6%. No desdobramento desses dados, a taxa de desocupação para homens esteve em 10, 1% e
para mulheres em 15,9%, ficando abaixo da média para brancos (10, 3%) e acima para pretos (15, 8) e pardos
(14, 2%). 

Na continuidade da reflexão com esses dados, no tocante ao tempo de escolaridade reconhece que existem
8.267.000 pessoas sem instrução ou com apenas 1 ano de estudo, na condição de desocupação, com idade
acima  de  14  anos.  Em   observação  a  população   com  o  Ensino  Fundamental  Incompleto  o  número  atinge
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 46.253.000 pessoas desempregadas. Já a população com o Ensino Médio Incompleto corresponde um total
de 29.606.000 de pessoas na condição de desocupação.

Assim, ao tratar da organização de uma sociedade inclusiva, igual em oportunidade para todos/as, com base
no respeito ao uso sustentável dos recursos naturais e na produção justa, capaz de promover a segurança
diante das mudanças climáticas e seus impactos, bem como tornar as cidades e os assentamentos humanos
acolhedores, seguros, resilientes e sustentáveis, de modo a superar a pobreza, torna-se fundamental  o
reconhecimento da EJA como um direito à educação, sob a ética humana, organizada em ação intersetorial
com o trabalho, cultura, saúde, meio ambiente.

Essa projeção indica processos formativos respeitosos as questões ambientais,à lógica da produção e do
consumo sustentável de renda, na perspectiva de trabalho coletivo e de economia solidária, de povos
originários e comunidades tradicionais, de associativismo, de agricultura familiar sustentável ou
comunitária, enfrentando o acúmulo de riqueza e a exploração infinita da natureza e dos direitos humanos,
reconhecendo o lugar de trabalhador para além da submissão ao mercado, pensando-o como produtor da vida
pela ação do trabalho humano criativo em busca permanente do BEM VIVER.

Os Fóruns de EJA do Brasil inspirados na educação libertadora concebida por Paulo Freire – patrono da
educação brasileira, celebra o ano do seu centenário de nascimento, mantendo seu compromisso de luta com
a classe trabalhadora pela educação emancipadora e soberania do povo brasileiro!

Junho de 2022.
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