
Fórum Paulista de EJA 

 

Analise e pontos a serem considerados como prioritários para a Educação de Jovens e Adultos a partir do documento 

Base da Conae 2014. 

A  presente análise se dá a partir das reflexões realizadas na plenária do Fórum Paulista de EJA realizada em 20 de abril de 

2013 e as contribuições de apontamentos do fórum Paranaense de EJA.  

 

Princípios prioritários a serem defendidos nas propostas da Conae.  

1) - Isonomia no financiamento da EJA.  

2) - Acesso e permanência na perspectiva da continuidade, superando a concepção da erradicação do analfabetismo  

3) - Propósitos formativos na Educação de Jovens e Adultos:  Ciência, Cultura, Trabalho e Tecnologia  

4) - Focar a  especificidade da juventude sem  visão de exclusividade em consonância com a concepção de educação ao longo da vida .  

5)- Valorização e formação do professor  

 

Atenção  

Toda vez que aparecer atendimento de 4 a 17anos: ampliar para todos/as( atendimento à EJA)   



EIXOS/ PÁGINAS EJA ACRÉSCIMO DO FÓRUM PAULISTA DE  
EJA 

JUSTIFICATIVA 

EIXO I – O PLANO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO E O SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO: 

ORGANIZAÇÃ E REGULAÇÃO 

Páginas: 15 a 26. 

21, 52, 53, 

89, 104 

21- incluir: sob a lógica da 
continuidade.   (1)  

52 e 53- incluir inclusive para a aqueles 
que não tiveram a oportunidade de 
usufruir em idade e tempo conforme 
previsto na Constituição Federal, artigo 
208.  

89- Validamos e o articulamos com o 
parágrafo 488 item III e IV  

104- Validamos com inclusão da 
inserção dos fóruns EJA nos Fóruns 
Estaduais e Nacional de Educação.  

21-reafirmamos a importância do acesso e permanência, mas 
acrescemos a palavra continuidade para fortalecer o conceito 
acima citado e explicitar a necessidade da superação da divida 
social com a EJA evitando políticas públicas marcadas por 
processos formativos fragmentados e aligeirados e 
reafirmamos o regime de colaboração entre os entes.  

52 e 53- Garantia do direito da educação para todos.  

89-.Regulamentação do regime de colaboração, priorizando 
baixos índices de desenvolvimento e de fragilidades 
educacional, como oferta de EJA; 

.Garantia de fontes de financiamentos permanentes e 
sustentáveis; 

. Evidenciar a EJA  no  diálogo  com o CAQ, buscando a 
isonomia da EJA frente ao fator de ponderação. 

104- validamos esse parágrafo, pois esse canal garantirá a 
possibilidade dos fóruns EJA se articular com a discussão 
nacional  da educação publica brasileira.   

Para tanto orientamos que os fóruns estaduais de EJA se 
insiram nos fóruns estaduais de educação, tão logo sejam 
organizados.  

 



 

EIXO II – EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE: JUSTIÇA 

SOCIAL, INCLUSÃO E 

DIREITOS HUMANOS 

Páginas: 27 a 38. 

126, 

131,134, 

141, 142, 

152, 155, 

171 

126- reafirmamos  

131 e 134: incluir as diretrizes 
nacionais de EJA e o público geral de 
educação de jovens e adultos.   

141 (1), 142 (2), 152 (2), 155 (2) – 
Reafirmar  

171- reafirmar  

126- Reafirmamos na perspectiva de reconhecer e valorizar a  
diversidade visto que essa concepção nega a possibilidade de 
hierarquizar as diferenças.  

131 e 134-  Destacar a necessidade de considerar as diretrizes 
de EJA e portanto a necessidade de especificidade do  Publico 
geral de EJA e não só os privados de liberdade.  

EIXO III – EDUCAÇÃO, 

TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: CULTURA, 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

SAÚDE, MEIO AMBIENTE 

Páginas: 39 a 50. 

235, 236, 

237, 241, 

244, 245.  

5.º item: 

213, 243 

177- Reafirmamos a necessidade de 
políticas de Estado voltadas à construção 
de uma sociedade  mais justa, em que as 
relações entre educação, trabalho, 
desenvolvimento sustentável, cultura, 
ciência, tecnologia e saúde estejam 
pautadas na ética, na busca de soluções 
para os problemas enfrentados pelos 
trabalhadores e pelas comunidades menos 
favorecidas e não à serviço das demandas 
do mercado  e do fortalecimento dos 
indicadores econômicos (3). 

 

178- Destacamos a necessidade de que a 

formação de  trabalhadores seja pensada 

na perspectiva de  formação integral (3) 

 

180- Destacamos novamente a 

necessidade de incluir nas propostas 

aqueles que  estão acima dos 24 anos (4) 

É preciso deixar claro que, ao em pensar em educação e trabalho, o 

que se pretende é a integração da educação profissional com a 

educação básica. Basta de propostas aligeiradas que formam os 

trabalhadores apenas para executar tarefas. Defendemos propostas 

de formação integral que os considerem como sujeitos  pensantes, 

críticos e criativos. 

 

 

 

178- Compreendemos que os trabalhadores são sujeitos que  têm 

direito,  não só à apropriação da técnica, mas aos 

fundamentos científicos do trabalho, à cultura, à ciência e à 

tecnologia. O trabalho como princípio educativo e a pesquisa 

como princípio pedagógico derivam da compreensão de que 

os seres humanos são chamados à práxis, capazes de atuar 

sobre a realidade  em que vivem, de compreender criticamente 

e transformar a sua ação no mundo. 



Observação: as proposições do documento 
destacam mais a relação educação X 
sustentabilidade do que a problemática 
relação educação X trabalho. 

 
195. Reafirmamos a necessidade de 
valorização de espaços para formação do 
professor de EJA articulada com à 
concepção de educação ao longo da 
vida.(5) 
 
213. A proposta se refere ao fomento de 
“programas e ações de educação e de 
cultura para a população urbana e do 
campo, de jovens e adultos na faixa etária 
de 15 a 17 anos”. Como colocado 
anteriormente, destacamos  a importância 
de incluir a população para além dessa 
faixa etária (4). 
 
241, 243, 245 – Reafirmar  
 

 

 

EIXO IV – QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO: 

DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ACESSO, PERMANÊNCIA, 

AVALIAÇÃO, CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO E 

APRENDIZAGEM 

Páginas: 51 a 66. 

254, 282, 

306, 327, 

333, 338, 

339, 341, 

342, 344, 

346. 

Dentro da concepção da educação 
integral, da continuidade, observar 
esses parágrafos. 

 



EIXO V – GESTÃO 

DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPAÇÃO POPULAR E 

CONTROLE SOCIAL 

Páginas: 67 a 72. 

363 Dentro da concepção da educação 
integral, da continuidade, observar 
esses parágrafos. 

 

EIXO VI – VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO: 

FORMAÇÃO, 

REMUNERAÇÃO, CARREIRA 

E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Páginas: 73 a 82. 

414, 418, 

424, 440 

Dentro da concepção da educação 
integral, da continuidade, observar 
esses parágrafos. 

 

 

EIXO VII – FINANCIAMENTO 

DA EDUCAÇÃO, GESTÃO, 

TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLE SOCIAL DOS 

RECURSOS 

Páginas: 83 

449, 452, 

457, 458, 

462, 463, 

464, 468, 

480, 488 

449 e 452-  reafirmar  

457- incluir a EJA  

458- reafirmar  

462 e 463-  

466- referencia para 462 e 463 

468- reafirmar   

480-  reafirmar  - relação com  

488 – reafirmar principalmente item IV 

Incluir financiamento à educação 
profissional na EJA fundamental, pois o 

 



médio já está incluso no FUNDEB. 

 

 

 

Diálogo do FÓRUM PAULISTA DE EJA – Pontos apresentados por Adriana na plenária do Fórum Paulista de EJA em  20-04-2013. 

A EJA no Documento Base da Conae 

1. Eixo I: O plano Nacional de Educação e Organização e Regulação; 

_ O Conceito Geral: A articulação do Sistema Nacional de Educação entre os entes federativos e sociedade civil organizada 

_O diálogo com a EJA:  

Não traz inovação; 

Reafirma a responsabilidade de ação colaborativa e redistributiva; 

Política de formação, financiamento e valorização. 

Articulação com os fóruns de EJA. 

2. Eixo II: Educação Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos 

_Um eixo central da educação e objeto da política educacional; 

. Direito a diversidade e equidade; 

.Reafirma o regime de colaboração para essa temática; 



. Políticas de formação, produção de materiais e reafirmação do direito a educação com respeito a diversidade 

_ Diálogo com a EJA: 

. Reafirmação a diversidade, mas não de forma explicita; 

.Implantação de EJA com as pessoas privadas de liberdade com a Educação Profissional; 

. Não explicita a produção de materiais com a EJA. 

3. Eixo III_ Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, Ciência, Tecnologia, Saúde, Meio Ambiente: 

. Articular políticas de trabalho, educação e desenvolvimento sustentável 

.Discussão sobre a transformação econômica, inovações tecnológicas; 

Diálogo com a EJA: 

.Articulação Educação e Trabalho no principio educativo, porém com tensões com as perspectiva do Mercado de Trabalho; 

. Chamada Pública não aponta a EJA, se centra na perspectiva juvenil; 

. Produção de materiais, publicações com meio ambiente; 

.Compatibilização de jornada de trabalho e educação; 

. EJA nas prisões com a articulação com a Ed Prof 

4. Eixo IV: Qualidade da Educação: Democratização, Acesso, Permanência, Avaliação, Condições de Participação de Aprendizagem; 

. Definição do conceito de qualidade numa perspectiva emancipatória que articula relações sociais e a diversidade, com diálogo com as políticas 

econômicas e culturais; 



_ Diálogo com aEJA: 

.Erradicação do analfabetismo; Superação 

. 25% das matriculas de EJA com a Educação Profissional; 

. Elevação da escolaridade média de 12 anos , focando o público jovem.. 

. Gratuidade nas ofertas do sistema S 

. Produção de materiais; 

5. EIXO V: Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social. 

.Reafirma o sistema nacional de educação; 

. Controle Social; 

.Organização do diálogo 

_ Diálogo com EJA: 

. Articular políticas de acesso e permanência 

6. Eixo VI: Valorização dos Profissionais da Educação: Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho 

.Divida histórica nacional com os\as trabalhadores\as de educação; 

. Democratização da gestão, avaliação, financiamento e garantia de ingresso na carreira por concurso público; 

. Valorização por políticas formativas iniciais e continuadas; 

_ Diálogo com a EJA: 



. Não apresenta a especificidade no processo formativo na formação inicial; 

.Garantir a permanência do\a educador\a, assegurando condições de trabalho. 

7. Eixo IV: financiamento da Educação, Gestão, transparência e Controle Social dos recursos. 

. Articulação entre os entes e a responsabilidade de financiamento, definindo objetivo; 

.Gestão adequada dos recursos; 

.Gestão de recursos públicos ao atendimento público; 

. Ampliar o percentual do PIB; 

. Controle social; 

. Custo aluno qualidade. 

_ Diálogo com  a EJA:   

.Regulamentação do regime de colaboração, priorizando baixos índices de desenvolvimento e de fragilidades educacional, como oferta de EJA; 

.Garantia de fontes de financiamentos permanentes e sustentáveis; 

. Não evidencia o diálogo do CAQ, pensando na EJA, fato importante a pensar visto a diferença  que a EJA tem no próprio  FUNDEB, porém orienta 

reformulação no FUNDEB para isonomia da EJA frente ao fator de ponderação. 

. A especificidade do financiamento da educação profissional em todos os níveis está ausente. 

 


