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RESUMO 

 
 
Este trabalho tem por objeto a Educação de Jovens e Adultos (EJA) sob a perspectiva de 
um revisitar aos documentos das Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos 
(CONFINTEAs), em especial os da V CONFINTEA, e à legislação nacional e local. O 
estudo foi realizado com o objetivo geral de conhecer e compreender as acepções sobre a 
EJA que emanam dos documentos da V CONFINTEA, a fim de analisar em que medida as 
concepções de EJA resultantes das discussões e deliberações desta Conferência norteiam 
as políticas públicas da EJA e de Formação de seus professores. Para isso, temos como 
objetivos específicos: primeiramente, estabelecer um paralelo entre a concepção de EJA 
presente nos documentos das CONFINTEAs e a das políticas públicas nacionais dessa 
modalidade de ensino; depois, identificar nestes documentos e na legislação nacional 
vigente as acepções sobre a EJA, seus docentes e público-alvo, evidenciando os objetivos e 
as especificidades dessa modalidade de ensino, suas demandas sociais e de Formação de 
Professores para nela atuar. Finalmente, identificar e analisar dois projetos de EJA em 
nível local a fim de verificar sua articulação com as proposições da V Conferência e com a 
legislação vigente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, referenciada em Campos, Di 
Pierro, Freire, Fávero, Giovanetti, Ireland, Paiva, Soares, entre outros. E documental, 
representada pela análise das declarações das Confinteas e a legislação pertinente. Por 
meio das palavras-chave, buscamos, via online, diversas publicações em bibliotecas locais 
e nacionais e após uma seleção, os documentos foram analisados. Para tanto, utilizamos os 
procedimentos da análise de conteúdo, buscando identificar informações factuais e 
explícitas, numa tentativa de responder aos questionamentos desse trabalho. Constatamos 
que as políticas públicas direcionadas à EJA carecem de um efetivo financiamento e que a 
Formação de Professores que atendam as especificidades dos discentes é incipiente.  
Analisando os projetos locais, constatamos que um deles ainda se encontra engessado, 
assemelhando-se ao ensino regular, o que, muitas vezes, reproduz o cenário de exclusão e 
marginalidade no qual vive uma parcela significativa dos educandos da EJA. O outro, 
encontra-se implementado no regime semipresencial, com pressupostos de flexibilização 
que, a nosso ver, atende melhor às especificidades dos educandos, propiciando-lhes uma 
educação continuada de qualidade. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: CONFINTEAs e políticas educacionais. Educação de Jovens e 

Adultos. Formação Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This work focuses the Youth and Adults Education (EJA) from the perspective of a revisit 
to documents of the International Conferences on Adult Education (CONFINTEAs), in 
particular these of V CONFINTEA, and the legal rules about Youth and Adults Education. 
The study was conducted with the overall objective to know and understand the meanings 
of the EJA documents emanating from the CONFINTEA V in order to examine to what 
extent the concepts of adult education resulting from the discussions and deliberations of 
this Conference guide the public policies of Adult and Training of teachers. For this, we 
have as objectives: first, drawing a parallel between this conception of adult education in 
the CONFINTEA documents and national public policy of this type of education, then 
identify those documents and the applicable laws on the meanings of the EJA, their 
teachers and audience, highlighting the goals and characteristics of this type of education, 
social demands and Teacher Education for her work. Finally, identify and analyze two 
projects at the local adult education in order to verify its connection with the proposals of 
the Fifth Conference and with the legislation. This is a literature and documents, 
referenced in Campos, Di Pierro, Freire, Fávero, Giovanetti, Ireland, Paiva, Soares, among 
others. Through the keywords, we searched, online, several publications in local and 
national public libraries, and after the selection the documents were analyzed. We used the 
procedures of content analysis in order to identify factual and explicit information, in the 
attempt to respond to questions of this work. In closing remarks, we find out those policies 
over EJA lack of an effective finance and a Teacher’s formation in view the specific 
characteristics of your students. Analyzing the local projects, we find out that one of them 
is still in plaster, looks like the regular schooling, which often maintains the scenario of 
exclusion and marginalization in what lives a significant part of the pupils of the EJA. The 
other, is implemented in the semi-distance regime, with assumptions of flexibility which, 
in our view, best meets the specific needs of learners, giving them a qualified continued 
education. 
  
 
 
KEYWORDS: CONFINTEAs and educational policies. Youth and Adults. Teacher 
Education. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE QUADROS 

 
 
 
QUADRO 1 Visão de Educação Básica pelo BM e Conferência de Jomtien 46 
   
QUADRO 2 I AVALIAÇÃO PDME UBERABA/MG – Objetivos e Metas 

Prioritárias da EJA - 2006 
108/109 

   
QUADRO 3 I AVALIAÇÃO PDME UBERABA/MG – Objetivos e Metas da 

EJA em andamento e/ou não desencadeadas 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE TABELAS 

 
 
 
TABELA 1 Rede Municipal de Ensino – 2008 92 
   
TABELA 2 Rede Estadual de Ensino – 2008 93 
   
TABELA 3 Registros da EJA no Educacenso – INEP – 1999/2008 98 
   
TABELA 4 Registros da EJA semipresencial no Educacenso – INEP – 

2000/2009 
99 

   
TABELA 5 Panorama da EJA ofertada nas redes públicas estadual e municipal 

– 2008 
106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 
GRÁFICO 1 Instituições com EJA por região 82 
   
GRÁFICO 2 A EJA nos cursos de Pedagogia 82 
   
GRÁFICO 3 Matrículas do Ensino Fundamental Regular – 2008 94 
   
GRÁFICO 4 Matrículas dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular e do 

Ensino Médio Regular – 2008 
95 

   
GRÁFICO 5 Matrículas da EJA presencial nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio – 2008 
100 

   
GRÁFICO 6 Matrículas da EJA semipresencial nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio – 2008 
101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
SUMÁRIO 

 
 
 APRESENTAÇÃO 14 
   
 INTRODUÇÃO 17 
   
1 DE ELSINORE (1949) AO BRASIL (2007) – COMO, PARA QUÊ E 

PARA QUEM A EDUCAÇÃO DE ADULTOS É PENSADA 
27 

1.1 I CONFINTEA: Contribuições da Educação de Adultos para o 
entendimento entre os povos 

30 

1.2 II CONFINTEA: Educação de Adultos e tecnologia refletindo os valores 
da vida humana 

33 

1.2.1 Ditadura Militar – estrutura e organização da Educação de Adultos 37 
1.3 III CONFINTEA: desenvolvimento social e Educação de Adultos 

inseparáveis 
40 

1.4 IV CONFINTEA: unidade na diversidade de conceitos 44 
1.5 Jomtien 1990: contradições entre o discurso e a prática 46 
1.6 V CONFINTEA e o aprender por toda a vida: ainda um pressuposto?!  51 
1.7 Da teoria à prática 55 
1.7.1 Plano de Desenvolvimento da Educação 58 
   
2 A EJA E SEUS PROTAGONISTAS: ASPECTOS LEGAIS, TEÓRICOS E 

PRÁTICOS EM DISCUSSÃO 
62 

2.1 Lei Nº. 4024/61: 13 anos de tramitação resultando em uma “meia 
vitória” 

64 

2.2 Lei N°. 5692/71: garantia da escolarização regular “mediante repetida 
volta à escola” 

65 

2.3 Lei N°. 9394/96: Marco para a EJA? 69 
2.4 Discentes e docentes da EJA: protagonistas em um palco educativo 76 
2.4.1 Jovem e adulto da EJA: tentativas de caracterização 77 
2.4.2 Formação docente para a EJA: teoria e prática 81 
2.4.3 Formação docente na EJA 83 
   
3 UBERABA: UMA CIDADE DE EDUCAÇÃO PARA TODOS? 89 
3.1 Educação em Uberaba: dos primeiros tempos aos dias atuais 90 
3.2 A EJA em Uberaba: uma história não documentada 95 
3.3 Propostas e projetos de políticas públicas para a EJA em Uberaba 102 
3.3.1 A EJA no Plano Decenal Municipal de Educação – Uberaba 2006/2015 104 
3.3.1.1 Avaliação das ações de EJA no contexto do PDME: avanços ou retrocessos 107 
3.3.2 O projeto de EJA presencial implementado na Rede Municipal de Ensino 111 
3.3.3 O projeto de EJA semipresencial implementado no CESEC de Uberaba 115 
   
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 118 
   
 REFERÊNCIAS 123 

 
 APÊNDICE A – DOCUMENTOS PROTOCOLADOS JUNTO AOS         

                            ÓRGÃOS PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA  
128 

 



 

                            EDUCAÇÃO EM UBERABA-MG 
 ANEXO A – I CONFINTEA 132 
 ANEXO B – II CONFINTEA 136 
 ANEXO C – III CONFINTEA 141 
 ANEXO D – IV CONFINTEA 169 
 ANEXO E – INEP 1999-2009 203 
 ANEXO F – DOCUMENTOS DA REDE ESTADUAL 208 
 ANEXO G – DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL 213 
 ANEXO H – RELAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE UBERABA 

                      COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS 
219 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 
Seu moço eu venho de longe 
Não sei onde vou chegar 
Não tenho medo de seguir 
Mas tenho medo de voltar 
(Libório / João do Vale) 

 
Vivencio a cotidianidade da Educação desde 1983 quando iniciei minhas atividades 

docentes e atuei em diversos níveis de ensino, ora como monitora de educação infantil, ora 

ministrando disciplinas variadas – ensino religioso, artes, literatura e português – nas 

turmas de 5ª a 8ª séries que os profissionais mais antigos rejeitavam. Notava, já naquela 

época, uma prática pedagógica equivocada de segregação dos discentes. Estes que, na 

grande maioria, se encontravam em defasagem idade/série eram, por determinação da 

equipe pedagógica, agrupados em turmas de repetentes e estas ficavam a cargo de 

professores novatos como eu.  Muitas vezes, angustiada, pensava em questionar os 

dirigentes... Porém, a necessidade de trabalhar falava mais alto. Após vivenciar o 

desemprego pelo período de um ano, ingressei no magistério, utilizando um diploma de 

graduação que estava esquecido no fundo da gaveta. A graduação em Letras obtida em 

1979 não era opção inicial... sempre desejei cursar jornalismo, curso esse incompatível 

com meu horário de trabalho  Naquela época, o sentimento era de ser uma docente por 

circunstâncias. Sabia que precisava tomar atitudes, entretanto, além do sentimento de 

inoperância percebia que não tinha argumentos para sustentar um debate acerca das 

práticas pedagógicas adotadas. Pensava assim: as regras ditadas pelo sistema têm que ser 

cumpridas... se o sistema assim o determina é porque assim tem que ser feito... Sentia-me 

incompetente como profissional e chegava a culpar-me pela não aprendizagem dos 

discentes.  

As angústias, os sentimentos de inoperância e a insatisfação profissional foram 

minimizados, quando tive a oportunidade de substituir uma colega numa escola dedicada à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), na qual os docentes utilizavam a metodologia do 

ensino personalizado. Foi uma experiência ímpar... Vivenciei uma prática pedagógica 

diferente de tudo o que havia experimentado antes... Coloquei tudo numa balança e percebi 

o grande diferencial... Os discentes, jovens e adultos, precisavam e queriam vencer mais 

uma etapa em sua educação formal e por isso dedicavam-se. Nesse momento, comecei a 

vivenciar a docência por opção e, no sentido de Libório e João do Vale, na composição 

cantada por Zé Ramalho “Amar quem eu já amei”, eu tinha vindo de longe quando assumi 

a docência circunstancialmente; docente por opção, não sabia onde ia chegar, porém não 



 

tinha medo de seguir, mas tinha medo de voltar porque a paixão pelo trabalho como 

docente da EJA passou a ser uma coisa na qual eu acredito e pela qual luto. 

A partir de 1989 concentrei a maior parte da minha jornada de trabalho na EJA, 

mas convivi com os dois sistemas de ensino até o final de 1998 e nesse período tive várias 

e rápidas oportunidades de atuar em diversos segmentos da educação regular, inclusive em 

nível superior. Vinte anos de convivência com a EJA e com seus atores. Observação dos 

diversos regimes de oferta dessa modalidade de ensino. Leitura de autores como Campos, 

Di Pierro, Freire, Fávero, Giovanetti, Ireland, Paiva, Soares e outros. Tudo isso faz com 

que eu me posicione e defenda a EJA na qual os educandos, independente de frequência 

obrigatória, encontrem seu espaço e tempo de construção e sistematização do 

conhecimento. Observei a necessária mudança de postura no exercício da docência com os 

jovens e adultos; não é possível conciliar a prática educacional tradicionalista com o 

atendimento personalizado – o que será melhor explicitado no capítulo de análise dos 

projetos locais – exigido nessa modalidade de ensino. Esta pressupõe o acompanhamento 

do discente em seu ritmo individual. Os portões da escola são abertos e quem cumpre carga 

horária é o educador que se coloca à disposição do educando, indo ao encontro de suas 

necessidades. Este faz a sua hora, seu dia e seu tempo de acordo com sua prontidão e 

possibilidades pessoais de crescimento enquanto cidadão. Aquele transforma sua prática 

pedagógica em acompanhamento e orientação aos discentes e a ação diferenciada da 

equipe pedagógica transforma a unidade escolar dedicada à EJA em escola cidadã, o que 

seria desejável, num futuro muito próximo, para todas as escolas públicas. 

Nos últimos anos, ao deparar-me com a falta de formação específica que sustente as 

práticas pedagógicas diferenciadas necessárias a essa modalidade de ensino, e constatando 

a existência de situações-problema ocasionadas por atitudes equivocadas de alguns 

profissionais voltei a estudar. Intrigava-me, em especial, o papel do supervisor escolar que, 

muitas vezes, desconsiderava toda e qualquer proposta de adequação curricular, bem como 

a utilização de recursos diferenciados. Por meio da Educação à Distância, fiz pós-

graduação em supervisão escolar que concluí em 2007 com uma monografia intitulada 

“Construção do perfil do Supervisor Escolar na Educação de Jovens e Adultos – Um novo 

olhar”. Para esse trabalho, além da pesquisa bibliográfica, utilizei questionários 

distribuídos entre alunos, docentes e supervisores de duas escolas públicas que trabalham 

com a EJA em Uberaba-MG. A partir de análises das respostas dos questionários, foram 

identificados os perfis dos discentes, docentes e supervisores da EJA, bem como as 

expectativas desses atores que convivem construindo uma educação diferenciada.  



 

O término da especialização conduziu-me para um novo desafio... Decidi cursar o 

mestrado, embora estivesse afastada da docência e liberada para o exercício de mandato 

sindical. Os estudos e debates realizados durante o mestrado conduziram-me ao presente 

trabalho, que representa uma continuidade das análises feitas em 2007. Como mestranda e 

no exercício da presidência do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba 

continuei defendendo a EJA em todas as suas dimensões. Pressuponho que concluir o 

mestrado e reassumir a docência não significa o fim de um caminho de debates, estudos e 

buscas pela implementação de melhores e mais adequadas políticas direcionadas à EJA. 

Para mim, o tempo de reencontro com espaços e atores da EJA, assume o significado de 

pausa necessária à confrontação entre os pressupostos teóricos e a prática pedagógica nessa 

modalidade de ensino. Nesse momento, uma certeza se faz presente: a EJA e seus atores 

continuam contando com o estabelecimento e a implementação real e efetiva de novas 

políticas públicas. Estas, se coerentes com a complexa realidade da EJA, poderão ser 

norteadoras das transformações há muito esperadas por jovens e adultos que, um dia, 

ficaram à margem da Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

[...] cada oportunidade é uma fração de tempo que muito 
tem a ver com nossa vida. Prepare-se para aproveitá-las, 
porque, se não o fizer, elas passarão junto a você em 
silêncio, como uma sombra, e você as perderá 
irremediavelmente. (González Pecotche)1 

 

No cotidiano da educação e convivendo com o sistema público de ensino há alguns 

anos, observamos que, apesar do analfabetismo, da Educação de Adultos, e, mais 

recentemente, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil constituírem temas de 

amplos estudos por diversos autores, algumas constatações tornam-se evidentes: tais 

questões e seu público alvo não têm sido, de fato, considerados prioridade nas políticas 

sociais e educacionais do nosso país. Muitos estudos, sob diferentes enfoques, têm sido 

realizados, cada qual trazendo contribuições relevantes para a compreensão desta 

problemática. 

O presente trabalho tem por objeto a Educação de Jovens e Adultos sob a 

perspectiva de um revisitar os documentos das Conferências Internacionais sobre Educação 

de Adultos (CONFINTEAs), em especial os da V CONFINTEA e a legislação nacional. 

Pretendemos, por meio do estudo e do estabelecimento de um paralelo entre as concepções 

de EJA resultantes das discussões e deliberações dessa Conferência e as políticas públicas 

nacionais e locais, identificar as acepções sobre EJA, seus docentes e seu público-alvo, 

evidenciando os objetivos e as especificidades dessa modalidade de ensino, suas demandas 

sociais e de Formação de Professores para nela atuar.  

Propusemo-nos a realizar esse trabalho porque observamos que a ação dos sujeitos 

docentes e discentes envolvidos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode favorecer a 

inclusão social destes, seja no espaço escolar e seus entornos, ou na sociedade de uma 

forma mais ampla. Ao revisitar a V CONFINTEA procuramos conhecer e compreender 

quais as acepções sobre a EJA e sobre a Formação de Professores para esta modalidade de 

ensino que emanam dos documentos dela resultantes, analisando sincronicamente algumas 

políticas públicas implementadas no Brasil que, pressupomos, refletem as deliberações das 

CONFINTEAs.  

Segundo Torres (2006, p.29) as Conferências são convocadas “por conta da 

vocação da UNESCO [...]”; elas são realizadas em intervalos de 12 anos, 

                                                 
1 Carlos Bernardo González Pecotche (11/08/1901-04/04/1963). Pensador e humanista argentino, fundador 
da Logosofia. 
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aproximadamente. A primeira aconteceu em Elsinore, Dinamarca, em 1949; a segunda, em 

Montreal, Canadá, em 1960; a terceira, em Tóquio, Japão, em 1972; a quarta em Paris, 

França, em 1985; e, a quinta, em Hamburgo, na Alemanha, em 1997. A última ocorreu em 

dezembro de 2009 e, pela primeira vez, aconteceu no hemisfério sul, na América Latina e 

no Brasil, constituindo-se num desafio à construção coletiva brasileira, latino-americana e 

mundial em prol da Educação de Jovens e Adultos. A temática central da VI CONFINTEA 

é “Vivendo e aprendendo para um futuro viável: o poder da aprendizagem e da educação 

de adultos”. 

Apesar de as CONFINTEAs abordarem de modo mais enfático a educação de 

adultos, consideramos fundamental o conhecimento e a compreensão das acepções de EJA 

e da formação de seus professores, uma vez que nos últimos anos observa-se um processo 

crescente de juvenilização dos freqüentadores dessa modalidade de ensino. Daí advém o 

pressuposto de a EJA ser diversificada e contar com profissionais qualificados para 

trabalhar suas especificidades. Para além de um simples processo de alfabetização, 

necessário se faz oportunizar a permanência dos alunos no ambiente educativo, 

conscientizando-os de que a construção do conhecimento é um processo dinâmico e que 

ocorre ao longo da vida.  

Na realidade educacional do Brasil não há como deixar de pensar no jovem expulso 

que foi do sistema regular de ensino e que depende da EJA para inserir-se e continuar a 

aquisição sistematizada de conhecimentos. Consideramos igualmente de fundamental 

importância os processos formativos de docentes de forma que a docência se torne mais 

coerente com as especificidades desta modalidade de ensino. Assim sendo, lançamo-nos 

nesta pesquisa para a qual selecionamos alguns autores como referencial teórico, seja 

aqueles que trabalharam diretamente com a EJA ou outros que, sobre ela depositaram seu 

olhar de educador e pesquisador, apesar de, nela, não atuarem. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) estabelece 

em seu art. 37 que a EJA “[...] será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” e preconiza a 

necessidade de os sistemas de ensino assegurarem, gratuitamente, a todos os jovens e 

adultos “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho [...]”. Na seqüência, é colocado 

que ao Poder Público cabe viabilizar e estimular “[...] o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si”. O art. 38 

estabelece a obrigatoriedade de os sistemas de ensino manterem cursos e exames 
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supletivos no sentido de aferir e reconhecer as habilidades e conhecimentos adquiridos 

pelos educandos por meios informais, habilitando-os ao prosseguimento de estudos em 

caráter regular.  

Embora a LDBEN não vincule o analfabetismo à EJA, alguns autores como Ireland 

(2003, p. 4) afirmam que há forte ligação entre desigualdade social, os desafios do 

analfabetismo e dos baixos níveis de escolarização com a Educação de Jovens e Adultos. 

Concordamos com o autor e vemos que no Brasil, um país ainda em desenvolvimento, 

essas questões estão intrinsecamente ligadas e têm fortes desdobramentos na vida sócio-

econômica e cultural das pessoas jovens e adultas. 

Assim sendo, analisamos a importância de se vincular os projetos e campanhas que 

objetivam a alfabetização com a EJA; segundo Fávero (2004, p. 14-17), “[...] o 

analfabetismo no Brasil é tema de discussão desde a Colônia e o Império”. Porém, os 

primeiros projetos de alfabetização da população marginalizada ocorrem somente a partir 

dos anos 40 do século XX quando a dimensão do problema torna-se nacional. O mesmo 

autor afirma que as primeiras campanhas partiam de “[...] um conceito extremamente 

limitado de analfabeto [...]” e por isso trabalhavam o restrito conceito de 

analfabetismo/alfabetização. Isto posto, percebemos que dificilmente os discentes iriam 

além dos limites da alfabetização2, enquanto capacidade de, no sentido de Magda Becker 

Soares (1998), apropriar-se da leitura e da escrita, saber fazer uso do ler e do escrever e, 

principalmente saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz 

continuamente aos que desejam viver no mundo letrado. 

Fávero (2004) continua sua análise histórica e apresenta a entrada em cena, já na 

década de 50, de Paulo Freire; antecedido por vários seminários regionais preparatórios, 

acontece o II Congresso Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958). No seminário 

de Pernambuco, Estado de Freire, ele alerta os participantes para as causas sociais do 

analfabetismo. Ele é um dos relatores do seu estado no Congresso e defende a 

transformação da imagem do adulto analfabeto, como inculto e portador de uma cultura 

deficiente. Segundo Fávero, (2004, p. 20) é neste momento que, refletindo sobre a 

educação  de adultos e  as populações   marginais, Freire insere  as causas do analfabetismo 

                                                 
2 Di Pierro e Graciano (2003, p. 7) apontam ser “o analfabetismo um bom indicador dos desafios pendentes 
no campo educacional” do Brasil. Seguindo recomendação da UNESCO, a partir da década de 90 o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística passou a divulgar também os índices de analfabetismo funcional. 
Considera-se a pessoa que “não sabe ler e escrever um bilhete simples” como analfabeto absoluto. A pessoa 
“com menos de quatro anos de estudo” é considerada analfabeto funcional. Consideramos que ir além dos 
limites da alfabetização é superar os diversos níveis de analfabetismo funcional.  
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nos problemas sócioeconômicos. Di Pierro, Jóia e Ribeiro (2001, p. 2) afirmam que a partir 

dos anos 40 houve, no Brasil, a instauração “[...] de um campo de reflexão pedagógica em 

torno do analfabetismo e suas consequências psicossociais”; porém isso não resultou, 

naquele momento, em um paradigma pedagógico próprio para essa modalidade de ensino. 

Apoiamo-nos nesses autores para afirmar que, com Freire, há a proposta de um novo 

paradigma educacional, ou seja, o da conscientização e valorização da pessoa humana a 

partir de sua realidade.  

Este tema perpassa os escritos e pronunciamentos do autor nas décadas seguintes. 

Em um ensaio de 1992, ele defende a transformação do conceito de Educação de Adultos, 

situando-a no âmbito da Educação Popular, ou seja, uma educação que parte da 

cotidianidade dos grupos nos quais ocorre a prática educativa. Freire (2005, p. 17) afirma 

que a Educação Popular tem uma dimensão global que contribui para que a compreensão 

geral do ser humano em torno de si, como ser social, seja mais pluralista. Isto conduz as 

preocupações do autor com uma prática educativa e uma reflexão pedagógica fundadas no 

sonho de construção da existência humana e histórica num mundo mais democrático. 

A preocupação de Freire é também nossa, uma vez que diversas pesquisas, bem 

como os documentos norteadores da EJA, demonstram a necessidade de uma prática 

pedagógica centrada no respeito ao indivíduo e aos saberes que a cotidianidade lhe 

proporciona. Os docentes da EJA que assim atuam – valorizando a trajetória sócio-

histórica e cultural de cada um – contribuem para que os jovens e adultos não desanimem, 

por maiores que sejam os obstáculos encontrados no retorno ao ambiente educativo. Nesse 

ambiente surge, também, a figura do discente pesquisador que, para além da apropriação 

de conhecimentos universalmente sistematizados, no sentido de Alvarado Prada (1997), é 

responsável e coautor de sua própria aprendizagem. Apoiamo-nos em Di Pierro, Jóia e 

Ribeiro (2001, p. 3) para defender que o paradigma pedagógico da EJA seja centrado no 

diálogo como princípio educativo e que permita “[...] a assunção, por parte dos educandos 

adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção de cultura e de 

transformação do mundo”.  

Dentre outros autores, Campos (1998, p. 9) debruçou seu olhar de pesquisadora 

sobre as discussões e debates em torno da formação de educadores para trabalhar na EJA. 

Ela restringe sua análise ao período de 1989/1992, quando da gestão Erundina/Paulo Freire 

no município de São Paulo. A autora demonstra que havia vontade política e preocupação 

dos governantes em subsidiar políticas públicas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da EJA e, para tanto, desencadeou-se um processo analítico que “[...] 
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procurou compreender a peculiaridade do trabalho docente realizado por professoras/es e 

monitoras/es com Jovens e Adultos Trabalhadores [...]”.  

Desde a V CONFINTEA tornou-se público e notório a necessária diversificação da 

Educação de Jovens e Adultos; o conceito vigente a partir de então é o da educação como 

processo dinâmico de construção do conhecimento ao longo da vida e, para isso, além de 

alfabetizar, é preciso oportunizar a permanência dos alunos no ambiente educativo. Em 

2007, o governo lança o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)3 e contrapondo-se 

aos planos anteriores, em especial, ao Plano Nacional da Educação, propõe neste momento 

que as ações de alfabetização de jovens e adultos não sejam campanhas pontuais e 

desvinculadas de continuidade; a proposta é que haja programas estruturados de educação 

continuada em colaboração com os sistemas educacionais. Para isso está em curso a 

proposta de reestruturar o Programa Brasil Alfabetizado integrando-o à EJA das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Esta reestruturação envolve o trabalho na EJA de 

professores das redes públicas, no contraturno de suas atividades docentes, recebendo pelo 

trabalho bolsas do MEC, no valor – em 2009 – de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)4. 

O valor estipulado para a bolsa é um tanto quanto baixo sendo pouco provável que 

profissionais docentes assumam as classes de alfabetização nas condições propostas.  

A integração da alfabetização com a EJA, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, deve continuar em outras etapas. Para isso, além da reestruturação do 

FUNDEF que foi transformado em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e inclui a EJA na 

distribuição de recursos, propõe-se que a Educação de Jovens e Adultos seja integrada à 

educação profissional.  O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM) orienta os sistemas municipais de ensino 

a oferecer educação profissional integrada à EJA nas séries finais do ensino fundamental. 

A mesma orientação é dada aos sistemas estaduais e ao sistema federal de ensino com 

relação ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. É criado o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Por meio do Projeto de Lei nº. 

                                                 
3 O Plano de Desenvolvimento da Educação lançado em 2007 propôs algumas alterações na política 
educacional de todos os níveis e modalidades. Para a EJA, entre outras propostas, o PDE prevê a integração 
entre os diversos níveis de educação, o que é condizente com a educação por toda a vida. 
4 O MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, coordena o 
Programa Brasil Alfabetizado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é responsável pela 
transferência de recursos para o Programa. O valor da bolsa destinada aos professores alfabetizadores é 
estabelecido por meio de Resolução publicada anualmente no Diário Oficial da União.  
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919 de 2007 é proposta a incorporação da educação profissionalizante de jovens e adultos 

ao texto da LDBEN, nos seguintes termos: “A educação de jovens e adultos deverá 

articular-se, preferencialmente, com a educação profissional”. (BRASIL, 2007, p.35). 

Para isso, necessário se faz desenvolver um processo de ensino e aprendizagem 

vinculado à vida dos alunos, aproveitar as experiências da turma como base das aulas, 

ampliar os horizontes culturais dos educandos e principalmente integrar os jovens e adultos 

aos demais alunos da comunidade, contribuindo, assim, para a sua inclusão social. No 

entanto, até que ponto o viés profissionalizante da EJA vai ao encontro das perspectivas da 

educação por toda a vida? 

Inquietações profissionais e algumas constatações sobre o panorama da EJA no 

Brasil são eixos norteadores do nosso trabalho. Constatamos que apesar do analfabetismo, 

bem como a EJA, serem temas recorrentes em amplas discussões, envolvendo 

representantes da sociedade em geral, as ações educativas estão longe de “combater” o 

analfabetismo e implementar a cidadania e a equidade social, pressupostos da educação ao 

longo da vida, seja por direito do cidadão ou dever do Estado. As políticas públicas, 

quando implementadas, às vezes utilizam mão de obra voluntária ou com formação 

precária, não adequada ao atendimento das especificidades dos discentes que continuam 

com seu direito negado ou mal garantido.  

Neste contexto, perguntamo-nos em que medida as concepções de EJA resultantes 

das discussões e deliberações da V CONFINTEA são incorporadas pelas políticas públicas 

da EJA e de Formação de Professores desta modalidade de ensino? Como a Formação de 

Professores é abordada nas discussões das Conferências, nas políticas públicas e em 

projetos da EJA implementados em nível local? Há integração entre todos os níveis e há 

Formação de Professores compatível com o atendimento das funções da EJA propostas nos 

documentos afins? 

Em uma tentativa de responder aos questionamentos feitos, esta pesquisa tem por 

objetivo geral conhecer e compreender as acepções sobre a EJA que emanam dos 

documentos resultantes da V Conferência Internacional sobre Educação de Jovens e 

Adultos; e analisar em que medida as concepções de EJA resultantes das discussões e 

deliberações desta Conferência influenciam as políticas públicas da EJA e de Formação de 

Professores desta modalidade de ensino. Para atingir tal objetivo, percorremos um caminho 

com foco em objetivos específicos, quais sejam: estabelecer um paralelo entre a concepção 

de EJA presente nos documentos das CONFINTEAs e a das políticas públicas nacionais 

dessa modalidade de ensino; identificar nos documentos resultantes da V CONFINTEA 
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(1997) e na legislação nacional vigente as acepções sobre a EJA, seus docentes e público-

alvo; traçar o perfil dos docentes para atuar na EJA, segundo os documentos da V 

CONFINTEA e a legislação nacional vigente. Este está direta e intrinsecamente ligado à 

necessidade de se identificar e analisar dois projetos de EJA em nível local a fim de 

verificar sua articulação com as proposições da V Conferência e com a legislação vigente.  

Percorrer a trajetória desta pesquisa pode nos propiciar meios de contribuir com 

alguns conhecimentos que favoreçam o estabelecimento de políticas públicas em prol da 

EJA e da Formação de seus Professores para que atuem de modo coerente com as 

especificidades dos discentes. Esta atuação pode propiciar aos educandos uma educação 

continuada de qualidade, contribuindo assim com a redução das desigualdades sócio-

educacionais e a construção da cidadania crítica e participativa. 

Conduzimos o trabalho utilizando a pesquisa Bibliográfica e Documental, com 

análise de conteúdo. Segundo Gil (1996, p. 50) “a principal vantagem da pesquisa 

Bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. No primeiro 

momento, procedemos a uma busca de documentos, por meio da utilização de palavras-

chave em sites de pesquisa – Google, Domínio Público, SCIELO, entre outros. A seguir 

buscamos a bibliografia de autores conhecidos, bem como as referências por eles citadas. 

A seleção para posterior leitura teve como foco principal a observância das acepções da 

EJA, de seus docentes, do público-alvo. Tudo isso correlacionado com as demandas sociais 

que envolvem o contexto educacional e que não podem, em momento algum, serem 

desconsideradas. Concentramos a pesquisa numa leitura criteriosa de documentos – que 

subsistem ao longo do tempo, tornando-se a mais importante fonte de dados em qualquer 

pesquisa de natureza histórica (GIL, 1996, p.52) – como também de periódicos, 

dissertações e teses. Utilizamos as bibliografias disponíveis nas bibliotecas de Uberaba e 

região, ampliando, posteriormente, o campo de pesquisa por meio da utilização das 

bibliotecas on line de diversas universidades do País. Menga Lüdke e Marli André (1986, 

p. 38) apóiam-se em Caulley (1981) para afirmar que a análise documental busca 

identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse do pesquisador. 

Ressaltamos que, par e passo à facilidade de se acessar e consultar teses, 

dissertações e artigos acadêmicos de interesse à nossa temática, tivemos alguns percalços 

para obter documentos que subsidiassem as análises da EJA em nível local. Solicitações 

(APÊNDICE A) foram protocoladas junto aos órgãos públicos responsáveis pela Educação 
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nas redes municipal e estadual de ensino. Depois de idas e vindas, disponibilizaram-nos 

leis, portarias, decretos, instruções normativas e alguns dados estatísticos que, nem sempre 

foram suficientes para a condução da nossa pesquisa. A Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, por meio do seu Departamento Pedagógico – Seção de Educação de Jovens e 

Adultos, enviou-nos ofícios e e-mails com o número de matrículas, turmas, escolas rurais e 

urbanas e até sobre o funcionamento do Brasil Alfabetizado (ANEXO G). Da 25ª 

Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, órgão vinculado à Secretaria de Estado 

de Educação de Minas Gerais, só obtivemos algumas informações orais, fornecidas por 

funcionários da Seção de Recursos Humanos. Além dessas informações, obtivemos cópias 

extra-oficiais com relação de escolas e turmas que oferecem a EJA na rede estadual de 

Uberaba (ANEXO F). 

Para análise dos documentos, utilizamos como procedimento metodológico, a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977, p.31); segundo ela, “a análise de conteúdo 

é um conjunto de técnicas de análise de comunicações [...]; não se trata de um instrumento, 

mas de um leque de apetrechos [...]”. Ela propõe que, por meio da sutileza dos métodos da 

análise de conteúdo, sejam atingidos os objetivos da “ultrapassagem da incerteza”, bem 

como o de “enriquecimento da leitura”. Entendemos que é necessário partir do que está 

explícito nos documentos para que, por meio do levantamento e análise das categorias 

temáticas ali presentes, possamos inferir o que está nas entrelinhas. Para tanto, além da 

leitura e da releitura criteriosa de documentos, ao leitor e pesquisador cabe conhecer o 

contexto da produção dos mesmos.  Franco (2007, p.28), que se baseia em Bardin, afirma: 

[...] é com base no conteúdo manifesto e explícito, que se inicia o 
processo de análise. Isso não significa, porém, descartar a possibilidade 
de se realizar uma sólida análise acerca do conteúdo ‘oculto’ das 
mensagens e de suas entrelinhas, o que nos encaminha para além do que 
pode ser identificado, quantificado e classificado para o que pode ser 
decifrado mediante códigos especiais e simbólicos. Aliás, esse 
procedimento tende a valorizar o material a ser analisado, especialmente 
se a interpretação do conteúdo ‘latente’ estipular, como parâmetros, os 
contextos sociais e históricos nos quais foram produzidos. Resumindo: o 
que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado, e/ou 
simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a 
identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). A 
análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na 
condição dos passos (ou processos) a serem seguidos. Reiterando, 
diríamos que para o efetivo ‘caminhar neste processo’, a contextualização 
deve ser considerada como um dos principais requisitos, e mesmo ‘o 
pano de fundo’, no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem 
divulgados e, de preferência, socializados. 
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Partindo das questões de investigação selecionamos e centralizamos a análise nos 

documentos da V CONFINTEA (1997), da LDBEN (1996), do parecer CEB/CNE (2000) e 

nos documentos de apresentação de dois projetos de EJA implementados em Uberaba-MG. 

Da rede estadual de ensino, analisamos a EJA praticada no Centro Estadual de Educação 

Continuada, onde os docentes atuam utilizando a metodologia do ensino personalizado. Já 

na rede municipal de ensino, analisamos a EJA regular, estruturada em turmas e com 

frequência obrigatória. O conjunto de técnicas proposto por Bardin (1977) na análise de 

conteúdos nos possibilita partir do que está explícito nos documentos, inferir o que está nas 

entrelinhas e chegar ao levantamento e análise das categorias temáticas ali presentes a fim 

de responder às questões propostas na problematização do trabalho ora iniciado. 

Procurando seguir o procedimento proposto por Bardin no final dos anos 70 e 

reiterado por Franco em 2007, fizemos o estudo e o estabelecimento de um paralelo entre 

as concepções de EJA resultantes das discussões e deliberações das CONFINTEAs e as 

políticas públicas nacionais e locais. Identificamos concepções e sentidos da Educação de 

Adultos que se traduzem nas imbricadas relações tecidas entre o ser humano, o mundo em 

que ele vive e o mundo da Educação. Assim é que a partir da I CONFINTEA a Educação 

de Adultos foi apresentada como direito e tinha a finalidade de promover a paz em um 

mundo destruído pela guerra. Ao longo das décadas seguintes a Educação foi associada ao 

desenvolvimento econômico e à formação do capital humano. Em Hamburgo surge a 

temática da Educação ao longo da vida, sem jamais perder de vista o entrelaçar da 

Educação como motor do desenvolvimento pessoal e coletivo. Ressaltam-se, nos diversos 

documentos analisados, as acepções da EJA, de seus docentes e de seu público-alvo que 

evidenciam os objetivos e as especificidades desta modalidade de ensino, suas demandas 

sociais e de Formação de Professores. Procuramos descobrir, se necessário nas entrelinhas, 

a delimitação do papel do Estado e da sociedade civil neste processo para que o discurso de 

valorização da EJA ultrapasse a dimensão do meio discursivo. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos. No primeiro, que tem por título 

Elsinore (1949) / Brasil (2007) – Como, para quê e para quem a Educação de Adultos é 

pensada, há uma abordagem histórica das CONFINTEAs, bem como da UNESCO, órgão 

responsável pela convocação das Conferências e análise paralela dos projetos 

implementados no Brasil enfocando as acepções sobre a EJA, seus docentes e público-

alvo. É feita a contextualização do Ano Internacional de Alfabetização e da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, demonstrando o cenário de aprovação da LDBEN, 

abordando-se, também, os Planos de desenvolvimento da Educação Nacional. O segundo 
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capítulo, intitulado A EJA e seus protagonistas: aspectos legais, teóricos e práticos em 

discussão inicia-se com a apresentação da EJA e de seus atores, segundo as Leis da 

Educação Nacional.  Depois, a partir da literatura acadêmica pertinente, expõe e analisa a 

formação docente para e na EJA em sua relação com o que está proposto pela UNESCO. 

No capítulo três que tem por título Uberaba: uma cidade de educação para todos? fazemos 

uma abordagem de dois projetos locais da EJA, um da rede estadual e outro da rede 

municipal de ensino, considerando sempre sua articulação com a V CONFINTEA e com a 

legislação pertinente.  
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1 DE ELSINORE (1949) AO BRASIL (2007) – COMO, PARA QUÊ E PARA QUEM 

A EDUCAÇÃO DE ADULTOS É PENSADA 

 

A sociedade é composta por duas grandes classes: 
aqueles que têm mais jantares que apetite e os que têm 
mais apetite que jantares. (Nicolas Chamfort)5 

 

Nesse capítulo temos por objetivo abordar em uma perspectiva histórica e social as 

Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos, o papel da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Banco Mundial. 

Paralelamente vamos analisar alguns projetos de Educação de Adultos e, posteriormente de 

EJA, implementados no Brasil enfocando suas acepções, seus docentes e público-alvo. 

Assim considerando, valemo-nos da célebre definição de sociedade feita por Chamfort no 

século XVIII e citada por Machado de Assis em uma crônica publicada em 18956 para 

situar o cenário dos anos 40 no qual surgem o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e a UNESCO.  

A sociedade francesa da segunda metade do século XVIII presenciava a 

desigualdade social, cenário em que a classe dos menos favorecidos sustentava com o 

trabalho e pagamento de pesados impostos a nobreza; no Brasil, final do século XIX, 

Machado de Assis saúda o novo ano que se inicia dizendo que: 

[...] aí chegou um ano, que veio render o outro, montando guarda às 
nossas esperanças, à espera que venha rendê-lo outro ano, o de 1896, 
depois o de 1897, em seguida o de 1898, logo o de 1899, enfim o de 
1900... Que inveja que tenho ao cronista que houver de saudar desta 
mesma coluna o sol do século XX! Que belas coisas que ele há de dizer, 
erguendo-se na ponta dos pés, para crescer com o assunto, todo auroras e 
folhas verdes! Naturalmente maldirá o século XIX, com suas guerras e 
rebeliões, pampeiros e terremotos, anarquia e despotismo, coisas que não 
trará consigo o século XX, um século que respeitará, que amará os 
homens, dando-lhes a paz, antes de tudo, e a ciência, que é ofício de 
pacíficos”. (MACHADO DE ASSIS, p. 265-266).  

Entretanto, irônica e contraditoriamente, é em um mundo devastado pelas grandes 

guerras, com graves crises internacionais e, no sentido de Soares (1996, p. 16), sob forte 

hegemonia norte-americana, que sociedades com jantares fartos e, aparentemente, pouco 

apetite, reúnem-se em Bretton Woods (EUA) com o objetivo de, segundo eles, discutir os 

rumos do pós-guerra propondo a criação de “[...] instituições capazes de conferir maior 

                                                 
5 Nicolas Chamfort, pseudônimo de Sébastien Roch Nicolas (1741-1794), escritor e humorista francês. 
6 Machado de Assis (1839-1908) criou uma obra equilibrada que inclui romances, contos, ensaios, poesia, 
teatro e diversas crônicas. As publicadas na imprensa fluminense entre 1892 e 1897, na coluna “A Semana”, 
constituem três volumes de suas obras completas.  
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estabilidade à economia mundial de forma a impulsionar o crescimento e evitar a 

emergência de novas crises internacionais”. Em 1944, foi criado o BM, uma organização 

que, segundo Soares, “[...] teve sua fundação vinculada à do FMI, sendo ambas as 

instituições resultado da preocupação dos países centrais com o estabelecimento de uma 

nova ordem internacional no pós-guerra” (1996, p. 17-18). A mesma autora afirma que o 

FMI era alvo dos interesses das nações líderes e que ao BM cabia “um papel secundário”, 

qual seja o de socorrer as sociedades cujas economias estavam destruídas pela guerra. 

Nesse contexto, em 1945, surge a UNESCO, agência especializada da Organização 

das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo maior é propiciar a paz entre os homens; no 

preâmbulo do Ato Constitutivo7 de sua criação encontramos a declaração: “[...] se as 

guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidas as 

defesas da paz”. Para atingir seu objetivo mais ambicioso, qual seja o de construir a paz 

nas mentes humanas, a UNESCO parece funcionar como um ‘laboratório de idéias’ e serve 

como uma ‘agência de conhecimento’, disseminando e compartilhando informação e 

conhecimento; dessa forma ela colabora com os Estados Membros que aderem aos 

princípios constitutivos da ONU na construção de suas capacidades humanas e 

institucionais em diversos campos, principalmente nas áreas da Educação, das Ciências 

Sociais e Naturais, da Cultura e da Comunicação. Desde então essa agência procura 

organizar conferências e encontros em nível internacional, visando estimular o debate, o 

diálogo e orientar seus Estados Membros na busca de soluções pacíficas para o 

desenvolvimento dos países por meio da educação, da ciência e da cultura. Ponderamos 

que a oportunidade e a igualdade de acesso à educação para todos estão, direta e 

intrinsecamente, ligadas à existência de recursos financeiros e ao estabelecimento e à 

implementação de políticas de Estado voltadas para as necessidades das sociedades.  

Segundo Fávero (2004, p. 14-18), o governo brasileiro, aliado às iniciativas 

mundiais da recém-criada UNESCO, inicia, por essa época, ações educacionais voltadas 

para os adultos; embora houvesse a proposta de uma ação educativa ampla, sua 

implementação restringiu-se à alfabetização, não se tratando em reconhecimento do direito 

à educação; segundo o autor, nos anos 40 já se afirmava que “[...] era a inexistência de 

                                                 
7 A UNESCO resulta das discussões ocorridas entre 1942 e 1945, em Londres, “quando são aprovadas a Ata 
final da Conferência e a Convenção ou Ato Constitutivo, pelos quais a UNESCO é instituída.” 
(GUIMARÃES, 2001, p. 13). O Ato Constitutivo define o papel, os objetivos e as atribuições da UNESCO. 
O primeiro programa de ação foi discutido em Paris em novembro de 1946. 
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escolas primárias para as crianças que gerava o analfabetismo [...]” o que resultava no 

aumento do problema da educação brasileira. 

Em nível mundial, no manifesto cenário de caos e aparente união, o BM dá início a 

um processo de transferência de capital que, primeiro, destina-se em grande parte aos 

países europeus e só depois de uma década é que uma parcela mais significativa é aplicada 

nos países em desenvolvimento, visando, segundo Soares (1996, p. 18), ao “financiamento 

da infraestrutura necessária para alavancar o processo de industrialização”. Setores como 

os de energia, das telecomunicações e dos transportes recebem a maior parte dos 

empréstimos realizados pelo BM. A infraestrutura é privilegiada em detrimento do ser 

humano que trabalha, sustenta as classes mais favorecidas, bem como suporta governos 

que nem sempre reconhecem os direitos básicos, tais como saúde e educação, daqueles que 

estão na periferia social. Historicamente, os discursos e práticas governamentais partem da 

lógica contrária ao bom senso, uma vez que sem financiamento torna-se difícil para os 

países investirem na área social, proporcionando à população boas condições de habitação, 

saúde e educação. Quando, para o indivíduo, trabalhar para sustentar a si e aos seus coloca-

se como necessidade premente, a educação fica em segundo plano. E isso é fato concreto  

para uma parte significativa da população de países que não ocupam posição central no 

cenário econômico mundial, o que resulta numa massa de analfabetos.  

Ressaltamos as contraditoriedades existentes entre o papel desempenhado pela 

UNESCO e pelo BM e as necessidades da população dos países em desenvolvimento. É 

público que os técnicos e teóricos a serviço da UNESCO são originários dos países ricos e 

apostam na questão desenvolvimentista orientando as políticas do BM. Porém, entendemos 

que apenas o desenvolvimento, identificado como mero crescimento econômico, é 

insuficiente para garantir qualidade no nível de vida para a população que o sustenta, com 

seu trabalho. Se por um lado a UNESCO sugere uma política educacional de caráter mais 

humanista, embora com viés individualista, próprio da lógica liberal vigente, o BM 

apropria-se das sugestões feitas e faz com que os países dependentes do financiamento 

implementem, na prática, medidas subordinadas à lógica econômica em todas as áreas, 

inclusive na social. Torres (1996, p. 138) afirma que, no campo da educação, as propostas 

do BM são elaboradas “[...] basicamente por economistas dentro da lógica e da análise 

econômica.” As figuras centrais do processo educativo, quais sejam os professores e 

pedagogos que, pressupostamente, dominam os aspectos curriculares e as questões 

relativas ao processos de ensino e aprendizagem, tornam-se meros executores de um 

projeto desenvolvido por quem jamais esteve a frente de uma sala de aula e muito menos 
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mantém seus filhos no sistema público de ensino. Na análise da educação, utilizam-se 

critérios próprios do mercado e as escolas passam a ser consideradas dentro da lógica das 

empresas; há uma busca incessante por resultados quantitativos e, no conjunto de 

‘insumos’ do ensino, o professor é apenas mais um, do qual se espera a intervenção na sala 

de aula para garantir a aprendizagem.  

Soares (1996, p. 29-30) comenta a política do BM para a América Latina a partir de 

1994 e procura demonstrar que todas as ‘reformas de segunda geração’ – assim chamadas 

pelo próprio BM – são “[...] calcadas no aprofundamento do processo de 

desregulamentação e abertura econômica iniciadas nos anos 80, aliadas à execução de 

programas sociais focalizados na população mais pobre”. Conforme Soares, apesar da nova 

retórica, todas as medidas do BM continuam “[...] tendo como principal objetivo apoiar as 

políticas macroeconômicas de ajustamento [...]”, ligadas à reestruturação produtiva do 

capitalismo do final do século XX. Ela afirma que o BM passa a dar “[...] ênfase especial à 

educação, vista não apenas como instrumento de redução da pobreza, mas principalmente 

como fator essencial para a formação de ‘capital humano’ adequado aos requisitos do novo 

padrão de acumulação”. A competitividade, a empregabilidade, enfim os interesses do 

mercado passam a dominar as políticas educacionais; o objetivo maior da educação passa a 

ser a formação do ‘capital humano’ apto para competir e assumir uma posição no mercado 

que exige, a cada dia, novas habilidades. Estes estudos demonstram que as propostas da 

UNESCO têm limitações estruturalmente condicionadas, malgrado têm desempenhado um 

papel importante no direcionamento das políticas de educação. Em estudo recente, Ventura 

(2008, p.82) faz uma revisão e uma breve análise das concepções que permearam a 

Educação de Adultos nas Conferências Internacionais. Ela considera que as CONFINTEAs 

são, “[...] em certo sentido, a ‘voz’ da UNESCO para a Educação de Adultos [...], além de 

“[...] se apresentarem como um espaço que catalisa e articula matrizes teóricas e 

perspectivas políticas internacionais no âmbito da Educação de Adultos”.  

 

1.1 I CONFINTEA: Contribuições da Educação de Adultos para o entendimento 
entre os povos 

 

Em 1949, a UNESCO promove a I Conferência Internacional sobre Educação de 

Adultos (CONFINTEA). No documento que trata de algumas recomendações da I 

CONFINTEA (ANEXO A), encontramos referências sobre a necessidade de os 

movimentos de Educação de Adultos serem melhor informados sobre o trabalho da ONU e 
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da UNESCO. Recomenda-se também que, caso os movimentos façam parte do 

entendimento entre os povos, cabe à UNESCO assegurar um amplo reconhecimento do 

papel que pessoas voluntárias podem desempenhar8. A partir de então, outras acontecem 

em um intervalo médio de 12 anos e visam à manutenção dos debates sobre a Educação de 

Adultos, além de unir esforços em busca de soluções para o analfabetismo. No documento 

introdutório da III CONFINTEA (1972), ocorrida em Tóquio, encontramos a seguinte 

referência à I Conferência realizada em 1949, em Elsinore, na Dinamarca: “Ela aconteceu 

quando o mundo ainda estava recoberto pela devastação causada pela Segunda Guerra 

Mundial e marcou um estágio importante na evolução do pensamento oficial e profissional 

sobre os objetivos e a aplicação da educação de adultos”9. Segundo Gadotti (1998, p. 3)10, 

os participantes – não há registro da presença de representantes do Brasil nesta 

Conferência – da I CONFINTEA, concebem a Educação de Adultos como uma espécie de 

“Educação Moral”. O autor afirma que: 

A partir da I Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, 
realizada na Dinamarca (1949), a educação de adultos (popular) foi 
concebida como uma espécie de educação moral. A escola não havia 
conseguido evitar a barbárie da guerra. Ela não havia dado conta de 
formar o homem para a paz. Por isso se fazia necessária uma educação 
"paralela", fora da escola, cujo objetivo seria contribuir para o respeito 
aos direitos humanos e a construção de uma paz duradoura, que seria uma 
educação continuada para jovens e adultos, mesmo depois da escola. 
(GADOTTI, 1998, p. 3). 

A escola não havia conseguido formar o homem para a paz; a guerra aconteceu e 

para superar todos os traumas por ela causados, necessário se fazia buscar uma educação 

em "paralelo", fora da escola, tendo como finalidade principal, contribuir para o resgate do 

respeito aos direitos humanos e para a construção da paz duradoura. 

                                                 
8 The contribution of adult education to the development of better international understanding. 
1. The adult education movement needs to be better informed on the work of the United Nations 
Organizations and its special agencies and to be able to draw on the resources of the United Nations and 
Unesco for background material and expert information and advice. 
2. If the adult education movement is to play its part in international understanding Unesco must ensure the 
widest recognition of the role which voluntary bodies can play. 
3. In view of the long isolation of the German people from contact with democratic cultural organizations in 
other countries, Unesco should, as an international organ, pay special attention to assisting adult education in 
Germany and to the interchange of German adult educators and students with those abroad. 
9 The Elsinore Conference, held in 1949, when the world was still recovering from the devastation caused by 
the Second World War, marked a momentous stage in the evolution of official and professional thinking 
about the aims and application of adult education... (FINAL REPORT – THIRD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ADULT EDUCATION, p.7 – ANEXO C) – Tradução da autora. 
10 Atendendo pedido do Grupo de Trabalho “Educação Popular” da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPED), Gadotti escreveu em 1998 o texto “Para Chegar lá Juntos e em Tempo: 
Caminhos e Significados da Educação Popular em Diferentes Contextos”. 
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Em nível de Brasil, para além das observações realizadas na prática cotidiana, 

voltamos nosso olhar para o ontem e amparamo-nos em Fávero (2004), Gadotti (1998) e 

Paiva (2006) para constatar que apesar do analfabetismo – hoje associado à EJA – ser um 

tema amplamente estudado por diversos autores desde o período colonial, somente a partir 

dos anos 40 do século XX, quando o analfabetismo é visto como um problema nacional, é 

que a Educação de Adultos toma corpo e se constitui como objeto da política educacional. 

Naquele momento, ocorrem os primeiros projetos de alfabetização da população 

marginalizada que, segundo Fávero (2004, p. 17), mesmo partindo de “um conceito 

extremamente limitado de analfabeto e trabalhando com um conceito restrito de 

analfabetismo/alfabetização”, são positivos, pois demonstram aparente preocupação do 

Estado e da sociedade brasileira com as necessidades educacionais da população 

adolescente, jovem e adulta mais pobre.  

As iniciativas mundiais da ONU e da UNESCO, o fim da ditadura de Vargas, o 

momento de efervescência política e de revitalização da democracia provocam uma 

tomada de posição do Estado Brasileiro que, em 1947, além de criar o Serviço de 

Educação de Adultos (SEA), promove o I Congresso de Educação de Adultos, lançando, 

em plano nacional, a primeira Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). 

(FÁVERO, 2004, p. 14-15). O mesmo autor afirma que, nesse contexto, havia a idéia da 

ação supletiva do Estado, atendendo os não escolarizados e pressupondo a inserção dos 

mesmos não apenas na produção industrial, mas, e principalmente, na vida cívica urbana.  

Paiva (2006, p. 527) faz um alerta para a necessidade de compreender as 

concepções e sentidos da educação traduzida como direito humano, estendido a todas as 

pessoas, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948. 

Segundo ela, “a perspectiva do direito – marco conceitual do porquê de educar jovens e 

adultos – tem fortes enunciações ao longo de toda a história [...]”; pensando na perspectiva 

adotada em 1948, podemos dizer que o direito à educação, embora estendido a todos, não é 

assumido da mesma maneira pelo Estado, pois o jovem e/ou adulto que busca sua 

alfabetização é porque em algum momento teve seu direito negado e/ou mal garantido. Os 

governantes, preocupados com o pouco desenvolvimento da nação, recorrem ao discurso 

de que é necessário oferecer educação para todos, e alfabetizar é apenas um primeiro 

passo. No entanto, o efetivo desenvolvimento pressupõe uma política de Estado para a 

educação e esta necessita ser de qualidade e para todos, ultrapassando os limites da 

alfabetização e conduzindo os seres humanos a um processo de consciência cidadã.  
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Esta educação necessária seria uma espécie de educação continuada, entretanto, no 

Brasil, ainda não há ênfase neste tipo de educação. Nos anos 40 do século passado, as 

campanhas implementadas pelo governo têm um caráter e uma visão desenvolvimentista, 

visando tão somente combater o analfabetismo, cujas reais causas não são investigadas. 

Segundo Fávero (2004, p. 14-16), a primeira grande campanha de alfabetização 

implementada em nível nacional tinha uma proposta que visava a uma ação educativa mais 

ampla. Apesar de ela ter ampliado as oportunidades educacionais por meio da criação de 

cursos para adultos em muitas cidades brasileiras, suas ações acabaram se restringindo à 

alfabetização. E para solucionar problemas como o analfabetismo e/ou baixa escolaridade, 

que já naquela época era preocupante e grave, há que se diagnosticar causas para só então 

estabelecer objetivos e metas a serem cumpridos e, principalmente há que se apontar fontes 

e recursos que estejam disponíveis para a implementação de projetos. 

 

1.2 II CONFINTEA: Educação de Adultos e tecnologia refletindo os valores da vida 
humana 

 

O final dos anos 50, bem como o início dos anos 60 do século XX é marcante para 

a Educação de Adultos tanto no cenário nacional quanto no internacional. Em nível 

mundial, a UNESCO promove a II CONFINTEA (ANEXO B). Em Montreal, Canadá, os 

participantes declaram que: 

Enquanto a Educação de Adultos deve contribuir, em grande parte, em 
direção à melhoria da qualificação profissional do indivíduo, ela, a 
Educação de Adultos, deve também dar oportunidade para a reflexão dos 
valores inerentes à vida humana, que é função do progresso social 
defender, em todas as idades, com a intenção de eles finalmente 
triunfarem. 
Portanto, a Conferência recomenda que este tipo de educação deve 
promover uma oportunidade para a livre discussão, entre os participantes 
de diferentes contextos educacional, social ou profissional, sobre o papel 
da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da nossa sociedade, 
bem como sobre a ideia que o homem deve ter sobre este papel em 
assegurar a continuidade do desenvolvimento social. (II CONFINTEA)11 

                                                 
11 While adult education should contribute largely towards improving the professional qualifications of the 
individual, it should also allow scope for reflection on the values attaching to human life, which it is the duty 
of social progress to uphold, in every age, with a view to their ultimate triumph. 
Accordingly, the Conference recommends that this type of education should provide an opportunity for free 
discussions, between participants with different educational, social or professional backgrounds, on the role 
of science and technology in the development of our society and on the idea that men should form of this role 
so as to ensure the continued advance of mankind. (WORLD CONFERENCE ON ADULT EDUCATION – 
FINAL REPORT). Tradução da autora. 
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As diretrizes traçadas pelos participantes dessa CONFINTEA trazem à tona uma 

discussão que, ainda hoje, é atual. Melhorar a qualificação profissional do indivíduo é 

importante, mas não é o suficiente, uma vez que cabe ao processo educacional oportunizar 

a reflexão dos valores inerentes à vida humana. Simultaneamente, necessário se faz que 

indivíduos de diferentes contextos socioeconômicos compreendam o papel da tecnologia e 

da ciência no desenvolvimento da sociedade para que este seja contínuo e carregue consigo 

a promoção dos valores humanos. Ou seja, passa a defender a necessidade de educar os 

adultos como base para a qualificação profissional associada à reflexão sobre valores e 

atitudes de respeito à dignidade humana. Percebemos, porém, que oportunizar reflexões 

acerca dos valores humanos torna-se insuficiente em tempos de predomínio de uma visão 

da educação voltada para as necessidades produtivas. Neste viés, o indivíduo melhor 

qualificado profissionalmente, adaptar-se-á às exigências do mundo do trabalho. 

Em nível de Brasil, a história vai revelando-nos que os passos necessários para a 

busca de soluções dos problemas educacionais não foram seguidos. Dois anos antes da II 

CONFINTEA, Paulo Freire participa, como representante do Estado de Pernambuco, do II 

Congresso Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Nesse Congresso, ele alerta para 

um diagnóstico que até então ainda não fora feito, qual seja as causas e consequências 

sociais do analfabetismo. Freire defende a transformação da imagem do adulto analfabeto, 

como sendo alguém inculto e portador de uma cultura deficiente. Entretanto, para que essa 

transformação torne-se realidade, há a necessidade da instauração de um grande debate em 

torno do complexo imbricamento existente entre educação e desenvolvimento social. 

Segundo Fávero (2004, p. 20), é nesse momento que, refletindo sobre a educação 

de adultos e as populações marginais, Freire insere as causas do analfabetismo nos 

problemas sócio-econômicos. Advém daí, a proposta de um novo paradigma para a 

educação de adultos, ou seja, o da conscientização e valorização da pessoa humana a partir 

da cultura e da realidade vivida. Di Pierro, Jóia e Ribeiro (2001, p. 3) afirmam que “o 

paradigma pedagógico que então se gestava preconizava com centralidade o diálogo e a 

assunção, por parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de 

produção de cultura e de transformação do mundo”. Essa temática perpassa os escritos e 

pronunciamentos do autor nas décadas seguintes e ele é defensor da transformação do 

conceito de Educação de Adultos, situando-a no âmbito da Educação Popular, ou seja, uma 
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educação que parte da cotidianidade12 dos grupos nos quais ocorre a prática educativa. 

Segundo Freire (2005, p.17): 

É possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem 
sonho. A dimensão global da Educação Popular contribui ainda para que 
a compreensão geral do ser humano em torno de si como ser social seja 
menos monolítica e mais pluralista, seja menos unidirecionada e mais 
aberta à discussão democrática de pressuposições básicas da existência. 
Esta vem sendo uma preocupação que me tem tomado todo, sempre – a 
de me entregar a uma prática educativa e a uma reflexão pedagógica 
fundadas ambas no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, 
menos autoritário, mais democrático, mais humano. 

A preocupação de Freire é condizente com os pressupostos da II CONFINTEA e é 

por nós assumida, em parte, uma vez que a convivência com discentes da EJA reforça a 

necessidade de uma prática pedagógica centrada no respeito ao ser humano e aos saberes 

que a cotidianidade lhe proporciona. Tudo isso, de certa maneira, parece acontecer a partir 

dessa Conferência ocorrida em Montreal, em 1960, na qual mais uma vez não há registro 

oficial da participação do Brasil. Segundo Gadotti (1998, p. 3-4), na II CONFINTEA, a 

Educação de Adultos passa a ser vista sob dois enfoques distintos: como uma continuação 

da educação formal, permanente e como uma educação de base ou comunitária. Soares e 

Silva (2008, p. 11) afirmam que esta CONFINTEA ocorre sob a premissa de um mundo 

em mudança, o que pode ser comprovado no documento introdutório da III Conferência 

(ANEXO C):  

As duas Conferências precedentes colocaram em evidência e fomentaram 
em parte e por um período, o desenvolvimento da Educação de Adultos 
nos Estados Membros [...] A Conferência de Montreal que aconteceu 
após uma década de tumulto social e de mudanças político-econômicas 
no mundo todo, conduziu à fundação sólida e a uma contínua expansão 
de serviços para educação de adultos durante os anos 60. Essa 
Conferência contribuiu de maneira vital para a emergência, em muitos 
países, de grupos de educadores de adultos especialmente treinados para a 
condução dos estudos relativos à Educação. (CONFINTEA, 1972) 13 

                                                 
12 Heller (2004, p. 18) afirma que “o homem nasce já inserido em sua cotidianidade”, ou seja, num complexo 
que envolve “a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social 
sistematizada, o intercâmbio e a purificação”. A ordenação hierárquica de cada uma destas partes depende 
das diferentes estruturas sócio-econômicas. Freire defende uma educação que considere a mobilidade 
hierárquica e que parta daquilo que, no momento do ato educativo, esteja no topo da pirâmide da 
comunidade.  
13 The two preceding conferences had played an outstanding part in fostering the development of adult 
education in Member States. […] The Montreal Conference, which assembled after a decade of tumultuous 
social, political and economic change throughout the world, laid the foundations for a steady expansion of 
adult education services during the 1960s and made a vital contribution to the emergence in many countries 
of professional cadres of adult educators. (FINAL REPORT – THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ADULT EDUCATION, p.7) – Tradução da autora. 
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Da II Conferência resulta a elaboração da Declaração da Conferência Mundial de 

Educação de Adultos. Há o chamamento à responsabilidade dos países mais desenvolvidos 

de cooperar com a educação e a aprendizagem dos que necessitam, o que poderia ser 

proporcionada pela vertente da educação popular, proposta de Freire que, sem tempo para 

sistematizar a teoria, praticava uma pedagogia da liberdade. Esta se traduzia em uma 

valorização da Educação não alinhada aos pressupostos de adaptabilidade às exigências do 

desenvolvimento econômico. Preocupava-se com a formação do homem oprimido para a 

liberdade. Segundo Weffort (1984, p. 3) “Paulo Freire soube reconhecer com clareza as 

prioridades da prática [...]” sobre a elaboração teórica. As idéias de Freire alcançaram 

repercussão, entre os grupos mais progressistas, em todo o país por meio da prática, pois 

ele entendia que era necessário “[...] aproveitar as possibilidades institucionais abertas à 

mobilização popular para atacar de frente a meta da alfabetização”. 

A respeito do final da II CONFINTEA, Soares e Silva (2008, p. 11) afirmam que: 

O produto final das discussões consolidou-se na elaboração da 
Declaração da Conferência Mundial de Educação de Adultos, a qual 
apontou, também, a influência das novas tecnologias, da industrialização, 
do aumento populacional, dos desafios das novas gerações e a 
aprendizagem como tarefa mundial, no sentido de que os países mais 
abastados devessem cooperar com os menos desenvolvidos. 
Considerando-se que o final da década de cinqüenta e início da década de 
sessenta foram anos profícuos em movimentos populares em torno da 
educação de adultos e que os documentos oficiais não registraram a 
delegação do Brasil nesses dois primeiros eventos, resta a dúvida se teria 
o país participado e, em caso positivo, se teria sido signatário da 
Declaração. O período merece um estudo mais profundo, afinal, logo em 
março de 1964 viria o Golpe Militar e as direções do país, no que tange à 
educação e, principalmente, a de adolescentes e adultos, seguiriam 
caminhos que encobririam qualquer iniciativa progressista. 

Segundo Fávero (2004, p. 13-28), no Brasil, nessa mesma época, surgem 

Movimentos Populares como: Centro Popular de Cultura (CPC); Movimento de Cultura 

Popular (MCP); Movimento de Educação de Base (MEB) e a Campanha “De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler”, entre outros. Di Pierro, Jóia e Ribeiro (2001, p. 2) afirmam 

que “[...] Freire passou a direcionar diversas experiências de educação de adultos 

organizadas por distintos atores, com graus variados de ligação com o aparato 

governamental”. Ele foi um dos fundadores do MCP do Recife e nele trabalhou no sentido 

de valorizar a cultura popular e contribuir para a presença participativa das massas 

populares na sociedade brasileira e influenciou profundamente, com suas concepções, os 

demais movimentos e campanhas populares; na pedagogia destes movimentos, segundo 

Weffort (1984, p. 5), “[...] a visão da liberdade tem uma posição de relevo [...]” e “[...] o 
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respeito à liberdade dos educandos – que nunca eram chamados de analfabetos mas de 

alfabetizandos – é anterior à organização dos círculos”.14 

Consideramos a realização da II CONFINTEA (Montreal, 1960) e, paralelamente, a 

eclosão dos Movimentos Populares no Brasil como marcos significativos da Educação de 

Adultos. Entretanto, o momento político então vivenciado conduz o Brasil ao período da 

Ditadura Militar, no qual os dirigentes fazem-se donos do que lhes interessa abafando toda 

e qualquer possibilidade da educação como processo de conscientização, na visão freiriana. 

Os educadores vinculados ao sistema governamental apropriavam-se da mobilização 

popular para promover mais do que a alfabetização. A Educação, para eles, tinha 

fundamentos e objetivos diferentes. 

 

1.2.1 Ditadura Militar – estrutura e organização da Educação de Adultos 

 

Com a Ditadura Militar, em 1964, muitos dos programas populares de alfabetização 

desaparecem, uma vez que aos militares não interessam a conscientização e o pensamento 

crítico da população. No entanto, o Governo apóia o movimento conservador da Cruzada 

Ação Básica Cristã (Cruzada ABC)15  e alguns dos projetos são retomados, mas com 

ênfase no assistencialismo e na religião como caminho para a paz social e questões  como a 

conscientização e o pensamento crítico são desconsideradas.  

Se na educação popular o homem é visto como um ser cuja educação só tem 

sentido na medida em que o educando dela participa livre e criticamente, nos projetos 

governamentais da época a prática educativa desconsidera o princípio da liberdade e da 

participação crítica dos educandos. Ao governo interessa tão somente diminuir os índices 

de analfabetismo, visando preparar mão de obra que servisse ao desenvolvimento 

econômico, o que talvez reflita o modo como as elites tratavam, e ainda hoje tratam, os 

setores populares e a população deles oriunda. A Educação de Adultos, engessada pelo 

regime militar, era ofertada desconsiderando toda e qualquer especificidade dos educandos 

que a ela recorriam. 

Segundo Torres (2006, p. 33): 

                                                 
14 Os círculos de cultura eram estruturas de ensino, substitutivas das escolas, coordenados por jovens que 
sabiam não exercer a função de professor, cuja tarefa era conduzir o processo de alfabetização a partir de 
vocabulário popular levantado com os participantes do círculo. (WEFFORT, 1984, p. 5). 
15 Tendo como finalidade a educação de analfabetos, a ABC é uma entidade nascida pelas mãos de 
missionários protestantes no Recife, em 1962, e que passou a ganhar força em 1964 sustentada pelas verbas 
da Aliança para o Progresso e impulsionada pela distribuição dos Alimentos para a Paz. (FÁVERO, 2004, p. 
24) 
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No período de 1964 a 1985, deu-se o autoritarismo-burocrático em que a 
tendência à universalização da Educação, em especial a de Adultos, 
tornou-se um fato real. Pela primeira vez, o Estado estruturou 
organicamente a Educação de Adultos. A gosto da ideologia oficial 
acentuou a mentalidade hierárquica e tecnocrática, fortalecendo o 
aparelho do Estado. Pontualmente, até por volta de 1970, o Estado 
promoveu ações educativas na área da alfabetização de adultos por meio 
de campanhas e pela oferta de curso primário com duração de 02 anos. 
Para a continuidade de estudos, o aluno podia optar por cursos 
profissionalizantes ou exames. Fora do sistema e às vezes por ele 
subvencionado, ocorreram cursos livres, sob a ideologia da Igreja e das 
associações dos mais diferentes matizes. Por força da Lei 5692/71, o 
sistema de ensinos de 1º e de 2º graus, hoje educação básica, podia ser 
entendido como dois subsistemas: o regular e o supletivo, propiciando e 
incorporando para este, organismos técnicos específicos, incrementando a 
burocracia que no limite passou a assegurar a implementação, cuja 
trajetória de dentro para fora, mais uma vez confirma nossa relação 
Estado/Sociedade. 

Portanto, havia por parte do governo militar uma forte convicção na necessidade de 

eliminar o analfabetismo como fator para crescimento econômico, realizado de modo 

estruturado, hierarquizado e burocrático, lançando mão de campanhas e de um aparato 

legal.  As análises feitas até o momento demonstram-nos que as causas do analfabetismo, 

com toda sua complexidade, têm raízes históricas. Observa-se que a sucessão de programas 

implantados, na prática, desconsidera essa complexidade, não combate as causas do 

analfabetismo e, portanto, não resolve o problema. Assim, com o objetivo de combatê-lo, 

foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Instituído pela Lei nº. 

5379 de 15 de dezembro de 1967, mas implantado efetivamente a partir de 1970, o 

MOBRAL faz restrições ao método Paulo Freire e foi diretamente influenciado pelas 

grandes editoras privadas; a educação era vista como preparação de mão de obra para o 

desenvolvimento econômico, de forma mais explícita.  

A mesma autora continua sua reflexão e apresenta, também, a estruturação legal do 

sistema de ensino para adultos:  

Um arcabouço foi encaixado ora reafirmando e redefinindo a estrutura 
existente, ora abrindo espaço para o até então inexistente: a 
descentralização dos Exames Supletivos; a construção do sistema de 
ensino para adultos, contemplando todos os níveis da educação básica; a 
institucionalização escolar com a criação de Centros de Ensino 
Supletivo16, por meio de parcerias estatais: entre as esferas federal e 
estadual que por sua vez, repassava a parceria para com instituições 
públicas17; e, embora a lei tivesse objetivos profissionalizantes, no que 
concerne ao ensino regular, assim permaneceu até 1982, mas de fato o 
ensino profissional, em nível médio, ficou incorporado ao subsistema do 
ensino supletivo. A reforma organizada mirava uma redefinição do 

                                                 
16  Escola exclusiva para adulto que não tenha iniciado ou concluído a educação básica. 
17  Parcerias com municípios, universidades públicas, COHABs, INANPS. 
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padrão desenvolvimentista, entretanto, não subdimensionou a 
funcionalidade do aparelho daquele Estado, que ao interromper 
bruscamente os movimentos de cultura popular, mediou e buscou 
legitimação propondo no lugar o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
– MOBRAL, em 1967. (TORRES, 2006, p. 33-34). 

Apesar de contemplar todos os níveis da educação básica, o ensino de adultos ora 

construído e institucionalizado interrompe os movimentos da cultura popular, o que de 

certa forma preocupa a todos que militam na Educação de Jovens e Adultos. Arroyo (2001) 

reconhece que a educação popular “[...] nasce e se alimenta de projetos da educação de 

jovens e adultos colados a movimentos populares nos campos e nas cidades [...]”. Ele 

também afirma que, na história da Educação de Jovens e Adultos, a herança dos 

movimentos de educação popular é mais marcante do que a herança das políticas oficiais, 

sendo então necessária a preservação dessa rica herança em toda e qualquer tentativa de 

inserção da EJA na legislação. 

Analisando a implementação do MOBRAL, Paiva (1981 apud FÁVERO, 2004, p. 

26) lembra que apesar da disponibilização de grandes orçamentos e de atingir a maioria 

dos municípios brasileiros os resultados apresentados são modestos; em dez anos de 

atuação maciça há redução de aproximadamente 7% da taxa de analfabetismo, o que leva 

Fávero a afirmar que “o problema não é o analfabetismo, e alfabetizar não é a solução”. 

Quando analisamos estes dados perguntamo-nos o porquê de resultados tão modestos em 

vista da ampla mobilização financeira e humana e buscamos possíveis respostas. Em 2008, 

a UNESCO lançou um livro, compilado por uma equipe de pesquisadores sob a 

coordenação de Ireland e Di Pierro, no qual encontramos argumentos que comprovam a 

afirmativa feita por Fávero. Segundo os pesquisadores, ainda há, no Brasil, uma grande 

massa de analfabetos e/ou com baixa escolaridade. Eles prosseguem afirmando que: 

Esse conjunto é muito heterogêneo quanto às suas características sociais, 
necessidades formativas e às peculiaridades dos diversos subgrupos que o 
compõem. Um aspecto que unifica esse grupo, no entanto, é o fato de que 
seus integrantes não correspondem às expectativas sociais relacionadas à 
escolarização e aos diversos usos da linguagem escrita – o que afeta suas 
vidas, restringindo os lugares sociais que podem ocupar, as possibilidades 
e os recursos de que podem lançar mão para agir – nos mais variados 
âmbitos sociais. São identificadas como analfabetas pela falta de 
conhecimentos e pouca familiaridade com a linguagem escrita, e, por essa 
razão, são estigmatizadas e discriminadas socialmente. 
Essas parecem razões suficientes para que a alfabetização seja um 
processo a que todos tenham acesso, independente do ciclo de vida em 
que se encontram, da condição de sexo, etnia, do grupo social a que 
pertencem, dos locais onde residem, de sua ocupação e renda. Além de 
uma necessidade básica, a promoção da alfabetização é também um dever 
do Estado, representando apenas a primeira etapa da educação a que 
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todos constitucionalmente têm direito – o ensino fundamental. 
(UNESCO, 2008, p. 57-58) 

Concordamos com Fávero e com essa equipe de pesquisadores, pois se observa que 

há uma crescente exigência de novas habilidades e conhecimentos para que os indivíduos 

estejam inseridos e efetivamente participantes no atual contexto socioeconômico. 

Conhecemos a complexidade das relações interpessoais e profissionais no âmbito dos 

diversos contextos sócio-culturais, bem como a diversidade de usos da leitura e da escrita 

existente em um mundo letrado. Assim sendo, é possível inferir que os indivíduos que 

tiveram seu direito de acesso ao processo educacional negado e/ou mal garantido, 

encontram-se prejudicados e continuam à mercê de estigmas e discriminações. Partindo 

dessas considerações, pressupomos que a solução inicial vai além da alfabetização, 

atingindo outros níveis de escolarização, bem como os demais aspectos da estrutura social 

e envolvendo, também, outros segmentos de políticas públicas direcionadas para o ser 

humano global. 

 

1.3 III CONFINTEA: desenvolvimento social e Educação de Adultos inseparáveis 

 

Em 1972, na cidade de Tóquio, é realizada a III CONFINTEA. Nas principais 

conclusões da Conferência encontramos algumas afirmações bastante pontuais. 

Aproveitando as iniciativas e a necessidade urgente de expandir as 
oportunidades educacionais dentro de um integrado sistema educacional 
para toda a vida, a Conferência concorda com o seguinte:  
Educação e necessidades humanas 
1. Educação é tanto produto da sociedade quanto a influencia na sua 
constituição. Mudanças na sociedade e, portanto, os objetivos de 
desenvolvimento da comunidade perseguem alterações nos sistemas de 
educação; inversamente, metas educacionais, usualmente clamam por 
reformas sociais, econômicas, culturais ou políticas. É dever da Educação 
de Adultos sugerir tais reformas. 
2. A nenhum grupo ou indivíduos na sociedade pode ser negado o acesso 
à educação de adultos. A participação necessita ter uma base tão ampla 
quanto possível. Isto requer que as barreiras ao acesso sejam removidas e 
que a motivação dos adultos para a aprendizagem seja especialmente 
estudada. É particularmente necessário notar que muitos adultos 
carecem de tempo e recursos para participar da educação. Os 
assalariados precisam estudar e receber para isso (grifo da autora). É 
necessário que haja uma legislação apropriada que lhes garanta permissão 
para se afastarem de seu trabalho, um dia por semana, a fim de estudar. 
Os trabalhadores desempregados necessitam ter o direito de uma 
formação profissional, sendo remunerados durante o treinamento. É 
necessário promover a união entre a indústria, a educação cooperativa e a 



41 
 

educação dos trabalhadores. Nos anos 70, a idéia fundamental da 
Educação de Adultos é que, no desenvolvimento de programas é 
necessário encontrar as necessidades educacionais de grupos 
tradicionalmente desprivilegiados em muitas sociedades. Entre estes, 
podem ser particularmente mencionados os jovens desempregados, os 
estudantes dos países em desenvolvimento que deixaram a escola 
prematuramente, a população rural de muitos países, os trabalhadores 
migrantes, os idosos e os desempregados. Entre esses grupos, as jovens e 
as mulheres estão sempre e particularmente em desvantagem. (III 
CONFINTEA, 1972, p. 17).18  

Com a realização dessa Conferência observamos que sendo a Educação um produto 

da sociedade, seu desenvolvimento está condicionado às mudanças socioeconômicas e 

culturais e, simultaneamente, constitui-se num fator gerador de tais mudanças. A III 

CONFINTEA (ANEXO C) permite a mesma visão da Educação veiculada anteriormente, 

qual seja a Educação para o desenvolvimento. Porém há um avanço, pois os participantes 

sugerem a necessidade de financiamento da Educação voltada para os grupos 

tradicionalmente desprivilegiados. A Educação de Adultos é entendida como suplência da 

Educação Fundamental; jovens e adultos, principalmente analfabetos, são incluídos no 

sistema formal de educação. A III CONFINTEA atribui uma “funcionalidade à 

alfabetização”, uma vez que a sociedade tecnológica exige mão de obra mais preparada 

incompatível com o analfabetismo e/ou incipiente escolaridade. O relatório final conclui 

que a educação de adultos é fator para a democratização da educação e para os 

desenvolvimentos econômico, social e cultural das nações, ressaltando que o lugar da 

                                                 
18 III. SUMMARY AND MAIN CONCLUSIONS 
Seized of the urgent need to expand educational opportunity within integrated life-long education systems, 
the Conference agreed on the following: 
Education and human needs  
1. Education is both a product of society and an influence shaping it. Changes in society and the 
developmental objectives of the community therefore en tail alterations in the systems of education; 
conversely, educational goals usually call for social, economic, cultural or political reforms. It is the duty of 
adult educators to identify and suggest such reforms. 
2. No groups or individuals in society should be denied access to adult education. Participation should be as 
broadly based as possible. This requires that barriers to access should be removed and that the motivation for 
adults to learn be specially studied. It should be particularly noted that many adults lack the time and 
resources to participate in education. Paid study leave, day release and security of employment during study 
leave should therefore be guaranteed through appropriate legislation. Unemployed workers should have the 
right to occupational training and to be paid during training. Workers' education and trade union and co-
operative education should be promoted. The main thrust of adult education in the 1970s in developing 
programmes should be to meet the educational needs of traditionally underprivileged groups in many 
societies. Among these can particularly be mentioned unemployed youth, premature school-leavers in 
developing countries, the rural population of many countries, migrant workers, the aged and the unemployed. 
Within these groups girls and women are often particularly disadvantaged. (FINAL REPORT – THIRD 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADULT EDUCATION, p. 17) – Tradução da autora. 
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educação de adultos é ser integrada ao sistema educacional na perspectiva da 

aprendizagem ao longo da vida. Paiva (2006, p. 527-528) tece comentários sobre a III 

CONFINTEA afirmando que: 

Na alfabetização, é creditada a responsabilidade para o desenvolvimento, 
e o fundamento da educação de adultos. Meio, e não fim em si mesmo. A 
educação deve ser funcional, atravessando a sociedade, o trabalho, o 
lazer, as atividades cívicas e, para isso, os governos deveriam tratar a 
educação de adultos em pé de igualdade à educação escolar, com sensível 
aumento de investimentos. 

Segundo Paiva, a Educação de Adultos, ao ser tratada como meio e não fim 

demonstra que ela recebe, por parte dos governos, um tratamento discriminatório em 

relação à educação regular. 

Pela primeira vez há registro oficial da presença do Brasil na Conferência; a 

delegação é chefiada pelo Ministro da Educação e da Cultura, Jarbas Gonçalves Passarinho 

que se faz acompanhar de: Nestor Luiz dos Santos Lima – Ministro Conselheiro da 

Embaixada do Brasil em Tóquio; Dr. Arlindo Lopes Corrêa – Secretário Executivo do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL; Dom Luciano José Cabral Duarte – 

Coordenador do Movimento de Educação de Base – MEB; Dr. Avelino Henrique – Diretor 

do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e da Cultura – 

Coordenador do Projeto “Minerva” do Ministério da Educação e da Cultura; Nilson 

Guilherme Câmara Rebordão – Assistente do Ministro da Educação e da Cultura e de 

Alexey Bautzev. Analisando a comitiva que representou o Brasil em Tóquio, notamos seu 

caráter governamental e pressupomos o objetivo das presenças do Ministro da Educação e 

da Cultura e do Secretário Executivo do MOBRAL. Fazer propaganda da iniciativa dos 

governos da Revolução em favor da Educação de Jovens e Adultos era um modo de 

demonstrar preocupação com a grande massa de analfabetos. Entretanto, HADDAD (1991, 

p. 84-85), afirma que o governo autoritário estruturou o MOBRAL de tal forma que 

conseguiu articular “[...] uma campanha de massa com controle ideológico e doutrinário 

garantido pela centralização dos objetivos e das orientações [...], pois tudo estava a cargo 

de uma Gerência Pedagógica que centralizava todo o processo educativo.  

Paiva (2003, p. 494 apud SOARES e SILVA, 2008, p. 12), “[...] recuperando a 

influência do MOBRAL [...]” e consultando publicações do Movimento lembra que ele 

teria recebido prêmios oferecidos pela UNESCO, sendo consagrado internacionalmente 

por sua avaliação. Entretanto, a mesma autora afirma que o então Ministro da Educação fez 

protesto formal pela “[...] falta de referência ao MOBRAL no documento apresentado pela 
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UNESCO [...]” ao final da CONFINTEA. O Diretor-Geral da UNESCO teria se 

desculpado com o Ministro, enviando ao Brasil, logo em seguida, uma comissão avaliadora 

que produziu o documento “O MOBRAL, uma experiência brasileira de educação de 

adultos”. Ressaltamos que esse documento foi produzido num momento em que se 

detectava o “sucesso” do Movimento implantado até então em projetos-pilotos. Além 

disso, e de certa forma, o MOBRAL fundamentava-se apenas em uma proposta de 

erradicação do analfabetismo, abstraindo-se da questão social, o que contradiz a afirmação 

encontrada no documento final da III CONFINTEA que opta por vincular o analfabetismo 

ao baixo nível de desenvolvimento social: 

Aprendizagem é ao longo da vida; a educação de adultos e das crianças e 
jovens é inseparável. Porém, para ser um efetivo agente de mudança, a 
educação precisa de adultos engajados de maneira ativa, participativa e 
concomitante. Ela precisa promover condições gerais de vida com 
qualidade. Apatia [posso dizer indiferença], pobreza, doença e fome são 
os maiores problemas que o mundo hoje deve enfrentar. Eles precisam 
ser erradicados e, para isso, as pessoas necessitam estar atentas às causas 
dos problemas e como solucioná-los. O desenvolvimento social e a 
educação de adultos são, então, complementares e indissociáveis. (III 
CONFINTEA, 1972, p. 19) 19 

Embora o documento desta Conferência aponte para as relações existentes entre o 

analfabetismo, suas causas e conseqüências diretamente vinculadas à qualidade de vida da 

população marginalizada, mais uma vez se observa projetos educacionais com 

fundamentos, objetivos e operacionalização desvinculados da realidade socioeconômica e 

cultural da população alvo.  

Em meados dos anos de 1970, a sociedade começa a organizar-se contra o 

autoritarismo e a repressão. No cenário nacional destacam-se as organizações populares e, 

partindo da força desses movimentos, a idéia e a prática de uma educação popular 

autônoma e reivindicante são reforçadas. A mobilização popular culmina com o 

Movimento das Diretas Já em 1985: a sociedade brasileira reage contra o autoritarismo e 

repressão ainda vigentes. Nesse contexto, absorvendo a estrutura remanescente do 

MOBRAL, é criada a Fundação Educar. Esta continua a apoiar técnica e financeiramente 

por quase 05 anos o programa de erradicação do analfabetismo sem atacar, contudo, as 

                                                 
19 Learning is life long; the education of adults and of children and youth are inseparable. But to be an 
effective agent of change, education must engage the active commitment and participation of adults. It should 
seek to improve living conditions and the general quality of life. Apathy, poverty, disease and hunger are 
major human evils facing the world today. They can be eradicated only be making people aware of what 
causes them and how to conquer them. Social improvement and adult education are thus complementary.  
(FINAL REPORT – THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADULT EDUCATION, p. 19) – 
Tradução da autora. 
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reais causas do mesmo, agindo na contramão do que propunha a ONU que reforça a ideia 

de que a Educação seja tratada com sendo um direito de todos a uma cidadania plena.  

Segundo Paiva (2006, p. 528): 

A 19ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Nairóbi (Quênia), em 1976, aprofunda a idéia do direito de toda pessoa à 
educação e a uma livre participação na vida cultural, artística e 
científica, considerando inseparáveis educação e democracia, e educação 
e abolição de privilégios, a última idéia sob a responsabilidade da 
educação permanente, por assumir ser a educação de adultos parte 
integrante da educação permanente. 

O direito de todas as pessoas à educação, premissa vigente desde 1948 e, ainda não 

implementada, pode ser entendida como possibilidade de abolir os privilégios dos que 

tiveram acesso à escola. Em nível de Brasil, constatamos que desde os anos 40, do século 

XX, propõe-se ofertar a educação aos adultos como forma de lhes possibilitar condições de 

participação ativa na vida sócio-cultural. Entretanto, a realidade ainda não reflete os 

pressupostos presentes nos documentos e legislações do sistema educacional brasileiro e, 

talvez pensando nisso, mais uma vez o Brasil se faz presente à IV CONFINTEA, realizada 

em Paris, em 1985. 

 

1.4 IV CONFINTEA: unidade na diversidade de conceitos 

 

Consideramos que o momento político de redemocratização do país faz com que o 

governo, mais uma vez, aceitasse participar do debate internacional sobre a educação de 

adultos. Em Paris, 1985, o Brasil é representado por uma delegação composta por Carlos 

Alberto Lopes Asfora, primeiro Secretário da Embaixada; Isnard Garcia de Freitas, 

Membro da delegação permanente junto à UNESCO e José de Souza Rodriguez. Essa 

Conferência, segundo Gadotti (1998, p. 4), caracteriza-se pela pluralidade de conceitos, 

abordando e discutindo temas como: “alfabetização de adultos, pós-alfabetização, 

educação rural, educação familiar, educação da mulher, educação em saúde e nutrição, 

educação cooperativa, educação vocacional, educação técnica”. Apesar da diversidade das 

temáticas abordadas e da aparente fragmentação de políticas educativas, a Declaração da 

Conferência de Paris (ANEXO D) apontou caminhos importantes para a educação de 

adultos conforme vemos abaixo: 

O reconhecimento de que o direito de aprender é agora, mais do que 
nunca, o maior desafio da humanidade [...] O direito de aprender é: o 
direito de ler e escrever; o direito de questionar e analisar; o direito de 
imaginar e criar; o direito de ler o seu próprio mundo e de escrever a 
história; o direito de ter acesso aos recursos educacionais; o direito de 
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desenvolver as habilidades individuais e coletivas... A Conferência de 
Paris sobre a Educação de Adultos reafirma a importância deste direito. 
(IV CONFINTEA, 1985, p. 67) 

O mesmo documento afirma que a educação não pode ser relegada a segundo 

plano, deixada para depois que se cuidar das necessidades básicas do homem; porém, na 

realidade, isso ainda acontece e é cantado em prosas e versos como vemos no trecho da 

letra da música Paraí-ba (CECÉU, 2000, p. 6): 

Paraíba do norte que tem seu progresso 
Que manda sucesso pra todo país 
Que sente a presença da mãe natureza 
Que vê a riqueza nascer da raiz 
Que acredita em deus (SIC), também no pecado 
Que faz do roçado a sua oração 
E ainda confia no seu semelhante 
E vai sempre avante em busca do pão 
O pão que é nosso, que garante a vida.... 

O mundo todo reconhece que o direito de aprender é a ferramenta indispensável e 

fundamental para a sobrevivência da humanidade e que ‘Aprender’ é a palavra chave se 

quisermos viver com qualidade. Sem o direito de aprender não haverá desenvolvimento, 

seja em que área for. “Se nós desejamos que os povos do mundo sejam auto-suficientes na 

produção de alimentos e de outras necessidades humanas essenciais, eles precisam ter o 

direito de aprender” (IV CONFINTEA, 1985, p. 67). O documento afirma, e com ele 

concordamos, que o direito de aprender não pode ser apenas um instrumento para o 

desenvolvimento econômico; ao contrário de uma visão instrumental da educação que 

considera apenas a lógica dos resultados é preciso que o direito de aprender seja 

reconhecido e tratado como um direito fundamental do homem, cuja legitimidade é 

universal e não restrita a uma parte da vida humana e/ou a um grupo de privilegiados.  

Apesar do grande progresso na Educação de Adultos provocado pelas consecutivas 

conferências internacionais não é possível, na busca de soluções apropriadas para a 

Educação, limitar o abismo existente entre a escrita e outros complexos problemas de um 

lado com as habilidades dos indivíduos e dos grupos. Nesse sentido, a IV Conferência 

reafirma a necessidade da utilização de métodos educacionais específicos para os adultos e 

conclama todos os países – suas organizações governamentais e não governamentais –  

para um esforço concentrado visando tornar as pessoas aptas a controlar suas próprias 

vidas e seus próprios destinos. 
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1.5 Jomtien 1990: contradições entre o discurso e a prática 

 
 

Após a IV CONFINTEA, em 1990, é realizada a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em Jomtien, na Tailândia. Tendo como principais patrocinadores a UNESCO, o 

Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, essa reunião define uma série de metas e 

objetivos a ser cumpridos no sentido de promover a Educação para Todos. No âmbito da 

Educação de Adultos, consagra-se a idéia de que a alfabetização não pode ser separada da 

pós-alfabetização e que a educação básica deve ser assegurada às crianças, jovens e 

adultos, enfim a todos. Surge então o conceito de que a alfabetização promovida na 

Educação de Adultos pode ser compreendida como a 1ª etapa da Educação Básica na EJA.  

Como contraponto faz-se necessário colocar a diversidade de acepções que o termo 

Educação Básica possui e seus usos diferenciados dentro das organizações nacionais e 

internacionais. Torres (1996, p. 132-134) faz uma análise apontando as contradições 

decorrentes da posição do Banco Mundial que, mesmo sendo uma das agências 

patrocinadora e organizadora da Conferência de Jomtien, apresenta em diversos 

documentos, dentre eles os que norteiam as políticas públicas nos diferentes países, uma 

visão restrita da Educação, contrária em muitos aspectos à visão ampliada que a 

Conferência adota, conforme demonstrado  no quadro 1: 

 
Visão restrita Visão ampliada (Jomtien) 

Dirige-se a crianças Dirige-se a crianças, jovens e adultos 
Realiza-se no equipamento escolar Realiza-se dentro e fora do equipamento escolar 
Equivale à educação de primeiro grau ou a 
algum nível escolar estabelecido 

Não se mede pelo número de anos de estudo, mas 
pelo efetivamente aprendido 

Garante-se através do ensino de determinadas 
matérias 

Garante-se através da satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem 

Reconhece como válido um único tipo de 
saber: o adquirido no equipamento escolar 

Reconhece diversos tipos e fontes de saber, 
incluídos os saberes tradicionais 

Limita-se a um período da vida de uma pessoa Dura a vida toda e se inicia com o nascimento 
É homogênea, igual para todos É diferenciada (já que são diferentes as 

necessidades básicas de aprendizagem dos 
diversos grupos e culturas) 

É estática, mantém-se relativamente inalterada É dinâmica, muda ao longo do tempo 
É responsabilidade do Ministério da Educação Envolve todos os ministérios e instâncias 

governamentais responsáveis por ações educativas 
Guia-se por enfoques e políticas setoriais Requer enfoques e políticas inter-setoriais 
É responsabilidade do Estado É responsabilidade do Estado e de toda a 

sociedade e exige, portanto, construção de 
consensos e coordenação de ações 

QUADRO 1:  Visão de Educação  Básica pelo BM  e Conferência de Jomtien  
Fonte: Torres (1996) 
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Para viabilizar a adoção da visão ampliada de Educação proposta em Jomtien, são 

necessárias atitudes de enfrentamento das reais causas do analfabetismo e/ou da pouca 

escolaridade, que muitas vezes faltam aos nossos governantes. Para tanto, deve ser 

viabilizada uma política de Estado, construindo consensos, coordenando ações inter-

setoriais e, principalmente, garantindo o financiamento de políticas educacionais 

direcionadas a todos os segmentos, inclusive para os jovens e adultos. Consideramos que 

caso a educação seja tratada como política de Estado, com conceitos e concepções 

norteados pelas diretrizes apontadas em Jomtien, criam-se, na sociedade como um todo, 

condições para a aprendizagem ao longo da vida. 

A proclamação pela UNESCO de que 1990 seria o Ano Internacional de 

Alfabetização teve como objetivo fazer com que os países assumissem compromissos e se 

preparassem para a década seguinte, partindo do estabelecimento de objetivos concretos e 

visando à adoção de medidas favoráveis à criação de ambiente político positivo no qual a 

elaboração de políticas públicas e a mobilização de recursos fossem possíveis. O Brasil 

vive momentos de euforia pela eleição do primeiro presidente da República por voto direto 

após o período militar, e também por haver administrações populares20 em vários Estados e 

cidades. A cidade de São Paulo, administrada por Luisa Erundina, tem Paulo Freire à 

frente da Secretaria Municipal de Educação e desenvolve inúmeras ações voltadas à 

Educação Popular. Arelaro e Kruppa (2007, p. 87-88) afirmam que, em 1990, a tarefa de 

eliminar o analfabetismo do Brasil, superando a desigualdade social tem prazo certo para 

ser realizada e conta com recursos constitucionalmente estabelecidos.  

Paulo Freire, como Secretário Municipal de Educação da cidade de São Paulo, 

viabiliza a realização da Primeira Conferência de Alfabetização21, na qual os 

representantes do MEC se comprometem a priorizar a alfabetização de adultos, prioridade 

essa traduzida no lançamento oficial de um novo projeto intitulado Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC). Porém, Arelaro e Kruppa (2007, p. 88) afirmam que a 

palavra cidadania foi apenas um apêndice às propostas do governo e, que mais uma vez, 

predominam “a ineficiência e o uso indevido de recursos”. Entendemos que a inclusão 

dessa palavra, por si só, não é suficiente para preencher as lacunas deixadas pelo Estado na 

                                                 
20 No final da década de 80 e no início dos anos 90 do século XX, o Brasil experimenta desejos antes 
reprimidos e coloca no poder políticos oriundos das camadas populares, militantes em partidos políticos da 
esquerda. Alguns conseguem implementar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural das populações marginalizadas. 
21 A Primeira Conferência Brasileira de Alfabetização foi realizada em São Paulo, em 1990. Nela, 
representantes do Ministério da Educação e Cultura comprometem-se a priorizar a alfabetização de adultos. 
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educação ao longo da história. Apenas o exercício da cidadania é que a ela conduz, 

premissa não inclusa no fazer pedagógico ao longo dos programas surgidos com o objetivo 

de combater o analfabetismo.  

Haddad e Pierro (1994 apud ARELARO e KRUPPA, 2007, p.88) demonstram que 

o ministro da Educação da época, José Goldemberg, deixa clara a posição do novo governo 

sobre as políticas educacionais a serem adotadas para universalizar a educação de jovens e 

adultos, quando afirma publicamente no início de sua gestão “[...] ser a morte a solução 

social para o problema educacional do adulto analfabeto, pois este já havia aprendido a 

sobreviver sem escolarização”. Nessa lógica, os recursos seriam destinados apenas aos 

analfabetos jovens e/ou em idade escolar, para se viabilizar a erradicação do analfabetismo, 

o que efetivamente não ocorre. Com o impeachment de Collor e a posse de Itamar Franco, 

segundo Arelaro e Kruppa (2007), “[...] uma nova inflexão foi feita a favor da EJA [...]”, 

pois o novo presidente e seu ministro da Educação desencadearam o processo de 

elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003)22 visando atender às 

exigências do acordo internacional de Jomtien. 

Entre as ações previstas no Plano Decenal, com relação à EJA, o documento 

destaca a necessidade de sistematização da educação continuada para jovens e adultos. Os 

relatores afirmam: 

Faz-se necessário estruturar e institucionalizar programas alternativos de 
educação continuada, com o objetivo de reduzir o contingente atual de 
analfabetos e elevar os níveis médios de escolaridade dos jovens e adultos 
subescolarizados. Entretanto, eles deverão resultar de amplos acordos de 
articulação entre as administrações estaduais e municipais de ensino, 
instituições especializadas de formação profissional e organizações não-
governamentais aptas a operá-los em sistemas descentralizados, com 
elevada flexibilidade e versatilidade. Nesses acordos é necessária a 
participação de associações representativas das clientelas a serem 
atingidas, sobretudo as de trabalhadores e as patronais. A variedade de 
contextos da clientela requer grande mobilidade de meios de atendimento 
e constantes ajustamentos às disponibilidades de tempo e possibilidades 
dos educandos. Diante disso, a alternância entre atendimento presencial – 
em tempo e locais determinados, especialmente nos de trabalho ou 

                                                                                                                                                    
Essa priorização foi traduzida em 1991 quando o governo Collor lança o Plano Nacional de Alfabetização e 
Cidadania (PNAC). (ARELARO e KRUPPA, 2007, p. 87-88).  
22 Nos anos de 1993 e 1994, o MEC liderou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, em 
processos ascendentes, gerando planos municipais, estaduais e, finalmente, nacional. Os dirigentes da 
educação de então, em grande parte, quer no âmbito municipal, quer no estadual, em órgãos públicos ou 
como membros de organizações da sociedade civil, tiveram alguma participação nesse processo. Atendendo 
exigências internacionais, o governo Itamar Franco lançou o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-
2003), “[...] cujo objetivo mais amplo é assegurar, até o ano de 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos 
mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da vida contemporânea”. Nele, o governo 
brasileiro expressa os compromissos que assume no sentido de “[...] garantir a satisfação das necessidades 
básicas de educação de seu povo [...]”. (BRASIL, 1993, p. 12-13) 
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próximo a ele – e atendimento a distância deve ser largamente adotada, 
com utilização intensa de programas de teleducação. A variedade da 
clientela e de contexto requer também a disponibilidade de pessoal 
especialmente capacitado, principalmente alfabetizadores. (BRASIL, 
1993, p. 49)  

O que percebemos, nesse sentido, é que apenas a prescrição legal ou ações isoladas 

nas quais o alvo principal não tem efetiva participação, não garantem educação de 

qualidade a todos. A Constituição de 1988, no inciso I do artigo 208 prevê “[...] ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade 

própria”. No artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há o 

compromisso do Poder Público, no prazo de dez anos, de empreender esforços para 

eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, com recursos previstos para 

esse fim. O cenário brasileiro, nessa época, é de amplos debates e de tentativas de 

articulações entre os diversos níveis dos poderes institucionalizados e com o envolvimento 

de organizações não-governamentais.   

Apesar de todos os debates nota-se a descontinuidade das políticas públicas e a 

ambiguidade entre discursos e atos. Em 1996, no segundo ano de governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, as Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal promulgam a Emenda Constitucional nº. 14 modificando vários artigos 

constitucionais, entre eles, o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição de 1988.  Dentre outras alterações, destacamos a que suprime a 

obrigatoriedade do Poder Público em oferecer o Ensino Fundamental aos jovens e adultos 

que não tiveram acesso à escola regular na faixa etária apropriada, ou seja, dos 7 aos 14 

anos. A referida Emenda cria o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) e não inclui a EJA na distribuição de 

recursos, o que gera inúmeros problemas para os gestores da educação. Perguntamo-nos: 

como é possível o governo dizer que deseja uma educação de qualidade para todos se os 

que foram excluídos do sistema regular, na faixa etária apropriada, ficam sem opções para 

continuar os estudos e continuam à margem do sistema? 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) a 

Educação de Jovens e Adultos abrange cursos e exames supletivos; esses são apenas um 

dos meios pelo qual o poder público pretende garantir o acesso do jovem e adulto à escola, 

permitindo-lhe o prosseguimento dos estudos em caráter regular tendo como referência de 

componentes curriculares a base nacional comum. Entre outros aspectos relevantes, na 

LDBEN de 1996 destacamos o artigo 9º. Ele determina que a União incumbir-se-á de 



50 
 

elaborar, com a colaboração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Plano 

Nacional de Educação.  Ele estabelece ainda que a União, no prazo de um ano, deve 

encaminhar ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, fixando por meio 

deste, as diretrizes e metas para os próximos dez anos, tudo isso em sintonia com a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, aprovada em Conferência Mundial 

realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990.  

Nesse contexto, após 10 anos de vigência da Constituição Federal, é que o 

Deputado Ivan Valente apresenta, na Câmara dos Deputados, um Projeto de Lei propondo 

a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE). O autor do Projeto destaca que a 

construção do plano atendeu e consolidou diversos compromissos assumidos em diferentes 

etapas de discussão, sistematizando contribuições provenientes de diferentes segmentos da 

sociedade civil e contemplando dimensões e problemas sócio-culturais e político-

educacionais brasileiros; o autor diz também que o plano é embasado nas lutas e 

proposições dos que defendem uma sociedade mais justa e igualitária. A efetiva tramitação 

do Projeto de Lei instituindo o Plano Nacional de Educação dá-se em fevereiro de 1998, 

quando o Poder Executivo envia ao Congresso Nacional, uma mensagem relativa ao 

Projeto. Na exposição de motivos, o Ministro da Educação destaca os eixos norteadores da 

concepção do Plano, quais sejam: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 e a Emenda Constitucional nº. 14 de 1996 que 

instituiu o FUNDEF. Ele também considera as realizações anteriores, principalmente o 

Plano Decenal de Educação para Todos que seguiu as recomendações emanadas da 

Conferência de Jomtien, além de todos os documentos resultantes de ampla mobilização 

nacional e das consultas feitas pelo MEC às diversas entidades, tais como o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime). 

Com relação à EJA, o PNE23 tem como objetivos, entre outros, a elevação global do 

nível de escolaridade da população, com melhoria da qualidade do ensino em todos os 

níveis e a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública. Para isto e considerando a limitação de 

recursos financeiros estabelece prioridades, segundo o dever constitucional e as 

necessidades sociais. Entre as prioridades há a garantia de ensino fundamental a todos os 

que a ele não tiveram acesso e/ou não o concluíram na idade própria; incluída nesta 

                                                 
23 Em 9 de janeiro de 2001, foi sancionada a Lei nº 10.172, que estabelece o Plano Nacional de Educação. 



51 
 

prioridade há a proposta de erradicação do analfabetismo, considerando-se a alfabetização 

dos jovens e adultos como um ponto de partida para o amplo domínio dos instrumentos 

básicos do letramento, das operações matemáticas elementares, bem como pressupõe a 

formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres. Ressaltamos aqui 

que, com a instituição do Plano Nacional de Educação (2001), a Educação de Adultos 

passa, então, a ser interesse da sociedade de forma geral.  

Outro aspecto a ser ressaltado como significativo para a EJA na década de 90 e 

anos seguintes, é o surgimento, a partir da reunião de profissionais da educação oriundos 

de organizações governamentais e não-governamentais do Rio de Janeiro, de uma nova 

estratégia de trabalho. Esses profissionais, tendo sido convocados pela UNESCO para 

preparar em nível nacional e latino-americano a participação na V CONFINTEA, criam em 

junho de 1996, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Segundo Paiva (2004, p. 36-

37), a estratégia de trabalhar a educação a partir dos Fóruns: 

[...] contribuiu para a desconstrução de posturas e atitudes 
centralizadoras, adquiridas ao longo de muitos anos na sociedade, 
possibilitando o estabelecimento de relações mais igualitárias, fator 
decisivo para um processo de democratização da educação nas esferas 
locais [...] ao mesmo tempo que representava um grupo de pressão 
organizada e permanente, em defesa dos interesses da educação de jovens 
e adultos. O grande mérito dos Fóruns e estar onde antes os atores da EJA 
não estavam, ou seja, concorrendo a recursos, aos cenários de discussões, 
marcando o lugar político da demanda social por EJA.  

Constatamos que a partir do surgimento dessa nova estratégia de trabalho em prol 

da EJA, alguns avanços podem acontecer. Estar atento e participar ativamente da busca por 

novos caminhos é papel de todos que se envolvem na difícil tarefa de fazer história por 

meio da educação. 

 

1.6 V CONFINTEA e o aprender por toda a vida: ainda um pressuposto?!  

 

Em 1997, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, a UNESCO promove a V 

CONFINTEA com a presença da maioria dos países-membros. O Brasil faz-se presente 

com uma delegação chefiada pela Secretária da Educação Fundamental do Ministério da 

Educação, Iara Glória Areias Prado, e com representantes de diversos setores, tais como: a 

Sra. Virginia Farha – chefe do Departamento de Política Educacional da Secretaria de 

Educação Básica, do Ministério da Educação; a Professora Eunice Duran, pesquisadora da 

Universidade de São Paulo; o Sr. Ramiro Waharhaftig, Secretário de Educação do Paraná e 

presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); o Sr. Neroaldo 
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Azevedo Pontes, Secretário de Educação de João Pessoa e presidente da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação; o Sr. Edgard de Paula Viana, Vice-Presidente da 

Central Geral dos Trabalhadores; o Padre Leandro Rossa, Secretário Geral do Movimento 

Brasileiro de Educação Popular e, também o Sr. Oswaldo Fernandes, Secretário Municipal 

de Educação. Soares e Silva (2008) afirmam que: 

Seguiu, também, para Hamburgo uma delegação extra-oficial, na 
qualidade de observadores, composta por pesquisadores e estudiosos, 
que, em muito, contribuiu para os avanços atuais da EJA no Brasil, uma 
vez que, sendo o estado brasileiro signatário, adiantou-se em trazer o 
documento final da Conferência “Declaração de Hamburgo sobre 
Educação de Adultos”, a “Agenda para o Futuro” e articulou, desde 
então, para que os compromissos fossem considerados e cumpridos. 

Segundo a Declaração, “[...] a educação de Jovens e Adultos é mais que um direito: 

é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como 

condição para uma plena participação na sociedade”. (UNESCO, 1999, p. 19). Os 

participantes da Conferência reafirmam que a educação de adultos é fator preponderante 

para se alcançar a justiça social, uma maior igualdade entre os sexos, a diminuição da 

violência, o respeito à diversidade e que “[...] apenas o desenvolvimento centrado no ser 

humano e a existência de uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos 

direitos humanos, levarão a um desenvolvimento justo e sustentável”. (UNESCO, 1999, p. 

19). Para atingir os objetivos a que se propõem, os participantes da V CONFINTEA, 

reconhecendo a necessidade da educação de adultos como uma proposta a ser desenvolvida 

ao longo da vida, comprometem-se a sugerir ações a serem compartilhadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade civil como um todo. Assim sendo, e considerando a 

complexidade e a amplitude da Educação de Adultos, eles definem detalhadamente a 

Agenda para o Futuro , demonstrando os compromissos assumidos a partir dos dez temas 

estudados em Hamburgo e que julgamos pertinente trazer para o debate. Os temas são:  

Educação de adultos e democracia: o desafio do século XXI. 
A melhoria das condições e da qualidade da educação de adultos. 
Garantir o direito universal à alfabetização e à educação básica.  
A educação de adultos como meio de se promover o fortalecimento das 
mulheres.  
A educação de adultos e as transformações no mundo do trabalho.  
A educação de adultos em relação ao meio ambiente, à saúde e à 
população.  
A educação de adultos, cultura, meios de comunicação e novas 
tecnologias de informação. 
A educação para todos os adultos: os direitos e aspirações dos diferentes 
grupos. 
Os aspectos econômicos da educação de adultos. 
A promoção da cooperação e da solidariedade internacionais. (UNESCO, 
1999, p. 31) 
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Todos esses aspectos conduziram os participantes da V CONFINTEA ao 

convencimento das necessidades prementes da Educação de Adultos. Segundo Paiva, há, 

também, o reconhecimento de aspectos fundamentais com os quais as nações convivem e 

que impedem o desenvolvimento nas perspectivas preconizadas pela Conferência.   

Dois aspectos fundamentais com que as nações, principalmente as mais 
pobres, conviviam: a maciça existência de jovens na modalidade de 
educação de adultos, o que já fazia com que fosse designada como 
educação de jovens e adultos nesses países; e o reconhecimento de que 
essa educação atuava/podia atuar alterando as construções sociais e a 
esfera dos direitos das populações, se pensada pelo sentido de aprender 
por toda a vida (PAIVA, 2004, p. 30 e 31). 

Refletindo sobre o contexto acima, não há como negar que os diversos programas e 

leis específicas implantados em mais de 40 anos de história não resolveram o problema da 

alfabetização que, ainda hoje, é objeto de amplas discussões. Há representantes da 

sociedade, de forma geral, envolvidos nessa temática, mas as ações estão longe de 

implementar a cidadania, a equidade social, pressupostos da educação ao longo da vida, 

seja por direito do cidadão ou dever do Estado. Todo um cenário sócio-político-econômico, 

cultural-ideológico e pedagógico deve ser transformado para que um direito negado ou mal 

garantido seja efetivado nas vivências educacionais. Ireland (2003, p. 1) afirma que: 

Quem teve o privilégio de participar da V CONFINTEA (Hamburgo, 
julho de 1997) e, depois, da recente Reunião de Revisão Intermediária da 
V CONFINTEA (CONFINTEA V Midterm Review Meeting), realizada 
em Bangcoc, Tailândia, de 6 a 11 de setembro de 2003, inevitavelmente 
se coloca pelo menos duas questões: para que servem esses grandes 
seminários internacionais? E, apesar da precariedade dos dados existentes 
e dos processos avaliativos, foi possível constatar em Bangcoc algum 
avanço com respeito às metas e objetivos estabelecidos em Hamburgo 
seis anos antes? Aqui, não pretendo fazer uma análise desses dois 
momentos e do que foi alcançado, mas de elaborar uma nota de 
reportagem do ponto de vista de alguém que experimentou os dois 
momentos e passou os seis anos que separaram os mesmos, mergulhado 
numa prática acadêmica e intervencionista no campo da educação de 
jovens e adultos num dos estados brasileiros que apresenta um dos 
maiores índices de analfabetismo do país.  

A proposta de transformação do cenário sócio-cultural onde se desenvolvem as 

ações educativas é papel a ser desempenhado por quem participa dos grandes debates 

travados em nível internacional e depois se volta para a prática “acadêmica e 

intervencionista” no campo real da EJA. Dado que as Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos acontecem em intervalos de aproximadamente 12 anos, a 

manutenção dos debates nos intervalos entre uma Conferência e outra fica a cargo dos 

pesquisadores e estes necessitam vincular-se à prática para que os discursos em defesa da 
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aprendizagem e da formação do jovem e do adulto, numa ótica de promoção do homem e 

do desenvolvimento social, não se esvaziem de sentido. 

O mesmo autor continua sua afirmação, destacando o papel desempenhado pela 

UNESCO como agência fomentadora do debate com foco na educação de adultos desde 

1949, quando ocorreu a I CONFINTEA:  

Em todas as cinco conferências realizadas até agora, a UNESCO foi a 
principal agência promotora. Existe uma forte impressão de que a 
Educação de Adultos poderia ter desaparecido da agenda política sem a 
insistência da UNESCO em convocar essas conferências. Assim, 
primeiro em Hamburgo e depois, talvez com ainda mais ênfase, em 
Bangcoc, tivemos a impressão de estar participando de um ato de 
resistência. Em Hamburgo, mas de 1.500 participantes, incluindo 
representantes políticos de 135 Estados-Membros, e, pela primeira vez, 
representantes de Ongs, sem voto, mas com direito a voz, afirmaram a 
sua compreensão da educação como direito humano básico, para Jovens e 
Adultos de todas as idades. Declararam o seu entendimento da 
aprendizagem e formação de adultos como chave para o século XXI e 
para a nova sociedade da informação, e como processo que acompanha a 
vida toda. Frisaram, através da Declaração de Hamburgo, o potencial da 
aprendizagem e formação de adultos para “fomentar o desenvolvimento 
ecologicamente sustentável, para promover a democracia, a justiça, a 
igualdade entre mulheres e homens e o desenvolvimento científico, social 
e econômico, bem como para construir um mundo em que os conflitos 
violentos sejam substituídos pelo diálogo e por uma cultura de paz 
baseada na Justiça”. (IRELAND, 2003, p. 1-2) 

Embora haja avanços e certa visibilidade da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil, podemos dizer que, ao longo desses 60 anos, apesar do discurso governamental, a 

EJA ainda não é pensada, no âmbito das políticas públicas, para quem ela realmente se 

destina. Os altos índices de analfabetismo demonstram que, apesar do envolvimento de 

pesquisadores, de organizações não governamentais e da sociedade como um todo, as 

políticas de EJA ainda não surtiram o efeito desejado. Há interesses favoráveis, mas 

paradoxalmente, não são capazes de vencer perante aos que se contrapõem à EJA como 

prioridade nacional.  Nos oito anos (1995/1998 e 1999/2002) do governo de Fernando 

Henrique Cardoso predominou a perspectiva neoliberal: Estado mínimo, atrelado aos 

acordos bilaterais do Fundo Monetário Internacional / Banco Mundial. Mais uma vez a 

contradição se faz presente; a UNESCO fomenta o debate, os participantes das 

CONFINTEA’s deliberam e recomendam ações voltadas para a educação como direito 

humano básico de jovens e adultos de todas as idades e na execução das políticas públicas 

há o predomínio de decisões contrárias. A EJA, no contexto do ‘Estado mínimo’, é 

utilizada como estratégia de aceleração de aprendizagem e contribui com o esvaziamento 

do ensino regular e do conhecimento no interior da escola. Segundo Di Pierro (2001, p. 
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325) esta estratégia foi utilizada por diversas unidades da Federação, “[...] como forma de 

contornar a limitação de financiamento [...]” educativo. Nesse contexto, observamos duas 

características diametralmente opostas: há a centralização das decisões com equipes de 

técnicos do MEC que definem as ações sem participação da sociedade, vista, aqui, como 

simples executora; por outro lado, ocorre a descentralização financeira com os Estados, os 

Municípios e a sociedade civil que assumem responsabilidades com o financiamento da 

educação por meio de parcerias. Podemos dizer que este modelo torna-se incoerente, pois 

quem planeja está distante da realidade na qual o planejamento é executado. 

 

1.7 Da teoria à prática  

 

Em 2000, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

emite um parecer embasando a Resolução do CNE de Diretrizes Curriculares para EJA. 

Nesse momento, consolida-se um pressuposto antes expresso apenas pela mudança de 

nomenclatura, que, no contexto da LDBEN de 1996 passa de Ensino Supletivo para 

Educação de Jovens e Adultos, distinguindo esta modalidade da aceleração de estudos. 

Enfatiza-se, também, o direito público subjetivo dos cidadãos à educação que deve ter as 

funções reparadora, equalizadora e qualificadora, pois a EJA “[...] passando a ser uma 

modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de uma 

especificidade própria que, como tal deveria receber um tratamento conseqüente” 

(BRASIL, 2000, p. 2). O mesmo documento afirma que a “[...] EJA é uma categoria 

organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções 

específicas” (BRASIL, 2000, p. 5).  

A função reparadora é entendida como o acesso à educação e ao domínio da escrita 

e da leitura como bens sociais àqueles que não o tiveram; na medida em que apenas o 

acesso não garante a educação de qualidade, “[...] a EJA necessita ser pensada como um 

modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades 

de aprendizagem de jovens e adultos” (BRASIL, 2000, p. 9). Em vista da grande 

quantidade de “[...] pessoas que não tiveram uma adequada correlação idade/ano escolar 

em seu itinerário educacional e nem a possibilidade de prosseguimento de estudos [...]” 

(BRASIL, 2000, p. 9), o ponto de chegada da função reparadora – a igualdade perante a lei 

– torna-se ponto de partida para a função equalizadora. Essa vai proporcionar a reentrada 

no sistema educacional dos que tiveram sua trajetória interrompida seja pela repetência, 

evasão, pelas desiguais oportunidades de permanência ou por outras condições adversas. A 
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terceira função da EJA, segundo o Parecer CEB nº. 11/2000, é o que se pode chamar de 

‘função permanente’ da EJA: é a função qualificadora, na qual a educação é vista como 

uma chave indispensável para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea. Nesse 

sentido a EJA representa a possibilidade de se efetivar um caminho de desenvolvimento 

para todas as pessoas de todas as idades. É a educação por toda a vida, que tem por base o 

caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode 

se atualizar dentro e/ou fora do ambiente escolar e está em consonância com o pressuposto 

expresso pela UNESCO na V CONFINTEA. 

Com todos esses pressupostos, evidencia-se, no contexto da EJA, a necessidade de 

contextualização do currículo e das metodologias, pois o analfabetismo é, segundo Gadotti 

(2005, p. 32) “[...] a expressão da pobreza, conseqüência inevitável de uma estrutura social 

injusta. Seria ingênuo combatê-lo setorialmente sem combater suas causas”. O autor 

continua sua reflexão e afirma que é: 

Conhecendo as condições de vida do analfabeto, sejam elas as condições 
objetivas, como o salário, o emprego, a moradia, sejam as condições 
subjetivas, como a história de cada grupo, suas lutas, organização, 
conhecimento, habilidades, enfim, sua cultura. Conhecendo-as na 
convivência com ele e não apenas "teoricamente". Não pode ser um 
conhecimento apenas intelectual, formal. O sucesso de um programa de 
educação de pessoas jovens e adultos é facilitado quando o educador é do 
próprio meio. Um programa de alfabetização de pessoas jovens e adultas, 
por essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, 
mas pelo impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. A 
educação de adultos está condicionada às possibilidades de uma 
transformação real das condições de vida do aluno-trabalhador. Os 
programas de educação de jovens e adultos estarão a meio caminho do 
fracasso se não levarem em conta essas premissas, sobretudo na formação 
do educador. O analfabetismo não é doença ou "erva daninha", como se 
costumava dizer. É a negação de um direito ao lado da negação de outros 
direitos. O analfabetismo não é uma questão pedagógica, mas uma 
questão essencialmente política. (GADOTTI, 2005, p. 32). 

Concordando com Gadotti, julgamos importante trazer para o debate as reflexões de 

Arroyo (2001) sobre a imbricação entre a educação popular e a EJA. Segundo ele, a 

realidade hoje vivida pelos jovens e adultos continua radicalmente excludente o que faz 

com que “[...] a educação popular, a EJA e os princípios e as concepções que as inspiraram 

na década de 60 [...]” continuem atuais nesses “[...] tempos de exclusão, miséria, 

desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida”. No planejamento e 

implementação das políticas de EJA, necessário se faz acolher a herança legada pelos 

princípios e concepções então vigentes naquela década. Cremos que assim sendo, as 

probabilidades de os projetos de alfabetização redundarem em mudanças efetivas nas 
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condições socioeconômicas e culturais da comunidade na qual são implementados tornam-

se mais evidentes. 

Observa-se que os documentos oficiais demonstram uma aparente preocupação 

com a EJA, porém analisando todas as ações planejadas e implementadas no Brasil, ao 

longo das últimas décadas percebemos que, dificilmente, aos discentes são oferecidas 

condições de irem além dos limites da alfabetização, e ainda assim uma alfabetização não 

funcional. Estes, em situações de aprendizagem, vislumbram muito mais que a conclusão 

de uma etapa escolar. O mais urgente é o resgate da própria identidade cultural e das 

possibilidades permeadas numa prática escolar que lhes permitam, aos poucos, descortinar 

a realidade sócio-econômica, cultural e ideológica da história social e, assim, participarem 

dignamente no mundo do trabalho e na vida cidadã. 

Uma vez alfabetizados, os discentes da EJA buscam algo mais: eles querem ampliar 

seus horizontes culturais, integrar-se na comunidade escolar e, nesse sentido, cabe ao 

docente, por meio de orientações precisas, pelo ensino, possibilitar o acesso aos 

conhecimentos das disciplinas como elas aparecem na vida e, sobretudo, acolher os 

discentes e suas experiências. Assim, eles dominarão os instrumentos necessários para 

viverem no mundo da informação e se afastarão da marginalidade imposta pela sociedade e 

na qual são impedidos de um exercício efetivo da cidadania. Recorremos a Saviani (1992, 

p. 41) que, analisando as teorias da educação, formula a seguinte questão: “É possível uma 

teoria da educação que capte criticamente a escola como instrumento capaz de contribuir 

para a superação do problema da marginalidade”? O mesmo autor nos revela que: 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra 
a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas 
populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa 
engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da 
melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de 
uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira 
de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os 
interesses dominantes. (SAVIANI, 1992, p. 42).  

A garantia de uma educação de qualidade para todos e, principalmente, para 

aqueles oriundos das camadas populares, pode conduzir o debate para a necessária 

diferenciação de conceitos e concepções quando se tratar da EJA no âmbito legal. Para 

Arroyo (2001), a “[...] EJA é uma modalidade que construiu sua própria especificidade 

como educação, com um olhar sobre os educandos”. 

Assim sendo, a EJA, enquanto espaço propício para que os discentes desenvolvam 

suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 
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compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais 

diversificadas e amplas, condição fundamental para o exercício da cidadania, deve 

acontecer a partir dos e para os sujeitos concretos. 

Com a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), o Ministério da Educação evidenciou a EJA em nível nacional visando ao 

enfrentamento dos processos excludentes que ainda hoje marcam os sistemas educacionais 

do Brasil (BRASIL, 2004). Entretanto, em nível local não observamos o mesmo empenho 

por parte dos órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino. Embora haja uma seção de 

apoio à EJA na Secretaria Municipal de Educação, não se vislumbra um real compromisso 

com esta modalidade de ensino. As ações, quando ocorrem, são isoladas, não ultrapassando 

os espaços físico-burocráticos de cada unidade escolar. No 3º capítulo ampliaremos o 

debate ao analisar um projeto da rede municipal de ensino. Para além do resgate inicial da 

auto-estima, por meio da alfabetização e do letramento, necessário se faz garantir que 

políticas públicas sejam efetivamente implementadas, propiciando aos discentes da EJA 

uma educação continuada de qualidade, contribuindo assim com a redução das 

desigualdades sócio-educacionais. 

 

1.7.1 Plano de Desenvolvimento da Educação 

 

Em 2007, o governo lança o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); no 

documento de apresentação desse Plano, encontra-se explicitada a idéia de que a 

concepção de educação que o inspira, no âmbito do Ministério da Educação, e que 

perpassa a execução de todos os seus programas. Esta concepção reconhece a educação 

como sendo um dos aspectos formadores de indivíduos que, no exercício da cidadania, 

sejam capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo.  

Contrapondo-se aos planos anteriores, em especial ao Plano Nacional da Educação, 

o governo propõe neste momento que as ações de alfabetização de jovens e adultos não 

sejam campanhas pontuais e desvinculadas de continuidade; a proposta é que haja 

programas estruturados de educação continuada em colaboração com os sistemas 

educacionais. Nesse ponto, o Ministério da Educação reconhece ter pela frente um grande 

e, talvez, seu maior desafio, qual seja a integração entre o Programa Brasil Alfabetizado24 

                                                 
24 O Programa Brasil Alfabetizado (PAB) foi lançado pelo MEC em 2003, objetivando promover o acesso à 
educação, como um direito de todos, em qualquer momento da vida. O programa é coordenado, fiscalizado e 
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(com nova roupagem) com a EJA das séries iniciais do ensino fundamental; nesta proposta 

a alfabetização de jovens e adultos será feita, prioritariamente, por professores das redes 

públicas no contraturno de sua atividade docente e por este trabalho eles receberão bolsas 

do MEC.  

Aqui ressaltamos que, apesar do discurso oficial, vale questionar o valor (R$ 

250,00) destinado à bolsa do professor alfabetizador; pressupondo que haja profissionais 

qualificados com horário disponível para assumir as turmas de alfabetização, será o valor 

da bolsa atrativo para que os professores se desdobrem e desenvolvam um trabalho eficaz e 

de qualidade?  

Este modelo prevê ainda a divisão solidária de responsabilidades da União com os 

estados e municípios e um quadro de alfabetizadores composto por, no mínimo, 75% de 

professores das redes públicas municipais e estaduais.  À União cabe pagar as bolsas, 

destinar recursos para a merenda e para o transporte escolar, além de distribuir material 

didático; haverá recursos, também, para pagar a supervisão das aulas e para a aquisição e 

distribuição de óculos. Aos municípios cabe, num primeiro momento, a tarefa de descobrir 

quantos são e onde estão os analfabetos, mobilizando-os para a participação no programa; 

deverá também selecionar e capacitar os professores e quando do recebimento da verba 

(80% do valor global que, em 2007, foi elevado para R$ 315 milhões) terão que assumir 

mais compromissos, tais como: definição de metas e diretrizes, elaboração de planos 

plurianuais de alfabetização – com revisão anual – e a garantia de que pelo menos 75% dos 

professores da sua rede assumam a alfabetização. 

O Brasil Alfabetizado, nesta nova roupagem, visa atender, prioritariamente, aos 

1.100 municípios nos quais as taxas de analfabetismo são superiores a 35%. Os dados 

oficiais norteadores do programa conduzem-no a dois focos: primeiro o atendimento à 

Região Nordeste que concentra 90% dos municípios com altos índices de analfabetismo e, 

onde, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) há 

próximo de 62% de professores das redes públicas com um turno livre; o segundo foco é o 

atendimento prioritário aos jovens entre 15 e 29 anos, sendo que os municípios que 

encararem este desafio receberão mais recursos. 

O MEC também espera que as entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, 

bem como as instituições de ensino superior colaborem na alfabetização e para isso elas 

                                                                                                                                                    
conduzido pela SECAD/MEC e conta com recursos garantidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE/MEC). 
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devem apresentar projetos e assinar convênios por meio dos quais receberão recursos para 

serem aplicados na formação de alfabetizadores e de coordenadores de turmas. 

Como já dissemos anteriormente o novo desenho deste programa tem pontos 

positivos, apesar de algumas inadequações. A proposta do MEC de enfrentar os desafios da 

alfabetização e da continuidade da educação de jovens e adultos demonstra o desejo do 

Estado de “pagar” a enorme dívida social contraída com aqueles que não exerceram a 

tempo, por razões inteiramente alheias a sua vontade, seu direito de aprender. Propõe-se 

que as salas de alfabetização, no momento da “formatura”, sejam transformadas em salas 

de educação continuada (séries iniciais do ensino fundamental) de jovens e adultos, o que, 

segundo o MEC, acontecerá com maior freqüência na medida em que os equipamentos 

públicos e os professores da rede pública estiverem incorporados ao programa. 

A integração da alfabetização com a EJA (séries iniciais do ensino fundamental) 

deve continuar em outras etapas. Para isso, além da reestruturação do FUNDEF que foi 

transformado em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)25 e inclui a EJA na distribuição de 

recursos, propõe-se que a educação de jovens e adultos seja integrada à educação 

profissional.  O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação 

Comunitária (PROJOVEM)26 orienta os sistemas municipais de ensino a oferecer educação 

profissional integrada à EJA nas séries finais do ensino fundamental. A mesma orientação 

é dada aos sistemas estaduais e ao sistema federal de ensino com relação ao ensino médio 

na modalidade de educação de jovens e adultos. É criado o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA)27. Por meio do Projeto de Lei nº 919 de 2007 é proposta a 

incorporação da educação profissionalizante de jovens e adultos, ao texto da LDBEN, nos 

seguintes termos: “A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional” (BRASIL, 2007, p. 35). 

Por tudo o que aqui foi exposto, percebemos que o discurso governamental diz 

contemplar a inclusão educacional a partir do reconhecimento de “[...] que as formas 

organizacionais e as práticas pedagógicas forjaram historicamente uma cultura escolar 

                                                 
25 O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº. 53/06, aprovada em 06 de dezembro de 2006, e tem 
por objetivo proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos recursos em educação. 
26 O PROJOVEM foi lançado em fevereiro de 2005 pela presidência da República. Ele atende moças e 
rapazes entre 18 e 24 anos de idade que terminaram a quarta série, mas não concluíram o Ensino 
Fundamental e que não têm emprego com carteira profissional assinada. 
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excludente e que, portanto há uma dívida social a ser resgatada”. (BRASIL, 2007). Em 

síntese, a proposta do governo é que o PDE contribua de maneira efetiva com a melhoria 

da qualidade da educação – aqui entendida como enriquecimento do processo educacional, 

participação efetiva dos sujeitos e valorização das diferenças – e que proporcione a 

redução de desigualdades relativas às oportunidades educacionais. 

A constante presença de representantes do Brasil nas CONFINTEA’s e nos eventos 

intermediários mantém a agenda de debates e a defesa da implementação de ações 

coerentes com os compromissos assumidos em nível internacional. Ireland (2003, p. 2), 

afirma que: 

Em Bangcoc, um grupo bem menor de pessoas, em torno de 300, de mais 
de 90 países foram convocadas para, juntas, avaliar em que medida as 
recomendações estabelecidas em Hamburgo tinham sido alcançadas e os 
compromissos cumpridos. Porém, quem esteve presente em Tailândia 
teve a impressão de que a reunião intermediária possuía uma 
importância política maior no sentido de garantir a própria 
continuidade das CONFINTEA’s, marcando a próxima para o ano 
2009. (grifo nosso) O fato de ter somente 50 países representados por 
delegações oficiais não pode ser ignorado. Porém, apesar disso e das 
limitações que marcaram a sua fase preparatória e a sistemática adotada 
durante a reunião, Bangcoc representou se não o fortalecimento do 
campo, pelo menos, a sua capacidade de sobrevivência num ambiente 
adverso.  

Temos por hipótese que as análises, os estudos e debates preparatórios para a 

realização da VI CONFINTEA no Brasil, em 2009, constituir-se-ão num cenário 

desafiador para que todos, sociedade, governo e as ONGs assumam a condução das 

políticas necessárias ao cumprimento das agendas propostas ao longo da história. Neste 

cenário, cremos ser fundamental a discussão das propostas de Formação de Professores 

para atuarem de maneira coerente com as reais necessidades dos discentes da EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
27 O PROEJA, segundo os documentos do MEC, proporcionará uma educação profissional para jovens e 
adultos baseada na construção do conhecimento, em que os cursos são oferecidos de forma integrada ou 
concomitante à Educação básica. 
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2 A EJA E SEUS PROTAGONISTAS: ASPECTOS LEGAIS, TEÓRICOS E 

PRÁTICOS EM DISCUSSÃO 

Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a 
nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não 
haverá valor comparável ao cumprimento desta grande 
missão que consiste em preparar para a humanidade futura 
um mundo melhor. (González Pecotche) 

 

Ao iniciar um capítulo voltado à discussão sobre legislação e seus imbricamentos 

com a operacionalização daquilo que nela é disposto, temos em mente e trazemos para o 

debate os três primeiros artigos da Constituição do Brasil. Entendemos que a preparação de 

um mundo melhor para a humanidade futura é papel de todos que assim o fazem, 

considerando o cumprimento da Carta Maior do país onde vivem. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 2006, 
p. 13) 

Cremos que o exercício do poder fica comprometido quando uma grande massa de 

jovens e adultos brasileiros ainda é analfabeta e/ou tem seu acesso à educação negado ou 

mal garantido. Neste capítulo, buscamos discutir a EJA e seus protagonistas, os alunos e 

professores, dessa modalidade de ensino, segundo a legislação brasileira. Discutimos, 

também, a formação docente para e na EJA, que a nosso ver, encontra-se entrelaçada com 

a complexa realidade dos discentes que a ela recorrem. 

A formulação da legislação brasileira é, pressupostamente, de competência do 

poder legislativo; entretanto, Saviani (2006, p. 29) ressalta que “(...) o Parlamento 

brasileiro só veio a se ocupar, em nível nacional, do ensino primário e secundário por 

ocasião da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1961”. O autor 
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afirma que, em matéria de Educação, há, desde o final do Primeiro Império até nossos dias, 

a primazia da iniciativa do Executivo sobre o Legislativo. Nesse cenário, a política 

educacional brasileira era decidida e implementada por meio de decretos e sem que 

houvesse o debate por parte dos legisladores, representantes do povo.  

Considerando que a EJA, bem como a formação dos professores que nela atuam, é 

um dos campos do sistema público de ensino que sempre esteve à margem das prioridades 

dos legisladores e numa tentativa de entender as correlações possíveis entre o disposto 

pelos organismos internacionais e a legislação brasileira, nesse capítulo analisamos, 

comparativamente, as Leis Federais Nº. 4.024/61, Nº. 5.692/71 e Nº. 9.394/96. 

Verificamos que as propostas relativas à escolarização dos que não frequentaram o sistema 

escolar na idade própria, de acordo com o estabelecido pela legislação, sofreram diversas 

alterações ao longo dos anos e essas nem sempre resultaram em avanços na oferta de 

educação pública para todos. Relativamente à Formação de Professores, observamos 

poucas referências nas legislações analisadas e concordamos com Paiva (2006, p. 521) que 

afirma: 

Professores quase sempre formados para lidar com crianças acabam 
“caindo”, no âmbito dos sistemas, em classes de jovens e adultos com 
pouco ou nenhum apoio ao que deveriam realizar. Também educadores 
populares, plenos de verdades sob o prestígio da educação popular, 
descrevem concepções pautadas em um tempo, em uma realidade social 
cujo movimento se altera, necessariamente, por ser histórico, sem que as 
enunciações ou mesmo as práticas o acompanhem. (PAIVA, 2006, p. 
521). 

A situação colocada por Paiva demonstra que questões relativas à Formação de 

Professores, vão além da previsão legal. Entendemos que a EJA exige mudanças de 

posturas na prática pedagógica e de enfoques teórico-legais condizentes com a real 

necessidade dos que nela buscam sua escolarização. O processo histórico é dinâmico e 

provoca contínuas mudanças nas realidades sócio-culturais; essas, por sua vez, exigem de 

todos que se envolvem nas questões educacionais a mesma dinamicidade, ou seja, as 

concepções e práticas pedagógicas não podem estagnar no tempo. Se a legislação pouco ou 

quase nada prevê para a Formação de Professores e com relação à escolarização dos jovens 

e adultos a concretização das transformações se torna cada vez mais distante.  
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2.1 Lei Nº. 4024/61: 13 anos de tramitação resultando em uma “meia vitória”28 

 

Na abordagem feita, preocupamo-nos em enfatizar, dentro da Lei de 1961, a 

questão da Educação de Adultos. Considerando que, paralelamente à longa tramitação do 

projeto de lei (1948/1961), em nível internacional já havia acontecido as I e II 

CONFINTEAs (1949/1960), bem como alguns congressos em nível de Brasil, analisamos 

que a legislação aprovada em 1961 não se apropriou das acepções e, portanto, não atendia 

aos pressupostos emanados da UNESCO. A importância que a Educação de Adultos tem 

nos debates e eventos internacionais e nacionais não é a mesma em termos da legislação. É 

apenas nas Disposições Gerais e Transitórias da Lei N°. 4024/61 que os adultos são 

mencionados. 

O Art. 99 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei de 1961 prevê a permissão, 

aos maiores de dezesseis e de dezenove anos, de obter certificados de conclusão do curso 

ginasial e do curso colegial, respectivamente, mediante a prestação de exames de madureza 

após estudos realizados sem observância de regime escolar. Analisamos que “a permissão” 

dada aos adultos e colocada somente nas disposições transitórias da lei constituía-se, 

talvez, num menosprezo às reais necessidades de escolarização dos mesmos, uma vez que 

o governo não se comprometia com a oferta de processos de ensino-aprendizagem; os que 

quisessem obter a certificação precisavam buscar os conhecimentos necessários por si 

próprios. 

Em 1961, previa-se a formação de professores do ensino primário, hoje 

correspondente às primeiras quatro séries do ensino fundamental, em escola normal de 

grau ginasial (diploma de regente, com limitações para atuar), com preparação pedagógica, 

ou em escola normal de grau colegial (diploma de professor). Aos demais profissionais 

(orientadores, supervisores e administradores escolares) eram oferecidos cursos de 

especialização e de aperfeiçoamento pelos Institutos de Educação. 

Para atuar no ensino médio, era necessária formação específica para cada 

disciplina, adquirida por meio das faculdades de filosofia, ciências e letras; há também a 

previsão de formação de professores em cursos especiais de educação técnica para lecionar 

                                                 
28 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1961 não correspondeu às expectativas de 
nenhuma das partes envolvidas na longa tramitação do projeto. Ela foi, segundo Saviani (2006, p. 49), “uma 
solução de compromisso, uma resultante de concessões mútuas prevalecendo, portanto, a estratégia da 
conciliação”. Quando da aprovação da Lei que, segundo as lideranças da época, não trazia soluções para os 
problemas do ensino, houve várias manifestações. Entre as lideranças, encontrava-se Anísio Teixeira que, 
conforme relato de Saviani (2006, p. 48) declarou: “Meia vitória, mas vitória”.  
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disciplinas específicas de ensino médio técnico. Relativamente à formação de professores 

para a EJA, a legislação nada previa, embora relatórios de eventos anteriores e/ou 

simultâneos ao longo processo de elaboração dessa Lei já apontassem para a problemática. 

Soares (2008, p. 3) afirma que:  

A profissionalização do educador de EJA tem se tornado cada vez mais 
nuclear, tanto nas práticas educativas quanto nos fóruns de debates. Com 
base na ação do voluntariado, a primeira Campanha Nacional de 
Educação de Adultos no Brasil, lançada em 1947, passou a ser 
sistematicamente criticada por não preparar adequadamente professores 
para trabalhar com essa população. No I Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, ainda em 1947, já 
eram ressaltadas as especificidades das ações educativas em diferentes 
níveis e se recomendava uma preparação adequada para se trabalhar com 
adultos. Passados mais de dez anos, no II Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, realizado em 1958, as críticas à ausência de uma 
formação específica para o professorado, assim como à falta de métodos 
e conteúdos pensados particularmente para a educação de adultos, 
tornaram-se ainda mais agudas, explícitas e generalizadas.  

Observa-se que, apesar das recomendações emanadas de eventos nos quais os 

teóricos e pesquisadores debatem a Educação, não são registrados avanços seja na 

legislação, seja na prática. Há um contínuo distanciamento entre teoria e prática tanto no 

que diz respeito ao atendimento das especificidades dos discentes, quanto na formação de 

professores para atuar com o jovem e adulto. Assim sendo, para a Educação de Adultos, 

podemos afirmar que a Lei de 1961 não se constituiu nem em uma “meia vitória”. 

 

2.2 Lei N°. 5692/71: garantia da escolarização regular “mediante repetida volta à 
escola” 

 

Uma década depois, há um pequeno avanço; enquanto a Lei de 1961 tratava da 

Educação de Adultos apenas em suas Disposições Gerais e Transitórias, a Lei Nº. 5692/71 

incorpora a questão da escolarização dos adolescentes e adultos no seu corpo. Em seu 

artigo 26, esta Lei mantém a certificação obtida por meios de exames supletivos: 

 Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo 
resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, 
quando realizadas para o exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º 
grau, abranger somente o mínimo estabelecido pelo mesmo Conselho. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se: 
a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos; 
b) ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 
anos. 
§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos 
respectivos Conselhos de Educação. 
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§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição de todo 
um sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas especiais 
baixadas pelo respectivo Conselho de Educação. (BRASIL, 1971) 

Vale ressaltar que a manutenção dos exames com o efeito de certificação vem 

acompanhada de uma regulamentação; a idade mínima é alterada passando a ser dezoito 

para o 1º grau e vinte e um anos para o 2º grau, além do estabelecimento de regras relativas 

ao currículo mínimo a ser adotado nos exames.  

Para além da certificação via exames, o governo prevê, com o ensino supletivo, 

suprir a escolarização regular, mediante “[...] a repetida volta à escola [...]”, para 

adolescentes e adultos que não a frequentaram ou que dela se evadiram: 

Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade: 
a) suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a 
tenham seguido ou concluído na idade própria; 
b) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino 
regular no todo ou em parte. 
Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem 
organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos 
respectivos Conselhos de Educação. 
Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a 
atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação 
profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de 
disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. 
§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 
ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 
destinam. 
§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 
utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 
comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos. 
(BRASIL, 1971) 

Consideramos que a oferta do ensino Supletivo, cujos cursos terão estrutura e 

duração e regime escolar próprios ao atendimento de suas finalidades e do público a que se 

destinam, é um primeiro passo. Os cursos devem atender desde a iniciação do ler, escrever 

e contar até a formação profissional, podendo ser ministrados em classes ou utilizar-se de 

diversos meios de comunicação para atingir os objetivos a que se propõem. A 

regulamentação e a organização do ensino Supletivo ficaram a cargo dos Conselhos 

Estaduais de Educação. Segundo Di Pierro (2001, p. 62), um dos componentes mais 

significativos da implementação do Supletivo é a flexibilidade e, dentro dessa lógica, os 

Centros de Estudos Supletivos ofereciam aos alunos a possibilidade de cursar disciplinas 

em módulos, com frequência livre e avaliações periódicas.  

Haddad e Ximenes (2008, p. 131), escrevendo sobre a educação de pessoas jovens e 

adultas ressaltam que apesar da Lei 5692/71 ter sido “[...] produzida pelos governos 
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militares [...],” ela “[...] deu resposta política ao grande movimento da década anterior”. 

Segundo eles, a implantação do ensino supletivo respaldada por um capítulo específico da 

legislação era uma resposta aos movimentos de cultura popular, capitaneados pelo 

pensamento de Freire; o governo, embora conservador e limitando o dever do Estado à 

faixa etária dos 7 aos 14 anos, “[...] reconhecia a educação de adultos como um direito de 

cidadania”. (HADDAD e XIMENES, 2008, p. 131). Não se tratava de uma concessão, mas 

de uma decisão estratégica, tanto para abafar os movimentos de educação e cultura 

popular, que se disseminavam na década de 1960, como para realizar o seu projeto 

tecnicista de educação, como bem expressa Di Pierro (2005, p. 2): 

Aprovada em plena ditadura militar, a “doutrina do ensino supletivo” 
(como a denominaram seus formuladores) não incorporou as ricas 
contribuições que os movimentos de educação e cultura popular no início 
da década de 1960 legaram à educação de adultos (difundidas em todo 
mundo pela obra de Paulo Freire). Ao contrário, atendeu ao apelo 
modernizador da educação à distância e aderiu aos preceitos tecnicistas 
da individualização da aprendizagem e instrução programada, que 
fundamentaram a difusão das modalidades de educação não-presencial 
em centros de ensino supletivos e telecursos, que se somaram aos cursos 
presenciais na configuração de um subsistema de ensino supletivo em 
expansão. 

Analisando as afirmações da autora e, tendo atuado como docente do ensino 

supletivo, ouso discordar em parte, quanto à individualização da aprendizagem: em 

algumas situações e, considerando o necessário respeito às especificidades dos discentes 

que procuram os Centros de Ensino Supletivos – hoje chamados de Centros de Educação 

Continuada – a individualização da aprendizagem é, por assim dizer, “um mal necessário”. 

A defesa que fazemos da metodologia do ensino personalizado, com atendimento 

individual e semipresencial, não pressupõe desconsiderar o atendimento presencial de 

grupos de alunos. Trata-se de defender, para a Educação de Jovens e Adultos, a 

coexistência de diferentes tipos de cursos, de modo a atender à diversidade de seu público, 

manifesta tanto do ponto de vista etário (jovens, adultos e até idosos), quanto do nível de 

escolaridade (desde analfabetos até alunos do ensino médio). Esta situação impõe, para a 

definição de um modelo ou de outro, bem como de suas respectivas metodologias e 

práticas pedagógicas, a análise do momento em que o educando se encontra para poder 

atendê-lo em suas especificidades, sobretudo de conciliação do tempo de estudo com o do 

trabalho. Necessário se faz, também, estabelecer diferenciações entre a individualização 

que aqui defendemos e o formato da instrução programada proposta em 1932 por 
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Skinner29. Enquanto esta prescinde da atuação do professor aquela, fundamentada na 

metodologia do ensino personalizado, se baseia numa prática pedagógica em que a ação 

docente é fator determinante do processo de ensino-aprendizagem.  

A formação docente voltada para o atendimento adequado aos discentes da EJA 

pode ser o caminho de transformação nas relações ensino-aprendizagem das escolas 

supletivas. Os docentes atuantes na suplência, desde que possuam formação adequada 

atuariam fugindo das armadilhas da instrução programada. Em vez da individualização da 

aprendizagem apropriar-se-iam da metodologia do ensino personalizado que será melhor 

explicitada no 3º capítulo, onde analisaremos o projeto de EJA vigente no Centro Estadual 

de Educação Continuada. 

A previsão de uma oferta tão específica de cursos supletivos deveria vir 

acompanhada de uma Formação de Professores coerente com as especificidades do ensino, 

bem como com a contextualização histórico-social da EJA. Porém, a Lei de 1971 trata as 

questões de Formação de Professores de uma maneira genérica; há a exigência, para atuar 

no ensino de 1º grau – 1ª a 4ª séries, habilitação específica para o exercício do magistério, 

adquirida em nível do 2º grau (curso mínimo de três anos); havendo formação 

complementar (ou curso de magistério com quatro anos de duração), esse professor poderia 

atuar nas 5ª e 6ª séries do 1º grau. A atuação na 7ª e 8ª séries e no 2º grau dependia de 

formação em licenciatura plena, adquirida em nível de 3º grau. 

Os demais profissionais (orientadores, supervisores, administradores, planejadores 

e inspetores escolares) deveriam ter graduação (curta ou plena) de nível superior e/ou pós-

graduação. Há previsão de que a formação de professores seja feita “[...] ajustando-se às 

diferenças culturais de cada região do País, e com orientação que atenda aos objetivos 

específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e 

às fases de desenvolvimento dos educandos”. (BRASIL, 1971). Há, conforme esse artigo, 

previsão de um “preparo adequado” para os docentes que atuam no ensino supletivo, sendo 

consideradas as características especiais dos discentes, porém a realidade dos cursos de 

formação vigentes na década de 70 contradiz a previsão da Lei. Amparamo-nos em 

Pereira30 para afirmar que, durante as décadas de 60, 70 e 80, a formação de professores 

                                                 
29 Em 1932, Burrhus Frederic Skinner, psicólogo americano divulgou suas observações sobre o 
comportamento de animais submetidos à “Caixa de Skinner”; influenciado pelos trabalhos de Pavlov e 
Watson passou a estudar o comportamento operante e a partir de intensos estudos no campo da psicologia da 
aprendizagem criou os métodos de ensino programado que podem ser aplicados sem a intervenção direta do 
professor, por meio de livros, apostilas ou mesmo máquinas. 
30 Pereira (2007, p. 13), doutora em Educação pela UNICAMP, em uma Conferência de 2007 sobre formação 
de professores. 
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assentava-se em princípios da ciência que pode ou não ser posta a serviço da acumulação 

de capital, da racionalidade iluminista ou ainda a serviço de projetos societários burgueses. 

Ela tendia, ambiguamente, a mediar uma formação para o mundo do trabalho, da 

democracia e da cidadania.  

No período de vigência da lei de 1971, como parte importante do processo de 

redemocratização do país, surge a Assembleia Nacional Constituinte que culmina com a 

promulgação da Constituição de 1988, a qual amplia o dever do Estado para com todos 

aqueles que não têm a escolaridade básica e coloca a educação de adultos no mesmo 

patamar da educação infantil. A Constituição prevê também a elaboração de uma nova 

legislação para a Educação Nacional; segundo Haddad e Ximenes (2008, p. 132),  

[...] o projeto Octávio Elísio31, posteriormente ampliado por Jorge 
Hage, buscou, atendendo a demanda de educadores, superar uma 
concepção de educação de pessoas jovens e adultas referida ao 
ensino fundamental regular. Procurou estabelecer uma concepção 
peculiar de educação, voltada ao universo do jovem e do adulto 
trabalhador, que possui uma prática social própria, um modo de 
conceber a vida, uma forma de pensar a realidade. 

Consideramos que tal perspectiva resulta no avanço registrado na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei Nº. 9394 de 1996), qual seja a previsão de respeito às 

especificidades dos discentes da Educação de Jovens e Adultos.  

 

2.3 Lei N°. 9394/96: Marco para a EJA? 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº. 9394/96, de 20 de 

dezembro de 1996, procurou, conforme Haddad e Ximenes (2008, p. 132), estabelecer 

novos paradigmas para a educação do jovem e do adulto trabalhador.  Essa Lei, no 

TÍTULO III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar – em seu art. 4º. e incisos 

estabelece o dever do Estado de gratuidade para todos, no Ensino Fundamental, inclusive 

para os que não tiveram acesso à educação na idade em que lhes era apropriada: 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 

                                                 
31 Oliveira (1997, p. 2) afirma que o projeto da nova LDB apresentado à Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados em novembro de 1988, pelo deputado Octávio Elísio, é importante, pois além de ser de 
iniciativa parlamentar, ele reflete o dinamismo da sociedade civil. Posteriormente, são anexados a esse 
projeto outros sete projetos com a mesma amplitude. 
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III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 
seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola; (BRASIL, 1996). 

Pontuamos, nesse momento, algumas considerações pautadas no descompasso 

existente entre a previsão legal inserida na LDBEN de 1996 e as orientações sutis dos 

organismos internacionais. Constatamos que a oferta de educação escolar regular para 

jovens e adultos trabalhadores nem sempre vem acompanhada de políticas de 

acessibilidade e permanência na escola. O discurso fica e a prática cai no vazio... A 

implementação de projetos que considerem a necessária flexibilização de currículos e de 

carga horária ainda é incipiente; a maioria dos projetos de educação escolar regular 

continua presa a currículos engessados e não disponibilidade de materiais didáticos 

adaptados ao público alvo da EJA. Oliveira (2004) discute a necessidade de se repensar o 

currículo na EJA considerando, entre outros fatores, o “entendimento a respeito de quem 

são as pessoas a que ela se destina”. A autora afirma que: 

[...] a tendência predominante das propostas curriculares é a da 
fragmentação do conhecimento, e a da organização do currículo numa 
perspectiva cientificista, excessivamente tecnicista e disciplinarista, que 
dificulta o estabelecimento de diálogos entre as experiências vividas e os 
saberes anteriormente tecidos pelos educandos e os conteúdos escolares. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 103)  

Um currículo assim estruturado encontra-se na contramão das propostas da 

educação por toda a vida que pressupõe o respeito a toda e qualquer experiência vivida 

anteriormente pelos educandos, bem como aos seus saberes já construídos. 

Essa mesma Lei estabelece em seu art. 37, que a EJA “[...] será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria” e preconiza a necessidade dos sistemas de ensino assegurar, gratuitamente, a 

todos os jovens e adultos “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho [...]”. Na 

seqüência, é colocado que ao Poder Público cabe viabilizar e estimular “[...] o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 

si”. O art. 38 estabelece a obrigatoriedade de os sistemas de ensino manterem cursos e 
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exames supletivos no sentido de aferir e reconhecer as habilidades e conhecimentos 

adquiridos pelos educandos por meios informais, habilitando-os ao prosseguimento de 

estudos em caráter regular.  

Analisamos com certa preocupação o fato de a LDBEN reduzir (em 3 anos) a idade 

mínima prevista para a participação em cursos e exames supletivos, pois há uma crescente 

juvenilização da EJA, sem que os professores estejam adequadamente formados para 

trabalhar com a diversidade de público, ora presente nos cursos noturnos. Observa-se, 

também, que paralelo ao fenômeno da juvenilização, há uma descaracterização da EJA 

enquanto modalidade de ensino, cujos pressupostos e concepções estão estabelecidos em 

lei. O fenômeno da juvenilização da EJA é, de certa forma, recente e torna essa modalidade 

de ensino palco de desafios maiores do que quando o foco estava centrado  na 

alfabetização e letramento; e agora  trata-se de garantir a todos  a educação básica. 

Apesar da legislação de 1971, no capítulo destinado ao ensino supletivo, citar que 

essa modalidade atendia aos adolescentes e adultos, havia restrição de idade para ingresso 

do aluno nos cursos e exames supletivos. Guimarães e Duarte (2008, p. 4), afirmam que: 

A terminologia – educação de jovens e adultos – apareceu no final da 
década de 1980 e, inícios dos anos de 1990, em virtude da presença de 
jovens que, pelo fracasso da escola básica, são empurrados para o ensino 
noturno. Atualmente, os estudos e pesquisa evidenciam que os jovens 
entraram definitivamente em cena nessa modalidade de ensino. 

Consideramos necessário entender a origem e o sentido do termo juventude que 

para Guimarães e Duarte (2008, p. 3), apoiados em ABRAMO (2005), é a fase da vida em 

que o jovem está inserido na sociedade e prepara-se, por meio do estudo, para “[...] realizar 

as complexas tarefas de reprodução da sociedade industrial”. Eles também afirmam que os 

modos de compreender os jovens alteraram-se em vista das transformações das sociedades 

contemporâneas. Guimarães e Duarte (2008, p. 3-4) apóiam-se em SPOSITO e HADDAD 

(2003) para destacar que “[...] a definição de juventude encerra um duplo desafio, tendo em 

vista que os critérios que a constituem são históricos e culturais”. A juventude é 

simultaneamente, nesses termos, condição de vida e um tipo de representação social, ou 

seja, tudo depende de como a sociedade constitui e significa esse modo de vida.  

Segundo Groppo (2008, p. 236, 237), “[...] a juventude é, sobretudo, uma categoria 

social [...]”, ou seja, construída socialmente, e assim considerando-a é preciso 

correlacionar a juventude com outras categorias sociais, tais como “[...] classe social, 

nacionalidade, região, etnia, gênero, religião, condição urbana ou rural, momento histórico, 

grau de ‘desenvolvimento’ econômico, etc”. Rezende (1989 apud GROPPO, 2008, p. 237) 



72 
 

afirma que a história e a análise sociológica demonstram a existência de grupos juvenis 

múltiplos e diversos, não uma única juventude concreta. Eisenstadt (1976 apud GROPPO, 

2008, p. 239) também “[...] demonstra que a juventude existe socialmente na forma de 

grupos juvenis, ou de grupos etários homogêneos, que reúnem indivíduos com idades 

semelhantes – em oposição aos grupos etários heterogêneos, dos quais a família é o 

principal exemplo”. 

Pressupomos que o fenômeno da juvenilização esteja cada vez mais presente nas 

escolas que ofertam a EJA regular de suplência32; como ele não é bem compreendido por 

todos os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, o choque cultural, resultante 

da oposição entre os grupos, acaba por excluir mais uma vez o adulto que busca resgatar 

sua autoestima por meio da construção do conhecimento. A EJA que deveria ser espaço 

propício para uma educação de qualidade para todos os que não tiveram, em idade própria, 

acesso e/ou permanência na escola, acaba por ser descaracterizada e oferecida de forma 

aligeirada. 

Valim (2007, p. 31-32) comentando a respeito dos discentes que frequentam a EJA 

afirma que ela, a Educação de Jovens e Adultos, se “[...] constitui numa gama de 

complexidades por lidar com pessoas de diversificadas faixas etárias, com personalidades 

já estruturadas, com experiências, vivências, hábitos, conceitos, visões de mundos 

diferentes e até antagônicas”. Isso pressupõe que os professores dessa modalidade de 

ensino necessitam de formação diferenciada para atender ao disposto na LDBEN que prevê 

a oferta, com garantia de acesso e permanência, de educação escolar regular para os jovens 

e adultos, adequando-a às necessidades e disponibilidades dos discentes. Soares (2006, p. 

284) afirma que: 

A garantia das condições de acesso e permanência passa pela qualidade 
da educação da qual a formação de professores é componente. Pensar na 
preparação desse educador é profissionalizar um campo tratado como 
“provisório”, concebendo a população a ser atendida como “residual”.  

Considerando os aspectos relativos à formação de professores, constatamos que a 

LDBEN (1996) permanece, basicamente, com as mesmas exigências introduzidas em 1971 

e avança estabelecendo a Década da Educação, ao fim da qual todos os profissionais que 

atuam na Educação Básica devem ter, para ingresso na carreira, no mínimo, graduação de 

nível superior. Há uma movimentação intensa em todos os setores da sociedade no sentido 

                                                 
32 A EJA regular de suplência funciona, geralmente, no noturno e tem uma estrutura bastante semelhante ao 
ensino fundamental regular; há organização de turmas, com horários e currículos pré-definidos e o material 
didático nem sempre é adaptado à linguagem dos jovens e adultos trabalhadores. 
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de se garantir oferta de cursos de nível superior para os profissionais da Educação Básica. 

Os Institutos de Educação Superior e as Universidades começam a oferecer o Normal 

Superior, porém, mais uma vez, nota-se o distanciamento entre a teoria produzida na 

academia e a prática pedagógica. Além disso, o que seria considerado como avanço é 

contido por meio da Resolução nº 1, de 20 de agosto de 2003, da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação – baseada no Parecer CEB/CNE 03/2003, que 

resguarda os direitos adquiridos dos profissionais que tenham somente o curso de 

Magistério. Mais uma vez nota-se que os governantes e legisladores nem sempre têm 

compromissos com a melhoria da educação, em especial com as questões voltadas para a 

formação de professores, pois ao mesmo tempo em que incentivam a graduação em nível 

superior, abrem brechas para que os profissionais permaneçam com o nível médio de 

escolaridade. 

O texto da LDBEN prevê: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos: 
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades. 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal. 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 
nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996) 

A leitura linear do texto legal demonstra a preocupação com a formação 

pedagógica, com a “[...] associação entre teoria e prática [...]”, com a capacitação e com a 

educação continuada. Porém a mesma Lei prevê, em seu artigo 63, no inciso II “[...] os 

programas de formação pedagógica para portadores de educação superior que queiram se 
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dedicar à educação básica”; na prática cotidiana das escolas os docentes convivem com 

alguns profissionais nem sempre compromissados com o pedagógico, que fazem da 

docência ‘um bico’ a mais, o que pode acarretar prejuízos consideráveis ao exercício 

docente e à qualidade da educação.  

A LDBEN de 1996 prevê que o ingresso na carreira deve ser por concurso público 

e a progressão depende da avaliação do desempenho. Naquela data, o texto já previa o piso 

salarial profissional, o que somente em 2008 foi regulamentado pela Lei Federal nº. 11.738 

de 16 de julho. Muitos profissionais comemoram a sanção da lei, que embora não 

contemplando totalmente a categoria, consiste em avanço além de ser um primeiro passo 

para a valorização do magistério. No entanto, governantes entram com Ação Direta de 

Inconstitucionalidade33 no Supremo Tribunal Federal, retardam a aplicabilidade da Lei e, 

consequentemente, o início do processo de valorização dos profissionais da educação, 

conforme previsão legal. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 
estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 
normas de cada sistema de ensino.  
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a 
distância; 
§ 4º. Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento 
em serviço. (BRASIL, 1996) 

                                                 
33 Os governadores dos Estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
apoiados pelos governadores do Distrito Federal e dos Estados de Minas Gerais, Roraima, São Paulo e 
Tocantins moveram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), com pedido de medida cautelar. Essa 
Ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal em 29 de outubro de 2008 e julgada em 17 de dezembro 
do mesmo ano. Na decisão, “o Tribunal deferiu parcialmente a cautelar para fixar interpretação conforme ao 
artigo 2º, da Lei nº 11.738/2008, no sentido de que, até o julgamento final da ação, a referência do piso 
salarial é a remuneração” (grifo da autora).  (BRASIL, 2009, p. 19-20). Essa decisão é prejudicial aos 
profissionais do magistério que já fazem parte da carreira e têm diversas vantagens, transformando o piso 
salarial em teto salarial. O acórdão foi publicado em 30 de abril de 2009 no Diário da Justiça Eletrônico n° 
79. e ainda não há data prevista para o julgamento final da ADIN. 
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As condições adequadas de trabalho também são questionáveis. A previsão legal 

existe, os governantes utilizam-nas como plataforma político-eleitoral e na prática elas são 

quase inexistentes. Ressaltamos que o texto da lei refere-se, em grande parte ao ensino 

regular e embora a EJA adquira o status de modalidade de ensino, ela permanece 

marginalizada. Apesar de a LDBEN não vincular o analfabetismo à EJA, concordamos 

com Ireland (2003, p. 4) quando ele afirma que: 

Para a grande maioria dos países em vias de desenvolvimento, como o 
Brasil, a educação de jovens e adultos ainda é fortemente ligada aos 
desafios de analfabetismo e baixos níveis de escolarização, com todos os 
seus desdobramentos para a vida social, econômica, cultural e cidadã da 
pessoa jovem e adulta. 

Para efetivamente propiciar aos discentes as possibilidades de superar os limites da 

alfabetização, consideramos a importância de se vincular os projetos e campanhas que 

objetivam combater o analfabetismo de jovens e adultos com a Educação Básica. No 

sentido de Magda Becker Soares (1998), ultrapassar esses limites é a capacidade, adquirida 

pelos educandos frequentadores das classes de alfabetização, de apropriar-se da leitura e da 

escrita, saber fazer uso do ler e do escrever e, principalmente saber responder às exigências 

de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente aos que desejam viver no mundo 

letrado. 

Porém, consideramos também que, trabalhar a alfabetização como um ponto de 

partida para o amplo domínio dos instrumentos básicos do letramento, das operações 

matemáticas elementares, bem como sendo o início da formação cidadã dos educandos 

jovens e adultos não é tão simples. Esse é um papel a ser desempenhado por docentes que 

percebam, na convivência com os discentes dessa modalidade de ensino, a necessidade de 

uma prática pedagógica centrada na compreensão e no respeito à pessoa e aos saberes que 

a cotidianidade lhe proporciona. Atuar valorizando a trajetória sócio-histórica e cultural de 

cada um pode contribuir para que os jovens e adultos não desanimem, por maiores que 

sejam os obstáculos encontrados no retorno ao ambiente educativo. Compreendendo a 

complexidade e a dinamicidade da prática pedagógica dos docentes que atuam na 

alfabetização e na Educação Básica dos jovens e adultos e entendendo que tal prática 

pressupõe processos formativos contínuos e imbricados é que passamos a discutir os atores 

da EJA. 
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2.4 Discentes e docentes da EJA: protagonistas em um palco educativo  

 

O palco no qual os atores da EJA desempenham seus papéis se constitui em uma 

realidade complexa. Nele, convivendo, estão discentes e docentes, cujos processos 

formativos se dão num continuun, ao longo de sua vida, por meio de situações diversas 

propícias para isso ou não. Assim dizemos, considerando que, segundo González 

Pecotche34, “[...] enquanto o homem aprende, pode também ensinar, porque a arte de 

ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo”.     

 Os educandos jovens e adultos caracterizam-se por pertencerem a diversas faixas 

etárias, muitos com personalidades já estruturadas, e trazerem além de experiências, 

vivências, hábitos, conceitos, visões de mundos diferentes e até antagônicas. Acolher e 

compreender os discentes da EJA a partir de sua cotidianidade pressupõe saber quem são 

eles; em alguns casos, são jovens e adultos que, não tendo tido o acesso e/ou permanência 

na escola, em idade que lhes era de direito, retornam hoje, buscando o resgate do que lhes 

foi negado e/ou mal garantido. Em outros casos, os discentes são egressos de um sistema 

educacional excludente que não volta seu olhar para as especificidades nele presentes. 

Pressupomos que, neste caso, por meio da EJA, eles busquem ampliar seus 

horizontes culturais, dominar os instrumentos necessários para viver no mundo da 

informação e se afastar da marginalidade imposta pela sociedade e na qual são impedidos 

de um exercício efetivo da cidadania. A EJA pode ser o palco educativo no qual os 

discentes encontram espaço propício para tornar-se sujeito aprendente-pesquisador, ou 

seja, ser usuário do método científico de apropriação dos conhecimentos, responsável e co-

autor de sua própria aprendizagem. Para que os discentes desenvolvam suas capacidades e 

apropriem-se dos conteúdos necessários, construam instrumentos de compreensão da 

realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e amplas 

– condição fundamental para o exercício da cidadania – a EJA precisa acontecer a partir 

dos e para os sujeitos concretos. Ou seja, necessário se faz um entrelaçar entre os docentes, 

sua formação e os discentes. 

Porém, para falar de formação docente, consideramos a necessidade de iniciar 

tecendo considerações sobre os discentes da EJA uma vez que partimos do pressuposto de 

que suas transformações individuais e coletivas se embasam em suas próprias iniciativas e 

expectativas. Ou seja, é necessária a compreensão de que eles também vão se formando ao 

                                                 
34 Carlos Bernardo González Pecotche (11/08/1901-04/04/1963). Pensador e humanista argentino, fundador 
da Logosofia. 
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longo do processo de construção de conhecimentos, pois cada um deles é quem melhor 

compreende o que busca na EJA e a partir dela. Na prática pedagógica do cotidiano, 

observa-se que os discentes da EJA visam a algo mais do que o diploma. Eles desejam e 

buscam instrumentos para viver no mundo da informação e dos conhecimentos, a fim de 

que, partindo deles, possam elaborar pensamentos e agir de modo construtivo, resgatando a 

autoestima e criando possibilidades de melhor viver em sociedade; em suma, buscam uma 

identidade cidadã. A começar pelo cotidiano escolar, o discente necessita ir construindo 

novos conceitos sobre a realidade sócio-cultural e econômica na qual ele e a EJA se 

inserem de forma crítica. No sentido de Habermas (GOMES, 2007) a educação assim 

construída é emancipatória, uma vez que o docente não é o responsável pela emancipação 

do discente; essa, a emancipação, é construída na perspectiva de uma racionalidade 

comunicativa intersubjetiva, juntamente com o domínio dos conhecimentos universalmente 

sistematizados e esses, imbricados com o conhecimento de mundo. 

Ele, o discente, precisa ir se formando, segundo os documentos da Conferência de 

Jomtien, para aprender a aprender, para aprender a conhecer, para aprender a ser o que é 

sonhado por ele e acreditamos que, nesse processo, a presença do docente e o papel por ele 

desempenhado são fundamentais. Assim sendo, propomos tratar da formação do professor, 

caracterizando primeiro quem é o discente que busca a EJA para depois enfatizar a 

formação docente para e na EJA. Vamos analisá-la nas perspectivas da formação inicial, 

ou seja, aquela necessária para o ingresso do profissional na carreira e da formação 

denominada continuada, ou seja, aquela ocorrida após o ingresso do docente e/ou do 

supervisor no mundo do trabalho para o qual se habilitou. 

 

2.4.1 Jovem e adulto da EJA: tentativas de caracterização 

 

A proposta de caracterização do jovem e adulto, nessa seção, vai além de alguns 

aspectos legais já abordados anteriormente; nele, nos restringimos a comentários sobre a 

questão da faixa etária adotada pela LDBEN como mínima para o ingresso e frequência a 

cursos e exames de EJA; ressaltamos que essa faixa etária, juntamente com outros fatores, 

gerou o fenômeno da juvenilização da EJA, com a consequente definição de uma nova 

identidade dessa modalidade de ensino. 

Giovanetti (2006, p. 244-245) situa os discentes da EJA no âmbito das camadas 

populares, referindo-se a uma população de jovens e adultos pobres com vivências de 

processos de exclusão social que perpassam todos os direitos básicos da pessoa humana, 
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como moradia, saúde, trabalho e educação. Ela afirma que essas vivências deixam “[...] 

profundas marcas nos seres humanos [...]” que se transformam em “[...] jovens e adultos 

que vão construindo, ao longo de suas vidas, uma auto-imagem marcada pela falta e pela 

negatividade”. Muitos discentes buscam ansiosamente adquirir não só o conhecimento 

universalmente sistematizado, mas e principalmente, demonstram a necessidade de 

transformá-los em “ferramentas” de reflexão e atuação crítica da realidade. É possível 

perceber em outros deles uma força transformadora da qual nem eles próprios têm 

consciência. Em muitos casos, apesar de possuírem o conhecimento e ter consciência do 

mesmo, eles buscam a EJA para conquistar o documento formal sem o qual os sistemas de 

ensino os impedem de prosseguir com os estudos. Giovanetti afirma, e com ela 

concordamos, que: 

Os alunos da EJA, ao vivenciarem, pelo viés da exclusão social, o 
agravamento das formas de segregação – cultural espacial, étnica, bem 
como das desigualdades econômicas –, experimentam, a cada dia, o abalo 
de seu sentimento de pertencimento social, o bloqueio de perspectivas de 
futuro social. (GIOVANETTI, 2006, p. 245) 

Os jovens e adultos, com idades variáveis, expulsos do sistema regular por motivos 

diversos, precisam de um espaço democrático no qual possam ser acolhidos 

independentemente de carga horária regulamentada. Alguns deles certamente são 

considerados indisciplinados... mães que necessitavam conciliar estudo, trabalho e afazeres 

domésticos... profissionais que, em função do trabalho, viajam e/ou atuam em rodízio de 

turno de trabalho... enfim, discentes com interesses diversos, porém todos em busca de 

construção de novos saberes e conhecimentos, de vivências dos conteúdos escolares para a 

vida, para a luta pelo exercício da cidadania por meio de novas chances e oportunidades 

criadas a partir da inserção na EJA, das transformações por meio dela desencadeada. 

Cury (BRASIL, 2000, p. 9), afirma que, por meio da função equalizadora, a EJA 

“[...] vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de 

casa, migrantes, aposentados e encarcerados”. Esses e outros grupos são demandantes de 

novas oportunidades educacionais e Cury cita o Parecer CNE/CEB nº 15/98, para dizer que 

esses demandantes têm um perfil a ser considerado, ou seja: 

[...] são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com vida 
escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram a trabalhar, 
trabalhadores que precisam estudar, a clientela do ensino médio tende a 
tornar-se mais heterogênea, tanto etária quanto socioeconomicamente, 
pela incorporação crescente de jovens adultos originários de grupos 
sociais, até o presente, sub-representados nessa etapa da escolaridade. 
(BRASIL, 2000, p. 9) 
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Hoje, a EJA e o novo conceito que a orienta vão além do processo inicial de 

alfabetização, estendendo-se aos níveis fundamental e médio de ensino. Assim sendo, a 

EJA “[...] tem diante de si pessoas maduras e talhadas por experiências mais longas de vida 

e de trabalho [...]” (BRASIL, 2000, p. 9). A EJA e seus docentes têm, também, jovens e 

adultos que a ela recorrem sentindo-se diminuídos e pequenos diante deles que lá estão 

para acolhê-los. O pressuposto é que os profissionais docentes que trabalham com a EJA 

necessitam conhecer as especificidades dos discentes dessa modalidade de ensino para 

acolhê-los sem contribuir com o aumento da sensação de pequenez com a qual muitos 

alunos chegam à escola.  Barcelos (2007, p. 41-42) relata um diálogo ocorrido entre um 

aluno de uma escola noturna de EJA e uma professora: 

Primeiro dia de aula. O aluno recém chegado à escola – já um pouco 
atrasado para o primeiro período – encontra no corredor de entrada uma 
professora e pergunta: 
- Professora, sou aluno da alfabetização noturna, onde fica minha sala de 
aula? 
A professora devolve a pergunta com outra: 
- Que série você está cursando, meu rapaz? 
- Eu sou da turma dos que não sabem nada... Sou da turma dos burros... 
- Há... então sua sala é lá no final do corredor, a última porta virando à 
direita. 
- Muito obrigado, professora – disse o jovem. 
O rapaz saiu apressado, como tinha chegado, e faceiro por ter achado 
rápido a sala onde estudavam os que não sabiam NADA... os 
BURROS(!). 
A professora seguiu tranquila seu caminho até desaparecer no final do 
corredor... 
Ela sabia para onde ir. 
Afinal, fazia parte da turma dos que sabiam... TUDO(?). (BARCELOS, 
2007, p. 41-42) 

É nessa realidade um tanto quanto carregada de preconceitos e estigmas que 

procuramos entender que o jovem e o adulto da EJA não podem ser compreendidos apenas 

a partir da faixa etária. Analisamos a idade como sendo nada mais do que um critério 

previsto na legislação e não medida da vivência, socialmente excludente, das pessoas 

oriundas das camadas populares e que são, em sua maioria, as que buscam as escolas da 

EJA. No cotidiano da EJA observa-se que os jovens e adultos são pessoas, cidadãos com 

deveres e direitos, mas que, por razões diversas, não puderam exercer em tempo hábil, por 

meio da educação, na/para a aprendizagem, a cidadania que lhes é conferida nos 

documentos oficiais, como Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

entre outros. De diversas faixas etárias, essas pessoas lutam por uma inclusão social, o que 

passa pela inclusão escolar, que além de lhes garantir o que foi anteriormente negado ou 

impossibilitado por razões diversas, amplie o leque de possibilidades de inserção 
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profissional e transformações no âmbito pessoal e coletivo. Assim sendo, compreendamos 

que muitos jovens e adultos, uma vez alfabetizados, buscam algo mais: eles querem 

ampliar seus horizontes culturais, participar na comunidade escolar, social e política como 

cidadãos que são. Isso implica aos profissionais da EJA ter ampla visão de todo o contexto 

no qual se dá a educação no país e nas diversas possibilidades de exclusão sofridas por 

eles.  

O jovem ou o adulto da EJA busca, muitas vezes, conseguir e/ou manter um 

emprego, com um salário digno que lhes permita alcançar um futuro melhor. A inclusão no 

mundo da escrita é ponto de partida para a ascensão social, se considerada a ideologia 

dominante que instiga a todos a ampliarem o acesso a bens culturais, simbólicos e 

materiais; essa inclusão possibilita, ainda, a melhora da autoestima desses jovens e adultos. 

Baseando-se na compreensão do que a escrita seja e possa possibilitar, muitos jovens e 

adultos expressam o sentimento de que adquirir novos conhecimentos lhes possibilita ser 

alguém na vida e motivo de orgulho para os pais. Eles atribuem um grande valor simbólico 

à alfabetização e ao letramento, porém reconhecem, também, o seu valor prático. 

Necessário se faz ter clareza sobre quem é o jovem e adulto da EJA, sobre o que ele 

pretende por meio dela, sobre como ele aprende, mas auxiliando-o sempre a ter visão 

esclarecida quanto às possibilidades de melhoria de sua condição social no sistema 

capitalista e suas influências sobre quem somos e como agimos.    

O fato de o jovem e adulto ser alguém que se sentiu impedido de permanecer e/ou 

que não suportou a sala de aula da escola regular é preocupante, uma vez que nesse espaço 

são traduzidos muito dos conflitos sociais vividos por todos os seres humanos. Oxalá, os 

docentes tenham ciência disso e façam deste espaço, local de construção de vivências 

democráticas, partilhadas, construídas por todos que lá estão. 

Os docentes percebem predominar, na EJA, um perfil de discentes interessados na 

busca pelos conteúdos que, pressupõe-se seja a maneira pela qual quem abandonou o 

sistema escolar regular por algum motivo, hoje retorna na tentativa de, por meio dos 

estudos, conseguirem inserção efetiva no mercado de trabalho e consequente modificação 

nas condições de vida. A compreensão de quem é o jovem e adulto da EJA não pode ser 

construída de uma maneira convencional, pois depende de tantos outros elementos e 

fatores imbricados no ser e estar no mundo de cada um deles; o contexto histórico-cultural 

e sócio-econômico do qual fazem parte precisa ser considerado na educação, no espaço da 

sala de aula, no processo ensino aprendizagem, bem como nos processos formativos da 

prática pedagógica. 
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2.4.2 Formação docente para a EJA: teoria e prática 

 

Se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 já 

estabelecia a necessidade de atender às especificidades dos alunos trabalhadores, 

educandos, matriculados nos cursos noturnos, o Parecer CEB/CNE 11/2000 (BRASIL, p. 

54) vai explicitar a exigência de uma formação docente específica para atuar na EJA 

afirmando que: “[...] o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das 

exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade 

diferencial desta modalidade de ensino”. Porém, no dizer de Soares (2008, p. 4-5), as ações 

das universidades com relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são 

tímidas. Em levantamento por ele realizado, constata-se que a formação inicial, em nível 

de graduação, específica para a EJA ainda é incipiente; baseando-se em dados do INEP35, 

Soares apresenta estudo comparativo entre os anos de 2002 e 2005: 

Segundo os dados do INEP de 2002, das 519 Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras que ofertam o curso de Pedagogia e que foram 
avaliadas pelo Exame Nacional de Cursos, apenas 9 (1,74%) oferecem a 
habilitação de EJA: 3 na região Sul, 3 na Sudeste e 3 na região Nordeste 
(MEC/INEP, 2002). Os dados de 2005 revelam que houve aumento, 
ainda que pouco expressivo, do número de instituições que oferecem a 
habilitação de EJA para os cursos de Pedagogia: das 612 contabilizadas, 
15 oferecem a habilitação (2,45%) e, dos 1698 cursos, há 27 ofertando 
essa formação específica (1,59%). (SOARES, 2008, p. 4-5) 

A análise dos gráficos 1 e 2 apresentados por Soares (2008, p. 4-5) demonstra a 

incipiência da formação para a EJA no Brasil: apenas 15 instituições oferecem a referida 

habilitação, sendo que nas regiões norte e centro-oeste não há nenhuma oferta. Os dados do 

INEP, em 2005, apontam um percentual mínimo – apenas 1,59% – de cursos de pedagogia 

com habilitação em EJA. A incipiência da formação para a EJA contradiz as previsões 

legais, havendo, portanto, a necessidade de se retomar as reflexões do Parecer CEB/CNE 

11/2000 (BRASIL, p. 54) que, ao falar da formação docente para a EJA, vincula-a às 

especificidades dos estudantes dessa modalidade, e demonstra que “[...] esse profissional 

do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de 

estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo”.  

                                                 
35 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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Gráfico 1: Instituições com EJA por região 
Fonte: INEP (2005 apud SOARES, 2008, p. 4-5) 

 
Gráfico 2: A EJA nos cursos de Pedagogia 
Fonte: INEP (2005 apud SOARES, 2008, p. 4-5) 

O relator do Parecer, Carlos Roberto Jamil Cury, afirma que a EJA requer mais do 

que “[...] um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por um 

voluntariado idealista”. O mesmo autor esclarece que embora haja uma complexidade 

envolvendo a situação dos educandos da EJA, a formação docente qualificada requer que o 

profissional “[...] se nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como 

formação sistemática requer” (BRASIL, p. 54). Segundo Cury, a formação docente 

qualificada é um meio importante que contribuirá para se evitar o trágico fenômeno da 

recidiva e da evasão. Aqui, ressaltamos uma contradição de nosso sistema educacional. A 

legislação estabelece diretrizes para a formação docente qualificada, mas não tem previsão 

legal para priorizar, na contratação de docentes para a EJA, os egressos dos cursos de 

pedagogia com habilitação para essa modalidade de ensino. 

Partindo de uma pesquisa com egressos da habilitação de jovens e adultos do curso 
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de pedagogia da UFMG, Soares (2008, p. 14), afirma: 

Constata-se que, mesmo com a crescente visibilidade que tem tido a EJA, 
seja na instância das práticas, seja como campo de estudos e pesquisas, 
ainda não existe efetiva demanda para a formação específica do educador 
que atua com esse público no campo de trabalho. Mesmo que a formação 
inicial ofertada pela universidade seja considerada de qualidade, os 
egressos não necessariamente têm essa qualificação valorizada no 
momento da inserção profissional. Não existe, assim, relação estreita 
entre formação inicial na universidade e campo de atuação.   

Por outro lado, é fato que o profissional egresso das universidades reconhece que o 

aprendizado da graduação se concretiza na prática, o que nos remete às questões relativas à 

formação continuada que, se bem conduzida, gera possibilidades de criar formas de 

enfrentamento das situações-problemas que se constituem em entraves para a consecução 

dos objetivos propostos e considerados como sendo dos pares; isto envolve tanto as 

expectativas dos docentes como as dos discentes e o contexto social mais amplo, bem 

como o da escola, com seus imbricamentos e reflexos sobre a formação de cada pessoa. 

 

2.4.3 Formação docente na EJA 

 

Falar de formação docente na EJA implica pensar em todos os atores dessa 

modalidade de ensino, atores esses que, por sua vez, estão inseridos no cotidiano de cada 

espaço escolar nos quais ocorrem as vivências da prática pedagógica. Na visão de Zeichner 

(1997, apud GERALDI; FIORENTINI (orgs.), 1998, p. 245), há escolhas e opções feitas 

pelos docentes no cotidiano escolar que afetam substancialmente a vida dos discentes, bem 

como suas chances e oportunidades, além de implicarem para a justiça e igualdade sociais. 

Concordamos com ele, acreditando que o cotidiano escolar diz muito e, por isso, o que lá 

ocorre deve ser objeto da formação continuada dos profissionais e que as “considerações a 

respeito das condições sociais da escolarização que influem no seu trabalho, nas aulas”, 

segundo Zeichner (1995, apud GERALDI; FIORENTINI (orgs.), 1998, p. 251), não 

possam ser deixadas de lado.  

Nesse sentido, os saberes e o fazer do docente e do supervisor da EJA podem 

transformar-se em objeto da formação continuada: esta necessita partir da escola, das 

pessoas que lá estão, do que lá ocorre (considerando-se o como e o porquê ocorre) e ter 

reflexos no cotidiano escolar. Do Rio de Janeiro trazemos o relato de um grupo36 de 

pedagogas e professoras-pesquisadoras da EJA, atuantes nos cursos de formação 

                                                 
36 Relato feito por Cátia Maria S. de Vasconcelos Vianna et al. (2004, p. 111-126). 
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continuada naquela cidade e estado, mostrando-nos que uma das questões centrais acerca 

dos debates na área de formação de professores é a necessidade de se observar e respeitar 

as especificidades do público ao qual se destina o fazer pedagógico.  

Este grupo coordenou uma experiência inovadora em que professores cursistas 

deixam de ser meros receptores de conteúdos prontos, simples espectadores de políticas 

públicas, tornando-se co-construtores coletivos dos conhecimentos. Este processo parte, 

necessariamente, do cotidiano dos participantes; há uma reflexão crítica sobre os saberes 

acumulados e produzidos socialmente, o que conduz os cursistas a uma mudança de 

postura em relação a EJA. Os questionamentos que os levam à reflexão sobre a própria 

prática pedagógica demonstram aos professores que também eles se encontram na 

condição de sujeitos de uma Educação de Jovens e Adultos. Como bem disse Freire 

(1996), o reconhecimento de que os educadores fazem e se refazem em todo o decorrer de 

sua existência e nos diferentes espaços-tempos da experiência é revelador da inconclusão 

humana. Assim sendo, os espaços de formação são revestidos de legitimidade porque 

materializam o direito de aprender por toda a vida, essência e verdadeiro sentido da EJA 

para discentes e docentes. 

Marques (2000, p. 206) discute sobre a formação profissional, afirmando que ela 

“[...] defronta-se com o desafio de sua continuidade agora com requisitos outros, de uma 

continuidade em que as práticas profissionais se tornem o terreno da formação”. 

Consideramos importante ressaltar que compreendemos a formação continuada como 

sendo aquela que, para além da obtenção de títulos e certificados – e suas respectivas 

gratificações –, garantam transformações significativas na esfera pessoal e profissional de 

cada um. Estas podem ser aquelas possibilitadoras-criadoras de compreensão da 

complexidade enfrentada pelas pessoas na vida cotidiana, bem como aquela presente nos 

fenômenos educativos. Concordamos com Marques (2000, p. 206) quando ele afirma que: 

No exercício da profissão, cumpre-se faça a formação nos seus próprios 
lugares e tempos; no caso do educador, o tempo-espaço mais específico 
da sala de aula e da escola. Este é o mundo de referência de todo o 
processo formativo. Em todas as instâncias, quer nas preparatórias, quer 
nas que se seguem a título de formação continuada, tudo se deve 
organizar e conduzir em função do ensino-aprendizagem mediado pela 
docência e pela escola. 

Se assim for, a formação continuada gera possibilidades de buscar soluções para as 

situações-problemas da sala de aula e da escola, circunstâncias que se constituem em 

entraves para a consecução dos objetivos propostos no planejamento das atividades 

didático-pedagógicas. As expectativas dos docentes e dos discentes, bem como o contexto 
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social mais amplo em que a escola se insere, necessitam ser considerados quando da 

realização de ações formativas para que elas possam ser geradoras de reflexos positivos 

sobre a formação de cada pessoa. 

Tardif (2002, p. 10) afirma que “a questão do saber dos professores não pode ser 

separada das outras dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho realizado diariamente 

pelos professores de profissão (...)”. Reconhecendo que a formação docente específica para 

a EJA é ainda incipiente no Brasil, acreditamos que ela vai acontecendo na prática 

cotidiana e na acumulação de saberes dos professores-pesquisadores. Porém, no sentido de 

Zeichner (1998, p. 208), há uma separação patente entre o mundo acadêmico e o da escola, 

o que faz com que o conhecimento gerado nas pesquisas conduzidas pelos professores na 

escola nem sempre seja respeitado e/ou considerado pelos pesquisadores acadêmicos.  

Tardif (2002, p. 11) afirma também que “o saber é sempre o saber de alguém que 

trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer”. Ele prossegue dizendo 

que 

[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a 
pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula 
e com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário 
estudá-lo relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho 
docente. (TARDIF, 2002, p. 11). 

Assim pensando e concordando com o autor, trazemos para o debate, autores que 

trabalharam diretamente com a EJA ou outros que, sobre ela, depositaram seu olhar de 

educador e pesquisador, apesar de nela não atuarem. Julgamos significativa, também, a 

inserção de depoimentos de docentes que atuam na EJA; eles demonstram a importância da 

constante adequação de práticas pedagógicas, dos currículos e do necessário respeito aos 

saberes dos educandos. 

Campos (1998) debruçou seu olhar de pesquisadora sobre as discussões e debates 

em torno da formação de educadores para trabalhar na EJA. Ela restringe sua análise ao 

período de 1989/1992, quando da gestão Erundina/Paulo Freire no município de São Paulo. 

Havia, então, um processo analítico que “[...] procurou compreender a peculiaridade do 

trabalho docente realizado por professoras/es e monitoras/es com Jovens e Adultos 

Trabalhadores [...]”, para, a partir de então, subsidiar políticas públicas de formação inicial 

e continuada dos profissionais para a Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Ela 

afirma que esse período foi capaz de produzir um trabalho intenso na EJA, no município 

acima citado, pois a política educacional se concretiza num projeto político pedagógico 

“[...] assentado em duas bases: formação permanente dos educadores e reorientação 
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curricular”.   Um outro aspecto interessante abordado pela autora é o fato de haver 

 [...] três grupos diversificados de educadoras/es realizando trabalho 
docente em alfabetização e pós-alfabetização de Jovens e Adultos 
Trabalhadores: o primeiro grupo é formado por professoras/es com 
formação específica para o exercício do Magistério uma vez que já 
pertenciam ao quadro de professoras/es de Secretaria Municipal de 
Educação, mas que não trazem uma experiência de trabalho docente na 
Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores; o segundo grupo é 
formado pelas/os monitoras/es-alunas/os de Educação de Adultos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social transferidos para Secretaria 
Municipal de Educação e o terceiro grupo formado pelas/os monitoras/es 
do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos que realizam o 
trabalho docente com alfabetização e pós-alfabetização de Jovens e 
Adultos nos movimentos sociais em diferentes regiões São Paulo. 
(CAMPOS, 1998, p. 17-18). 

A convivência de grupos tão diversificados, atuando num mesmo segmento, precisa 

ter sua prática pedagógica repensada e refletida coletivamente para que todos trabalhem 

suas habilidades e convicções pessoais em prol do bem comum. A realidade descrita pela 

autora me faz refletir e admitir que tal situação em Uberaba/MG também ocorre quando há 

transferência de profissionais que não possuem a necessária experiência para atuar na EJA, 

o que os faz sentir-se deslocados; atuam nesta modalidade de ensino utilizando práticas 

pedagógicas pensadas para o ensino regular de crianças e adolescentes, portanto 

desvinculadas da necessidade dos educandos da EJA.  

Apesar dos amplos debates sobre a formação inicial e continuada e dada a 

complexidade dos fenômenos traduzidos na ambiência do ensino-aprendizagem, nota-se 

muita insatisfação dos sujeitos nela. Em se tratando da EJA, a formação dos docentes será 

melhor conduzida a partir do momento em que houver mudanças no esboço das políticas 

públicas e clareza sobre as especificidades desta modalidade de ensino por parte dos seus 

atores. Aquelas necessitam estar voltadas para as especificidades dos educandos da EJA e a 

formação de quem nela atua merece olhar atento nas pesquisas, porque inclusão significa 

muito mais que abrir as portas da escola para o educando e ensinar-lhe os conhecimentos 

universalmente sistematizados. 

Acreditamos que não há práticas pedagógicas e formativas isoladas. Elas 

acontecem no coletivo e cotidianamente sendo fundamental atentar para o necessário 

diferenciamento da prática pedagógica da EJA, quando comparada com a do ensino regular 

(VALIM, 2007, p. 36-41). Os professores precisam de um período de adaptação à 

Educação de Jovens e Adultos, uma vez que esta modalidade de ensino é diferenciada e 

seus pressupostos exigem uma adequação constante a novas práticas e metodologias. A 

EJA tem uma organização diferenciada, com flexibilização de horários, e o pressuposto é 
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que os profissionais que nela atuam busquem atualização constante e prática pedagógica 

condizente com o ritmo de construção do conhecimento de cada aluno. Os docentes da 

EJA defendem uma prática pedagógica pautada no compromisso com o aluno, no exercício 

da construção do conhecimento e na busca de mudanças de paradigmas. Na seleção de 

conteúdos da EJA, os docentes levam em conta a carga de experiência dos alunos que 

vivenciam integralmente o sistema político-econômico vigente. Assim sendo, as ações 

docentes que visem à vivência dos princípios políticos, éticos, morais e humanos 

circunscritos na prática pedagógica, em um clima de cooperação, de cessão, de 

interdependência e de mediação dos conflitos, devem ser priorizadas. 

Nesse sentido, chamando atenção para outros atores do processo educativo, 

destacamos o do supervisor, que tem importante papel junto ao professor, qual seja o de 

orientar, com clareza, todos os momentos da prática pedagógica, respeitando-se as 

especificidades das ações de todos os atores da EJA. Segundo Medina (1997, p.23), “[...] 

partindo desse ponto desencadeador, a socialização do ensinar e do aprender acontece e a 

qualidade dessa socialização [...]” pode se constituir no objeto da ação supervisora no 

sentido de garantir qualidade do ato de ensinar e aprender dos envolvidos no processo 

educativo. 

Embora cada um dos atores envolvidos no processo educativo da EJA tenha 

responsabilidades diferenciadas, aqui cabe enfatizar que conforme Medina (1997, p. 32) 

“[...] o trabalho do professor dá sentido ao trabalho do Supervisor no interior da escola. O 

trabalho do professor abre o espaço e indica o objeto da ação/reflexão, ou de reflexão/ação 

para o desenvolvimento da ação supervisora”. Assim sendo, não se trata de afirmar quão 

importante é o trabalho de cada um, mas de descobrir que o coletivo de cada instituição é 

co-responsável pelos processos formativos continuados da ação educativa visando garantir 

aprendizagens significativas para os atores da EJA. 

A V CONFINTEA já apontava para a necessidade do envolvimento das 

universidades e outras instituições de ensino superior para proporcionar aos “[...] 

educadores de adultos uma formação permanente e sistemática”. (UNESCO, 1999, p. 36). 

O mesmo documento aponta para a necessidade de se melhorar as condições de trabalho e 

as perspectivas profissionais dos educadores de adultos. Para tanto, propõe-se a elaboração 

de políticas e adoção de medidas para melhorar o recrutamento e a formação inicial dos 

educadores. Há, ainda, a proposta de se introduzir “[...] no campo da educação permanente, 

métodos inovadores de ensino e aprendizagem [...]”. (UNESCO, 1999, p. 37). Para tanto, 

segundo os relatores do documento, há que se recorrer especialmente “[...] às tecnologias 
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interativas e aos métodos indutivos que suponham uma estreita colaboração entre a 

aquisição de experiência profissional e a formação”. (UNESCO, 1999, p. 37). Como 

vemos, não é mais possível prescindir de uma política educacional centrada na formação 

permanente e coletiva dos docentes.  
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3 UBERABA: UMA CIDADE DE EDUCAÇÃO PARA TODOS? 

 

Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar os 
sonhos possíveis. [...] E, o que eu quero dizer com 
sonho possível? Na verdade, há sonhos impossíveis e o 
critério de possibilidade ou impossibilidade dos sonhos 
é um critério histórico-social e não individual. O sonho 
impossível hoje, torna-se possível amanhã. (Paulo 
Freire) 

 

Esse capítulo trata da apresentação de dois projetos de EJA implementados na 

cidade de Uberaba-MG, procurando demonstrar possíveis articulações com as acepções 

encontradas nos documentos enfocados ao longo dessa dissertação, especialmente o da V 

CONFINTEA. Para tanto, o ponto de partida é a afirmação de Freire sobre sonhos 

impossíveis que podem se tornar possíveis. Se o critério de possibilidades ou 

impossibilidades dos sonhos é histórico-social e não individual, consideramos a 

necessidade de pincelar a história37 do surgimento do município que hoje, segundo 

critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é cidade polo da 

microrregião do Triângulo Mineiro, sendo também a sede da região administrativa do Vale 

do Rio Grande. Sua população, estimada pelo IBGE, em julho de 2009, e informada ao 

Tribunal de Contas da União, para efeito de cálculo de cotas do Fundo de Participação dos 

Municípios, é de 296.261 habitantes, e sua vocação econômica é o agronegócio. Segundo o 

Panorama Socioeconômico divulgado no site oficial da Prefeitura, Uberaba além de ser o 

“[...] maior centro de referência em embriões bovinos e maior centro mundial de 

melhoramento genético de raças zebuínas [...], é o “[...] maior produtor de grãos do Estado 

de Minas Gerais”. (UBERABA, 2009). Porém, diante da realidade educacional do 

município, perguntamo-nos: será Uberaba uma cidade de educação para todos? 

Uberaba formou-se a partir dos primeiros anos do século XIX, quando garimpeiros 

da região do Desemboque começaram a se expandir pelos sertões em busca de novas 

oportunidades, devido ao esgotamento das minas de ouro que exploravam. O Sargento Mor 

Antônio Eustáquio de Oliveira, nomeado Regente Geral e curador dos índios da região – 

então conhecida como “Sertão da Farinha Podre” – para cá se deslocou acompanhado de 

fazendeiros e aventureiros diversos. Eles se estabeleceram às margens da Estrada 

Anhangüera e passaram a comercializar com as caravanas que saindo de São Paulo 

                                                 
37 Todos os dados referentes ao histórico da cidade de Uberaba-MG, bem como sobre os primeiros 
estabelecimentos de ensino são baseados em informações encontradas no site oficial da Prefeitura Municipal, 
no Guia Sei - Uberaba 2009, publicado pela operadora de telefonia local e na introdução do Plano Decenal 
Municipal de Educação (UBERABA, 2007). 
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deslocavam-se para Goiás. Até o ano de 1816 a região do atual Triângulo Mineiro 

pertencia à Capitania de Goiás; a partir de então, a região foi anexada às Minas Gerais e 

coube ao Sargento Mor liderar a formação e administração do novo Arraial da Farinha 

Podre que, em 1819, foi assim descrito por um ilustre viajante: 

Farinha Podre está situado no meio de campos, em um largo vale regado 
por um pequeno córrego. A povoação se compõe de umas 30 casas, 
dispersas, sem ordem, dos dois lados do ribeiro, todas, sem exceção, 
foram construídas recentemente. (AUGUSTE DE SAINT’ HILAIRE, 
1819, apud UBERABA, 2007a, p.35). 

A primeira capela construída pelos moradores foi benta em 1818; ela foi dedicada a 

Santo Antônio e São Sebastião e oficializou a existência do Arraial de Santo Antônio da 

Farinha Podre. Em 02 de março de 1820, por decreto de Dom João VI, há a criação e 

instalação da Freguesia (paróquia) de Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba. Hoje, o 

aniversário da cidade é comemorado nessa data, pois esse ato representou o 

reconhecimento oficial do povoado perante o Estado e a Igreja. Relatos não documentados 

justificam o nome ‘Farinha Podre’ pela quantidade de sacas de farinha que alguns viajantes 

aqui deixavam para aliviar o peso de suas cargas e que acabavam apodrecendo. Alguns 

antigos diziam que as águas da região eram claras e brilhantes; daí o surgimento do nome 

UBERABA, cujo significado em tupi-guarani é ‘águas claras e brilhantes’.  

Entre o início do século XIX e os anos de 1880 a história de Uberaba nada registra 

a respeito do aspecto educacional; os historiadores falam do grande desenvolvimento 

econômico, com a riqueza traduzindo-se no surgimento de requintadas construções de 

variados estilos e relatam que a população era seleta, sendo constituída por agricultores, 

pecuaristas e comerciantes, dentre outros profissionais.  

 

3.1 Educação em Uberaba: dos primeiros tempos aos dias atuais 

  

Nos diversos registros históricos da cidade de Uberaba consultados, apenas no 

início dos anos de 1880 é que aparecem as primeiras referências sobre a educação e seus 

espaços construídos, nessas terras de águas claras e brilhantes. Em 1882 é instalada em 

Uberaba, sob a égide do governo mineiro, a Escola Normal, hoje Escola Estadual Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, cujas instalações atuais foram projetadas por Oscar 

Niemayer. A chegada das Irmãs Dominicanas à Uberaba, em 1885, resultou na criação do 

Colégio Nossa Senhora das Dores (CNSD), instituição voltada à educação das jovens 

filhas das tradicionais famílias da cidade e região; somente em 1973 é que o CNSD passa a 
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atender, também, alunos do sexo masculino. Os Irmãos Maristas criaram em 1903 o 

Ginásio Diocesano, hoje Colégio Marista Diocesano, instituição voltada à educação dos 

jovens filhos mais abastados da cidade e região. Em 1969, o Colégio Marista passa a 

oferecer o ensino misto. Essas instituições educavam os jovens sob os rígidos princípios do 

catolicismo. Quanto à educação destinada a formar técnicos agrícolas em nível médio, ela 

surge em 1916, com a instalação do Aprendizado Agrícola Borges Sampaio. Porém, 

somente nos anos 40 do século passado, é que Uberaba passa a contar com instituições de 

ensino superior. 

Segundo o histórico lançado no Plano Decenal Municipal de Educação 

(UBERABA, 2007a, p. 38-45), a implantação da escola estadual pública em Uberaba 

ocorreu no âmbito da reforma educacional mineira de 1906 e representou uma “[...] 

evolução pedagógica capaz de superar o atraso da instrução promovida pelas escolas 

isoladas, até então vigentes”. A primeira escola da rede pública estadual foi o Grupo 

Escolar Brasil, criado em 1909 na zona urbana, e em funcionamento até os dias atuais. 

Historicamente, é possível constatar que, em nível de Educação, o Estado se faz 

essencialmente presente na zona urbana e, até o início do século XXI, os alunos residentes 

em zona rural ainda se deslocavam para a cidade, a fim de cursar o ensino médio.  

Se a rede estadual de ensino de Uberaba data do início do século XX, o surgimento 

das primeiras unidades de ensino da rede municipal ocorre em 1943, com a criação de duas 

escolas na zona rural, nenhuma delas em funcionamento nos dias atuais. Segundo o Plano 

Decenal Municipal de Educação (PDME), a escola municipal rural mais antiga, ainda em 

funcionamento, é a ‘José Marcus Cherém’ instalada no povoado da Capelinha do Barreiro, 

em 1969; na zona urbana, a primeira escola municipal – a Boa Vista – foi criada em 1976. 

A rede municipal atende desde a Educação Infantil até as séries finais do Ensino 

Fundamental, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Em algumas unidades de ensino 

municipal há oferta, ainda que em pequena escala, do período integral; o município 

mantém, também, duas unidades denominadas Centro Municipal de Educação Avançada, 

nas quais os educandos são atendidos no contraturno com diversas atividades 

extracurriculares. Além da rede própria, o município, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, mantém convênio com diversas entidades, sendo que a maioria delas é 

de caráter filantrópico e atende, prioritariamente, a Educação Infantil.  

A tabela 1 apresenta um resumo das unidades da rede municipal de ensino, 

composta de 34 escolas (26 urbanas e 08 rurais) e 21 centros de Educação Infantil (17 

urbanos e 04 rurais), demonstrando, também, o nível de ensino ofertado. Ressaltamos que, 
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nessa tabela, algumas unidades são computadas mais de uma vez por oferecerem diversos 

níveis de ensino.  

Tabela 1: Rede Municipal de Ensino – 2008 

Nível de Ensino ofertado 
Unidades da 

Zona Urbana 

Unidades da 

Zona Rural 
Total 

Educação Infantil (01 a 05 anos) 17 04 21 

Educação Infantil (03 a 05 anos) 11 08 19 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 6 a 10 anos) 21 08 29 

Ensino Fundamental (Anos Finais – 11 a 14 anos) 21 08 29 

EJA (1º Segmento – presencial) 14 03 17 

EJA (2º Segmento – presencial) 13 02 15 

EJA (Semipresencial) 01 --- 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Uberaba/MG 
 

Segundo dados do INEP (ANEXO E), no início de 2008, a rede municipal de 

ensino contava com 1802 matrículas na creche, além de atender 6 alunos da Educação 

Especial; na pré- escola as matrículas chegavam a 3357, além de 5 na Educação Especial; 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental a rede municipal contava com 9906 alunos 

matriculados, além de 182 na Educação Especial; nos anos finais do Ensino Fundamental o 

município atendia 6900 alunos, além de 50 na Educação Especial; a rede municipal não 

atende ao Ensino Médio e com relação a EJA, os dados serão analisados quando da 

apresentação do projeto implementado no ensino regular de suplência. 

Na tabela 2, apresentamos uma síntese da rede estadual de ensino, composta de 34 

escolas, todas localizadas na zona urbana38. Ressaltamos que, além das 34 unidades, o 

Estado mantém em Uberaba, 01 unidade de ensino prisional, 01 Centro Interescolar de 

Línguas, 01 Conservatório de Música, 01 Centro de Orientação e Pesquisa em Educação 

Especial e 01 Centro de Educação Continuada – EJA semipresencial. Nessa tabela, 

                                                 
38 Segundo informações obtidas junto à Seção de Recursos Humanos da 25ª Superintendência Regional de 
Ensino, esta elabora, anualmente, um Plano de Atendimento que é encaminhado para ser aprovado pela 
Superintendência de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação. No 
Plano de Atendimento de Uberaba, consta o funcionamento de algumas unidades estaduais em “segundo 
endereço”. Atualmente, nesta condição, há 4 escolas estaduais urbanas que atendem a 493 alunos de ensino 
médio, residentes na zona rural; 1 escola prestando atendimento a 173 alunos de ensino médio e 87 da EJA – 
Médio em bairro periférico da zona urbana e 1 escola atendendo a 27 alunos das séries finais do ensino 
fundamental no Centro de Atendimento e Reeducação Social do Adolescente e do Menor Infrator 
(CARESAMI). Os “segundos endereços” funcionam em escolas municipais – a maioria situada na área rural 
– e os dados dos alunos são registrados em unidades escolares estaduais urbanas. Isso possibilita o repasse de 
verbas referentes à merenda escolar e ao transporte dos alunos atendidos pela Rede Estadual de Ensino em 
unidades da Rede Municipal.  
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algumas escolas são computadas mais de uma vez por oferecerem diversos níveis de 

ensino. 

Tabela 2 – Rede Estadual de Ensino 

Nível de Ensino ofertado 
Unidades da 

 Zona Urbana 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais – 6 a 10 anos) 24 

Ensino Fundamental (Apenas a turma de 10 anos) 02 

Ensino Fundamental (Anos Finais – 11 a 14 anos) 30 

Ensino Médio Integral 22 

EJA Fundamental e Médio (presencial) 18 

Ensino Fundamental (Anos Finais) – 2° Endereço  01 

Ensino Médio Integral – 2° Endereço 05 

EJA Médio (presencial) – 2° Endereço 01 

Fonte: Superintendência Regional de Ensino de Uberaba – Minas Gerais (25ª SRE) 
 

Consultando os dados do INEP (ANEXO E), constatamos que, no início de 2008, a 

rede estadual de ensino contava com 7413 matrículas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, além de 62 na Educação Especial; nos anos finais do Ensino Fundamental a 

rede estadual atendia 8013 alunos, além de 13 na Educação Especial; quanto ao Ensino 

Médio, no início de 2008, havia 9413 alunos matriculados. Os dados relativos à EJA – 

semipresencial – na rede estadual serão analisados quando da apresentação do projeto 

implementado no CESEC. Quanto à EJA presencial, ressaltamos que, no documento que 

serviu de base para nossa análise, não foi possível identificar separadamente o número de 

escolas estaduais que oferecem só o nível Fundamental, só o Médio, ou ambos. 

A rede particular de ensino39 atende a todos os níveis e, segundo o INEP (ANEXO 

E), no início de 2008, contava com 1248 matrículas na creche além de 83 na Educação 

Especial; na pré-escola a rede atendia 934 alunos, além de 90 na Educação Especial; as 

matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental era 2767, além do atendimento a 295 

alunos da Educação Especial; nos anos finais do Ensino Fundamental havia 2657 alunos 

matriculados, além de 50 matrículas na Educação Especial; no Ensino Médio, a rede 

privada contava com 2335 matrículas, além de atender 18 alunos na Educação Especial; 

2253 alunos são atendidos, pela rede privada, na Educação Profissional – Nível Técnico, 

                                                 
39 Segundo dados do PDME (UBERABA, 2007a, p. 40-41), houve uma grande expansão da rede particular 
de ensino de Uberaba a partir do ano de 1990, atingindo em 2003, o número de total de 59 escolas de 
educação básica. 
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além de 144 alunos nessa modalidade na Educação Especial; o atendimento a EJA é 

presencial, sendo inexpressivo; nessa modalidade, a rede privada conta com apenas 20 

alunos matriculados no Ensino Fundamental (além de 7 na Educação Especial) e, no 

Ensino Médio, a rede atende 93 alunos. 

Com relação ao atendimento prestado pela rede federal, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, ele é restrito ao 

Ensino Médio; nesse nível, segundo o INEP (ANEXO E) há 169 alunos matriculados; já na 

Educação Profissional – Nível Técnico – o atendimento é a 898 alunos; a EJA, na rede 

federal, é presencial e atende apenas 39 alunos.  

Considerando as atribuições constitucionais, podemos dizer que o município 

cumpre seu papel e atende a educação infantil em instituições próprias ou conveniadas; 

porém, com relação ao Ensino Fundamental nos anos iniciais e finais, o Município não tem 

estrutura para atender toda a demanda e, nessa etapa de ensino, o Estado ainda se faz 

bastante presente. Uma inferência é possível fazer a partir dos dados do INEP: o número de 

alunos regularmente atendidos na somatória de todas as redes de ensino é decrescente na 

medida em que cresce o nível de escolaridade, ou seja, os alunos abandonam a educação, 

ou ficam com atraso de escolaridade. O gráfico 3 representa o número de matrículas nos 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental regular, no ano de 2008: 

Matrículas do Ensino Fundamental Regular - 2008
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Gráfico 3: Matrículas do Ensino Fundamental Regular – 2008 
Fonte: INEP (ANEXO E) 
 

O gráfico 4 demonstra o número de alunos matriculados nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio regular, no ano de 2008: 
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Matrículas dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental Regular e do Ensino Médio Regular - 
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Gráfico 4: Matrículas dos Anos Finais do Ensino Fundamental Regular e do Ensino Médio Regular 
– 2008 
Fonte: INEP (ANEXO E) 

 
Como podemos observar, há uma significativa redução no número de alunos 

matriculados entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental regular. Comparando-se 

os anos finais do ensino fundamental regular com o ensino médio regular, constata-se que 

a diferença no número de alunos matriculados é ainda maior e mais preocupante. Esse fato 

deve ser motivo de debates em todos os setores da sociedade organizada para buscar e 

encontrar soluções que aumentem a escolaridade do povo brasileiro. È de fácil constatação 

que os alunos do ensino regular que ficam pelo caminho, à medida que o tempo passa e 

que as exigências de qualificação da sociedade, no atual momento de sua história, tornam-

se prementes, necessitam de um espaço educativo e voltam à escola. E esse espaço escolar 

é a EJA, que pode e deve ser o lugar propiciador de uma educação vinculada ao aumento 

da criatividade e da produtividade, “[...] transformando-as numa condição indispensável 

para se enfrentar os complexos problemas de um mundo caracterizado por rápidas 

transformações e crescente complexidade e riscos.” (UNESCO, 1999, p. 22). 

 

3.2 A EJA em Uberaba: uma história não documentada  

 
Em nível local, as práticas da EJA não se diferenciam daquelas implementadas em 

nível nacional. Valim (2007) pesquisando sobre a educação de adultos, junto aos órgãos 

públicos, deparou-se com a falta de registro; os documentos, se é que existem, não foram 

liberados. Ela recorreu, portanto, a depoimentos – informais – de algumas pessoas que 

trabalharam com a EJA e/ou estiveram ligadas a essa modalidade de ensino. Os relatos 
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falam de ações oficiais como, por exemplo, o MOBRAL, e de outras organizadas pela 

sociedade, como cursos particulares e programas vinculados a estágio.  

Com relação ao MOBRAL, por exemplo, as informações são de que ele funcionou 

durante 14 anos, sob a coordenação de uma equipe local. Embora a equipe coordenadora 

trabalhasse dentro da estrutura da Prefeitura, aos educadores envolvidos não foi 

proporcionado nenhum vínculo empregatício. Entre os anos de 1973 e 1980, o MOBRAL 

foi bastante abrangente, tanto na zona urbana quanto na área rural; o início da década de 80 

marcou a extinção gradativa da alfabetização de adultos e a partir de 1983 houve a 

implantação do MOBRAL Infantil. Este, sob a ótica de se evitar o analfabetismo de futuras 

gerações, funcionou com turmas voltadas à alfabetização de crianças.  Por outro lado, a 

sociedade também se mobilizava, proporcionando aos jovens e adultos algumas 

possibilidades. Durante muitos anos funcionou o Curso de Madureza Prof. Abedenago 

Nilo Silva40 com o intuito de preparar os jovens e adultos para os exames supletivos. Estes 

eram oferecidos pelo Estado semestralmente, constituindo-se num dos únicos meios de 

certificação de etapas vencidas. Os depoentes também relatam sobre iniciativas que se 

assemelhavam aos movimentos populares: alguns estudantes de uma faculdade local, na 

década de 60, realizavam estágio obrigatório ministrando aulas de alfabetização para 

trabalhadores, utilizando para tanto o espaço do Mercado Público Municipal. 

Analisando o contexto da EJA em Uberaba, constata-se o papel fundamental que é 

desempenhado pela existência do Centro de Estudos Supletivos Prof. Santino Gomes de 

Matos (CESU). O Centro iniciou suas atividades em 1984, época em que a cidade era 

governada por um prefeito de origem humilde, funcionando como unidade independente 

até o final de 2001. Resultante de uma parceria entre o Município e o Estado, a escola 

sempre funcionou ofertando a EJA no regime semipresencial e contava com uma equipe de 

educadores capacitados para utilizar a metodologia do ensino personalizado. Os materiais 

didáticos eram diferenciados e o foco do trabalho desenvolvido centrava-se nas 

especificidades e no ritmo dos educandos. No primeiro ano de funcionamento, a escola 

atendeu apenas alunos das séries finais do ensino fundamental, bem como aqueles que 

necessitavam de nivelamento (aulas para a revisão dos conteúdos das séries iniciais). No 

ano seguinte, o CESU passou a atender também aos alunos do ensino médio, porém só em 

1992 implantou a língua estrangeira, disciplina obrigatória.  

                                                 
40 Este curso era particular e tinha o caráter preparatório para os exames supletivos. 
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O CESU, enquanto unidade escolar independente, foi fechado no início do ano de 

2002, sob a alegação de que os gastos para a manutenção da estrutura eram excessivos e os 

resultados – alunos concluintes – quantitativamente modestos, porém denotando uma 

postura elitista naquelas ações  governamentais. Em 2009, os profissionais remanescentes 

do CESU trabalham no Curso Municipal de Educação Continuada (CMEC). O Curso é um 

projeto que atende ao nivelamento e aos alunos do ensino fundamental – séries finais – e 

que funciona em uma das unidades da rede municipal, apenas no noturno, fato que, muitas 

vezes, inviabiliza a educação de jovens e adultos trabalhadores. Assim afirmamos, pois 

muitos jovens e adultos trabalham em empresas que adotam o rodízio e/ou o esquema de 

plantões; há, também, mães de família que procuravam estudar no diurno, pois 

aproveitavam o horário em que seus filhos frequentavam a escola.  

Se, por um lado, em nível de histórico da EJA em Uberaba houve necessidade de se 

recorrer a depoimentos informais, por outro buscamos, no Educacenso do INEP (ANEXO 

E), os dados oficiais referentes à matrícula nessa modalidade de ensino entre os anos de 

1999 e 2008, a partir dos quais elaboramos a tabela 3.  

Ressaltamos que, de um ano para outro, no período analisado, há alterações no 

sistema de registro dos dados referentes à EJA no município de Uberaba. Essas alterações, 

bem como a ausência de registros em alguns anos desse período, fazem com que a análise 

dos dados da EJA fique parcialmente comprometida. Tais alterações fizeram com que 

optássemos por, em alguns momentos, utilizar a expressão ‘não informado’ e em outros, 

‘sem registro’. Aquela, é utilizada nos anos em que, sabidamente, houve atendimento em 

uma determinada modalidade, porém os números de matrículas não são apresentados. 

Conforme pode ser observado na tabela 3, em alguns anos registraram-se apenas os 

números relativos à rede particular e a respectiva totalização. Em outros, há registros 

relativos à EJA presencial e semipresencial, sendo que os dados relativos à EJA presencial 

– nível fundamental – na rede pública deixaram de serem informados por dois anos 

consecutivos: anos de 2004 e 2005.  
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Tabela 3 - Registros da EJA no Educacenso – INEP – 1999/2008 
 

Estadual Federal Municipal Particular 
ANO EF EM EF EM EF EM EF EM Totalização 
1999 --- --- --- --- N/I N/I --- 196 196 
2000 --- --- --- --- 421 416 --- 47 884 
2001 --- --- --- --- N/I N/I --- 104 104 
2002 --- --- --- --- N/I N/I --- 96 96 

P 
2003 

SP 

S/R 
 

296 

S/R 
 

490 

--- 
 

--- 

--- 
 

--- 

S/R 
 

478 

S/R 
 

484 

13 
 

--- 

172 
 

--- 

185 
 

1748 
P 

2004 
SP 

S/R 
 

N/I 
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224 

--- 
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--- 
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--- 
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3007 
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2008 
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749 

1233 
 

1540 

--- 
 

--- 

39 
 

--- 

1848 
 

115 

--- 
 

--- 

20 
 

--- 

93 
 

--- 

3820 
 

2404 
Fonte: INEP (P) EJA presencial – (SP) EJA semipresencial – (S/R) Sem Registro – (N/I) Não Informado 

 

Analisando os dados do INEP, observa-se a ausência de registro da EJA na rede 

municipal, nos anos de 1999, 2001 e 2002. Com relação aos anos de 1999 e 2001, 

perguntamo-nos o porquê dessa ausência de registro, pois conforme já afirmamos, o CESU 

estava em pleno funcionamento e atendia a um número expressivo de alunos (em 2000 

mais de 800 matrículas). Teria o órgão responsável pelo fornecimento de dados ao INEP 

deixado de cumprir prazos para o envio dos dados, ou haveria outros fatores que 

contribuíram para tal ausência? Uma inferência torna-se possível, uma vez que conforme 

Di Pierro (2001, p. 325), a partir de 1998 – ano em que o FUNDEF entrou em vigor – 

houve restrição de liberdade na utilização de recursos públicos na Educação de Jovens e 

Adultos; o direcionamento era para o ensino fundamental de crianças e adolescentes (7 a 

14 anos). A autora afirma que: 

[...] para contornar essa limitação ao financiamento, diversas unidades da 
Federação (dentre as quais a Bahia, Maranhão e Minas Gerais – grifo 
meu) e numerosos municípios reconfiguraram os serviços de ensino 
fundamental de jovens e adultos como programas de aceleração de 
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estudos, passando a computá-los no Censo Escolar como ensino 
fundamental comum. 

 O mesmo questionamento pode ser feito com relação à ausência de registro dos 

dados no ano de 2002, o que nos leva a compartilhar com a afirmativa de Di Pierro. 

Embora a unidade do CESU tenha sido fechada em 2001, a equipe docente continuou a 

atender aos jovens e adultos. Apesar de o trabalho educativo acontecer em um espaço 

improvisado – unidade escolar cujo objetivo maior era o atendimento de alunos de 07 a 14 

anos – ainda havia uma grande procura por parte de jovens e adultos pela EJA oferecida no 

Curso Municipal de Educação Continuada (CMEC).  

Na tabela 4, apresentamos o número de alunos matriculados, segundo o INEP 

(ANEXO E), na EJA semipresencial, entre os anos de 2000 a 2009. Em Uberaba, a EJA 

semipresencial, entre os anos de 1984 e 2001, era ofertada pelo Centro de Estudos 

Supletivos (CESU). Posteriormente, foram criados, em 2002, o Curso Municipal de 

Educação Continuada (CMEC), e, em 2003, o Centro Estadual de Educação Continuada 

(CESEC). 

 

Tabela 4: Registros da EJA semipresencial no Educacenso – INEP – 2000/2009 
 

CESU CMEC CESEC 
ANO 

EF EM TOTAL EF EM TOTAL EF EM TOTAL 

2000 421 416 837 N/O N/O N/O N/O N/O N/O 

2001 N/I N/I N/I N/O N/O N/O N/O N/O N/O 

2002 N/O N/O N/O N/I N/I N/I N/O N/O N/O 

2003 N/O N/O N/O 478 484 962 296 490 786 

2004 N/O N/O N/O S/R N/O S/R S/R S/R S/R 

2005 N/O N/O N/O 264 N/O 264 663 1320 1983 

2006 N/O N/O N/O 224 N/O 224 663 1320 1983 

2007 N/O N/O N/O 364 N/O 364 887 1756 2643 

2008 N/O N/O N/O 115 N/O 115 749 1540 2289 

2009* N/O N/O N/O 90* N/O 90* 870* 1568* 2438* 

Fonte: INEP (N/I) Não Informado – (N/O) Não Ofertado – (S/R) Sem Registro41 – (*) Resultados Parciais 
 

                                                 
41 Os dados referentes ao número de matrículas da EJA em Uberaba, utilizados na criação da tabela 4, foram 
reproduzidos a partir de consulta ao Educacenso do INEP (ANEXO E). Embora tenha ocorrido um maior 
detalhamento dos registros da EJA a partir de 2000, ano da publicação do Parecer CNE/CEB 11/2000 que 
estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, em 2004 o INEP registra apenas o supletivo 
presencial.  
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Observamos que, embora a rede municipal de ensino ofertasse a EJA 

semipresencial nos anos de 2001-2002, esses dados não foram informados ao INEP. Com 

relação ao ano de 2004, a tabela do INEP não registra a coluna da EJA semipresencial. 

Outras análises são possíveis observando-se os dados da tabela 4. Em 2003, o 

Estado inaugura, em Uberaba, a unidade do Centro Estadual de Educação Continuada – 

CESEC. Neste, há a oferta da EJA para os níveis fundamental e médio, no regime 

semipresencial e nos três turnos. Comparando-se os dados de matrícula, constatamos que, a 

partir do ano de 2005, o CESEC atende a um número de jovens e adultos muito mais 

expressivo do que o CMEC. Pressupomos que isso se deva ao fato de a unidade municipal, 

a partir de 2004, passar a atender aos educandos apenas no período noturno, bem como não 

mais atender aos alunos do nível médio. 

Considerando análise feita na seção anterior, constatamos que há um número 

significativo de alunos do ensino regular que abandonam a educação e/ou ficam com 

defasagem idade/série, à medida que cresce o nível de escolaridade. Inferimos que esses 

alunos são futuros educandos da EJA, modalidade de ensino oferecida pelas redes estadual, 

municipal e particular, nos regimes presencial e semipresencial. Nosso foco, nesse 

momento, é verificar, utilizando o número de matrículas nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, qual dos regimes da EJA tem maior demanda, 

considerando o nível crescente de escolaridade. Para essa comparação, montamos os 

gráficos a seguir. 

 

Matrículas da EJA presencial nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio - 2008 
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Gráfico 5: Matrículas da EJA presencial nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio 
– 2008 
Fonte: INEP (ANEXO E) 
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Conforme podemos verificar, há uma redução significativa de matrículas na EJA 

presencial do Ensino Médio. Considerando que os educandos da EJA, em sua grande 

maioria, são jovens e adultos trabalhadores que buscam ampliar seus conhecimentos e 

habilidades e que, pressupostamente, estão em condições de maior maturidade, no Ensino 

Médio, há preferência pela EJA semipresencial. No gráfico 6, demonstramos o 

comparativo entre os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio: 
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Gráfico 6: Matrículas da EJA semipresencial nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio – 2008 
Fonte: INEP (ANEXO E) 
 

Partindo dos números expressos nos gráficos 5 e 6, constatamos que à medida em 

que aumenta o nível de escolaridade, há uma maior demanda pela EJA ofertada no regime 

semipresencial. Pressupomos que uma maior flexibilidade na frequência e na organização 

curricular é o atrativo para os educandos que buscam seu espaço de construção de 

conhecimentos. 

Analisando esta trajetória da EJA em Uberaba e as ações implementadas na rede 

municipal, uma consideração faz-se necessária, a partir da realidade observada: todas as 

decisões que foram tomadas pela Secretaria Municipal de Educação tinham como principal 

argumento a redução de custos. Assim sendo, mais uma vez a marginalização da EJA e de 

seus educandos torna-se evidente na política de educação do município.  
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3.3 Propostas e projetos de políticas públicas para a EJA em Uberaba 

 

A última década do século XX e os primeiros anos do século XXI foram marcantes 

para a educação na cidade de Uberaba. A rede municipal de Ensino convivia com o Projeto 

de “Escola Cidadã: construção amorosa da cidadania”, implantado em 1993, porém 

parcialmente praticado pela Secretaria Municipal de Educação. Na campanha eleitoral de 

2004, após quatro mandatos consecutivos do Partido da Frente Liberal, a população de 

Uberaba desejava mudar os rumos da administração municipal. A Coligação “Todos por 

Uberaba” apresentava-se como opção e seu candidato, no documento de suas propostas de 

Políticas Públicas para a Educação, afirmava a necessidade de transformar Uberaba em 

CIDADE EDUCADORA. Para isso ele propunha: “desenvolver a qualidade social da 

educação” por meio de políticas de inclusão social; “trabalhar a gestão democrática e 

participativa”; “democratizar o acesso à escola e garantir a permanência” na rede 

municipal de ensino, inclusive do adulto, “promovendo uma educação que perdure por 

toda a vida”. O documento afirma: 

Na Educação de Jovens e Adultos [...] expansão da oferta de vagas 
visando não apenas erradicar o analfabetismo, mas, sobretudo, promover 
para esta clientela uma educação que perdure para toda a vida (grifo 
meu). Isso deverá ser feito através da criação do Movimento de Jovens e 
Adultos – MOVA. Além disso, será importante criar um espaço para as 
classes de suplência I e II do Centro de Suplência de Uberaba – CESU – 
atualmente abrigado pela Escola Municipal Frei Eugênio. (COLIGAÇÃO 
“TODOS POR UBERABA”, 2004, p. 4) 

O candidato dessa Coligação foi eleito e, logo após a posse, em fevereiro de 2005, 

lançou o concurso ‘Servidor de Ideias’ “com o objetivo incentivar os funcionários 

municipais a apresentar sugestões que racionalizem despesas e custos e, ainda, melhorem 

os serviços oferecidos à população”. (UBERABA, 2005a, p. 1).  

O resultado desse Concurso foi divulgado pelo jornal Porta Voz, órgão oficial do 

Município de Uberaba, em 29 de abril de 2005 (UBERABA, 2005b, p. 1). Segundo a 

publicação, as três propostas escolhidas foram devidamente analisadas pelas áreas afins e 

estão diretamente ligadas à formação e qualificação do Servidor Público Municipal. A 

proposta que ficou em 1º lugar, apresentada por Ana Paula Tosta Machado, sugere a 

implantação de um Sistema de Protocolo de controle e organização dos documentos da 

administração municipal. A idéia da servidora ganhadora é a de evitar perda de tempo e 

proporcionar maior comodidade ao servidor público que opera o computador no setor de 

atendimento e ao cidadão que terá a prestação de serviço com mais qualidade e agilidade. 
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Junto com o projeto ela encaminhou o CD com o sistema desenvolvido. A proposta que 

ficou em 2º lugar se identifica com a idéia de digitalização defendida pelo atual governo. 

Ela prevê o fornecimento de treinamento gratuito de informática aos servidores públicos 

municipais e foi apresentada por Clever Lourenço de Sousa. Essas propostas já foram 

implementadas pela administração municipal. A terceira colocada, apresentada por 

Rosangela Alves Valim e ainda não implementada, afirmava a necessidade de se propiciar 

ao servidor condições de continuar e concluir seus estudos em níveis fundamental, médio e 

superior, o que lhe propiciaria a progressão na carreira. Ao município caberia fazer o 

diagnóstico e tomar medidas em nível administrativo de tal forma que viabilizasse 

condições para os servidores buscarem na EJA a continuidade dos estudos em níveis 

fundamental, médio e superior. Essa proposta ia ao encontro do Plano de Governo da 

administração para a EJA e beneficiaria o servidor no resgate de sua autoestima, tornando-

o um cidadão mais ativo e participante da sociedade em que vive. 

Por essas ações consideramos que as expectativas existentes nos momentos de 

mudanças e/ou de continuidade das equipes que governam Uberaba indicam a esperança de 

que as ações estejam voltadas para a busca por uma educação de qualidade e que seja para 

todos e por toda a vida. Identificamos nestas propostas o ideário defendido pela declaração 

da V CONFINTEA. A Declaração de Hamburgo, em 1997, já afirmava a existência de um 

novo conceito de Educação de Jovens e Adultos, que por sua vez, “[...] apresenta novos 

desafios às práticas existentes, devido à exigência de um maior relacionamento entre os 

sistemas formais e os não-formais e de inovação, além de criatividade e flexibilidade”. 

(UNESCO, 1999, p. 23) Os jovens e adultos querem e necessitam de espaços nos quais 

possam construir conhecimentos transformadores de sua realidade socioeconômica e 

cultural e é responsabilidade de todos, governantes ou não, encarar os desafios mediante 

novos enfoques dentro do contexto educacional. 

Em nível de Secretaria Municipal de Educação, algumas mudanças já haviam 

ocorrido e a equipe ainda estava se articulando, quando por meio do Decreto Nº. 399/2005 

(UBERABA, 2005c, p. 32), de 1º de junho de 2005, publicado no Jornal Porta Voz de 04 

de junho de 2005, o município instituiu a Comissão Municipal de Educação que ficou 

responsável pela coordenação da elaboração do Plano Decenal Municipal de Educação 

(PDME 2006/2015). Segundo o texto de apresentação do PDME, essa comissão tinha a 

responsabilidade de sintetizar o trabalho de diversas outras comissões e subcomissões que 

trabalharam, cumprindo determinações legais contidas na Lei Federal Nº. 10172, desde 
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julho de 2003, diagnosticando a situação educacional do município, fixando diretrizes e 

estabelecendo objetivos e metas para todas as etapas e modalidades de ensino da cidade. 

 

3.3.1 A EJA no Plano Decenal Municipal de Educação – Uberaba 2006/2015 

 
Com relação à EJA, no diagnóstico relativo a essa modalidade de ensino, o PDME 

afirma que “as condições sociais adversas e o quadro sócioeducacional seletivo têm 

produzido excluídos do Ensino Fundamental e Médio em todo o país, mantendo um 

contingente de jovens e adultos sem a escolaridade obrigatória completa” (UBERABA, 

2007a, p. 86). O mesmo documento cita diversas legislações tais como a CF/1988, o 

PNE/2001, a LDBEN 9394/96, bem como Resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual de 

Educação para justificar a oferta da EJA como modalidade de ensino na qual prevaleçam a 

autonomia, a flexibilidade e a liberdade necessárias ao resgate da escola pública, “visando 

produzir uma aprendizagem de qualidade para todo o cidadão brasileiro e, especialmente, 

para aqueles excluídos da escola na época própria” (UBERABA, 2007a, p. 86).  

O PDME de Uberaba cita ainda que, de acordo com Resolução Nº. 444/2001, do 

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, “os cursos de educação de jovens e 

adultos devem se organizar de forma diferente do ensino regular, em sua estrutura, regime 

escolar, metodologia e duração” (UBERABA, 2007a, p. 86). Esses cursos, mesmo 

observando suas especificidades, devem compreender a base nacional do currículo comum, 

de tal forma que habilite os educandos ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

Segundo o PDME, em Uberaba há um grande número de jovens e adultos42 que não 

tiveram acesso e/ou não completaram os anos de escolaridade em nível fundamental e 

médio, sendo que, nesses níveis de ensino, foi detectada, também, uma discrepância 

idade/série que, quando não trabalhada adequadamente, resulta no aumento do número de 

jovens e adultos fora da escola. Quando da elaboração do PDME, a equipe responsável 

pela EJA aponta a política educacional equivocada do município de Uberaba, pois as redes 

estadual e municipal vinham, desde 2001, atendendo os jovens e adultos nos Projetos 

“Acertando o Passo I e II”43, sem quaisquer adequações metodológicas, gerando muitas 

vezes grandes índices de evasão. 

                                                 
42 A equipe de elaborou o PDME não especificou a demanda em termos numéricos.  
43 Os Projetos “Acertando o Passo I e II” consistiam em uma estratégia de atendimento aos alunos das séries 
iniciais e finais do Ensino Fundamental e que se encontravam fora da faixa etária. É uma estratégia 
pedagógica de aceleração de estudos, por meio da qual os alunos eram estimulados a cursar cada série em 
apenas 6 meses. 
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Numa tentativa de solucionar a questão, as diretrizes do PDME apontam para a 

mudança da concepção tradicional da EJA: no lugar de uma educação restrita a um período 

específico da vida e a uma finalidade única de erradicação do analfabetismo, propõe-se que 

a EJA adote o conceito de educação ao longo da vida, pressuposto da V CONFINTEA. No 

município, o PDME aponta como diretrizes, ao longo da década de vigência do Plano, a 

“[...] superação do desafio da erradicação do analfabetismo [...]”, além de uma 

diversificação dos programas de atendimento à clientela numerosa e diversificada. Há 

propostas de integração dos programas de EJA à educação profissional – pressuposto do 

PDE (BRASIL, 2007, p. 35); busca-se, também, o “[...] apoio dos empregadores no sentido 

de valorizar a educação como necessidade inadiável de formação permanente” 

(UBERABA, 2007a, p. 89). Isso pode se dar de diversas maneiras, tais como a implantação 

da EJA nos locais de trabalho, organização de uma jornada de trabalho compatível com o 

horário escolar, ou ainda por meio da concessão de licenças para frequência a cursos de 

formação. 

Segundo as diretrizes do PDME: 

 
O resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação 
equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 
Uberaba, a oferta da Educação Básica completa é parte integrante dos 
direitos assegurados pela atual proposta da educação municipal de 
consolidação de uma “Escola Cidadã” e construção de uma “Cidade 
Educadora”. Entretanto, como reflete a Equipe da SEMEC, para 
implantar essa modalidade de ensino, é necessário (SIC) a existência de 
um corpo docente com formação compatível, bem como o 
desenvolvimento de uma proposta pedagógica específica para a 
clientela (grifo da autora) e a negociação urgente e permanente com a 
Superintendência Regional de Ensino para um adequado atendimento. 
(UBERABA, 2007a, p. 89). 

 
Pelo exposto na proposta do PDME, observamos que o município demonstra 

interesse na implementação de uma política adequada na modalidade da EJA, propondo 

um corpo docente com formação compatível com a EJA e projetos que atendam as 

especificidades de seu público.  Uma negociação urgente e uma articulação permanente 

com o Estado, por meio da Superintendência Regional de Ensino, é defendida pela equipe 

da rede municipal, no sentido de se viabilizar um adequado atendimento à clientela da 

EJA. Um panorama da oferta da EJA nas redes públicas, estadual e municipal, em 

Uberaba, no ano de 2008 é apresentado na tabela a seguir: 
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Tabela 5: Panorama da EJA ofertada nas redes públicas estadual e municipal – 2008 
 

Alfabetização 
EJA Presencial 

Fundamental / Médio 

EJA Semipresencial 

Fundamental / Médio 

Nº. Turmas Nº. Alunos 

Redes de 

Ensino 

Inicial Concluintes Inicial Concluintes 
Nº. Escolas Nº. Alunos Nº. Escolas Nº. Alunos 

Estadual --- --- --- --- 18 1.98644 01 2.289 

Municipal 7 6 150 112 18 1.87345 01 115 

Totais 7 6 150 112 36 3.859 02 2.404 
Fontes: Superintendência Regional de Ensino de Uberaba e Secretaria Municipal de Educação 

 

Considerando a EJA nos segmentos fundamental e médio, o panorama dessa 

modalidade em Uberaba evidencia uma demanda pelo regime semipresencial. Constata-se 

que, embora a EJA presencial seja ofertada em um grande número de escolas, as duas 

unidades escolares da EJA semipresencial atendem a um número proporcionalmente mais 

significativo do que aquele atendido pelas 36 unidades da EJA presencial.  

Com relação à alfabetização de adultos, o município mantém convênio com o 

governo federal e participa do Programa Brasil Alfabetizado. No ano de 2008, segundo 

informações prestadas pela Chefe da Seção da Educação de Jovens e Adultos da SEMEC 

(ANEXO G), houve o cadastramento de 7 turmas com um total de 150 alfabetizandos. 

Porém, apenas 6 turmas e 112 alfabetizandos concluíram o processo e não nos é possível 

saber se os concluintes das turmas de alfabetização prosseguiram seus estudos integrando-

se às turmas do 1º Segmento da EJA. Esta integração, segundo a equipe do MEC, é um dos 

grandes desafios em termos de política pública da Educação de Jovens e Adultos. A 

Declaração de Hamburgo ressalta que a alfabetização é uma habilidade primordial e 

necessária para sustentar o desenvolvimento de outras habilidades individuais. Os 

participantes da V CONFINTEA afirmam que: 

A alfabetização, concebida como o conhecimento básico, necessário a 
todos num mundo em transformação em sentido amplo, é um direito 
humano fundamental. [...] Existem milhões de pessoas – a maioria 
mulheres – que não têm a oportunidade de aprender nem mesmo acesso a 
esse direito. O desafio é oferecer-lhes esse direito [...] criar pré-condições 
para a efetiva educação, por meio da conscientização e do fortalecimento 

                                                 
44 Esse número de alunos foi informado pela 25º Superintendência Regional de Ensino de Uberaba (ANEXO 
F). Ressaltamos a divergência existente entre este e o número de alunos – 1820 – constante no Educacenso 
do INEP (ANEXO E). 
45 Esse número de alunos foi informado pela Secretaria Municipal de Educação de Uberaba (ANEXO G). 
Ressaltamos a divergência existente entre este e o número de alunos – 1848 – constante no Educacenso do 
INEP (ANEXO E). 
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do indivíduo. A alfabetização tem também o papel de promover a 
participação em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além 
de ser requisito básico para a educação continuada durante a vida. 
(UNESCO, 1999, p. 23) 

Pressupomos que para trabalhar a alfabetização nas perspectivas preconizadas pela 

V Conferência, necessário se faz que a presença de professores alfabetizadores com 

formação voltada para entender a complexidade que envolve parte da população que ainda 

não teve acesso ao início do processo educacional.  E isso está previsto no PMDE de 

Uberaba.  

Porém, mesmo assim, em nível municipal, no Programa Brasil Alfabetizado a 

Chefe da Seção da Educação de Jovens e Adultos da SEMEC nos informou sobre a 

formação dos alfabetizadores, que um possuía apenas o Ensino Médio, dois tinham 

habilitação em Magistério, dois tinham curso superior completo e um estava cursando 

Pedagogia. Todos, segundo a Chefe da Seção, passaram por uma formação inicial de 60 

horas, além da formação continuada de 56 horas. Conforme as diretrizes do PDE, os 

professores alfabetizadores deverão ser prioritariamente profissionais do magistério 

público. Porém, pelas informações prestadas não nos é possível saber quantos, entre o 

grupo de alfabetizadores, são também professores de educação básica na rede pública. 

Preocupa-nos saber que ainda há professores alfabetizadores sem uma formação mínima na 

área do magistério, uma vez que estudos relativos à formação docente há muito 

comprovaram que cursos pontuais e isolados de formação inicial e/ou continuada são 

insuficientes para propiciar necessárias transformações na prática pedagógica.    

 

3.3.1.1 Avaliação das ações de EJA no contexto do PDME: avanços ou retrocessos  

 

Apenas em janeiro de 2006 o PDME foi oficialmente instituído por meio da Lei Nº. 

9895 (UBERABA, 2007a, p. 3). Essa Lei aprovou o PDME e determinou que a 

implementação do mesmo passe por avaliações periódicas a serem realizadas por comissão 

específica. A primeira revisão determinada pela Lei ocorreu no segundo semestre de 2006 

e contou com a participação de representante do Sindicato dos Educadores. A partir dos 

trabalhos da referida comissão, que contou com uma consultoria externa46, foram 

publicados a 2ª versão do PDME/UBERABA/MG (revista, adaptada e ampliada durante o 

                                                 
46 Na primeira gestão do governo Anderson Adauto (2005/2008) a PRAIS & PRAIS CONSULTORIA 
EDUCACIONAL LTDA, coordenada pela Senhora Professora Maria de Lourdes Melo Prais (ex-Secretária 
Municipal de Educação 1993/2000) trabalhou para o município, prestando assessoria em diversos projetos da 
área educacional. 
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processo de 1ª Avaliação), bem como o Relatório da 1ª Avaliação do Plano Decenal 

(UBERABA, 2007b). Até então, o PDME não havia sido divulgado junto à comunidade 

educacional, como também para a sociedade como um todo. 

As metas definiam: alcançar de forma progressiva, a partir deste PDME, a 

escolarização básica no Ensino Fundamental (1ª etapa) a 100% (cem por cento) da 

população de jovens e adultos, que não tenha atingido este nível de escolaridade; realizar o 

mapeamento da população analfabeta, visando sua redução aos níveis propostos pela ONU, 

após o segundo ano de sua implantação; estabelecer as competências: ao Município caberia 

a alfabetização e os níveis iniciais do Ensino fundamental e ao Estado, as séries finais do 

Ensino fundamental e o Ensino Médio. 

Analisando os objetivos e metas da EJA nos dois documentos publicados, 

observamos certa discrepância entre os mesmos. O PDME traz um total de 15 objetivos e 

metas, enquanto que o 1º. Relatório de Avaliação apresenta um quadro sinótico no qual há 

informação sobre 17 metas estabelecidas para a EJA, das quais 02 foram concluídas, 09 

estavam em andamento e ainda havia 06 não desencadeadas. Reproduzimos a seguir, um 

quadro que trata dos objetivos e metas prioritárias – assim consideradas pela Comissão de 

Avaliação – da EJA, avaliados com base no ano de 2006, publicado no 1º Relatório. 

 
OBJETIVOS/METAS PRIORITÁRIAS AVALIAÇÃO (EVIDÊNCIAS) 

1. Garantir, de forma progressiva, a partir deste 
PDME, a escolarização básica no Ensino 
Fundamental (1ª etapa) a 100% (cem por cento) 
da população de jovens e adultos, que não tenha 
atingido este nível de escolaridade. 

Ao longo dos anos, a demanda tem diminuído, 
mas as causas são desconhecidas. É preciso 
promover um levantamento das mesmas. 
Algumas instituições como o CESEC (rede 
estadual), o SESI, o CEMEC (municipal) e as 
turmas de EJA da rede municipal de ensino 
buscam garantir a escolarização básica, mas o 
número47 de alunos atendidos é pequeno. 
2004 – 3267 alunos  
2005 – 2263 alunos  
2006 – 2895 alunos 

2. Realizar, a partir do 2º ano após a 
implementação deste PDME, um mapeamento 
da população analfabeta, por meio do Censo 
Educacional por bairro ou distrito das 
residências e/ou locais de trabalho, visando 
localizar e induzir a demanda e programar a 
oferta de educação de jovens e adultos para essa 
população. 

De acordo com os dados do Site Brasil 
Alfabetizado/Censo 2000, a taxa de 
analfabetismo da população com mais de 15 
anos do Município é de 6,27% (seis vírgula 
vinte e sete por centos). 

Quadro 2: I AVALIAÇÃO PDME UBERABA/MG – Objetivos e Metas Prioritárias da EJA - 2006 
Fonte: Relatório da 1ª Avaliação do PDME (UBERABA, 2007b, p. 29) 

                                                 
47 Os números apresentados no documento do 1º Relatório do PDME são divergentes dos registrados no 
mesmo período pelo INEP. (2004 – 1016; 2005 – 3105; 2006 – 4318). O INEP registra um aumento no 
número de alunos atendidos na EJA de Uberaba. 
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        Continuação Quadro 2 

  

3. Reduzir, progressivamente, a partir deste 
PDME, o analfabetismo do município aos 
índices compatíveis com os da ONU, tendo 
como perspectiva a sua erradicação até o final da 
década. 

O Programa Brasil Alfabetizado – FNDE/MEC 
(Projeto: Uberaba uma cidade que lê) atendeu, 
em 2006, a 221 alunos. Para 2007 a previsão 
será de 243. 

4. Garantir, no prazo de 03 (três) anos, a oferta 
de EJA, equivalente à alfabetização e aos 
primeiros anos do Ensino Fundamental para 
100% (cem por cento) da população de 15 anos 
e/ou mais, que não tenha atingido esse nível de 
escolaridade, deixando para o Estado o 
atendimento dos últimos anos do Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. 

Já existe a oferta de EJA – Ensino Fundamental 
na rede municipal de ensino e EJA – Ensino 
Médio – na rede estadual, atendendo 
atualmente48: 
Ensino Fundamental – 687 alunos 
Ensino Médio – 997 alunos 

5. Garantir, no prazo de 01 (um) ano, que a 
Educação de Jovens e Adultos seja instituída nos 
Projetos Pedagógicos das Escolas que ofereçam 
esta modalidade de ensino. 

Os PPs das 18 escolas municipais que atendem à 
Educação de Jovens e Adultos estão em fase de 
elaboração e suas metas contemplam esta 
modalidade de ensino. 

Quadro 2: I AVALIAÇÃO PDME UBERABA/MG – Objetivos e Metas Prioritárias da EJA - 2006 
Fonte: Relatório da 1ª Avaliação do PDME (UBERABA, 2007b, p. 29) 

 

As evidências acima apresentadas ressaltam, entre outros aspectos, o esforço feito 

pelo município no sentido de se reduzir os índices de analfabetismo em Uberaba. No 

relatório da 1ª Avaliação, consta a previsão, para 200749, de atendimento a 243 alunos. 

Porém, conforme já demonstrado na seção anterior, o Programa Brasil Alfabetizado 

atendeu, no ano de 2008, apenas 150 alfabetizandos, em Uberaba 

 Assim sendo, perguntamo-nos: que entraves estariam contribuindo para o não 

alcance de metas e previsões estabelecidas? Há o efetivo empenho dos governantes no 

sentido de se mobilizar as organizações civis a fim de se garantir, por meio de parcerias, a 

amplitude do atendimento?   

Para além do apresentado no quadro 2, e considerando que o PDME tinha ainda 

outros objetivos e metas para a EJA, baseamo-nos no Relatório da 1ª Avaliação do PDME 

(UBERABA, 2007b) para elaborar o quadro 3 que demonstra a situação dos demais 

objetivos e metas da EJA em Uberaba.. Conforme já afirmamos, algumas estão em 

andamento e outras ainda não foram desencadeadas. 

 

                                                 
48 Os números apresentados no relatório referem-se, apenas, à EJA semipresencial. 
49 Segundo a Chefe da Seção da Educação de Jovens e Adultos da SEMEC, o Programa Brasil Alfabetizado 
acontece entre o final de um ano e meados do ano subsequente. Segundo ela, isso decorre da demora em se 
efetivar o Convênio entre o Município e a União. Portanto, pressupomos que os dados de 2008 são 
resultantes do programa iniciado em 2007. 
 



110 
 

OBJETIVOS/METAS 
EM ANDAMENTO 

OBJETIVOS/METAS 
NÃO DESENCADEADOS 

Garantir, no prazo de 03 (três) anos, em 
parceria com a União, a 100% (cem por cento) 
das instituições de ensino públicas, o repasse de 
material didático-pedagógico adequado aos 
projetos de EJA por elas implementados. 

Associar, no prazo de 03 (três) anos, aos cursos 
de EJA, a oferta de habilidades básicas de 
qualificação para o trabalho. 

Incentivar, a partir da implementação deste 
PDME, nas empresas públicas e privadas, em 
parceria com as escolas autorizadas, a criação 
de programas permanentes de EJA para os seus 
trabalhadores, assim como de condições para a 
recepção de programas de tele-educação. 

Articular, em 03 (três) anos, as políticas de 
Educação de Jovens e Adultos com as de 
proteção contra o desemprego e as de geração 
de empregos. 

Garantir às escolas que ofertam a EJA, a partir 
deste PDME, o repasse de recursos necessários 
para manutenção, aquisição de materiais e 
equipamentos pedagógicos, inclusive merenda 
escolar, assegurando tratamento igualitário ao 
do ensino regular. 

Articular, a partir deste PDME, as políticas de 
Educação de Jovens e Adultos com as políticas 
culturais, de forma que sua clientela seja 
beneficiária de ações que permitam ampliar 
seus horizontes. 

Garantir, nas turmas de EJA (alfabetização e 1ª 
etapa do Ensino Fundamental), a partir deste 
PDME, o número médio de 25 (vinte e cinco). 

Estabelecer, a partir deste PDME, políticas que 
facilitem parcerias para o aproveitamento dos 
espaços ociosos existentes na comunidade, bem 
como o efetivo aproveitamento do potencial de 
trabalho comunitário das entidades da 
sociedade civil, para a Educação de Jovens e 
Adultos. 

Garantir, no prazo de 05 (cinco) anos, a 
inclusão digital para todos os alunos da EJA, 
assegurando profissionais especializados, e 
manutenção e atualização dos programas e 
equipamentos dos laboratórios. 

Implantar, até o final da década, em todas as 
unidades prisionais e nos estabelecimentos que 
atendam adolescentes e jovens infratores, 
Programas de Educação de Jovens e Adultos, 
de nível fundamental (1ª etapa), aliados aos de 
formação profissional. 

Observar as metas e os objetivos estabelecidos 
nos demais capítulos deste PDME, no que se 
referem à Educação de Jovens e Adultos. 

Criar, no prazo de 02 (dois) anos, um sistema 
de avaliação específico para EJA. 

Quadro 3: I AVALIAÇÃO PDME UBERABA/MG – Objetivos e Metas da EJA em andamento e/ou não 
desencadeadas 
Fonte: Relatório da 1ª Avaliação do PDME (UBERABA, 2007b, p. 27-28) 

 

Como vemos ainda há importantes objetivos/metas não desencadeados. A 

articulação da EJA com a qualificação profissional e com as políticas de geração de 

emprego é fundamental para oportunizar a entrada e/ou a permanência do jovem e do 

adulto no mercado de trabalho. Em 1997, os participantes da V CONFINTEA já alertavam 

para o cenário de transformações na economia e para a globalização e, principalmente, 

para “[...] mudança nos padrões de produção, desemprego crescente e dificuldade de levar 

uma vida estável [...]” (UNESCO,1999, p. 26). O caminho a ser trilhado pressupõe não só 

mudanças nas políticas trabalhistas, mas e, principalmente, o aporte de recursos financeiros 

na Educação de Jovens e Adultos. Pressupomos que a restauração do direito à educação 

permanente e de qualidade, juntamente com a inclusão digital e a articulação da EJA com 
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as políticas culturais podem criar condições para que os educandos participem ativamente 

da vida socioeconômica e cultural da cidade. 

A comissão responsável pela 1ª Avaliação do PDME afirma que há um intenso 

movimento de jovens e adultos que estão retornando às salas de aula e que a rede 

municipal os acolhe, desenvolvendo ações e ofertando cursos específicos para este 

segmento. Ela afirma, também, que “[...] no município de Uberaba, a oferta de cursos 

específicos para esta modalidade tem priorizado a formação continuada dos professores 

que trabalham com a Educação de Jovens e Adultos na rede municipal de ensino”. 

(UBERABA, 2007b, p. 31). Porém, a comissão reconhece que, paralelamente à 

inadequação de materiais didáticos, ainda há práticas pedagógicas aplicadas por 

professores despreparados que nem sempre conhecem as especificidades do público que 

busca a EJA. Assim sendo, um dos grandes desafios é assegurar aos alunos a continuidade, 

pois ainda é grande o número de evasão jovens e adultos que retornaram à escola. Observa-

se que os avanços ainda são pequenos e o discurso governamental não se traduz na prática 

pedagógica necessária ao adequado atendimento da EJA no município de Uberaba. 

 

3.3.2 O projeto de EJA presencial implementado na Rede Municipal de Ensino 

 

Cumprindo dispositivos previstos na legislação federal, Uberaba instituiu o Sistema 

Municipal de Ensino por meio da Lei Nº. 7636 de 11 de agosto de 2000 (UBERABA, 

2000). Esse Sistema, além da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal 

de Educação, compreende as escolas de educação básica mantidas pelo município e outras 

instituições diversas. O artigo 4º da Lei de instituição do Sistema prevê diversos objetivos 

a serem alcançados pela Educação municipal; dentre eles ressaltamos: 

I. proporcionar ao aluno a construção e o domínio do conhecimento 
socialmente acumulado e significativo, possibilitando-lhe o 
desenvolvimento de suas potencialidades, sua formação plural, a 
permanência e o sucesso escolar, bem como sua inserção histórica; II. 
garantir ao educando uma vivência educativa democrática, plural, 
interdisciplinar, dinâmica, contextualizada, reflexiva, crítica, capaz de 
gerar uma postura humanizadora, participativa e eticamente 
comprometida com o emergir de uma sociedade mais coesa, justa e 
autônoma para todos; [...] IV. manter o intercâmbio comunidade-escola, 
propiciando a integração do aluno ao seu meio físico e social, com vistas 
ao aperfeiçoamento pessoal e ao exercício da cidadania; (UBERABA, 
2000, p. 3) 

Analisando os objetivos acima, buscamos entender as contradições existentes entre 

o discurso evidenciado nas leis e a prática implementada; o poder local discursa sobre a 
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necessidade de uma educação que possibilite ao aluno construção e domínio de 

conhecimento, bem como a permanência na escola, o sucesso escolar e consequente 

inserção histórica; par e passo quer garantir ao aluno uma vivência educativa plural, 

dinâmica e contextualizada que conduza o educando ao aperfeiçoamento pessoal e, 

principalmente, ao exercício da cidadania em uma sociedade mais coesa, justa e autônoma; 

porém a implementação nem sempre conduz à concretização desses objetivos.  

Pouco depois da aprovação da Lei, uma unidade escolar independente com o 

atendimento voltado ao público jovem e adulto é fechada, no final de 2001, sob a alegação 

de que era financeiramente inviável; o atendimento era feito com a utilização de uma 

metodologia de ensino personalizado e segundo o INEP, no ano de 2000, 421 alunos do 

Ensino Fundamental e 416 do Ensino Médio foram contemplados. Após o fechamento 

dessa unidade, os profissionais foram transferidos e continuaram a atender aos jovens e 

adultos – níveis fundamental e médio – em outro local improvisado, porém os dados 

referentes a 2001 e 2002 não foram informados ao Educacenso do INEP. Em 2003, último 

ano de atendimento dos dois níveis de ensino na rede municipal de ensino e primeiro ano 

do CESEC – a ser analisado separadamente – em Uberaba, o município atendeu 478 alunos 

no Ensino Fundamental e 484 no Ensino Médio, enquanto que a unidade da rede estadual 

de ensino, recém inaugurada atendeu 296 alunos no Ensino Fundamental e 490 no Ensino 

Médio.  

Atualmente, o município mantém a EJA presencial e semipresencial, porém quando 

da análise dos dados relativos a 2008 observa-se um incentivo para o atendimento aos 

jovens e adultos na modalidade da EJA presencial. Segundo o Educacenso do INEP, 

enquanto o CMEC registra a matrícula de apenas 115 alunos, o 1º e o 2º Segmentos da EJA 

regular registra o número expressivo de 1848 alunos. Paralelamente ao desmanche do 

CMEC, há ampliação do atendimento aos jovens e adultos em turmas de EJA que 

funcionam em Regime de Progressão Continuada, presencial e com obrigatoriedade de, no 

mínimo, 75% de frequência para fins de promoção. Consideramos que a EJA com tal 

funcionamento em muito se assemelha ao ensino regular e tem uma forte característica de 

aceleração de estudos.  

O projeto de EJA hoje implementado em nível do Sistema Municipal de Ensino foi 

instituído pela Secretaria Municipal de Educação por meio da Portaria Interna Nº. 

039/2007 (UBERABA, 2007, p. 45-46); ele tem sua organização e funcionamento 

orientados pela Instrução Normativa N° 02 (UBERABA, 2007, p. 40-41) e é destinado 

àquelas pessoas que não tiveram acesso à escolarização em idade própria. A idade mínima 
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exigida para a matrícula é de 15 anos completos, tanto para o 1° quanto para o 2° 

Segmento da EJA, sendo ambos estruturados em 3 períodos anuais, de 200 dias letivos. A 

carga horária de cada um destes períodos é de 2h30 por dia e deverá ser acrescida de 100h 

para as atividades de Estudos Complementares (extraclasse) ao processo de aprendizagem. 

A proposta curricular tem como parâmetros as Diretrizes Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares das escolas municipais. O 1º Segmento corresponde aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e seu Plano Curricular contempla as diversas áreas do 

conhecimento por meio das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, 

História, Ciências e Artes. O 2º Segmento corresponde aos anos finais do Ensino 

Fundamental e além das disciplinas contempladas no 1º Segmento, há a oferta da Língua 

Estrangeira. Os § 1º e 2º do artigo 8º da Portaria Interna Nº 039/2007 determinam que a 

Educação Física e a Educação Religiosa/Valores Humanos serão desenvolvidas “[...] de 

forma integrada aos componentes curriculares [...] e que estes, “[...] com base na 

experiência de vida dos alunos, devem ser articulados com os Temas Transversais”. 

(UBERABA, 2007, p. 46). O mesmo documento afirma a necessidade de se desenvolver 

estes componentes por meio de diversas atividades, sendo os educandos avaliados contínua 

e processualmente nos aspectos quantitativos e qualitativos de sua aprendizagem.  

Anteriormente afirmamos que a EJA presencial ofertada pela rede municipal de 

ensino muito se assemelha ao ensino regular e caracteriza-se como aceleração de estudos. 

Atualmente, devido a diversos fatores, os alunos da rede municipal que ao completar 15 

anos ainda não concluíram o ensino fundamental são encaminhados para o período 

noturno, onde só encontram turmas de EJA. Em função disso, a Instrução Normativa N° 

02, em seu artigo 18, prevê a correspondência entre o regime de seriação e o respectivo 

período no qual o aluno deverá ser posicionado, caso seja transferido do ensino regular 

para a EJA. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece a possibilidade de aplicação, 

aos candidatos ou alunos da EJA, de [...] recursos pedagógicos visando posicioná-lo ou 

reposicioná-lo, conforme idade, experiência e nível de desempenho [...] (UBERABA, 

2007, p. 41). 

Quanto à formação dos professores da EJA, a legislação municipal não prevê 

habilitação específica para se trabalhar com os jovens e adultos. Os professores do 1° 

Segmento – professores nível 1 – devem ter, no mínimo, habilitação em Magistério do 

nível médio, enquanto que os dos 2° Segmento – professores nível 2 – são habilitados em 

seus respectivos componentes curriculares. Alguns são profissionais efetivos da rede 

municipal de ensino, enquanto outros são contratados temporariamente, porém todos estão 
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sujeitos ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar 133/98. Esta, 

em seu artigo 19 prevê que os professores nível 1 e 2 do magistério municipal cumprirão 

carga horária semanal de 20h, sendo que o percentual igual ou superior a 20% é destinado 

às “[...] atividades de planejamento, atualização, pesquisa, produção coletiva, formação 

permanente, colaboração com a administração da unidade, participação em reuniões, 

eventos e outras atividades inerentes ao projeto pedagógico da Escola [...]” (UBERABA, 

1998, p. 10). 

Trazemos para o debate o artigo que disciplina o cumprimento de carga horária dos 

professores municipais com o intuito de estabelecer um contraponto importante no que diz 

respeito à EJA. A Instrução Normativa N° 02, em seu artigo 19 estabelece que: “O 

professor nível 1, das turmas de EJA, cumprirá carga horária prevista na Lei 

Complementar n° 133, de 25 de dezembro de 1998” (UBERABA, 2007, p. 41). Já o artigo 

20 da mesma Instrução, prevê: 

O professor nível 2 será remunerado conforme o número de aulas 
previsto no Plano Curricular e terá um acréscimo de 50%, para atender às 
atividades de Estudos Complementares ao processo de aprendizagem e ou 
atendimento aos alunos solicitantes fora da carga horária diária. 
(UBERABA, 2007, p. 41). 

No cumprimento deste artigo, os professores nível 2 trabalhavam atividades 

extraclasse e, principalmente, ficavam à disposição dos alunos para atendê-los após a 

jornada diária obrigatória o que, de certa forma, contribuía para um atendimento 

diferenciado às especificidades dos educandos. Porém, este artigo acaba de ser revogado – 

Portaria Interna N° 42, de 14 de outubro de 2009, com efeitos retroativos ao dia 1° de 

agosto de 2009 (UBERABA, 2009, p. 55). A suspensão desse atendimento, que 

pressupomos tenha raízes nas análises do custo-benefício, gerou insatisfações entre os 

profissionais comprometidos com a EJA. Em Hamburgo, dentro das discussões relativas 

aos aspectos econômicos da EJA e diante da constatação inequívoca de que o 

financiamento dessa modalidade sempre foi incipiente, recomenda-se, entre outras ações, 

“[...] a diversificação nos modos de financiamento e na quantidade de financiadores”. 

(UNESCO, 1999, p. 53). Essa diversificação necessita estar acompanhada de novos 

métodos de avaliação dos custos da EJA, tendo em vista que estes devem estar diretamente 

relacionados com os benefícios que a Educação traz para a melhoria das competências dos 

Adultos. Assim considerando, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Educação adota 

uma postura de restrição ao atendimento das especificidades dos educandos da EJA, o que 
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compromete sobremaneira a qualidade da Educação ofertada aos jovens e adultos na rede 

municipal de ensino do nosso município. 

 

3.3.3 O projeto de EJA semipresencial implementado no CESEC de Uberaba 

 

Atualmente, em nível de Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, a Educação 

de Jovens e Adultos é regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação por meio da 

Resolução N° 444, de 24 de abril de 2001. Esta Resolução, baseada no Parecer N° 584/01, 

“[...] abrange os processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como modalidade 

da Educação Básica nas etapas de Ensino Fundamental e Ensino Médio [...] (MINAS 

GERAIS, 2001, p. 1). Os artigos 2º e 3° da Resolução N° 444, de 24 de abril de 2001, 

estabelecem: 

Art. 2º - A Educação de Jovens e Adultos é oferecida em instituições 
escolares credenciadas pelo Sistema Estadual de Ensino, na forma das 
normas vigentes. 
Art. 3º - Dependem de autorização de funcionamento nos termos da 
legislação vigente: 
I – curso de forma presencial; 
II – curso em regime de alternância de estudos, incluindo momentos 
presenciais e não presenciais; 
III – curso semipresencial; 
IV - cursos a distância com avaliação no processo. (MINAS GERAIS, 
2001, p. 1). 

O Centro Estadual de Educação Continuada de Uberaba (CESEC), objeto de nossa 

análise, foi criado em 2003 e oferece um curso no formato semipresencial. 

A Secretaria de Estado da Educação, baseando-se no Parecer e na Resolução do 

Conselho Estadual de Educação, regulamentou a EJA na rede Estadual de Educação por 

meio da Resolução N° 171, de 30 de janeiro de 2002. Esta prevê o atendimento, em nível 

fundamental e médio, em Centros Estaduais de Educação Continuada – CESEC – ou em 

Postos Estaduais de Educação Continuada – PECON – aos jovens e adultos “[...] que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos, na idade própria, [...]”. O curso oferecido pelo 

CESEC funciona durante todo o ano civil, na modalidade supletiva, sendo que para 

efetivar a matrícula, a idade mínima é de 15 anos para o ensino fundamental e de 18 anos 

para o ensino médio. Um dos diferenciais desse curso é o fato de ele ser desenvolvido “[...] 

mediante regime didático de matrícula por disciplina ou conjunto de disciplinas, sendo que 

sua organização, estrutura e funcionamento incluem momentos presenciais e não 

presenciais”. (MINAS GERAIS, 2002, p. 1). Dessa forma, o jovem e adulto que tiver 

concluído estudos ou disciplinas na forma de exames supletivos, poderá, por meio da 
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apresentação de documentos comprobatórios, solicitar a integralização curricular. O 

educando que não possui comprovação de escolaridade da etapa anterior àquela na qual 

querem se matricular pode submeter-se a um exame de classificação. 

A proposta político-pedagógica do CESEC, segundo o artigo 6° da Resolução N° 

171, de 30 de janeiro de 2002, além dos valores, princípios e finalidades previstos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, contempla: 

I – situações de aprendizagem que proporcionem ao educando a aquisição 
de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades socialmente 
significativas, visando formar o cidadão solidário, autônomo, competente 
e responsável; II – ambiente incentivador da curiosidade, do 
questionamento, do diálogo, da criatividade e da originalidade; III – 
seleção de conteúdos curriculares adequados à idade dos alunos e aos 
ciclos de desenvolvimento humano; IV – aproveitamento de 
conhecimentos e habilidades adquiridas pelos educandos por meios 
informais, privilegiando temas adequados a sua faixa etária; V – 
utilização de metodologias e estratégias diversificadas de aprendizagem, 
apropriadas às necessidades e interesses dos alunos; VI – uso de recursos 
audiovisuais, biblioteca, laboratórios e de novas tecnologias de 
informação e comunicação; VII – capacitação continuada do professor 
para trabalhar com jovens e adultos; VIII – avaliação diagnóstica e 
contínua do desempenho do educando, como instrumento de tomada de 
consciência de suas conquistas, dificuldades, possibilidades e 
necessidades ao longo do processo de aprendizagem e de reorientação da 
prática pedagógica. (MINAS GERAIS, 2002, p. 1-2). 

Todos esses aspectos a serem contemplados são desenvolvidos por meio de uma 

organização curricular que, para o Ensino Fundamental, prevê a observação de 

componentes das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Matemática, Ciências, Geografia, História e Educação Artística. Para o Ensino 

Médio, os componentes curriculares estão subdivididos em três áreas do conhecimento, 

quais sejam as de: I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna e Arte); II – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(Matemática, Física, Biologia e Química); III – Ciências Humanas e suas Tecnologias 

(Geografia e História). Os conteúdos de cada área do conhecimento serão trabalhados no 

cotidiano da prática pedagógica de forma interdisciplinar e transdisciplinar e, segundo a 

Resolução, “[...] devem estar articulados com as experiências de vida do educando, em 

todos os seus aspectos, [...]”. (MINAS GERAIS, 2002, p. 2). O professor lotado ou 

designado para desenvolver atividades pedagógicas no CESEC tem uma jornada semanal 

de 24h, sendo 22h destinadas ao atendimento aos alunos e as demais para estudo e 

planejamento, todas cumpridas na unidade escolar. 
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Em nível estadual, também não há obrigatoriedade de habilitação específica pra os 

professores da EJA, embora o documento analisado preveja a necessidade de capacitação 

contínua para o desenvolvimento do trabalho com o jovem e o adulto do CESEC, que 

deverá ter uma avaliação diagnóstica e contínua de seu desempenho. 

Muitas de nossas análises pautaram-se apenas em pressupostos teóricos 

apresentados nos documentos que regulamentam a EJA semipresencial. Porém, a atuação 

como docente nessa modalidade e nesse regime de ensino proporciona-nos um 

conhecimento mais amplo da dinamicidade das práticas pedagógicas da EJA 

semipresencial. Os participantes da V CONFINTEA afirmam que: 

A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um 
significado à sua vida. A educação ao longo da vida implica repensar o 
conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, 
necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. 
Engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde 
pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas 
habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas 
qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação 
de suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui 
a educação formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem 
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 
estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. 
(UNESCO, 1999, p. 19-20). 

O conhecimento e a compreensão dos pressupostos afirmados em Hamburgo 

tornam-se parâmetros para defendermos os méritos da EJA semipresencial, coexistindo 

com a presencial, por seu potencial para melhor atender às necessidades de educandos 

trabalhadores. Embora consideremos que ainda há problemas na implementação da 

educação continuada e pensada para acontecer ao longo da vida e não tenhamos respostas, 

buscamos possíveis caminhos para repensar a formação de professores, a flexibilização dos 

currículos, a utilização de diversos recursos e das novas tecnologias da informação e 

comunicação. Tudo isso, entre outros fatores, pode conduzir uma ação pedagógica na qual 

sejam utilizadas diversas estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem, visando 

sempre ao atendimento das necessidades e interesses dos educandos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quem pode decidir o que a humanidade vai ser no futuro? 
Esta é a questão colocada para todos os governantes, as 
organizações não governamentais, os indivíduos e os 
grupos. 
Esta, também, é a questão colocada para mulheres e 
homens que estão trabalhando na Educação de Adultos e 
que procuram possibilitar a todas as pessoas, incluindo 
desde indivíduos e grupos até a humanidade inteira, a 
obtenção do controle de suas próprias vidas e de seu 
próprio destino. (IV CONFINTEA)50 
Quando olhamos para trás e vemos a distância percorrida 
nestes últimos anos, não podemos duvidar das grandes 
coisas que o homem é capaz de realizar. (Henry Ford) 

 

Iniciamos estas considerações que, mesmo recebendo o nome de ‘finais’, não se 

traduzem em finalização da busca por responder à problemática que nos conduziu neste 

trabalho. Encaramos o desafio de não ficarmos à margem de nós mesmos... Deixamos 

roupas que tinham se amoldado aos nossos corpos e iniciamos a travessia buscando novos 

caminhos para a Educação de Jovens e Adultos em nível local. 

Nessa trajetória, deparamo-nos com os diversos sentidos com os quais a Educação 

de Adultos esteve identificada e que influenciavam não só a formatação e possível 

implementação de políticas públicas, mas e principalmente, exerciam influências sobre os 

educadores e suas práticas pedagógicas. Ao longo das últimas décadas, após a realização 

das várias CONFINTEAs, presenciamos, primeiramente, a defesa da educação como 

instrumento de paz; depois, a educação como fator essencial do desenvolvimento 

socioeconômico e voltada para a formação do necessário capital humano e, finalmente, a 

educação como direito de todos ao longo da vida. Ressaltamos que as temáticas e 

concepções de uma Conferência entrelaçam-se nas discussões da próxima, retratando uma 

continuidade de ideias, mas que não significa e não se traduz em estagnação. Constatamos 

que estas concepções de Educação acompanham o movimento das mudanças 

socioeconômica e cultural e permearam não só os documentos das CONFINTEAs, mas 

também as produções acadêmicas a que recorremos para subsidiar nosso trabalho. Com 

maior ou menor ênfase, elas também ficaram evidenciadas na legislação brasileira e nos 

                                                 
50 Who will decide what humanity will become in the future? This is the question facing all governments, 
non-governmental organizations, individuals and groups. 
This, too, is the question facing the women and men who are working in adult education and who seek to 
enable all people, ranging from individuals to groups to humanity as a whole, to gain control of themselves 
and of their own destiny. (FINAL REPORT - FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADULT 
EDUCATION). 
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documentos relativos à EJA que tomamos para análise, em nível local, embora quando da 

implementação de políticas públicas os pressupostos teóricos nãos se concretizem no 

cotidiano educativo.  

Constatamos também que as políticas públicas direcionadas à EJA e às suas 

especificidades, quando existentes, carecem de um efetivo financiamento e, muitas vezes, 

continuam reproduzindo o cenário de exclusão e marginalidade no qual vive uma parcela 

significativa do público alvo da EJA. Nossa pesquisa documental identificou que os 

técnicos que se encontram à frente de organizações multilaterais parecem estar 

distanciados da prática pedagógica. Isso faz com que muitas das ações, por eles sugeridas, 

sejam planejadas desconsiderando-se o conhecimento de quem está à frente do processo 

ensino-aprendizagem e estejam repletas de pressupostos baseados na lógica e nas questões 

econômicas. A educação assim pensada supõe as escolas como empresas que necessitam 

demonstrar resultados meramente quantitativos. Os professores são considerados como 

elos na cadeia da produtividade, cujo papel é propiciar aprendizagem e garantir a formação 

de mão-de-obra. 

Assim sendo, nos dias de hoje, ainda presenciamos equívocos na implementação, 

em nível nacional e local, de políticas públicas em prol da EJA. Desde que Paulo Freire 

entrou em cena e demonstrou o entrelaçamento do analfabetismo e/ou da pouca 

escolaridade com os complexos problemas socioeconômicos e culturais, um dilema se faz 

presente no complexo campo da EJA. Como propiciar uma educação de qualidade para 

aqueles que sempre estiveram excluídos e que necessitam assumir seu papel de sujeitos da 

aprendizagem se não há flexibilização de currículos e da estrutura organizacional? O 

cenário com o qual nos deparamos em nossa pesquisa demonstra que a maioria dos cursos 

e projetos da EJA encontra-se engessados. Além disso, os profissionais trabalham, quase 

sempre, com um material didático desenvolvido para a educação regular e que utiliza 

linguagens apropriadas para o aluno que se encontra dentro da correlação adequada entre 

idade e nível de ensino. 

 Outro dilema também pôde ser vislumbrado em nossa trajetória de pesquisa. A 

EJA oscila constantemente entre o que podemos chamar de dois lados de uma mesma 

moeda. Por um lado, ela pode ser espaço propício para uma educação centrada no diálogo 

e na conscientização dos seus educandos como sujeitos de sua aprendizagem, produtores 

de cultura e agentes das transformações socioeconômicas. Por outro, a EJA pode se 

constituir em espaços de uma educação centrada única e exclusivamente nos pressupostos 
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de qualificar o homem para o mercado do trabalho, moldando-o às exigências de 

adaptabilidade ao desenvolvimento econômico. 

Muito embora o direito de todos de aprender por toda a vida, pressuposto 

predominante nos últimos anos nas orientações internacionais, seja o discurso evidenciado 

na legislação nacional e local, constata-se que as especificidades da EJA e de seus atores 

ainda não foram bem compreendidas. Se os profissionais da educação em geral são 

carentes de formação, que dirá os que trabalham com os jovens e adultos, trabalhadores ou 

não. Constatamos que há incipiência de programas de Formação de Professores para que 

atuem, na EJA, de forma diferenciada, atendendo aos pressupostos da qualificação, 

equalização e reparação preconizados nos documentos norteadores dessa modalidade de 

ensino no Brasil. Como se não bastasse a constatação de que a formação inicial para a EJA 

é incipiente, ao buscar a inserção no mercado de trabalho, os egressos dos cursos de 

pedagogia enfrentam outras barreiras. Mesmo que haja o reconhecimento da importância 

da qualificação, os que se habilitaram para trabalhar na EJA, não encontram, na legislação, 

respaldo para terem prioridade na seleção de professores da rede pública, mesmo que seja 

para trabalhar especificamente nesta modalidade de ensino; o que revela que 

recomendações dos teóricos e acadêmicos do campo da EJA sobre este aspecto não são 

levadas em consideração.  

Reconhecendo a quase nula formação para a EJA, nossa pesquisa pretendeu 

discutir a formação de professores na EJA. Constatamos que os programas de formação 

continuada não podem ser estanques, bem como os professores que deles participam não 

podem adotar uma postura de passividade e de meros receptores de conteúdos repassados 

pelos formadores. Os processos formativos precisam acontecer a partir da co-construção 

coletiva de conhecimentos, ou seja, um processo dinâmico cujo ponto de partida é 

constituído pelos saberes acumulados no cotidiano da prática docente. Em articulação com 

a perspectiva de formação docente proposta nos documentos da V CONFINTEA, 

defendemos uma formação sistemática e contínua e que esteja profundamente vinculada às 

melhorias das condições de trabalho e consequente valorização dos professores. Neste 

cenário, cremos ser fundamental a discussão das propostas de Formação de Professores, e 

da prioridade a ser garantida no exercício docente aos já formados para esta modalidade de 

ensino, para atuarem de maneira coerente com as reais necessidades dos discentes da EJA. 

Voltando nosso olhar para a EJA em Uberaba, observamos que há certo esforço 

empreendido pelo município em ação conjunta com o Estado, tanto em nível da legislação 

quanto das ações empreendidas, para aproximar a EJA das sugestões postuladas pela V 
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CONFINTEA. No entanto, há muito a ser feito para que os objetivos propostos sejam 

alcançados. Não podemos nos omitir e deixar de constatar que muitas das ações 

implementadas pelos dirigentes deixam entrever a perversa lógica da análise das relações 

custo benefício, em que quantidade é preponderante sobre a qualidade. A aplicabilidade 

dos recursos financeiros na EJA necessita ser vista de um ponto de vista que valorize como 

efeito positivo da educação de jovens e adultos a melhora nas condições socioeconômicas 

e culturais das gerações futuras; para que os jovens e adultos que são, ainda, precariamente 

incluídos no sistema de ensino, como os “incluídos do interior” de que fala Bourdieu 

(1998), alcancem de fato a cidadania tão propalada. 

Embora não objetivássemos estabelecer comparações entre os dois projetos que 

tomamos para análise em nível local, não podemos deixar de constatar que um deles atende 

de modo mais adequado às especificidades dos educandos trabalhadores, com perfil para a 

realização de estudos fora da escola, com autonomia. Assim afirmamos por constatar maior 

flexibilização do currículo e de carga horária, que não é de frequência obrigatória, bem 

como pela existência de pressupostos legais que garantem aos educandos o aproveitamento 

dos conhecimentos anteriormente adquiridos.  

Outro aspecto a ser ressaltado, em nível de Uberaba, é a necessidade da 

fidedignidade no registro de dados e de se construir a história da EJA. Assim afirmamos 

por acreditar que o conhecimento e a compreensão dos processos históricos e seus 

respectivos contextos, são formas de se compreender o presente para construir novos e 

melhores caminhos educativos.  

Todas essas questões expostas denotam contradições e falta de organicidade nas 

ações, de um modo geral. Há descentralização, diversidade de experiências, multiplicidade 

nas ações empreendidas, com maior ou menor comprometimento e seriedade; e no entanto  

os resultados são ainda inexpressivos, em termos qualitativos e quantitativos.  

Muito já foi feito desde que a UNESCO chamou para si a responsabilidade de 

manter o foco sobre a Educação de Jovens e Adultos, porém as cinco primeiras 

CONFINTEAs foram realizadas em países do chamado primeiro mundo, nos quais o 

problema do analfabetismo e/ou da baixa escolaridade atinge uma pequena parcela da 

sociedade. Estamos às vésperas da realização da VI CONFINTEA e, pela primeira vez, o 

mundo se volta para o hemisfério sul, para a América Latina, para o Brasil. Sediamos a VI 

Conferência e temos a oportunidade ímpar de lutar para criar condições historicamente 

favoráveis para resgatar o debate em prol da EJA. Necessário se faz a priorização da 

Educação de Jovens e Adultos, com mudanças na legislação e garantias de fontes de 
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financiamento. Esta é a forma de se reduzir a distância entre o discurso e a implementação 

de políticas públicas que efetivamente garantam o atendimento aos que ficaram pelo 

caminho. Esperamos que os preparativos para a realização da VI CONFINTEA (Brasil – 

2009), juntamente com as pesquisas e os estudos sobre a EJA, criem condições para que 

todos os setores da sociedade e do governo envolvam-se no debate, ainda incipiente, e 

assumam a condução e respectivo financiamento das políticas públicas para esta  

modalidade.  

Isto somente se concretizará no hoje se voltarmos o olhar para o ontem e para o 

amanhã. Esse é o caminho a ser seguido por todos os que se envolvem na difícil tarefa de 

construir a história por meio da Educação. Uma história que não se configure na 

manutenção das desigualdades e do cenário de exclusão no qual os atores da EJA sempre 

viveram.    
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RELAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE UBERABA 

COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS 
 

Nº. NOME DA UNIDADE – REDE 
ESTADUAL 

ENDEREÇO BAIRRO 

01 Centro Estadual de Educação Continuada 
de Uberaba 

Rua Ceará, 665 Santa Maria 

02 Centro de Orientação e Pesquisa em 
Ensino Especial 

Rua Gastão Vieira de Sousa, 108 Mercês 

03 Centro Interescolar Estadual de Línguas Rua Sergipe, 561 Santa Maria 

04 Colégio Tiradentes da PMMG Praça Magalhães Pinto, 464 Fabrício 

05 Conservatório Estadual de Música Renato 
Frateschi 

Av. Nelson Freire, 800 Leblon 

06 Escola Estadual América Rua Constituição, 1405 Abadia 

07 Escola Estadual Anexa à SUPAM Rua Frei Paulino, 140 Abadia 

08 Escola Estadual Aurélio Luiz da Costa Rua Miguel Stefani, s/n Jardim Induberaba 

09 Escola Estadual Bernardo Vasconcelos Praça José Tiveron, 50 Costa Teles I 

10 Escola Estadual Boulanger Pucci Rua José Bonifácio, 620 Parque São Geraldo 

11 Escola Estadual Brasil Pça. Comendador Quintino, s/n Centro 

12 Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia Rua Marat Pontes, 780 Margarida Rosa 
Azevedo 

13 Escola Estadual Dom Eduardo Av. da Saudade, 71 Mercês 

14 Escola Estadual Doutor José Mendonça Rua Antônio Alves Fontes, 519 Parque das 
Américas 

15 Escola Estadual Felício de Paiva Rua Miguel Veríssimo, 1006 Jardim América 

16 Escola Estadual Fidélis Reis Rua Santa Vitória, 380 Boa Vista 

17 Escola Estadual Frei Leopoldo de 
Castelnuovo 

Rua Centenário, 578 Santa Marta 

18 Escola Estadual Gabriel Toti Av. Tutunas, 901 Tutunas 

19 Escola Estadual Geraldino Rodrigues da 
Cunha 

Rua Vigário Carlos, 1300 Abadia 

20 Escola Estadual Henrique Kruger Rua Caetano Primo, 31 Alfredo Freire 

21 Escola Estadual Horizonta Lemos Av. Nossa Sra. De Lourdes, s/n Gameleira 

22 Escola Estadual Irmão Afonso Rua José Carlos Rod. da Cunha Jr., 
160 

Elza Amuí 

23 Escola Estadual Lauro Fontoura Rua João Rodrigues Vilaça, 164 Fabrício 

24 Escola Estadual Leandro Antônio de Vito Rua Arquelau Alves Ribeiro, 341 Arquelau 

25 Escola Estadual Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco 

Rua Padre Leandro, 121 Estados Unidos 

26 Escola Estadual Miguel Laterza Rua Profª. Antônia Maria de Freitas, 
59 

São Benedito 

27 Escola Estadual Minas Gerais Pça. Frei Eugênio, 473 São Benedito 

28 Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia Rua Dr. Ludovice, 815 Abadia 

29 Escola Estadual Paulo José Derenusson Rua Itália, 1010 Boa Vista 



 

30 Escola Estadual Presidente João Pinheiro Rua Menelick de Carvalho, 383 Boa Vista 

31 Escola Estadual Professora Corina de 
Oliveira 

Av. da Saudade, 288 Mercês 

32 Escola Estadual Professor Alceu Novaes  Av. Dr. Hélio Luiz da Costa, 865 Guanabara 

33 Escola Estadual Professor Chaves Av. Fernando Costa, 714 São Benedito 

34 Escola Estadual Professor Hildebrando 
Pontes 

Pça. Antônio Delfino, 53 Fabrício 

35 Escola Estadual Professor Minervino 
Cesarino (Unidade Prisional) 

Proximidades do Anel Viário Uberaba I 

36 Escola Estadual Quintiliano Jardim Rua Osvaldo Cruz, 300 Estados Unidos 

37 Escola Estadual Rotary Rua Alameda Granada, 585 Leblon 

38 Escola Estadual Santa Terezinha Rua do Café, 120 Amoroso Costa 

39 Escola Estadual São Benedito Rua Varginha, 60 São Benedito 

Nº. NOME DA UNIDADE – REDE 
ESTADUAL 

SEGUNDO ENDEREÇO BAIRRO 

Escola Municipal Maria Carolina 
Mendes – Calcário 

Rural 

Escola Municipal Totonho de 
Morais – Borgico 

Rural 01 Escola Estadual Frei Leopoldo de 
Castelnuovo 

Escola Municipal Celina Soares de 
Paiva – MG 427 

Rural 

02 Escola Estadual Henrique Kruger Escola Municipal Prof. José Geraldo 
Guimarães  

Pacaembu 

03 Escola Estadual Paulo José Drenusson Escola Municipal Gastão Mesquita 
Filho – Ponte Alta 

Rural 

Escola Municipal José Marcus 
Cherém – Capelinha do Barreiro 

Rural 

04 Escola Estadual Professor Chaves 
Escola Municipal Sebastião Antônio 
Leal – Baixa  

Rural 

05 Escola Estadual Quintiliano Jardim Escola Municipal Vicente Alves 
Trindade – Santa Rosa 

Rural 

06 Escola Estadual Santa Terezinha Escola Municipal Professora Esther 
Limírio Brigagão (CARESAMI) 

Residencial 2000 

Nº. NOME DA UNIDADE – REDE 
MUNICIPAL 

ENDEREÇO BAIRRO 

01 Escola Municipal Adolfo Bezerra de 
Menezes 

Rua Patos, 243 Abadia 

02 Escola Municipal Arthur de Mello Teixeira Rua Sebastião Firmino de Abreu, 
192 

Uberaba I 

03 Escola Municipal Boa Vista Av. Elias Cruvinel, 1045 Boa Vista 

04 Escola Municipal Frei Eugênio Rua Marechal Deodoro, 95  São Benedito 

05 Escola Municipal Joãozinho e Maria Rua Dr. Sebastião da Costa, 100 Morada do Sol 

06 Escola Municipal Joubert de Carvalho Rua Adelino José Pinheiro, s/nº  Vallim de Mello 

07 Escola Municipal Madre Maria Georgina Rua Dona Marat Pontes, 625 Margarida Rosa 
Azevedo 



 

08 Escola Municipal Maria Lourencina 
Palmério 

Av. Santa Hermínia, 232 Jardim Uberaba 

09 Escola Municipal Monteiro Lobato Rua Abílio Monteiro, 493 Recreio dos 
Bandeirantes 

10 Escola Municipal Norma Sueli Borges Rua Ana da Silva Campos, 35   Planalto 

11 Escola Municipal Padre Eddie Bernardes Rua Bruno Martinelli, 268 Cartafina 

12 Escola Municipal Pequeno Príncipe Alameda das Acácias, 145   Leblon 

13 Escola Municipal Professor Anísio 
Teixeira 

Rua Aristides Abreu, 65   Jardim Triângulo 

14 Escola Municipal Professor José Geraldo 
Guimarães 

Av. Américo Pessato, 100 Pacaembu 

15 Escola Municipal Professor José Macciotti Rua Topázio, 645   Lourdes 

16 Escola Municipal Professor Paulo 
Rodrigues 

Rua Mato Grosso, 1257   Santa Maria 

17 Escola Municipal Professora Esther 
Limírio Brigagão 

Av. Dra. Maria Teresinha Rocha, 
600 

Residencial 2000 

18 Escola Municipal Professora Geni Chaves Rua São Mateus, 486 Abadia 

19 Escola Municipal Professora Niza 
Marquez Guaritá 

Rua Donaldo Silvestre Cicci, 628 Manoel Mendes 

20 Escola Municipal Professora Olga de 
Oliveira 

Rua José Kathalian, 195    Parque das 
Américas 

21 Escola Municipal Professora Stella Chaves Rua Alfredo Peghine Netto, 150 Alfredo Freire 
22 Escola Municipal Reis Júnior Praça Vitória, 401   Jardim Espírito 

Santo 

23 Escola Municipal Santa Maria Rua Marcos Lombardi, 120 Santa Maria 

24 Escola Municipal São Judas Tadeu Rua Argentina, 392 Fabrício 

25 Escola Municipal Sítio do Pica-Pau 
Amarelo 

Praça Evandro Pereira, 22  Tutunas 

26 Escola Municipal Uberaba Praça Estevão Pucci, 288 Fabrício 

27 Escola Municipal Celina Soares de Paiva MG 427 – km 04 Rural 

28 Escola Municipal Frederico Peiró Estrada Principal – Peirópolis Rural 

29 Escola Municipal Gastão Mesquita Filho Rua Santo Antônio, 60 – Ponte Alta Rural 

30 Escola Municipal José Marcus Cherém Rua 03, 08 – Capelinha do Barreiro Rural 

31 Escola Municipal Maria Carolina Mendes BR 050 – km 124 – Calcário Rural 

32 Escola Municipal Sebastião Antônio Leal Rua A, s/nº – Baixa Rural 

33 Escola Municipal Totonho de Morais BR 050 – km 151 – Borgico Rural 

34 Escola Municipal Vicente Alves Trindade MG 190 – km 13 – Santa Rosa Rural 

35 Centro Municipal de Educação Infantil 
Ângela Beatriz Bonádio Alves 

Rua Arnaldo Waldomiro Bernardes, 
755 

Chica Ferreira 

36 Centro Municipal de Educação Infantil 
Diego José Ferreira Lima 

Av. Dra. Maria Teresinha Rocha, 
600 

Residencial 2000 

37 Centro Municipal de Educação Infantil 
Francisca Valias Venceslau 

Rua Ronan Ferreira Maluf, 51  Beija Flor II 



 

38 Centro Municipal de Educação Infantil 
Gameleira 

Rua José Geraldo de Moura, 70   Gameleira I 

39 Centro Municipal de Educação Infantil 
Integração 

Rua Ipiranga, 204 Parque das 
Américas 

40 Centro Municipal de Educação Infantil 
João Miguel Hueb 

Rua João Miguel Hueb, 200 Cidade Jardim 

41 Centro Municipal de Educação Infantil 
Juscelino Kubitschek 

Av. Carla Beatriz, 12 Costa Telles II 

42 Centro Municipal de Educação Infantil 
Luciano Portelinha Mota 

Rua França, 848 Boa Vista 

43 Centro Municipal de Educação Infantil 
Maracanã 

Rua Altino Bordon, s/nº Jardim Maracanã 

44 Centro Municipal de Educação Infantil 
Márcio Eurípedes dos Santos 

Rua Capitão João Araújo Silva, 79 Costa Telles I 

45 Centro Municipal de Educação Infantil 
Mônica Machiyama 

Rua Carolina Pucci Molinar, 1419  Alfredo Freire 

46 Centro Municipal de Educação Infantil 
Nossa Senhora de Lourdes 

Rua Topázio, s/nº Lourdes 

47 Centro Municipal de Educação Infantil 
Octávia Lopes 

Rua Sheila Vieira Magalhães, s/nº São Cristóvão 

48 Centro Municipal de Educação Infantil 
Paraíso 

Av. Reynaldo Boareto, 90 Uberaba I 

49 Centro Municipal de Educação Infantil 
Solange Aparecida da Silva Cardoso 

Rua Dona Marat Pontes, 270   Margarida Rosa 
Azevedo 

50 Centro Municipal de Educação Infantil 
Tutunas 

Av. Tutunas, 2005 Tutunas 

51 Centro Municipal de Educação Infantil 
Nicanor Pedro da Silveira 

Praça Dr. Augusto Barreto, 245 – 
Ponte Alta 

Rural 

52 Centro Municipal de Educação Infantil 
Santa Fé 

Comunidade Santa Fé Rural 

53 Centro Municipal de Educação Infantil São 
Basílio 

Comunidade São Basílio Rural 

54 Centro Municipal de Educação Infantil 
Serrinha 

Comunidade Serrinha Rural 

55 Centro Municipal de Educação Avançada 
Cairo Theodoro Baptista 

Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 
1853 

Abadia 

56 Centro Municipal de Educação Avançada 
Eurídice Ferreira de Melo “Dona Lindu” 

Av. São Paulo, 1101   Amoroso Costa 

 

Obs.: Os endereços foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 
 


