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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as disputas presentes nas políticas ofertadas aos 

jovens e adultos da classe trabalhadora brasileira no período compreendido entre 2003 e 2014. 

Tomando como referencia o materialismo histórico dialético, e reconhecendo o permanente 

movimento da história, a investigação partiu de um questionamento sobre como o partido dos 

trabalhadores, ao longo do período em que esteve na direção do país, concebeu a educação da 

classe trabalhadora. Baseando-se nas contribuições de Rummert (2002) e Ventura (2008) de 

que a EJA é a expressão da Educação ofertada a classe trabalhadora o trabalho se insere no 

esforço de fazer um balanço da gestão petista a partir da analise das políticas publicas para a 

modalidade.  Para fundamentar esta analise recorremos também às contribuições de Antonio 

Gramsci (1982) quando trata do Estado. Para o autor, é essencial conceber o Estado numa 

perspectiva ampliada, cujas relações para a construção da hegemonia passam pelas mediações 

entre sociedade política (Estado estrito) e a sociedade civil. Considerando que o Partido dos 

Trabalhadores nas gestões de Lula da Silva e, na primeira gestão de Dilma Rousseff foram 

capazes de articular alianças necessárias a manutenção da hegemonia no Estado, a pesquisa 

lança mão dos programas de governo apresentados durante as campanhas de 2002, 2006, 2010 

e 2014, tomando–as como expressão da concepção de Educação defendida pela Sociedade 

política. Para analisar a sociedade civil, seguindo os procedimentos propostos por Mendonça 

(2006), recorremos às atas da Comissão de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(CNAEJA) visando identificar os aparelhos privados de hegemonia, através de seus agentes 

(intelectuais orgânicos) tornaram a comissão um espaço privilegiado de analise desta disputa. 

Correlacionando as fontes primárias e somando-as a um referencial teórico atual sobre a EJA 

fomos capazes de identificar quatro concepções: “Educação como mercadoria”, “Educação ao 

longo da vida”, e “Educação para a diversidade” e “Educação da classe trabalhadora. A partir 

desta identificação, a pesquisa propõe uma análise crítica para o que está para além da 

aparência de cada uma delas.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the policy of youth and adult in the beginning of 

the century. Considering the election of a worker class in 2003 the text search for the different 

conceptions for this people. Based in critical theory the study referred in Marx contribution 

about the social science and to analyze the state we considered the perspective of Antonio 

Gramsci. Ventura (2011) says that the education of the worker class can be defined in youth 

and adult form. That’s affirmative questioned how the worker party thinks about the 

education of the worker class. Than we decide to investigate the civil society and the political 

society both based on the ample state. Considering that the Workers' Party in Lula da Silva's 

management and in the first management of Dilma Rousseff were able to articulate alliances 

necessary to maintain hegemony in the State, the research uses the government programs 

presented during the campaigns of 2002,2006, 2010 and 2014, taking them as an expression 

of the conception of Education defended by the Political Society. Correlating the primary 

sources and adding them to a current theoretical framework on the EJA we were able to 

identify four conceptions: "Education as a market/product", "Lifelong education", "Education 

for diversity" and “Class Education”. From this identification, the research proposes a critical 

analysis for what is beyond the appearance of each one of them. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de mestrado que defendo neste momento advém de uma longa trajetória 

acadêmica inaugurada no início dos anos 2000. Esta formação envolveu ensino pesquisa e 

extensão e, considerando o período de tantos ataques a Educação, é imprescindível ratificar a 

importância da Universidade Publica neste processo como espaço privilegiado da “práxis”. 

Não fosse a articulação deste tripé certamente meu caminho acadêmico se findaria logo após a 

graduação (pelos limites materiais da sobrevivência humana). Mas, não foi o que ocorreu, e, 

embora tivesse objetivo de aprofundar minha experiência da área da dança (que na época 

ainda não contava com o curso de licenciatura), já nos primeiros semestres da faculdade, me 

envolvi em um projeto de extensão que direcionou minha formação para a área do magistério. 

Ingressei como aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no primeiro 

semestre de 2002 no curso de Licenciatura em Educação Física. A partir de 2003 ingressei 

como bolsista do Departamento de Extensão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD). Neste departamento tive contato com as primeiras pesquisas e as primeiras 

experiências de extensão universitária que culminaram na participação do Núcleo de 

Desenvolvimento Social (NIDES). 

O NIDES tinha por característica básica a articulação dos saberes e a 

interdisciplinaridade e, dentre as várias iniciativas promovidas por ele, estavam os projetos de 

Educação Integral executados em parceira com os municípios de Macaé e Cabo Frio. 

Participei como estudante, bolsista, professora e coordenadora da área no período entre 2003 e 

2009. Foram anos de muito aprendizado, muito trabalho e também muita diversão. 

Logo no início do ano de 2009, conheci o Wesley (meu companheiro) e, diante de um 

projeto de família, abandonamos “instabilidade” das bolsas da UFRJ e começamos a fazer 

concursos. Para minha surpresa, em menos de um ano estávamos os dois concursados e de 

mudança para Nova Friburgo. Eu, convocada para a prefeitura de Cachoeiras de Macacu e ele, 

para Duas Barras. 

Assim que assumi na rede municipal me foram oferecidas algumas classes de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, mesmo sendo resistente de início, aceitei. Minha 

experiência até aquele momento tinha sido apenas com crianças e adolescentes, e logo nas 

primeiras aulas as ditas “especificidades” da modalidade já saltavam aos olhos. Me senti 

despreparada e muito insegura, mas, para minha sorte, ainda naquele ano (2010) li no mural 

da sala dos professores o processo seletivo para o Curso de Especialização Lato Sensu 
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Saberes e Práticas na Educação Básica (CESPEB) com ênfase em Educação de Jovens e 

Adultos, da Faculdade de Educação da UFRJ.  

Fui aprovada e cursei a especialização ao longo dos anos de 2011 a 2013 e, o 

referencial teórico crítico que foi construído nessa experiência resultou em uma monografia 

chamada “Educação Integrada na EJA: caminhos para a formação do trabalhador?”. A partir 

deste trabalho tive acesso a autores como, Gaudêncio Frigotto, Sonia Rummert, Maria 

Ciavatta, Maria Margarida Machado, Maria Clara Di Pierro, Leôncio Soares, entre outros, e, o 

debate específico da EJA. Esse conjunto de referências me motivou a tentar o mestrado na 

linha Trabalho e Educação na UFF. Mas, faltava o problema. 

Surgiu a oportunidade de um aperfeiçoamento na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) em Políticas Públicas de Qualificação Profissional Emprego e Renda para 

Jovens e Adultos Trabalhadores. Ao final, produzi um artigo intitulado “O documento ‘Pátria 

Educadora’: uma análise das políticas públicas para a EJA”, concluído em 2015. Veio o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff e junto com ele o problema, que já estava de certa 

forma presente no artigo: Como o retrocesso já anunciado pelo documento intitulado “Pátria 

Educadora” estava se dando na Educação de Jovens e Adultos? Assim, submeti ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGEDU – UFF) o 

projeto “O golpe na Educação de Jovens e Adultos”.   

 Após a entrada no programa de Pós-graduação, e passado o primeiro semestre 

das aulas, os debates, leituras e, principalmente as orientações compreendi que seria 

impossível a partir deste referencial teórico ser capaz de analisar o presente pelo presente. E o 

que resultou deste processo foi a ideia de analisar os governos que precederam o processo de 

golpe a fim de compreender o que foi gestado, o que foi alimentado e o que de certo modo 

deu condições ao desmonte que vem sendo produzido na educação pública brasileira, em 

especial aquela dedicada aos jovens e adultos trabalhadores.  

Diante desse contexto, a presente pesquisa se dedica à análise das concepções1 em 

disputa para a educação de jovens e adultos trabalhadores brasileiros no período de 2003-

2014. Além disso, interessa-nos a temática da intervenção do empresariado brasileiro em 

projetos educativos, da relação à UNESCO com os planos e metas da educação e, algumas 

                                                             
1 É importante estacar aqui o que entendemos por concepções e, nesse sentido recorremos a SAVIANI (2011) 

quando define: “Por ideias educacionais entendo as ideias referidas à educação, quer sejam decorrentes da 

análise do fenômeno educativo visando explicá-lo, quer sejam elas derivadas de determinada concepção de 

homem, mundo ou sociedade sob cuja luz se interpreta no fenômeno educativo” (p. 6). Nesta lógica 

compreendemos que através do fenômeno educativo somos capazes de apreender as diferentes concepções de 

homem e sociedade no tempo histórico.  
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outras agências diretamente ligadas às políticas públicas destinadas aos brasileiros em 

questão, nos três mandatos de base petista. 

 Portanto, a presente pesquisa segue as indicações de Ciavatta (2009) referentes aos 

estudos comparados, buscando apreender a historicidade dos acontecimentos de maneira a 

contextualizá-los no tempo, no espaço e nas formações sociais concretas em que se 

materializam. (CIAVATTA, 2009, p.141). Nesse sentido, a expectativa foi analisar os 

projetos para a educação nas gestões Lula da Silva e Dilma Rousseff buscando aproximações, 

semelhanças e diferenças entre propostas dos governos quando na arena da sociedade civil.  

 

A história é a produção da existência humana. Ao produzi-la, tanto considerando a 

história como processo quanto considerando-a como método, colocamos nossos 

valores e ideologias. Assim, a história construída é sempre fruto de opções 

conceituais e metodológicas, imbuídas de uma determinada visão de mundo, certo 

referencial analítico, que conduzem à afirmação de uma verdade aproximada. O que 

lhe retira um possível relativismo subjetivista, na medida em que está subjacente à 

história escrita a produção material e seus aspectos sociais e culturais. (CIAVATTA, 

2003, p.143) 

 

Buscando fugir deste possível relativismo e tendo em mente o conselho de Roberto 

Leher (2001) para evitar cair na comparação estrita entre governos, é necessário recorrer ao 

método da economia política, analisando e apresentando: 1) os conceitos de Estado e 

Sociedade Civil; 2) as determinações econômicas das políticas sociais e, nelas, das 

educacionais; 3) a circunscrição rigorosa de historicidade e desenvolvimento dos problemas 

que tal política educacional anuncia que pretende resolver. (NETTO, 2011, p.45). 

Assim, iniciamos os estudos buscando referências de Estado e Sociedade civil. 

Recorremos a Antonio Gramsci, filósofo italiano do início do século XIX. Grande referência 

nas pesquisas marxistas em Educação e em sua vasta contribuição às ciências humanas está 

uma formulação de Estado Ampliado fundamental para a compreensão das relações humanas 

dentro da sociabilidade do capital.  

Gramcsi, acolhe “a concepção do Estado segundo a função produtiva das classes 

sociais “(LIGUORI;VOZA, 2017, p,261) considerando a base marxista e defende que “o 

Estado só é concebível como forma concreta de um determinado mundo econômico, de um 

determinado sistema de produção” (IDEM, p.261) Assim, considerando o capitalismo como 

modo de produção e reconhecendo sua dualidade tendo como produto final a produção de 

contradições, podemos defender que existe uma constante relação e correlação de forças ente 

o Estado estrito (ou sociedade política), e a sociedade civil nestas condições.  

O caso brasileiro, que é o que interessa-nos debater e analisar neste trabalho tem suas 

particularidades, mas segue uma lógica “coerção” e “consenso” em prol da manutenção da 
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hegemonia burguesa. Nos governos de base petista, mesmo considerando as particularidades 

do Partido dos Trabalhadores, esta lógica não se alterou.  

 

As relações de poder e de classe que foram sendo construídas no Brasil [...] 

permitiram só parcial e precariamente a vigência do modo de regulação fordista, 

tanto no plano tecnológico, quanto no plano social. Da mesma forma, ocorre, no 

presente, com a mudança cientifica e técnica, de natureza digital molecular, que 

imprime uma grande velocidade à competição e à obsolescência dos conhecimentos. 

O que torna nossa tradição da cópia ainda mais inútil, e nos faz uma sociedade em 

que, pela divisão internacional do trabalho, dominam as atividades ligadas ao 

trabalho simples de baixo valor agregado, a superexploração do trabalho e a baixa 

escolaridade dos trabalhadores. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2016 p. 34) 

 

O Brasil, ainda que com suas particularidades, integra um grande grupo de países na 

condição de subordinação e dependência2 não apenas no plano político-econômico, mas 

também, no plano social à ordem do capital. Embora possua dimensões continentais, grandes 

fontes de recursos naturais e uma população bastante expressiva em termos quantitativos 

nosso pais ainda não é reconhecido como uma grande potência. 

Como destaca Katz (2016), estas características tipificam o Brasil com o status 

“semiperiférico”, ocupando um lugar na divisão internacional do trabalho mais semelhante ao 

de países europeus, como a Espanha, que dos vizinhos da América latina. Isso situa nosso país 

em um lugar intermediário entre as grandes potências e os países de periferia levando 

inevitavelmente a situações de exibição de poder (para destacar-se entre os países periféricos) 

e à uma necessidade de negociação permanente (em especial, com os Estados Unidos) 

demonstrando tal dependência. Importante destacar que esta relação nos atribui a 

característica de “subdesenvolvido”, mas concordando com os autores da teoria da 

dependência, esta categorização não representaria um “momento” do desenvolvimento e sim, 

uma condição “permanente” de se inserir e se relacionar na sociedade, como explicita Frigotto 

e Ciavatta (2016) a partir dos estudos de Celso Furtado, Florestan Fernandes e Francisco de 

Oliveira:  

 

Furtado é o autor que mais publicou sobre a formação econômica brasileira e sobre a 

especificidade do nosso desenvolvimento. Uma de suas conclusões originais e base 

para outros pensadores críticos que nos conduziu até o presente é de que o 

subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, mas uma forma 

específica de construção de sociedade. Ao longo de sua obra, situa a sociedade 

brasileira dentro do seguinte dilema: a construção de uma sociedade ou de uma 

nação onde os seres humanos possam produzir dignamente sua existência ou a 

                                                             
2 “Como se sabe, dentro do marco teórico da dependência não existe um pensamento homogêneo; não uma única 

‘teoria da dependência’, mas sim diferentes interpretações sobre o tema. De fato, a riqueza das análises sobre a 

dependência surgiu em grande medida como fruto de várias disputas teóricas – e, claro, politicas- realizadas 

durante as décadas de 1960 e 1970” (PRADO; MEIRELES, 2010, p. 171). Neste trabalho nos apoiaremos nas 

análises de Florestan Fernandes sobre tal teoria.  
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permanência num projeto de sociedade que aprofunda sua dependência subordinada 

aos interesses dos grandes centros hegemônicos do capitalismo mundial. Avançando 

nas análises de Furtado, aprofundando-as e contrariando o pensamento conservador 

dominante e de grande parte do pensamento da esquerda, Florestan Fernandes e 

Francisco de Oliveira rechaçam a tese da estrutura dual da sociedade brasileira [...] 

Pelo contrário, mostram-nos estes autores a relação dialética entre o arcaico, 

atrasado, tradicional e subdesenvolvido, e o moderno e o desenvolvido na 

especificidade ou particularidade de nossa formação social capitalista” (p.33)  

 

Evidente que esta forma de apresentar tais relações na atual fase do capitalismo não 

passa do plano didático, pois, de fato, existem diversos elementos que estão em permanente 

movimento/disputa e, cuja relação não se estabelece de forma mecânica e/ou linear. No 

entanto, se pretendemos aqui nos aprofundar em dada concepção de educação deste recorte 

temporal é necessário reconhecer a sua intima ligação com o projeto político em vigor. 

A apresentação desta conjuntura, ainda que de forma superficial, é indispensável, 

primeiramente por uma responsabilidade epistemológica, que entende o estudo das relações 

sociais a partir da perspectiva marxista, reconhecendo que somente através da apreensão da 

história enquanto processo, somos capazes de delimitar e evidenciar o que pretendemos 

investigar nesta pesquisa, e também por um compromisso pedagógico de apresentar na forma 

mais clara e simples (sem abrir mão da qualidade e complexidade do debate) dando condições 

ao leitor de qualquer área compreender o que estamos discutindo.  

De forma objetiva: para analisar as concepções de EJA ao longo dos governos petistas  

entre os anos de 2003 a 2014, é inevitável recorrer aos processos históricos no máximo 

desmembramento analítico possível para desvelar a dinâmica neoliberal que se desenvolveu 

no Brasil (e de modo bem similar em diversos outros países da América Latina) de forma 

mais ostensiva a partir dos nos anos 1990 uma vez que, os desdobramentos desta lógica são 

essenciais a compreensão das trajetórias dos governos Lula e Dilma: 

 

O neoliberalismo converge com a internacionalização da economia. A fragmentação 

mundial dos processos de fabricação e a transferência da indústria para o oriente 

consolidam a primazia das empresas transnacionais. As grandes empresas utilizam 

as normas do livre-comércio e as baixas taxas para desenvolver intercâmbios entre 

as suas filiais. Estes movimentos sustentam, além disso, a globalização financeira e 

o fluxo (KATTZ, 2016, p. 81). 

 

Esta referência caracteriza o que vimos no Brasil a partir do Governo Collor de Mello 

e mais fortemente na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Tendo o discurso da 

globalização como representação de um “futuro sem fronteiras” e como sinônimo de 

“modernização”, o país incorporou o projeto neoliberal a partir a força de frações da 

burguesia e iniciou uma série privatizações de grandes empresas estatais e garantiu 

investimentos no modelo exportador pautado nas prerrogativas do “Consenso de 
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Washington3”. Evidente que este arranjo teve consequências, aprofundando contradições 

estruturais do capital e desenvolvendo novas contradições derivadas das novas relações de 

trabalho e do novo tipo de trabalhador.  

Em relação às mudanças no mundo do trabalho a reestruturação produtiva foi um 

fenômeno marcado por um novo ciclo de inovações tecnológicas, que modificou a base 

técnica da produção devido à renovação das máquinas de microeletrônica e na automação, e o 

que exigiu do trabalhador uma formação que se relacionasse com esta nova forma de trabalho: 

mais especializado, mais fetichizado e mais precário. Com isso, a educação também passou 

por transformações tanto no que diz respeito à estrutura quanto no sentido do funcionamento 

do ensino.  

Podem ser identificadas quatro consequências da globalização para a educação, 

todas elas eivadas de tensões e contradições: a) a crescente centralidade da educação 

na discussão acerca do desenvolvimento e da preparação para o trabalho, decorrente 

das mudanças em curso na base técnica e no processo produtivo; b) a crescente 

introdução de tecnologias no processo educativo, por meio de softwares educativos e 

pelo recurso à educação a distância; c) a implementação de reformas educativas 

muito similares entre si na grande maioria dos países do mundo; d) a transformação 

da educação em objeto do interesse do grande capital, ocasionando uma crescente 

comercialização do setor. (OLIVEIRA, 2009. p. 740) 

 

Assim sendo, o projeto de educação adequado a esta relação de produção da existência 

pode ser facilmente observado nas políticas alinhadas à lógica mercantil funcionando ela 

própria como mercadoria. Se a educação não tem a finalidade de emancipação, resta apenas a 

condição de produzir e reproduzir o consenso, através da articulação entre o Estado e a 

sociedade civil, essencial na manutenção desta hegemonia4.  

                                                             
3 “O consenso de Washington formou-se a partir da crise do consenso keynesiano [Hicks (1974) e Bleaney 

(1985)] e da correspondente crise da teoria do desenvolvimento econômico elaborada nos anos 40 e 50 

[Hirschman (1979)]. Por outro lado, essa perspectiva é influenciada pelo surgimento, e afirmação como 

tendência dominante, de uma nova direita, neoliberal, a partir das contribuições da escola austríaca (Hayek, Von 

Mises), dos monetaristas (Friedman, Phelps, Johnson), dos novos clássicos relacionados com as expectativas 

racionais (Lucas e Sargent) e da escola da escolha pública (Buchanan, Olson, Tullock, Niskanen). Essas visões 

teóricas, temperadas por um certo grau de pragmatismo, próprio dos economistas que trabalham nas grandes 

burocracias internacionais, é partilhada pelas agências multilaterais em Washington, o Tesouro, o FED e o 

Departamento de Estado dos Estados Unidos, os ministérios das finanças dos demais países do G-7 e os 

presidentes dos 20 maiores bancos internacionais. [...]De acordo com a abordagem de Washington as causas da 

crise latino-americana são basicamente duas: a) o excessivo crescimento do Estado, traduzido em protecionismo 

(o modelo de substituição de importações), excesso de regulação e empresas estatais ineficientes e em número 

excessivo; e b) o populismo econômico, definido pela incapacidade de controlar o déficit público e de manter 

sob controle as demandas salariais tanto do setor privado quanto do setor público. A partir dessa avaliação, as 

reformas no curto prazo deveriam combater o populismo econômico e lograr o equilíbrio fiscal e a estabilização. 

A médio prazo ou estruturalmente a receita é adotar uma estratégia de crescimento market oriented ou seja, uma 

estratégia baseada na redução do tamanho do Estado, na liberalização do comércio internacional e na promoção 

das exportações” (BRESSER-PEREIRA, 1991, p. 5). 
4 Categoria cunhada por Antonio Gramsci, para explicar a relação ,na sociedade de classes, de disputa pela 

direção e pela supremacia político econômica. Tem estas duas tarefas pois, dirige as frações de classe aliadas e  
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Neste horizonte, o contexto analisado por Frigotto na epígrafe, deixa claro o tipo de 

formação que tem sido oferecida às crianças, jovens e adultos da classe trabalhadora 

brasileira, na finalidade de atender cada vez mais, e nas mais diferentes formas, aos interesses 

do capital. Este, em sua fase contemporânea denominada por Mészáros de Imperialista 

Hegemônica Global5 entre outras características, destaca-se pela supremacia Norte Americana 

sobre a direção, articulação e limites do desenvolvimento de cada nação, principalmente nas 

de capitalismo dependente. 

 

A categoria capitalismo dependente, densamente construída e trabalhada por Ruy 

Mauro Marini (2000) e por Florestan Fernandes (1973) permite compreender, de 

forma mais precisa, um processo histórico de desenvolvimento desigual e 

combinado. A aliança dependente e subordinada da burguesia brasileira com os 

centros hegemônicos do capital tem como resultado a combinação de nichos de alta 

tecnologia, elevadíssimos ganhos do capital, concentração abismal de capital e de 

renda e uma concentração de miséria e de mutilação dos direitos elementares de 

grande maioria. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2015 p. 35) 

 

Deste modo, a Educação como parte fundamental na formação humana, também é 

alvo de disputas de grupos interessados em direcionar suas concepções e políticas no sentido 

do atendimento às exigências do capital. 

 

A educação nas sociedades capitalistas é apresentada como limitada à educação 

formal, letramento, acesso à cultura, socialização de conhecimentos fundamentais, 

hierarquizado até o nível da produção científica, neutralizada e isolada das 

condições sociais que a geram. No entanto ela responde sempre a dois movimentos 

contraditórios: de um lado, a formar “trabalhadores” de níveis diversos (do mais 

simples ao mais complexo) para assegurar o 'desenvolvimento' do país (isto é, a 

lucratividade do capital). (FONTES, 2016, p. 14) 

 

A EJA, diretamente ligada à formação da classe trabalhadora, é objeto de rearranjos 

sob os interesses desta mesma lógica, perpetuando políticas insuficientes para universalizar a 

Educação Básica, mas eficazes no permanente processo de construção e manutenção da 

hegemonia burguesa. 

 

Expressam-se aqui divergências entre empresários que vender educação e os que 

precisam comprar trabalhadores devidamente formados (RODRIGUES, 2007). De  

outro lado, a sociedade capitalista é impelida a responder às exigências de massas 

crescentes de trabalhadores, que aspiram a (e reivindicam) inúmeras saídas pela 

educação (mesmo se ambivalentes): a) letramento e conhecimento; b) ascensão 

social; c) sobrevivência (acesso a emprego ou a empregabilidade, isto é, a arte de se 

virar sozinho, sem contrato e sobreviver); d) cidadania, ou o acesso aos direitos; e, 

                                                                                                                                                                                              
submete as frações de classes oponente, através do consenso e da coerção (quando o consenso não é possível). 

Ver Liguori e Voza (2017): Dicionário Gramsciano. 
5 Categoria cunhada por István Mèzarós, como uma nova fase do imperialismo moderno, pós 2ª guerra mundial, 

onde a disputa entre potencias rivais é superada por uma supremacia Norte Americana imposta principalmente 

pelo aparelho militar, porém, insustentável em longo prazo. 
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finalmente, e) aspiram a igualdade de condições. Como se depreende, em sociedades 

de classe a educação formal é sempre atravessada por contradições que ela não pode 

resolver no próprio ambiente escolar, que a constituem e ultrapassam, tanto no 

âmbito dos dominantes quanto dos dominados. (FONTES, 2016, p. 15) 

 

Segundo Rummert (2008, p. 176), a EJA caracteriza-se como: 

 

Modalidade de ensino destinada à alfabetização e/ou elevação da escolaridade e, 

com frequência, associada à formação profissional, assim, inscreve-se num cenário 

em que são camufladas as razões estruturais dos diferentes processos de destituição 

de direitos da classe trabalhadora, agora conceitualmente fragmentada em diversos 

grupos focais, o que obscurece a existência dessa classe como tal. É obscurecido, 

também, por meio de falsos discursos de universalização de acesso e de 

democratização de “oportunidades”, o direcionamento dos jovens e adultos com 

pouca ou nenhuma escolarização para diferentes ofertas de elevação de escolaridade 

que corroboram a atual divisão social do trabalho. 
 

Embora metamorfoseada e adaptada às necessidades e características dos diferentes 

momentos históricos, em momento algum rompe com as iniciativas compensatórias. 

Constituindo-se, assim,  

 

Uma das expressões da forma como o Estado capitalista administra a correlação de 

forças sociais, preservando os interesses dominantes, mas contemplando também, de 

forma subordinada, as demandas das classes subalternizadas, objetivando a 

mediação de interesses em conflito e, em decorrência, a manutenção da hegemonia e 

das condições de controle social. (RUMMERT, 2005 p. 129-30) 

 

Historicamente a EJA, traz consigo duas tarefas distintas e complementares 

(VENTURA, 2011) na formação de parte da população que por diversos motivos não avançou 

(ou sequer ingressou) no processo de escolarização formal. A primeira é a tarefa da 

alfabetização de adultos, que embora já tenha se passado meio século das primeiras 

campanhas de combate ao analfabetismo, ainda permanece próximo ao patamar de 10%, 

como informam as pesquisas do IBGE6 (BRASIL, 2018a). A segunda, e não menos 

importante, é a de oferecer educação básica aos jovens e adultos7. Assim, a origem e a 

trajetória de ambas são marcadas, no Brasil, por duas características: em primeiro lugar, a 

EJA sempre se destinou aos subalternizados da sociedade, ou seja, à classe trabalhadora; em 

segundo, ao longo da história ela se constituiu predominantemente em paralelo ao sistema 

regular de ensino. Esse quadro torna-se ainda mais perverso quando consideramos que uma 

imensa maioria foi e ainda é excluída até mesmo desta estrutura dual, aprofundando o caráter 

classista da sociedade brasileira (VENTURA, 2011, p. 12). 

                                                             
6 Números do IBGE de 2015. Acesso: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-

pessoas-de-15-anos-ou-mais.html 
7 Nesta esfera, cabe ressaltar, o crescente processo de juvenilização da modalidade como correção de fluxo 

escolar e como forma de camuflar os índices das avaliações externas como a Provinha Brasil e a Prova Brasil, 

avaliações a s quais os alunos da EJA não estão incluídos. 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html
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Esta crítica se perpetua ao longo de toda a trajetória da modalidade e, aprofunda-se 

continuamente pela própria divisão internacional do trabalho. A necessidade de promover 

ações visando à formação da classe trabalhadora no Brasil remonta meados do século XX.  

A partir da década de 1940, o recente processo de industrialização levou à necessidade 

de escolarizar (no sentido de qualificar e profissionalizar) a classe trabalhadora de modo a 

absorvê-la nos postos de trabalho que em virtude do “desenvolvimento” nacional se 

expandiam rapidamente, em particular, nos centros urbanos. Esta demanda acaba por integrar 

a formação básica de jovens e adultos à formação profissional. A evidência desta integração 

foi a criação do que conhecemos por Sistema “S”8, uma das maiores agências disputando as 

políticas de educação nestas modalidades até a atualidade. 

Nas décadas seguintes, o país viveu uma Ditadura Empresarial Militar e, durante duas 

décadas, a EJA retrocede gravemente. Iniciativas como as de Paulo Freire, que já vinha 

promovendo campanhas de alfabetização popular no interior do país (e que mobilizavam em 

uma crescente os movimentos sociais) são dissipadas dando lugar ao MOBRAL. Este 

programa cuja tarefa se restringia a ensinar o trabalhador, nas palavras de Ventura (2011), a 

“ferrar o próprio nome” fora avaliado de forma tão negativa pela classe trabalhadora que 

quando uma pessoa queria adjetivar outro como “burro”, ou “ignorante”, dizia que este era 

um “mobral”. 

A década de 1980 foi marcada pela crise do regime militar e uma crescente onda na 

luta pela redemocratização do país. Os movimentos sociais começam a se reorganizar e as 

iniciativas de educação para a classe trabalhadora crescem bastante nesta via. Instituições 

como sindicatos, associações, movimentos e partidos políticos passam também a promover 

iniciativas, mormente de alfabetização para jovens e adultos.  

Na última década do XX, um encontro internacional torna-se referência para o 

direcionamento das políticas educacionais, inclusive para as jovens e adultos. O Congresso 

Mundial de Educação Para Todos, sob coordenação da UNESCO e do Banco Mundial, na 

Tailândia, no ano de 1990, deixa registrado através da assinatura da “Declaração Mundial de 

Educação para Todos”, o compromisso dos Estados, principalmente àqueles em condição de 

“subdesenvolvimento”, na ampliação da escolaridade de toda a população. Investimentos 

                                                             
8 “As entidades pioneiras deste sistema foram: o Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). Estas têm como objetivo proporcionar aos trabalhadores acesso aos diversos bens e 

serviços, nas áreas de saúde, lazer, assistência social, esporte, cultura, profissionalização, entre outros. Em 

contrapartida as entidades arrecadam um valor que é advindo de um desconto na folha de pagamento dos 

trabalhadores das indústrias e do setor comerciário” (CÂMARA, 2015, p. 12). 
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internacionais passam a vincular-se ao IDH, e as ações incluído àquelas para os que não 

estudaram em idade própria passam a ser necessárias para alcançar as metas propostas. 

Podemos tomar como exemplo deste horizonte as características da nova LDBEN — Lei nº 

9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), que amparada na lógica de “centralidade das decisões” e 

“descentralização de ações”, dá aos estados e aos municípios a possibilidade de organizar-se 

em seus próprios sistemas, buscar suas próprias parceiras e, com isso imprime nas políticas 

públicas um caráter heterogêneo. A EJA, em virtude desta nova legislação é posta em lugar 

menos favorecido, principalmente no que tange ao financiamento. 

No ano 2000 é produzido um parecer do Conselho Nacional de Educação junto à 

Câmara de Educação Básica – Parecer CNE/CEB, de 11 de maio de 2000 (BRASIL, 2000) – 

que enfim define as Diretrizes Nacionais Curriculares para a EJA. Este marco legal traz em 

seu conteúdo uma série de respostas às dubiedades e fragilidades da modalidade na LDBEN. 

Dentre elas apresenta três funções para a modalidade: reparadora, equalizadora e 

qualificadora. Assim, “compromete” o Estado com o atendimento destas características 

particulares fundamentais para o atendimento de demandas oriundas da classe trabalhadora.  

A partir de 2003, com a vitória nas urnas o PT assume a presidência da república e 

podemos observar uma ampliação significativa no número de iniciativas para a EJA. 

Entretanto, tais iniciativas se referiram, em geral, a mera ampliação de indicadores de 

elevação de escolaridade da classe trabalhadora. Conforme as análises empreendidas por 

Rummert, Algebaile e Ventura (2013, p. 724), essa forma de “dualidade educacional de novo 

tipo” produz “uma miríade de ofertas de elevação de escolaridade/formação 

profissional/certificação, fortalecendo as estratégias de subalternidade no contexto da atual 

fase do capitalismo brasileiro”. 

Hoje, podemos observar no âmbito das ações do Estado uma gama de iniciativas 

criadas por duas secretarias distintas do Ministério da Educação (MEC): a SECADI9 

(responsável pelas iniciativas relativas a educação continuada, alfabetização e diversidade e 

inclusão) e a SETEC (responsável pelas ações que integram a EJA a formação profissional). 

Ao longo da investigação, nos aprofundaremos nos principais projetos e programas de ambas 

estas secretarias. 

Esta investigação toma como referência temporal o governo de base petista (2003 – 

2014) e como objeto, a análise da correlação de forças pautadas na perspectiva de Estado 

Ampliado em Gramsci, compreendo que as políticas são expressão de projetos disputados na 

                                                             
9 Extinta em 2019.  
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esfera da sociedade civil. Nossa hipótese é de que os intelectuais orgânicos que disputaram as 

políticas para a classe trabalhadora na EJA também disputaram diferentes concepções para a 

modalidade. 

 Para averiguar esta hipótese optamos por uma pesquisa com base na analise 

documental de fontes primárias e secundárias, tanto relacionadas à EJA quanto àquelas 

relacionadas à gestão do Partido dos Trabalhadores.  

Na pesquisa bibliográfica, analisamos produções acadêmico-científicas (teses, 

dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de cursos) e artigos científicos (periódicos 

e eventos) que tratavam da EJA. Coletamos mais de mil artigos e montamos o primeiro 

quadro separando as pesquisas da Plataforma Lattes em grupos. Em um segundo momento, 

concebemos uma análise documental de fontes primárias referentes à EJA. Basicamente uma 

busca de caráter normativo, através de leis, decretos, pareceres, resoluções que estão citados 

no decorrer da dissertação.  

Em seguida, fomos aos programas de governo para a eleição do Partido dos 

trabalhadores nos anos de 2002, 2006, 2010, 2014, e, por fim, realizamos uma pesquisa e uma 

análise documental a partir das informações e dos dados da Comissão Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Para a análise empírica formulamos um 

quadro com as principais agencias e os agentes envolvidos diretamente na disputa em diálogo 

com suas contribuições na comissão.  

No que diz respeito à estrutura, o texto está organizado em três capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. No capítulo I trataremos do referencial teórico que dá 

suporte a analise trazendo à tona o debate sobre a centralidade do trabalho como princípio 

ontológico humano e a sua relação com o processo de formação. A trajetória do trabalho e 

suas transformações ao longo do avanço do capitalismo em especial após o processo de 

reestruturação produtiva e seus impactos na sociedade e na sociabilidade do capital. Assim, 

apresentar mesmo que como um “de tour” este contexto é essencial para a análise a ser 

desenvolvida no capítulo III.  

No capítulo II, o objetivo é apresentar a modalidade da Educação de Jovens e adultos e 

sua história, passando rapidamente pelas campanhas de alfabetização de adultos (como marco 

inicial) e evidenciando os desafios encontrados ao longo dessas décadas para a efetivação de 

uma política permanente para a formação (alfabetização e escolarização) dos jovens e adultos 

da classe trabalhadora no sentido do direito à Educação.  

A partir desta contextualização o capítulo II segue apresentando o arcabouço legal que 

ampara a modalidade e sua perspectiva a partir dos planos nacionais de Educação, 
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reconhecendo-os como proposta de ordem estratégica dos governos Lula da Silva e Dilma 

Rousseff além, dos projetos e programas (integrados ou não com a formação profissional) 

seus contextos, investimentos, e resultados, buscando dar destaque aos intelectuais orgânicos 

que disputam tais iniciativas e os resultados do ponto de vista das concepções da formação 

dos trabalhadores brasileiros expressos a partir delas. 

No capítulo III retomamos os contextos apresentados nos capítulos I e II agora 

dialogando com a empiria. Partindo dos dados e evidencias sobre as concepções em disputa 

na EJA iniciando pela análise dos programas de governo e relacionando-os com as atas da 

Comissão de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e outras fontes secundárias. 

Por fim, trazemos algumas considerações sobre as concepções apreendidas na 

comissão e as convergências e divergências entre os que disputaram as políticas para a EJA na 

comissão no período dos 12 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores.  
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CAPÍTULO I. 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E NEOLIBERALISMO 
 

Trabalho e mão de obra são organizados exclusivamente em torno da produção de 

valores de troca de mercadorias que geram o retorno monetário sobre o qual o 

capital constrói seus poderes sociais de dominação de classe. Os trabalhadores, em 

suma, são colocados numa posição em que não podem fazer nada, exceto reproduzir 

pelo trabalho as condições de sua própria dominação. Para eles esse é o sentido de 

liberdade sob o domínio do capital. (HARVEY, 2016 p. 69) 

 

A análise de David Harvey sobre a contradição “Capital e Trabalho” do livro “17 

contradições e o fim do capitalismo” destaca-se pela maneira com a qual o autor consegue 

sinteticamente evidenciar a centralidade da categoria trabalho nas complexas e contraditórias 

relações sociais na contemporaneidade.  

Harvey, em poucas linhas é capaz de destacar diversos conceitos centrais, para uma 

análise marxista, que ao longo do texto serão desenvolvidos a fim de explicar e exemplificar 

as mediações de trabalho, educação, política e Estado. Assim, a primeira tarefa é a de 

identificar tais conceitos, caracterizá-los e contextualizá-los. Por exemplo: definir trabalho e 

diferenciá-lo de mão de obra; definir valor de uso e valor de troca e apresentar sua 

indissociabilidade; definir produção e apresentar suas diversas fases ao longo da história do 

capitalismo; definir o liberalismo clássico, sua relação com o modo de produção capitalista e 

sua ressignificação na atualidade; definir Estado e política para que então possamos apreender 

os contextos neoliberais e capital imperialista, respectivamente. 

De início, será destacada a polissemia da palavra “trabalho” que, aparentemente, é 

aquilo que fazemos para ganhar dinheiro ou é sinônimo de emprego na atualidade. Para a 

maior parte dos seres humanos é uma atividade compulsória à sobrevivência. No entanto, 

existem outros sentidos para o trabalho, e neste estudo compreenderemos o trabalho como 

categoria essencial para produção social de toda a existência humana. Assim nos apoiando na 

construção de Saviani a partir das formulações de Marx e Engels, compreendemos que: 

 

o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas 

é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência 

do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma 

dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao 

contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, 

é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito do humano. É um trabalho que 

se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo 

histórico. (SAVIANI, 2007, p. 154) 

 

Tomando a história como método e como objeto, partiremos da entrada do século XX 

(mesmo sabendo que em diversos momentos da pesquisa e da exposição aqui organizada, será 

necessário destacar outros momentos anteriores cronologicamente) por considerar que os 
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fenômenos manifestados neste início de século XXI ainda trazem consigo as profundas 

mudanças ocorridas no modo de organização da sociedade do século anterior.  

Todas as viradas de século, concordando com o historiador Eric Hobsbawn, são 

marcados por profundas transformações e a chegada do século XX, sem dúvidas, fez jus a esta 

máxima. Em suas palavras: “Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão 

impressionante que muitos [...] se recusavam a ver qualquer continuidade com o passado. 

‘Paz’ significava ‘antes de 1914’: depois disso veio algo que não merecia mais esse nome. Era 

compreensível” (HOBSBAWN, 2008, p. 30).  

Este contexto da Primeira Guerra Mundial fortemente marcado no texto do historiador 

aponta para uma forte crise logo nos primeiros anos do século XX caracterizada uma 

polarização entre as expectativas do modelo industrial capitalista (sob a forma de uma nova 

corrida colonial), e a exploração cada vez maior da classe trabalhadora, resultado de pelo 

menos três elementos: o primeiro, em virtude a substituição (em massa) da força de trabalho 

humana pela maquinaria; o segundo, pela desregulamentação do regime trabalhista (fruto da 

disputa causada pelo primeiro fator) expressa na relação de “oferta e procura” capaz de 

reduzir remunerações e ampliar a carga horária sem negociação; e o terceiro pela força 

ideológica capitalista capaz de “inverter” a realidade de forma que operário não conseguisse 

perceber-se explorado. Considerando tais fatores, para além do contexto da “grande guerra” 

que ocorria no coração da Europa, com uma ampla participação das potências centrais e suas 

“colônias”, outro movimento começava a se desenvolver a partir dos camponeses na Rússia 

que, percebendo o agravamento da exploração a qual estavam submetidos, rebelaram-se em 

busca da superação do modelo de sociedade dividida em classes. 

 

A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potencias, e na verdade todos 

os Estados europeus, com exceção de Espanha, os Países Baixos, três países da 

Escandinávia e a Suíça. E mais: tropas ultramar foram muitas vezes pela primeira 

vez enviadas para lutar e operar fora das suas regiões [...] Ela começou como uma 

guerra essencialmente europeia, entre a tríplice aliança de França, Grã-Bretanha e 

Rússia, de um lado, e as chamadas “Potências Centrais”, Alemanha e Áustria-

Hungria, de outro[...] Subornada, a Itália também entrou; depois foi a vez da  Grécia, 

da Romênia e Portugal [...] o Japão entrou quase de imediato, a fim de tomar 

posições alemãs no Oriente Médio e no Pacífico ocidental [ ...] e, - mais importante- 

os EUA entraram em 1917. Na verdade, sua intervenção foi decisiva. 

(HOBSBAWN, 2008, p. 32) 

 

De maneira alguma a entrada dos Estados Unidos na guerra no mesmo ano em que 

eclodiu a “Revolução vermelha” na Rússia pode ser considerada coincidência. Ao contrário, a 

entrada dos norte-americanos se deveu ao fato de defender seus investimentos na Europa e, 

foi o que de fato ocorreu.  
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O resultado foi que os grandes vencedores das duas Guerras Mundiais foram: o projeto 

liberal no campo político e a voracidade dominadora no campo econômico, expressas 

claramente pela hegemonia dos EUA (Capital Imperialismo) cujas bases foram alicerçadas 

neste período.  Com Prado Jr. podemos observar claramente este desdobramento no caso 

brasileiro: 

 

As primeiras indústrias subsidiárias já datam no Brasil de antes da I Guerra Mundial. 

Entre outras, podemos citar a Pullman Standard Car Export Corporation, a primeira 

de vulto, que se instalou no Rio de Janeiro, em 1913, com oficinas de montagem de 

material ferroviário. Durante a guerra, ou pouco antes, afluem várias indústrias 

subsidiárias, mas de um tipo diferente: são os frigoríficos, que não visam o mercado 

brasileiro, mas apenas o aproveitamento de matéria-prima abundante e exportação 

para a Europa[...] Mas é depois da I Grande Guerra que as indústrias subsidiárias se 

multiplicam no brasil. Só norte-americanas (são as mais numerosas, mais 

importantes e únicas de que possuímos dados completos) somam 16, todas de 

grande vulto, estabelecidas entre 1919 e 1932. (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 267) 

 

No entanto, como nos alerta Marx (2004), o capitalismo é contraditório em sua 

essência e as crises, causadas por essas contradições, levam a necessidade de reestruturação. 

Deste modo, uma das contradições essenciais do capitalismo foi a ampliação, em proporções 

nunca antes vistas, da produção humana e, na mesma medida, das desigualdades entre o um 

pequeno grupo de detentores de grande parte da riqueza produzida pela humanidade ao longo 

da história (agora, no mundo), e, uma grande massa de trabalhadores cujo poder consistia 

apenas em alienar sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Com efeito, 

podemos dizer que na virada para o século XX, o mundo entrou em uma nova etapa do 

capitalismo: o imperialismo. 

Virginia Fontes (2010), em seu livro “O Brasil e o Capital–Imperialismo: teoria e 

história” debruçam-se sob as produções de Lenin e Gramsci, para caracterizar esta nova etapa, 

mais voraz e avassaladora, do sistema capitalista visando apreender as interfaces com a 

conjuntura brasileira. No entanto, seguindo a lógica marxista, inicia seu estudo pela 

reconstrução histórica dos elementos fundantes desta nova fase. Desta forma, evidencia que o 

principal fenômeno indicador desta nova dinâmica capitalista é a fusão do capital industrial 

com o capital bancário, dando origem ao capital financeiro e junto a ele uma poderosa 

oligarquia financeira, criando novas formas de expropriação como, por exemplo, o 

surgimento das ONGs e a busca por formas de acesso ao fundo público. No entanto, nos 

adverte que existiam outros processos que também caminhavam conjuntamente, como: a 

estruturação dos monopólios, o predomínio da exportação de capitais sobre a exportação de 

mercadorias, a tendência ao nacionalismo como forma de proteção de patrimônio. 
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Todos esses processos culminavam na modificação das relações entre os países, nas 

quais alguns Estados financeiros (nos quais a associação entre capital industrial e 

bancário se impunham) dominavam todos os demais. Inglaterra, França, Estados 

Unidos e Alemanha detinham, então, 80% do capital financeiro mundial, 

verdadeiros “banqueiros do mundo” transformando os demais países em seus 

devedores e tributários. Concluía-se a partilha do mundo entre os países 

exportadores de capitais, tanto no controle do mercado (e da produção) mundial, 

quanto como a partilha direta do mundo. (FONTES, 2010, p. 107-108) 

 

Passadas as duas grandes guerras, e com a Europa destruída (literalmente), os países 

em busca de recuperar-se economicamente encontram nos Estados Unidos, um melhor apoio 

nesta empreitada, uma vez que a União Soviética representava a insegurança do socialismo e 

do comunismo. Esta inter-relação fortaleceu significativamente a potência Norte Americana e 

uma parte do mundo cruzou a segunda metade do século XX estruturando as bases 

neoliberais.  

Até a crise orgânica do capital nos anos 1970, o “neoliberalismo” era considerado na 

perspectiva gramsciana uma “ideologia arbitrária” e vai se tornar “orgânica” a partir do 

movimento de recomposição burguesa. O Brasil se insere neste contexto, no grupo de nações 

que circundavam os países centrais, oferecendo apoio na guerra e submissão ao império 

Norte- Americano no pós –guerra. 

 

Depois da II Guerra que o fato alcança vulto considerável, e o 

estabelecimento de empresas [...] de grandes trustes internacionais no Brasil 

se torna a principal via de penetração do imperialismo e de suas operações 

na economia do nosso país, assumindo papel relevante e de primeiro plano 

no conjunto da vida econômica brasileira. E naturalmente, como 

consequência, política também. (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 274) 

 

Podemos tomar como exemplo desta influência política o preponderante papel da 

imprensa como “aparelho de hegemonia” no período pós-guerras e sua singularidade (no caso 

brasileiro) na atuação ostensiva durante a ditadura empresarial militar, na construção do 

consenso, a serviço da agenda econômica internacional. 

 

Durante o chamado período democrático de 1945-64, a maior parte dos jornais e 

revistas da grande imprensa alinhou-se, em momentos-chave, a posicionamentos 

anti-getulistas que constituíram ações e opiniões golpistas. Isso pode ser observado 

durante os trabalhos da Constituinte de 1946, a campanha para as eleições de 1950, a 

CPI do jornal Última Hora (único jornal, entre os de maior circulação, ligado a 

Vargas durante todo o período), as semanas que antecederam o suicídio de Vargas, 

as eleições de 1955, e, sobretudo, o período entre a renúncia de Jânio Quadros e o 

golpe de 1964. (BIROLI, 2009, p. 277) 

 

Este poder de convencimento perpassa pela explicação do conceito de hegemonia, a 

partir da análise das contradições inerentes ao modo de produção capitalista, como também a 

manifestação política e cultural capaz de alcançar o consenso dos dominados. A hegemonia 
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não se resume as contradições das relações econômicas, uma vez que é através da ação 

política que o indivíduo ou coletivo apresenta sua concepção de mundo em disputa, 

reafirmando ideologicamente a luta de classes para buscar uma condição social mais 

equânime.  Assim, de acordo com Gramsci (1978) a construção de uma consciência crítica de 

si mesmo e de uma dada concepção de mundo perpassam pelo processo de compreensão da 

realidade social, “através de uma luta de hegemonias políticas, de direções contrastantes, 

primeiro no campo da ética, depois no campo da política, atingindo, finalmente, uma 

elaboração superior da própria concepção do real” (p.16). 

Na abordagem do autor, é através da filosofia da práxis que a luta contra hegemônica 

alcançará seus objetivos, formando um conjunto orgânico coeso (politicamente atuante e 

intelectualmente crítico) na busca de uma sociedade mais justa. 

 

A organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam ocorrer se entre os 

intelectuais e os simplórios se verificassem a mesma unidade que deve existir entre 

teoria e prática, isto é, se os intelectuais fossem, organicamente, os intelectuais 

daquela massa, se tivessem elaborado e tornado coerentes os princípios e os 

problemas que aquelas massas colocavam com a sua atividade prática, constituindo 

assim um bloco cultural e social. (GRAMSCI, 1978, p. 18) 

 

A filosofia da práxis que une teoria e prática não é um “fato mecânico, mas um 

devenir histórico” que se desenvolve até se completar, numa “concepção de mundo coerente e 

unitária”. Nesse bloco histórico que une política e cultura, teoria e prática, Gramsci chama a 

atenção para o conceito político de hegemonia como forma de superação do senso comum, 

alegando que “além do progresso político prático é um grande progresso filosófico” tendo em 

vista “uma concepção do real que superou o senso comum” (GRAMSCI, 1978, p. 21). Desta 

forma, na visão do autor, a hegemonia como ação política é entendida como uma relação 

social determinante e ao mesmo tempo determinada, uma relação pedagógica que se 

manifesta em toda produção social da existência “que não pode ser limitada às relações 

especificamente escolásticas, através das quais as novas gerações entram em contato com as 

antigas e absorvem as suas experiências e os seus valores historicamente necessários” 

(GRAMSCI, 1978, p. 37). 

A figura do Estado como articulador das relações com a sociedade civil, tem sua 

ideologia afetada quando os problemas fruto do processo da divisão e da distribuição desigual 

do trabalho alcançam um nível crítico mobilizando um descontentamento da classe 

trabalhadora.  

A burguesia constrói as ideologias que vão articular-se na sociedade a partir das 

relações de poder entre o público e o privado. De acordo com Rummert (2007, p. 31), 
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segundo a teoria marxista, “o Estado possui como função básica garantir a dominação da 

classe que detém a propriedade dos meios de produção fundamentais à estrutura econômica 

baseada na exploração da força de trabalho”. Já a teoria do Estado ampliado em Gramsci traz 

um avanço sobre a análise da relação de exploração capitalista que o Estado regula através da 

divisão social do trabalho na sociedade em classes, como a teoria marxista apontou com muita 

propriedade. Segundo a autora, baseada na abordagem gramsciana, “na teoria ampliada, o 

Estado comporta duas esferas fundamentais: a sociedade política e a sociedade civil” 

(RUMMERT, 2007, p. 31). 

Para a autora, “a sociedade política, que também denomina de Estado em sentido 

estrito ou Estado-coerção, cabe a função de dominação e manutenção, pela força da ordem 

estabelecida” (RUMMERT, 2007, p. 32), ou seja, o poder de polícia que o Estado detém para 

controlar legalmente as minorias contrárias ao discurso dominante. Quando as instituições da 

sociedade civil, também chamadas por Gramsci de aparelhos privados de hegemonia, não 

conseguem alcançar o controle do bloco social, o Estado recorre à sociedade política para 

intervir através do poder de coerção e manter a ordem vigente. Porém, ainda segundo a 

autora,  

 

O Estado não pode identificar-se apenas com a sociedade política, é necessário 

compreendê-lo como equilíbrio entre a sociedade política e a sociedade civil. [Na 

verdade,] essa apresentação, em separado, das sociedades política e civil se faz 

somente por questões metodológicas, pois, ambos constituem, na realidade, uma 

unidade dialética. (RUMMERT, 2007, p. 32-33) 

 

O conceito de aparelhos privados de hegemonia é o que melhor caracteriza a atuação 

de empresas do ramo das comunicações como foi (e ainda é) o caso das Organizações Globo e 

sua rede de empresas. Em uma matéria publicada na “Carta Maior”, em abril de 2013, a 

revista rememora um editorial assinado pelo próprio Roberto Marinho, as vésperas do fim do 

regime, intitulado “O julgamento da revolução” cujo teor não deixa dúvidas da tarefa que lhes 

fora atribuída: 

 

Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de 

preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, 

greves, desordem social e corrupção generalizada. Quando a nossa redação foi 

invadida por tropas anti-revolucionárias, mantivemo-nos firmes e nossa posição. 

Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros momentos de 

correção de rumos até o atual processo de abertura, que se deverá consolidar com a 

posse do novo presidente. [...] O Globo, desde a Aliança Liberal, quando lutou 

contra os vícios políticos da Primeira República, vem pugnando por uma autêntica 

democracia, e progresso econômico e social do País. Em 1964, teria de unir-se aos 

companheiros jornalistas de jornadas anteriores, aos 'tenentes e bacharéis' que se 

mantinham coerentes com as tradições e os ideais de 1930, aos expedicionários da 

FEB que ocupavam a Chefia das Forças Armadas [...]. Não há memória de que haja 

ocorrido aqui, ou em qualquer outro país, que um regime de força, consolidado há 
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mais de dez anos, se tenha utilizado do seu próprio arbítrio para se auto-limitar, 

extinguindo os poderes de exceção, anistiando adversários, ensejando novos quadros 

partidários, em plena liberdade de imprensa. É esse, indubitavelmente, o maior feito 

da Revolução de 1964. Neste momento em que se desenvolve o processo da 

sucessão presidencial, exige-se coerência de todos os que têm a missão de preservar 

as conquistas econômicas e políticas dos últimos decênios. (MARINHO, 2013, 

grifos nossos) 

 

Analisando os grifos deste editorial, somos capazes de apreender com clareza o que 

estava em disputa naquele momento, porém, para “sete de outubro de mil novecentos e oitenta 

e quarto” esta realidade não estava dada. “Revolução”, por exemplo, ainda não tinha dado 

lugar a “Golpe” e “correção dos rumos” ainda não significava “alinhamento com a ordem 

imperialista”. Este é apenas um exemplo do modo como a burguesia no Brasil por meio de 

suas organizações (CNI, FIESP, FEBRABAN entre outras) promoveu um conjunto ações no 

sentido de difundir uma adesão ao movimento mundial de recomposição burguesa a partir do 

momento em que o neoliberalismo passa a ser uma “ideologia orgânica” da classe dominante. 

O que nos chama mais atenção é, que mesmo “derrotada” do ponto de vista político, a 

burguesia através do discurso do próprio Roberto Marinho apela para o convencimento de que 

mesmo com a reabertura política o povo brasileiro deveria ser “coerente” e “preservar as 

conquistas econômicas e políticas”. E tal como “orientado”, na primeira eleição pós – 

ditadura, em 1989, os brasileiros elegeram Fernando Collor de Mello. Neste momento o 

projeto neoliberal, começa a se desenvolver no Brasil, ampliando gradativamente a 

precarização do trabalho, exigindo um “novo” tipo de trabalhador e marcando a dualidade da 

formação humana: para alguns, uma formação de qualidade para assumiram pontos de direção 

e para a grande maioria dos trabalhadores apenas o suficiente ao atendimento da formação 

exigida pelo mercado. 

Assim, as reformas neoliberais dos anos 1990, em nome do desenvolvimento, 

trouxeram novamente à tona teorias como a do “capital humano” e a necessidade da formação 

de um trabalhador flexível, (com) formado com a precarização e responsabilizado pelo seu 

desemprego. Resultado: um agravamento do desemprego estrutural, uma crise política e a 

necessidade latente o atendimento de pautas sociais que vinham se construindo pelos 

movimentos sociais desde o processo de redemocratização da década de 80. Assim, após dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso o país elegeu Luís Inácio Lula da Silva (Lula), um 

candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), acreditando em um projeto político que 

avançasse nas “reformas de base” e nas pautas sociais. 
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Esta “Era petista”, que se inicia em 2003 e se finda em 201410, vai ser caracterizada 

por alguns autores, como um programa Novo-desenvolvimentista, cujas características serão 

tratadas mais à frente. Nesta temática, vale destacar as diferentes, e em alguns pontos 

divergentes, contribuições de: André Singer (2016) Armando Boito Júnior e Tatiana Berringer 

(2013), Claudio Katz (2015), Plínio de Arruda Sampaio Júnior (2017) e Rodrigo Castelo 

(2010). 

Organizamos este capítulo em três seções, visando apresentar ao leitor o cenário 

político, econômico e social que caracterizou o projeto neoliberal e do Capital 

Imperialismoque desenvolveram-se nos governos petistas em sua fase de acumulação flexível, 

e as primeiras aproximações deste  contexto com o campo trabalho e educação.  

Na primeira seção, faremos um breve resgate sobre a categoria trabalho, a sua 

dimensão ontológica e toda a trajetória até as formas assumidas na sociedade capitalista atual. 

Em seguida, na segunda seção, procuramos situar “novas” características do capitalismo 

assumidas a partir do avanço neoliberal, em particular no campo da educação brasileira 

destacando as novas exigências de formação do trabalhador para o atendimento das 

necessidades da sociedade a partir do fenômeno da reestruturação produtiva. 

Na terceira seção, tratamos da transição do modelo neoliberal para um modelo de 

terceira vi, considerando os três mandatos completos - sendo os dois primeiros de Lula (2003-

2010) e um de Dilma (2011-2014). Assim, apresentaremos suas principais características, 

suas permanências e as rupturas. 

 

1.1 Algumas considerações sobre o trabalho 

 

Na busca pela compreensão dos sentidos dados ao trabalho ao longo empreendemos 

uma primeira busca, no dicionário11. A quantidade de significados atribuídos à palavra 

                                                             
10 Consideramos que a preponderância dos quadros petistas na política institucional (municípios, estados e 

governo federal) se finda no contexto eleitoral de 2014, em virtude de novas alianças políticas, principalmente 

entre PMDB e PSDB, no período da reeleição de Dilma Rousseff para presidência. A presidenta vence nas urnas, 

mas, sem maioria de apoio no senado e na câmara. Podemos usar como exemplo a postura de Eduardo Cunha na 

presidência da câmara. Este novo arranjo político culminou no processo de impeachment em 2016.  
11 “Substantivo masculino. Emprego; o ofício ou a profissão de alguém (...) Trabalheira; grande dificuldade (...) 

Responsabilidade (...) Conjunto das atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou 

propósito; os mecanismos mentais ou intelectuais utilizados na realização de algo (...) Esmero; atenção 

empregada na realização ou fabricação de alguma coisa. Fabricação; O resultado dessa fabricação (...) Lição ou 

exercício (...) trabalho escolar. Produto fabricado a partir do funcionamento de algo (...).Ação intermitente de 

uma força vinda da natureza acrescida ao seu efeito (...) [Biologia] Quaisquer fenômenos realizados numa 

matéria ou substância, possibilitando uma alteração de seu aspecto ou forma.[Política] Economia. Exercício 

humano que configura um elemento fundamental na realização de bens e/ou serviços.[Política] Reunião dos 
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trabalho revela a multiplicidade semântica que fora construída historicamente para o termo 

desde o conceito estrito da física até a perspectiva religiosa. No entanto, não podemos deixar 

de notar que o primeiro significado apresentado pelo dicionário é o de: emprego. Esta ordem 

de definição não é gratuita, pois para a grande parte da humanidade estes termos são 

sinônimos, e de fato, aparentemente, são. Assim, a fim de desvelar esta “redução”, causada 

pelo modo de produção capitalista é indispensável recorrer à historicidade e ontologia desta 

palavra. 

Para Marx, “o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio 

material com a natureza” (MARX, 2004 p. 211). Deste modo, ao longo da história, a 

humanidade vai construindo, através desta interação, a sua existência e as suas novas 

necessidades. 

Desde as civilizações primitivas até as complexas relações sociais da 

contemporaneidade é o trabalho que as distingue. Não exatamente no que se faz, mas 

essencialmente, no como se faz (MARX, 2004). A sociedade “avança” na medida em que a 

produção “avança”. A esta estrutura denominamos divisão social do trabalho. Em outras 

palavras, “se pudéssemos nos despir de todo orgulho, se, para definir nossa espécie, no 

detivéssemos estritamente ao que a história e a pré-história nos apresentam como 

característica constante do homem é da inteligência, talvez não disséssemos Homo sapiens, 

mas Homo faber” (BERGSON apud SAVIANI, 2007 p. 153, grifos do autor), uma vez que a 

história da humanidade é a história da produção humana. Esta produção, entretanto, se dá a 

partir de um processo que envolve objetos de trabalho, instrumentos de trabalho e o próprio 

trabalho. Assim, o homem transforma, a partir da sua força de trabalho, objetos de trabalho 

(matéria-prima ou não) em novos produtos. 

 

No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, 

subordinada a um determinado fim, no objeto sobre o qual atua por meio do 

instrumento de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto. O produto 

é um valor de uso, um material da natureza adaptado as necessidades humanas 

através da mudança de forma. O trabalho está incorporado ao objeto sobre que 

atuou. Concretizou-se, e a matéria está trabalhada. O que se manifesta em 

movimento, ao lado do trabalhador, se revela agora qualidade fixa, na forma do ser, 

ao lado do produto. Ele teceu, e o produto é um tecido. (MARX, 2004 p. 214) 

 

                                                                                                                                                                                              
indivíduos que fazem parte da vida econômica de uma nação.[Física] Grandeza obtida a partir da realização de 

uma força e a extensão percorrida pelo ponto de sua execução em direção a mesma.[Medicina] Processo 

orgânico de recuperação realizado no interior de certos tecidos: trabalho de cicatrização.[Religião] Aquilo que é 

oferecido para receber proteção dos orixás” (TRABALHO, 2018). 
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Se observarmos o homem primitivo, facilmente conseguimos compreender o que é 

instrumento, o que é meio e o que é produto, pois para este homem interessa mais o seu valor 

de uso. Porém, a partir do acúmulo produzido pela humanidade, dada complexificação das 

relações sociais e da divisão do trabalho, este homem vai ampliando as suas necessidades e 

reestruturando a sociedade. 

 

O desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho, e daí, a apropriação 

privada da terra, provocando a ruptura da unidade vigente nas comunidades 

primitivas. A apropriação privada da terra, então o principal meio de produção, 

gerou a divisão dos homens em classes. Configuram-se em consequência, duas 

classes fundamentais: a dos proprietários e a dos não-proprietários (...). Daí o 

adágio: ninguém pode viver sem trabalhar. No entanto, o advento da propriedade 

privada tornou possível a classe dos proprietários viverem sem trabalhar. 

(SAVIANI, 2007 p. 155) 

 

A classe dos não-proprietários, a partir de então, se vê obrigada a oferecer seu único 

bem, o trabalho, em troca da sua sobrevivência e, no momento em que o faz, afasta-se do 

produto fruto de da sua força de trabalho. 

Cabe aqui ressaltar que o objetivo desta sessão não é o de reconstruir a história do 

trabalho ao longo da história da humanidade, mas evidenciar a partir historicidade o processo 

de transformação do trabalho e do homem, principalmente a partir de consolidação do modo 

de produção capitalista. Neste sentido Marx afirma “... quanto mais o trabalhador se esgota a 

si mesmo, mais poderoso se torna o mundo dos objetos, que ele cria diante de si, mais pobre 

ele fica na sua vida interior, menos pertence a si próprio” (MARX, 2004, p. 112). O objeto 

produzido pelo trabalho, agora se opõe ao trabalhador como algo estranho e apartado dele. 

Assim, podemos dizer que também se torna uma mercadoria12 a sua força de trabalho, tal qual 

a que ela produz. 

 

A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em uma 

‘imensa acumulação de mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente considerada é a 

forma dessa riqueza [...] é, antes de qualquer coisa, um objeto externo, uma coisa 

que por sua propriedade, satisfaz necessidade humana, seja qual for a natureza, a 

origem dela [...]como meio de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, 

como meio de produção. (MARX, 2004, p. 58) 

 

Entretanto, o valor atribuído a cada mercadoria não será definido apenas por sua 

utilidade material. Na verdade, dentro do modo de produção capitalista o valor de uso não é 

parte do valor das mercadorias. Este valor será atribuído pelas condições relativas de cada 

mercadoria no exato momento de sua troca. Por isso Marx o chama de valor de troca.  Assim, 

                                                             
12 Vale destacar que embora o trabalho seja a primeira categoria de analise para Marx, é a mercadoria que 

inaugura a ordem de exposição, tamanha sua representatividade no sistema capitalista. Ela é apresentada logo no 

primeiro capítulo de “O Capital” (MARX, 2004).  
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o valor de troca, como o nome já diz, é a grandeza de valor atribuída a uma dada mercadoria 

em um determinado momento, em que ela será trocada. Esta lógica evidencia uma contradição 

essencial do capitalismo. 

Ocorre que somente esta contradição não seria capaz de estruturar a hegemonia 

capitalista construída a partir dos últimos três séculos. Assim, concordando com a análise 

empreendida por Harvey (2016), de que existem outras contradições fundamentais sem as 

quais o capitalismo não funciona. E, ainda, grande parte delas passa pela relação do trabalho 

com a propriedade privada e com o Estado, categorias que abordaremos a seguir partindo dos 

estudos de Engels (1984). Começaremos pela propriedade privada, categoria considerada 

fundamental para o estabelecimento do Estado.  

Dessa forma, podemos dizer que a família e a propriedade privada sempre estiveram 

intimamente ligadas e que: 

 

A riqueza passa a ser valorizada e respeitada como bem supremo e as antigas 

instituições da gens são pervertidas para justificar-se a aquisição de riquezas pelo 

roubo e pela violência. Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só 

assegurasse as novas riquezas individuais contra as tradições comunistas [...] mas 

também imprimisse o selo geral do reconhecimento da sociedade às novas formas de 

aquisição da propriedade [...] uma instituição que em uma palavra, não só 

perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também o direito da 

primeira sobre a segunda. E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado. 

(ENGELS,1984, p.119-120) 

 

O Estado, por sua vez, como convenção humana, surgiu da necessidade de um órgão 

soberano às disputas dos indivíduos. Uma estrutura supostamente isenta de interesses pessoais 

que prezasse pelo conjunto de direitos comuns a todos os homens. “Como pacto, se 

expressaria por leis escritas, suas regras, conhecidas, poderiam pautar-se pela racionalidade” 

(FONTES, 2008, p. 125). 

Assim o Estado de organização política surgiu na sociedade de classes com o objetivo 

de garantir o direito de sujeitos dentro de um território. O princípio da liberdade 

historicamente localizado no campo do Direito nunca, até então, teve centralidade na 

organização política de um Estado antigo. Somente com o pensamento moderno, o 

liberalismo se forjou sob a lógica burguesa em defesa de uma nova forma de organização 

societária.  

O padrão da moral burguês moderno propunha um “novo” homem que defendesse os 

direitos da liberdade plena e da organização política, social e econômica do Estado para 

alavancar o modo de produção capitalista. Deste modo, a contradição principal do Estado, 

desde sua origem, esteve na tentativa de universalizar os direitos, que não poderiam ser 

universalizados, principalmente, o da propriedade privada, como já fora discutido. Com a 
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articulação de família, propriedade privada e Estada, as bases necessárias para o 

desenvolvimento do capital estavam prontas. 

Com o processo de industrialização esta transformação se aprofundou. Ora, se antes do 

advento do maquinário industrial (a vapor) o homem, apesar de muitas vezes já não pertencer 

a ele o artigo por ele fabricado, participava de todo o processo produtivo. Ainda compreendia 

em sua totalidade aquela produção. Com o maquinário esta relação se alterou. O homem, 

desta forma, passou a participar de apenas uma parte da produção, o que para o capitalista foi 

duplamente vantajoso: em primeiro lugar porque gradativamente o trabalhador deixa de saber 

fazer todo o processo de produção ficando impedido de produzir fora do modelo fabril e em 

segundo lugar, mas principalmente, porque a produtividade neste modelo aumenta 

brutalmente.  

Quanto ao trabalhador, podemos dizer que apesar da complexificação do processo 

produtivo a sua formação passa a ser cada vez mais simples, apenas para conduzir a 

maquinaria, “que não é outra senão trabalho intelectual materializado” (SAVIANI, 2007, p. 

158) e, em outras palavras, o operário a partir deste momento passa a estar subordinado 

àqueles que detinham as máquinas – o burguês. 

Tal relação inaugurada em meados do século XVIII passou por severo 

aprofundamento: quão mais desenvolvida a ciência e a tecnologia, mais a distante fica o 

trabalho intelectual do trabalho manual, e quão menor o grupo de trabalhadores especializados 

para desenvolver novas tecnologias em detrimento da grande maioria dos trabalhadores, agora 

formados basicamente para “controlar maquinas”. Sobre a relação entre trabalho e educação 

deste período Saviani nos auxilia: 

 

A escola, desde suas origens, foi posta do lado do trabalho intelectual: constituiu-se 

num instrumento para preparação dos futuros dirigentes que exercitavam não apenas 

as funções da guerra (liderança militar), mas também nas funções de mando 

(liderança política), por meio do domínio da arte da palavra e do conhecimento dos 

fenômenos naturais e das regras de convivência social. (...) Nestes contextos, as 

funções manuais não exigiam preparo escolar. A formação dos trabalhadores dava-

se com o concomitante exercício das respectivas funções. (SAVIANI, 2007, p. 158) 

 

No entanto, outras “revoluções tecnológicas” sucederam a Primeira Revolução 

Industrial e dado desenvolvimento leva à necessidade de educar em espaço “próprio” também 

o trabalhador. “Se a máquina viabilizou a materialização das funções intelectuais no processo 

produtivo, a via para objetivar-se a generalização das funções intelectuais na sociedade foi a 

escola. (...)os principais países assumiram a tarefa de organizar sistemas nacionais de ensino, 

buscando generalizar a escola básica” (SAVIANI, 2007, p. 159). 



39 

 

Na entrada do século XX, outros avanços significativos no campo tecnológico, 

fortemente estimulados pelas guerras levam terceira revolução industrial. É neste momento 

que o setor terciário se desenvolve rapidamente. O trabalho é precarizado e, neste bojo, teorias 

como a do Capital Humano13 ganham espaço. Nesta conjuntura chegamos a tempos 

neoliberais. 

 

1.2  Neoliberalismo e Educação no Brasil  

 

Na primeira sessão deste capítulo tratamos da forma como o é trabalhador que, ao 

longo da história e, através do seu trabalho, quem produz os subsídios necessários à 

manutenção da hegemonia capitalista burguesa, e como é estrita a relação entre trabalho e 

formação humana. A fim de avançar no debate e caminhar do geral para o particular, daremos 

ênfase nos resultados do aprofundamento do capitalismo, em sua fase imperialista, na 

educação, visando apresentar analises que demonstram a voracidade neoliberal no final do 

século XX.  

Com expansão do modo de produção capitalista consolidado pelo desenvolvimento de 

forças produtivas cujo objetivo primeiro é a maior extração possível de trabalho excedente 

(mais valia absoluta). A partir do surgimento das máquinas, tal organização “permite” 

também o que Marx chamou de extração de “mais-valia relativa”. Assim, a classe 

trabalhadora passa a operar sob a lógica da real subsunção do trabalho ao capital, e deste 

modo evidencia mais contradições fundamentais do sistema capitalista.  

Contudo, o contexto apresentado tem um caráter mais geral, inclusive porque boa 

parte deste processo tem um marco geográfico localizado basicamente na Europa. Ao longo 

dos séculos XVIII e XIX o Brasil encontrava-se, como boa parte dos países na América, em 

plena exploração por parte dos seus colonizadores. Nesta sessão, entretanto, nos 

aprofundaremos na relação trabalho e educação, na contemporaneidade. 

Considerando o recorte desta investigação optamos por buscar na história da educação 

a partir dos anos 1990, especialmente pela consolidação do projeto neoliberal no Estado 

brasileiro. Antes, porém, apresentaremos aqui suas características essenciais e seu corolário. 

                                                             
13 “a observação de que o somatório imputado à produtividade do estoque de capital físico e o estoque de 

trabalho da economia, ao longo de determinado tempo, explicava apenas uma parcela do crescimento econômico 

desta economia levou a hipótese de que o resíduo não explicado pelo acréscimo do estoque de capital e de 

trabalho poderia ser atribuído ao investimento nos indivíduos, denominado analogicamente capital humano. Este 

resíduo engloba o investimento em educação formal, treinamento, saúde, etc.” (FRIGOTTO, 2010, p. 50).  



40 

 

O ideário liberal clássico remonta meados do século XVII, oriundo de construções 

iluministas, cujos princípios da liberdade individual e da interferência mínima por parte do 

Estado, são fundamentais em combate a Estado absolutista em defesa da revolução burguesa.  

Consequentemente, este modelo gerou um grande excedente de produção, um 

acirramento do desenvolvimento desigual e uma violenta disputa de mercado levando, no 

limite, à Primeira guerra mundial. Passado o período das guerras, e estado de bem estar social 

e a crise do Keynesianismo14 emergem novamente no que chamamos liberalismo econômico, 

ou neoliberalismo. 

 

O neoliberalismo converge com a internacionalização da economia. A fragmentação 

mundial dos processos de fabricação e transferência da indústria para o Oriente 

consolidam a primazia das empresas transnacionais. As grandes empresas utilizam 

as normas do livre-comércio e as baixas para desenvolver intercambio entre as suas 

filiais. Estes movimentos sustentam, além disso, a globalização financeira e o fluxo 

vertiginoso de capitais entre os vários países. (KATZ, 2016, p. 80) 

 

No Brasil, o projeto neoliberal já pode ser observado ainda de forma parcial a partir do 

governo Fernando Collor de Melo, alternativa da burguesia brasileira à ameaça (naquele 

momento) de Luiz Inácio Lula da Silva, contudo é na gestão de Fernando Henrique Cardoso 

que ele se consolida e desenvolve plenamente, inclusive nas contradições. “O neoliberalismo 

foi definido nos anos 80, como uma ofensiva do capital sobre o trabalho para recompor a taxa 

de lucro. Na década seguinte, constatou-se a ideologia mundial alcançada por esta vertente.” 

(KATZ, 2016, p. 79). Nossa tarefa, entretanto, não é empreender uma aprofundada critica a 

economia política neoliberal, mas destacar algumas especificidades inerentes a este modelo 

econômico, as particularidades relativas ao campo da educação dos trabalhadores brasileiros 

neste período. Sobre a especificidade do projeto neoliberal, podemos destacar algumas 

características.  

A primeira delas é a sua intima relação com o capitalismo. Em segundo lugar adota 

uma perspectiva de “Estado mínimo”, materializado nos programas de terceirizações e 

privatizações. Em terceiro lugar estabelece um papel secundarizado na economia, permitindo 

o protagonismo do empresariado na regulação do mercado nacional e de exportação 

(GENTILLI; SILVA, 2001). 

No livro, “Neoliberalismo, qualidade total e educação,” (GENTILLI; SILVA, 2001) 

afirmam existir uma nova “pedagogia da política”, cuja tarefa materializa-se na: 

                                                             
14 O economista britânico John Maynard Keynes, em virtude da crise do Estado de bem estar social, organizou 

uma series de medidas  na esfera econômica (sob a lógica capitalista), cuja principal  característica  foi a 

retomada de uma forte intervenção econômica por parte do Estado com o objetivo de garantir a redução do 

desemprego e controlar da inflação. 
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Criação de um espaço em que se torne impossível pensar o econômico, o político e o 

social fora das categorias que justificam o arranjo social capitalista. Nesse espaço 

hegemônico, visões, alternativas e contraposições à liberal/capitalista são reprimidas 

a ponto de desaparecerem da imaginação e do pensamento até mesmo daqueles 

grupos mais vitimizados pelo presente sistema, cujos males, estranhamente, são 

atribuídos não ao seu núcleo econômico – capitalista- mas ao suposto fato de que 

ainda não é suficientemente capitalista. (GENTILLI; SILVA, 2001, p. 14) 

 

Compreendemos assim, a tentativa de criar uma nova semântica para antigas 

categorias sob as quais se excluíssem as possibilidades de questionar o sistema econômico, e 

deslocando as soluções para tal problemática do campo coletivo para a esfera individual. 

Outra especificidade é a sua concomitância com o processo de reestruturação 

produtiva, que pode ser caracterizado pelo momento em que as novas tecnologias como a da 

automação, a da robótica e da informática, estão estabelecendo uma transformação na base 

técnico-cientifica do trabalho e exigindo novas características do trabalhador. E de modo a 

atender tais exigências foram ocorrendo novas transformações no campo educacional (na 

formação da classe trabalhadora). 

 

A Educação institucionalizada é justamente um desses mecanismos de normalização 

e controle que embora estatal e estatalmente regulamentada não opera 

fundamentalmente através de mecanismos diretos de controle social. Assim, a 

estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da esfera pública e 

submete-la as regras do mercado significa não mais liberdade (a palavra-fetiche da 

retórica neoliberal) e menos regulação, mais precisamente controle e “governo” da 

vida cotidiana na exta medida em que a transforma num objeto de consumo 

individual e não de discussão pública e coletiva. Nesse caso, menos governo, 

significa mais “governo”. (GENTILLI; SILVA, 2001, p. 18) 

 

Eis uma primeira especificidade da educação em virtude do neoliberalismo: a 

transferência da direção da iniciativa pública para uma um predomínio do interesse individual 

e da iniciativa privada. Um setor que, embora sofra novos impactos a cada novo ciclo 

produtivo, pela relação já explicitada entre educação e trabalho, ainda não havia despertado 

tanto interesse ao empresariado internacional. È um período marcado pela expansão das redes 

escolares, dos supletivos, e das certificadoras particulares. 

A segunda especificidade, e não menos importante, foi transformar: 

 

Questões políticas e sociais em questões técnicas. Nessa operação, os problemas 

sociais - e educacionais - não são tratados como questões políticas, como resultado - 

e objeto – de lutas em torno da distribuição desigual de recursos materiais e 

simbólicos e de poder, mas como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na 

gerencia e administração de recursos humanos e materiais. (...) tudo se reduz, nessa 

solução, a uma questão de melhor gestão e administração e de reforma de métodos 

de ensino e conteúdos curriculares inadequados. (GENTILLI; SILVA, 2001, p. 19) 

 

Vale destacar o aparecimento das avaliações externas tanto em nível estadual quanto 

federal dando ênfase ao modelo gerencial que permanece presente nas políticas educacionais 
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até os dias de hoje. Podemos exemplificar este modelo no que veremos ocorrer já nos anos 

2000 no estado do Rio de Janeiro, a SEEDUC – Secretaria Estadual de Educação aplica em 

toda a extensão do estado do Rio de Janeiro um pacote de acompanhamento de resultados 

chamado GIDE – Gestão Integrada de Desenvolvimento Educacional cujos cargos tinham a 

principal tarefa de fiscalizar o funcionamento pedagógico/ administrativo (para além do que é 

tarefa da Supervisão escolar) na garantia do cumprimento de um plano de metas e com a 

finalidade de subir de posição no ranking nacional entre a “qualidade” da educação nos 

estados brasileiros. 

 

A GIDE, baseada na cultura de metas, e na hierarquia de controle, valoriza a 

competição e o aumento do desempenho. A fiscalização das ações da escola tornou-

se a agenda do dia, presente tanto nas ações da equipe externa da Secretaria de 

Educação, como também nas relações entre os próprios servidores da unidade 

escolar. São inauguradas novas e invisíveis pedagogias de gestão em que não basta 

apenas cumprir sua parte, sendo também preciso zelar pelo cumprimento das metas 

no âmbito da unidade escolar. Logo, as comparações e exposições como meio de 

controle passam a fazer parte da rotina escolar, tanto como estratégia da Secretaria 

de Educação, nas reuniões de avaliação dos resultados bimestrais com a presença 

dos profissionais da unidade escolar e o Agente de Acompanhamento de Gestão 

Escolar (AAGE), como também no cotidiano escolar, entre os profissionais que 

exercem uma vigília das ações de seus pares, dentre essas, o cumprimento do 

currículo mínimo, o lançamento de notas, etc. (GAMA; NAJJAR, 2018, p. 62) 

 

A terceira pode ser evidenciada a partir dos estudos de Roberto Leher, acerca da 

influência direta dos organismos internacionais materializada nos discursos e orientações do 

Banco Mundial para a educação, mais fortemente a partir da década de 80, justificada pela 

lógica de que o desenvolvimento da educação levaria ao desenvolvimento da economia e 

consequentemente a redução da dívida externa dos países de capitalismo dependente. Neste 

sentido, Leher é preciso: 

 

Com o aprofundamento sem precedentes da polarização na década de 1990, o Banco 

dedica cada vez maior atenção à construção de instituições adequadas à era do 

mercado, de modo a ter recursos institucionais para “manejar” as contradições do 

sistema. A educação é radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos 

politécnica (no sentido conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os 

conteúdos estão fortemente carregados de ideologias apologéticas ao capital e o 

debate educacional é pautado em grande parte pelos ‘homens de negócios’ e pelos 

estrategistas políticos. (LEHER, 1999, p. 30) 

 

Podemos observar no quadro abaixo uma mudança, que reforça o pensamento do 

autor. Na formação acadêmica dos ministros da educação podemos comprovar a transição de 

professores e legisladores (formação típica dos ministros até os anos 1990) dando lugar à 

economistas à frente do ministério o que evidencia um novo perfil desejado. 

 

 



43 

 

 

 

 

QUADRO 1 - MINISTROS DE EDUCAÇÃO DE 1991 à 2015. 

 
MINISTRO 

DA 

EDUCAÇÃ

O 

FORMAÇÃO 

ACADEMIC

A DO 

MINISTRO 

PARTIDO 

POLITICO 

DO 

MINISTR

O 

ENTRAD

A 
SAÍDA 

PRESIDENT

E 

PARTIDO 

POLITICO 

DO 

PRESIDENT

E 

0

1 

Carlos 

Chiarelli 

Advogado 

com 

especialização 

em Direito do 

Trabalho 

 

ARENA, 

PSD, PFL 

15 de 

março de 

1990 

21 de 

agosto 

de 1991 

 

 

 

Fernando 

Collor   de 

Melo  

PRN 

0

2 

José 

Goldemberg  

Físico e 

Professor da 

USP (emérito) 

- 22 de 

agosto de 

1991 

4 de 

agosto 

de 1992 

PRN 

0

3 
Eraldo 

Tinoco 

Administrador PSD, PFL 4 de agosto 

de 1992 

1 de 

outubro 

de 1992 

PRN 

0

4 
Murílio de 

Avellar 

Hingel 

Geógrafo, 

Historiador e 

Professor 

- 1 de 

outubro de 

1992 

1 de 

janeiro 

de 1995 

Itamar Franco  PRN 

0

5 

Paulo 

Renato 

Souza  

Economista PSDB 1 de janeiro 

de 1995 

1 de 

janeiro 

de 2003 

Fernando 

Henrique 

Cardoso  

PSDB 

0

6 

Cristovam 

Buarque 

Engenheiro 

Mecânico 

Economista 

Professor 

PPS PDT 

PT 

1 de janeiro 

de 2003 

27 de 

janeiro 

de 2004 

 

 

 

Luiz Inácio 

Lula da Silva 

PT 

0

7 

Tarso Genro  Advogado e 

Professor 

universitário 

PT 27 de 

janeiro de 

2004 

29 de 

julho de 

2005 

PT 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Goldemberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Goldemberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eraldo_Tinoco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eraldo_Tinoco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%ADlio_de_Avellar_Hingel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%ADlio_de_Avellar_Hingel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%ADlio_de_Avellar_Hingel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamar_Franco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristovam_Buarque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristovam_Buarque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarso_Genro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
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0

8 
Fernando 

Haddad 

Advogado, 

mestre em 

Economia e 

doutor em 

Filosofia 

PT 29 de julho 

de 2005 

1 de 

janeiro 

de 2011 

PT 

Advogado, 

mestre em 

Economia e 

doutor em 

Filosofia 

PT 1 de janeiro 

de 2011 

23 de 

janeiro 

de 2012 

 

 

Dilma Rousseff 

PT 

0

9 

Aloizio 

Mercadante 

Economista PT 24 de 

janeiro de 

2012 

2 de 

fevereir

o de 

2014 

PT 

10 José Henrique 

Paim 

Professor de 

Economia 

- 3 de 

fevereiro de 

2014 

1º de 

janeiro 

de 2015 

PT 

Fonte: Brasil, 2018b. 

É importante observar que este novo “tipo” de ministro converge com a necessidade 

de avançar no projeto neoliberal, a partir do modelo gerencial, cujas competências esperadas 

saem para o gestor saem da área pedagógica e transferem-se para a área administrativa e 

financeira. 

 

Tratou-se, portanto, de fortalecer o Estado para sustentar o capital, reduzindo todas 

as adiposidades que representavam conquistas populares. O uso da violência – 

destruição de greves e sindicatos combativos, estruturas políticas reforçadas, 

blindagem de setores estratégicos da economia, criminalização de movimentos 

populares – se fez ao lado do crescimento de formas intensificadas de 

convencimento, reconfigurando e limitando o alcance das democracias recém 

conquistadas. (FONTES, 2010, p. 17) 

 

Nesta conjuntura a governo tucano manteve-se ao longo dos anos de 1990 enxugando 

as políticas sociais e desagradando grande parcela da classe trabalhadora. 

 

1.3  Do Neoliberalismo à terceira via15.  

                                                             
15 Segundo Martins e Neves (2015, p. 19), a mediação de Terceira Via consiste na estratégia da ofensiva 

neoliberal em difundir, por meio de novas ideias, ideais e práticas, determinantes para a consolidação da 

hegemonia burguesa após o desgaste social do modelo neoliberal ortodoxo. No caso brasileiro, essa etapa pode 

ser demarcada após o governo Fernando Henrique Cardoso, que implementou no âmbito das políticas 

educacionais, elementos políticos no corpo das práticas pedagógico-curriculares, através da disseminação de 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Haddad
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Haddad
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aloizio_Mercadante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aloizio_Mercadante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Henrique_Paim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Henrique_Paim
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Nesta sessão temos a intenção de debater a conjuntura da transição brasileira da 

perspectiva neoliberal clássica para o que alguns autores denominam “desenvolvimentismo” 

expresso na passagem do governo de Cardoso (PSDB) para o governo Lula (PT). Vale 

destacar que esta terminologia não é consensual, e que outros autores importantes defendem 

que não houve este “desenvolvimento” e sim, um poderoso processo de desindustrialização.  

Assim, nos apoiaremos nas análises empreendidas pelos autores André Singer, Armando 

Boito Jr, Emir Sader, Marcelo Badaró Mattos, Pablo Gentilli, Virginia Fontes, Rodrigo 

Lamosa e Plinio de Arruda Sampaio Jr, cujas contribuições não apontam no mesmo sentido, 

contudo são imprescindíveis para nos auxiliam a caminhar no complexo terreno das 

contradições da política brasileira. 

 

No final da década de 1990, o neoliberalismo demonstrou seus primeiros sinais de 

esgotamento. As promessas não foram cumpridas, e a América Latina continuou na 

dependência e no subdesenvolvimento. [...] Uma série de desequilíbrios 

macroeconômicos e sociais se manifestou, como o do balanço de pagamento e a 

degradação do mundo do trabalho, expressa no desemprego estrutural, na 

precarização das relações trabalhistas, redução de direitos sociais e aumento do 

pauperismo. Tais sinais de enfraquecimento do projeto neoliberal abriram novos 

espaços de luta e confrontos na América Latina, que viu surgir novos sujeitos 

históricos organizados em torno de movimentos sociais. (CASTELO, 2010, p. 22) 

 

No ano de 2013, Emir Sader lançou um livro intitulado. “Lula e Dilma: 10 anos de 

governos Pós-Neoliberais no Brasil”. Nele, encontramos uma entrevista do próprio Lula da 

Silva concedida aos renomados pesquisadores: Sader e Gentilli. Os trechos selecionados desta 

entrevista dão destaque às escolhas e desdobramentos que pretendemos debater com os 

demais interlocutores. Assim o texto deste capítulo pretende dar voz ao que o governo do 

partido dos trabalhadores acreditou ser uma superação do modelo neoliberal e trazer para o 

debate as vozes de outras análises sobre a gestão petista. 

Com a palavra, Lula da Silva: 

 

E quando nós nascemos o que diziam de nós: ‘Não é possível ter um partido com as 

características do PT, um partido criado por trabalhadores, dirigido por 

trabalhadores. Isso não é real, isso não está escrito em nenhum lugar do mundo [...] 

E nós criamos o partido. Depois eles achavam que não passaríamos de uma coisa 

pequenininha, bonita e radical. E nós não nascemos para sermos bonitos, nem 

radicais. Nós nascemos para ganhar o poder. (SADER, 2013, p. 15) 

                                                                                                                                                                                              
imperativos éticos como a sustentabilidade, empreendedorismo, cidadania ativa, etc., assim como na gestão 

programática, diante da ampliação da participação da sociedade civil na oferta educacional. Tal projeto se 

origina com as contribuições teóricas de Giddens (1999), e no país se aprofunda após a criação do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), objetivando a construção de um modelo político que 

transcenda a socialdemocracia e o neoliberalismo, redefinindo tanto os valores sociais, quanto a relação entre o 

Estado e a sociedade civil. 
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A escolha deste, como primeiro trecho, para empreender uma análise da transição do 

que os intelectuais da base petista apresentam como “novo desenvolvimentismo” ou programa 

pós-neoliberal se dá em virtude de um argumento primeiro: o projeto da aliança petista (pelo 

menos este que venceu as eleições) nunca planejou a superação da ordem capital-imperialista. 

Lula, neste sentido, é categórico, quando afirma que o objetivo do partido era a ascensão ao 

poder mesmo considerando concessões necessárias para tal16. 

A partir de Mattos (2017) podemos compreender que houve uma alteração de rota 

contrariando o que fora construído ao longo dos vintes anos de partido, pois se a trajetória do 

projeto do partido que antes passava pela disputa entre “social-democracia” e “socialismo 

real”, com o crescimento do partido e as vitórias políticas em níveis municipais, estaduais e 

federais o “socialismo petista” deu lugar a “disputa de hegemonia”. “Esta seria a via para a 

não efetivação de um governo de classe, dos trabalhadores, mas para a ampliação da 

cidadania, lida como um aprofundamento da democracia, que acabava por converter-se em 

objeto estratégico através de um jogo de palavras: ‘para o PT, socialismo é sinônimo de 

radicalização da democracia’” (MATTOS, 2017, p. 166). 

Não cabe aqui empreendermos uma ampla análise da trajetória petista até a chegada na 

presidência da república, mas recorrer a alguns fatos desta história tem grande importância 

para a compreensão das partes que compõem esta totalidade. Assim, tomando como 

referência o projeto reformista do PT vale caminhar por mais algumas contradições. Para isso 

recorremos às contribuições de Lamosa (2014, p. 76):  

 

                                                             
16 Vale destacar que Lula assume a presidência da republica em 2003 e, em apenas dois anos de governo, 

pesquisadores como Roberto Leher já percebem o movimento de conciliação que marcará os três mandatos da 

aliança petista. “Os motivos que explicam a confirmação da manutenção das mesmas tendências destrutivas 

verificadas no governo Cardoso, por parte de um governo eleito sob a égide da esperança na transformação, não 

são o tema central deste artigo e, portanto, somente serão indicados. É possível adiantar que a “Carta aos 

Brasileiros” (julho de 2002) e a coalizão de classes que sustenta o seu governo explicam muito o quadro atual 

das políticas do Estado, notadamente o peso do tributo neocolonial da dívida que impõe um superávit primário 

que ultrapassa 4,5% do PIB e requer a taxa de juros mais alta do Planeta. Nesse sentido, a prioridade segue sendo 

o capital rentista. Conforme o BC, entre 1998 e 2004, a soma dos superávits primários totalizou R$ 316,4 

bilhões, mas o Estado pagou R$ 696 bilhões de juros! Por mais que o presidente do Banco Mundial, James 

Wolfensohn, tente colocar uma roupagem social e humanitária nas políticas do Banco, o caráter destrutivo delas, 

sempre associadas às do FMI, é por demais evidente, conforme reconhecem até mesmo ex-dirigentes como 

Stiglitz. A recente indicação de um dos arquitetos da “Guerra Infinita” de Bush, Paul Wolfovitz, para a 

presidência desta instituição remove qualquer dúvida sobre as conexões entre as políticas do Banco e o 

imperialismo de hoje. É de se prever que a governabilidade será pensada e a educação inevitavelmente será 

reconfigurada ainda mais resolutamente nesses termos. As lições derivadas da experiência da América Latina 

com o Banco atestam que a adesão incondicional e sem subterfúgios do governo de Lula da Silva à agenda do 

Banco é um primeiro grande indicador de que o passado segue oprimindo o cérebro dos dirigentes 

governamentais” (LEHER, 2005, p. 48). 
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Mesmo diante de todas as promessas realizadas ao empresariado nas vésperas das 

eleições, ao menos algumas conquistas eram esperadas, sobretudo no campo 

educacional, onde o PT sempre possuiu uma base militante. No entanto, as 

expectativas rapidamente foram desfeitas com o anúncio do presidente eleito de que 

não iria rever o veto presidencial contra a vinculação orçamentária da educação ao 

Produto Interno Bruto (PIB), realizado pelo presidente antecessor e tão duramente 

criticado pelos que chegavam no governo. 

 

Esta afirmação coloca em xeque o discurso de que houve uma ruptura com o modelo 

de gestão tucano, e que ao contrário, o que houve na entrada do presidente Lula foi uma nova 

reconfiguração da classe burguesa brasileira para, a qualquer custo, manter-se privilegiada 

diante das novas exigências do capital no século XXI. No trecho abaixo podemos inferir esta 

reorganização e o posicionamento claro do presidente neste contexto.  

 

Eu não tenho raiva deles e não guardo mágoas. O que eu guardo é o seguinte: eles 

nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam no meu governo. Nem as 

emissoras de televisão, que estavam quase todas quebradas; os jornais, quase todos 

quebrados quando assumi o governo. As empresas e bancos também nunca 

ganharam tanto, mas os trabalhadores também ganharam. Agora, obviamente que eu 

tenho clareza que o trabalhador só pode ganhar se a empresa for bem. Eu não 

conheço, na história da humanidade, um momento em que a empresa vai mal e que 

os trabalhadores conseguem conquistar algo diferente do desemprego. (SADER, 

2013, p. 16) 

 

Esta resposta de Lula ao questionamento sobre sua relação com a oposição burguesa é 

bastante singular.  Pautado na lógica capitalista, o governo de aliança petista apostou no 

aquecimento da economia para alavancar o desenvolvimento do país, o que irá caracterizar-se 

(na perspectiva dos intelectuais do partido) como um programa “novo-desenvolvimentista”. 

 

O novo desenvolvimentismo é uma corrente contemporânea do pensamento 

brasileiro que nasce na esteira de uma tradição consolidada que remonta as décadas 

de 1940-1970. Nessa época, trabalhos seminais gestados na Comissão Econômica 

pra a América latina e Caribe (Cepal) e no Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), começaram um processo intelectual de formulação de teorias explicativas 

das condições estruturais de subdesenvolvimento da periferia do sistema mundial 

[...] A despeito da pluralidade de ideias e utopias presentes naqueles trabalhos, 

convencionou-se chamá-los por um nome comum por um nome comum – o nacional 

desenvolvimentismo -, pois era possível identificar características similares a todos 

os seus autores, entre as quais: (i)a defesa da autonomia e da soberania nacional; 

(ii)a industrialização como meio mais eficiente para a superação dos entraves ao 

desenvolvimento da periferia;(iii)o Estado entendido como agente estratégico 

promotor de políticas de planejamento e bem-estar social; e,(iv) a participação ativa 

de uma intelligentsia culta e bem formada na gerência de postos-chave do Estado. 

(CASTELO, 2010, p. 192-193) 

 

Cabe aqui uma pequena pausa para dar destaque ao termo uma vez que não há um 

consenso no meio acadêmico sobre a sua real aplicação (ou aplicabilidade) no caso da 

atualidade brasileira, objetivamente por não atender às premissas que um programa 
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desenvolvimentista. Podemos tomar como exemplo, a defesa empreendida por Sampaio 

Júnior: 

Acima de suas diferenças e idiossincrasias de ordem teórica e prática, os 

economistas que reivindicam o novo desenvolvimentismo compartilham um 

denominador comum: procuram uma terceira via que evite o que consideram o grave 

problema do neoliberalismo — a cumplicidade com o rentismo — e o que atribuem 

como as inaceitáveis perversidades do velho desenvolvimentismo — o nacionalismo 

anacrônico, a complacência com a inflação e o populismo fiscal. O desafio do 

neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os aspectos ‘positivos’ do 

neoliberalismo — compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, 

austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo 

de discriminação contra o capital internacional — com os aspectos ‘positivos’ do 

velho desenvolvimentismo — comprometimento com o crescimento econômico, 

industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade social. (SAMPAIO 

JÚNIOR, 2012, p. 679) 

 

Em outras palavras, para o autor os governos em questão se apropriaram de uma base 

desenvolvimentista (com seus pressupostos) no campo da aparência, e aprofundaram, na 

essência, a lógica neoliberal. 

 

Mais do que uma nova tendência do pensamento econômico com fôlego para se 

expandir a outras praças e resistir à prova do tempo, a onda neodesenvolvimentista 

está diretamente relacionada às intrigas e conspirações palacianas entre as duas 

facções que disputam o controle da política econômica brasileira: a monetarista — 

braço direito do neoliberalismo — e a autoproclamada “desenvolvimentista” — 

braço esquerdo da ordem. (SAMPAIO JÚNIOR, 2012, p. 678) 

 

Desta forma o autor deixa claro que ao contrário do que aparentemente nos mostram 

os números, o desenvolvimento do país deu-se de forma desproporcional - inclusive 

reconhecido por Lula da Silva quando afirma que tanto empresários quanto trabalhadores 

ganharam em seus governos. O ex-presidente quando questionado sobre a oposição, só não 

admite que a mesma, tenha sido a maior beneficiada em seu governo, além de ter lucrado 

muito mais que nas gestões abertamente neoliberais. 

No âmbito educacional este modus operandi de relacionamento com o modelo e 

prática empresarial merece destaque. A gestão petista foi primorosa na articulação do 

atendimento de demandas sociais oferecendo isenções fiscais e a “parcerias” público-

privadas. Para Lamosa, 

O resultado da eleição presidencial, em 2002, ascendeu as expectativas de revisão do 

veto presidencial, uma vez que amplos setores do PT ajudaram a construir a história 

do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Entretanto, a revisão do veto 

nunca se tornou realidade e, além disto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

da Educação (CNTE) anunciou ainda no primeiro ano de mandato o rompimento 

com o Fórum justificado pela correlação de forças alterada pela posse do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. Na política educacional o PNE (2000-2010) perdeu 

qualquer importância antes mesmo de seu término. Sem qualquer avaliação 

institucional, o governo federal anunciou, em 2007, no bojo do lançamento do Plano 

de Aceleração do Crescimento (PAC), o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), através do decreto 6094/2007. Sob o título “Plano de Metas Compromisso 
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Todos pela Educação”, inspirado no movimento empresarial autointitulado pela 

mesma denominação. (LAMOSA, 2014, p. 157) 

 

 E ainda:  

No fim do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nível de 

organização nacional dos empresários em torno da educação já era maduro. Desde 

2005, quando o congresso intitulado “Ações de Responsabilidade Social em 

Educação: Melhores Práticas na América Latina”, organizado por três organizações 

empresariais: Instituto Gerdau e as Fundações Jacobs e Coleman, resultou na 

mobilização de empresários em torno do projeto “Compromisso Todos Pela 

Educação”, o empresariado brasileiro elevou sua organização. (LAMOSA, 2014, p. 

160)  

 

Assim, mesmo considerando o momento delicado e polarizado que vivemos após o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff, não podemos nos eximir de pontuar que, apesar 

do PT e seus aliados terem se colocado ao longo da gestão FHC contrários ao caráter 

neoliberal da agenda do PSDB, as políticas (em especial as educacionais) foram semelhantes 

às anteriores em muitos aspectos. Desta forma, compreendemos que representaram uma 

continuidade e até um aprofundamento, em casos particulares. Podemos tomar como exemplo 

o PPA (2004-2007). 

 

O Plano Plurianual (PPA) de 2004 foi efêmero. No final deste ano o governo 

promoveu grandes ajustes alterando as prioridades, os programas e as dotações 

orçamentárias. O PPA 2004/2007 não teve a continuidade esperada. A revisão altera 

347 programas dos 382 que compõem o PPA, exclui 17 e inclui 18 novos 

programas. O planejamento de médio prazo do governo Lula simplesmente perdeu 

consistência diante de tão radicais e profundas transformações. Esse planejamento 

volátil se expressa também na educação. O PPA deveria operacionalizar o PNE, um 

plano de maior extensão temporal, no Orçamento Anual e na Execução 

Orçamentária. A meta de 7% do PIB foi vetada por Cardoso, veto reiterado por Lula 

da Silva, assim, o PPA não prevê novos aportes de recursos e, por consequência, o 

Orçamento está impedido de alocar verbas não previstas no PPA. Confirma-se, 

assim, um círculo vicioso perverso que inviabiliza por completo qualquer plano de 

educação. (LEHER, 2005, p. 49) 

 

 

Ou no caso da EJA, com a criação do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) que em 2007 foi 

analisado por Rummert e Ventura.   

 

Apesar de gradualmente o Programa vir incorporando as críticas e sendo 

reformulado, ainda são muitas as semelhanças que guarda com relação a outras 

iniciativas tomadas com o mesmo objetivo ao longo das seis últimas décadas. Em 

sua primeira fase, eram evidentes muitas semelhanças com o que o precedeu durante 

o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Programa Alfabetização Solidária 

(PAS). O lançamento, em 2003, do programa Brasil Alfabetizado, com a 

apresentação de uma proposta nos moldes de campanha, desvinculada da educação 

básica, não superando o viés das ações anteriores, deixou os educadores 

progressistas perplexos pela recorrência do equívoco. Questionava- se, desde o 

início, seu caráter de campanha, as bases de sua concepção, análogas às de tantas 

iniciativas fracassadas já implementadas em outros períodos históricos. (p. 35) 
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Neste capítulo buscamos fazer um apanhado histórico do período em análise da 

pesquisa a partir do método da economia política, iniciando com um debate sobre o trabalho e 

a ontologia do ser social e dialogando com o momento das políticas neoliberais que são base 

para a compreensão da disputa no campo da Educação, em especial a destinada aos 

trabalhadores jovens e adultos e as concepções de educação subjacentes. A conjuntura política 

em que o partido dos trabalhadores chega ao governo federal e o aprofundamento das 

políticas neoliberais no setor da Educação tanto nos governos FHC quanto nas gestões 

petistas de Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

Neste próximo capítulo trataremos da EJA neste cenário, passando por uma 

reconstrução histórica da modalidade visando evidenciar a trajetória da luta pelo direito à 

Educação desde a década de 1930 com a Constituição de 1934 até a Constituição de 1988 e, 

em seguida, apresentar os principais programas ofertados aos jovens e adultos no período de 

2003 a 2014 no esforço de subsidiar o debate empírico do terceiro capítulo sobre as 

concepções de EJA em disputa ao longo da gestão petista.  
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CAPITULO II 

HISTÓRIA DA EJA: A construção do direito à educação para a classe trabalhadora 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino complexa por 

atravessar questões que transcendem a questão educacional. Surge na perspectiva 

alfabetização como um processo compreendido em aprender a ler e escrever, o básico para a 

inclusão dos “desvalidos” na sociedade em desenvolvimento. É uma modalidade que 

historicamente ocupou um lugar secundarizado nas políticas e nos investimentos. 

Quando tomamos um assunto como objeto de uma investigação histórica, temos que 

levar em consideração a sua relevância para o processo de construção do conhecimento. 

Assim, analisando a realidade da Educação brasileira podemos afirmar que os números são 

desastrosos e preocupantes. Dados do IBGE, por exemplo, nos dão uma ideia de como foi 

tratada a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. A situação atual demonstra que o Brasil 

ainda não conseguiu garantir, na prática, a educação à todas as pessoas, como garante a 

constituição. Ao contrário os números apontam para um baixo impacto ao longo dos últimos 

anos em relação aos adultos fora da escola como demonstra o Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS FORA DA ESCOLA POR 

FAIXA ETÁRIA – BRASIL 2007 A 2015 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do IBGE (2007 a 2015) disponibilizados no Laboratório de Dados 

Educacionais – UFPR, apresentado no 3º SELIEJA, maio 2019.  

  

Milhões de pessoas do nosso país, ainda não foram contempladas com um direito 

básico: a educação. Mas porque existem tantas pessoas que foram excluídas do processo de 

alfabetização? Quais foram as tentativas para garantir esse direito? Porque, a despeito de 

todas as iniciativas, os números praticamente não se alteram? As respostas para essas e outras 

perguntas podemos encontrar olhando para o passado. A História é necessária para que 
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possamos viver o presente e olhar para o futuro. Esse é um dos objetivos do movimento 

dialético. 

 

2.1 - Do Ensino de Adultos a partir da Constituição de 1934 ao direito à Educação na 

Constituição de 1988 

Com o objetivo de focar no estudo das políticas em EJA, no sentido do direito, 

tomaremos como marco inicial para discussão a Constituição de 1934 por estar neste 

documento, o primeiro registro da Educação de Adultos nos termos: “Parágrafo único - O 

plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos artigos. 5º, nº XIV, e 39, 

nº 8, letras a e e, só se poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes 

normas: a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos” 

(BRASIL, 1934)  

Vínhamos de um forte movimento de Educadores em 1932, o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação, que fora assinado por nomes como o de Anísio Teixeira Cecília Meirelles, 

Pascoal Leme, entre outros. O texto reivindica o direito a educação para todos nas instituições 

públicas. 

Mas, do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente para 

o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, na 

variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente 

pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições 

sociais. (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 2006, p.192) 

  

Este manifesto foi determinante para grandes avanços na discussão da Constituição de 

1934, garantindo, por exemplo, um capítulo exclusivo para a Educação, com dez artigos. O 

texto da Constituição de 1934 é inovador e traz apontamentos significativos para a Educação. 

No que cabe a União, determina a criação de um Plano Nacional de Educação. Defende o 

concurso público para a carreira do magistério e a liberdade de cátedra. 

As críticas que fazemos a este documento estão baseadas nas brechas para a não 

efetivação destes direitos. Na medida em que a lei não determina o responsável pelo seu 

cumprimento, a garantia de seu financiamento, a fiscalização, as sanções e as competências 

municipais, estaduais e federias de cada artigo da lei, nem o Governo Federal, nem os estados 

e nem os municípios podem ser responsabilizados por não implementá-las. 

Com as dadas ressalvas, o documento foi um importante passo para as primeiras 

políticas e previsão orçamentária para os movimentos populares em prol “de uma educação do 
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povo pelo povo, para o povo e com o povo em contraposição àquela dominante” (SAVIANI, 

2013, p. 415) especialmente no âmbito da alfabetização de adultos que se seguiram nas 

décadas de 1930 e 1940.  

Vivia-se um momento de intensificação do sistema capitalista, de uma corrida em prol 

da industrialização. De portas abertas para empresas de capital estrangeiro e para a 

urbanização do país. 

 

A industrialização não trouxe um projeto democrático. Ao contrário, foi imposta 

autoritariamente pelo Estado Novo, e a educação proposta estava harmonizada com 

este projeto. O investimento do Estado em configurar um campo industrial e 

também investimento na formação profissional da classe trabalhadora e, pela 

primeira vez, há um ordenamento nacional da educação orientado pelo governo 

central. Os primeiros documentos oficiais de atenção à EJA eram uma resposta às 

necessidades do capital: mão de obra minimamente qualificada para atuar na 

indústria, maior controle social, além de diminuir os vergonhosos índices de 

analfabetismo. (BRASIL, 2000, p. 4) 

 

Com o fim do Estado Novo – a ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945) – a EJA 

adquiriu um sentido de campanha.  Já não vigoravam mais nem a Constituição de 1934 nem a 

Constituição de 1937, mas sim a Constituição de 1946, optando pela perspectiva liberal-

democrática.  

A criação da UNESCO, como ingrediente poderoso na pressão pela “erradicação do 

analfabetismo” - termo inadequado sob a ótica pedagógica, mas pertinente ao momento 

higienista - também foi um marco importante na década de 1940. 

Com toda essa necessidade de alfabetizar e qualificar mais mão de obra para suprir as 

demandas advindas “do desenvolvimento”, tem início as Campanhas Nacionais de 

Alfabetização. Podemos citar como exemplos as campanhas de 1947 (Campanha de Educação 

de Adolescentes e Adultos- CEAA) e de 1952 (Campanha Nacional de Educação Rural- 

CNER), ambas com poucos anos de continuidade e com propostas cujo objetivo maior era 

ensinar o básico da leitura para formar uma mão de obra mais qualificada para a época e 

também para votar. Para Ventura (2011), 

 

A partir desse período, começa a ocorrer o desdobramento de uma preocupação, 

voltada principalmente para o atendimento de menores abandonados ou desvalido, 

para outra, cada vez mais nítida: a preparação de trabalhadores para a vida urbano-

industrial. Ou seja, verifica-se que, tanto no âmbito específico do ensino 

profissional quanto no âmbito da educação básica (ou de base) de jovens e adultos, 

apesar de se manter o traço assistencial das parcas iniciativas existentes 

anteriormente, agora surge uma novidade significativa, qual seja, a formação do 

trabalhador industrial. (p.3) 

 

Neste contexto surge o que hoje conhecemos como Sistema “S”. A começar pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI) no ano de 1942, e sucedido pelo 
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Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e Serviço Social da indústria (SESI) em 1946. 

 

Nessa retrospectiva histórica, é importante verificarmos que, apesar das reformas, o 

ensino médio profissional não teve a expansão exigida pelo desenvolvimento de 

então. Além disso, a indústria exigia, cada vez mais, uma formação mínima para 

seus operários. O SENAI já mencionado surge assim, para superar este impasse. 

Este sistema, paralelo ao oficial, é mantido pela contribuição dos estabelecimentos 

industriais filiados à Confederação Nacional da Indústria (IDEM, p. 4). 

 

Nos anos de 1950 e 1960 se estabeleceram novas relações entre os representantes do 

Estado e da sociedade civil em prol da EJA. Estas relações se apresentarão na prática 

organizada pelos movimentos sociais que já vinham construindo suas bases desde a década 

anterior.  

 

A Campanha de 1947 deu também lugar à instauração no Brasil de um campo de 

reflexão pedagógica em torno do analfabetismo e suas consequências psicossociais; 

entretanto, ela não chegou a produzir nenhuma proposta metodológica específica 

para a alfabetização de adultos, nem um paradigma pedagógico próprio para essa 

modalidade de ensino. Isso só viria a ocorrer no início dos anos 60, quando o 

trabalho de Paulo Freire passou a direcionar diversas experiências de educação de 

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

aparato governamental. Foi o caso dos programas do Movimento de Educação de 

Base (MEB), do Movimento de Cultura Popular do Recife, ambos iniciados em 

1961, dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, entre 

outras iniciativas de caráter regional ou local. Embaladas pela efervescência política 

e cultural do período, essas experiências evoluíam no sentido da organização de 

grupos populares articulados a sindicatos e outros movimentos sociais. Professavam 

a necessidade de realizar uma educação de adultos critica, voltada à transformação 

social e não apenas à adaptação da população a processos de modernização 

conduzidos por forças exógenas. O paradigma pedagógico que então se gestava 

preconizava com centralidade o diálogo como princípio educativo e a assunção, por 

parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção 

de cultura e de transformação do mundo. (DI PIERRO; JÓIA; RIBEIRO, 2001, 

p.60)  

 

E ainda, 

De modo geral, podemos afirmar que coexistem nessa época duas concepções 

distintas de educação: uma que concebia a educação como formadora da consciência 

nacional e instrumentalizadora de transformações político-sociais profundas na 

sociedade brasileira; e outra que a entendia como preparadora de recursos humanos 

para as tarefas da industrialização, modernização da agropecuária e ampliação dos 

serviços. A primeira concepção distinguia-se qualitativamente da segunda pelo 

avanço que representou em termos da compreensão do problema colocado pelo 

projeto de desenvolvimento apregoado, projeto que não contava com a unanimidade 

do governo, já que dentro do próprio MEC havia a inquietação com uma abordagem 

puramente técnica da questão. De qualquer forma, estas inquietações ganharam 

corpo dentro do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), e se aprofundaram 

nos movimentos populares. (VENTURA, 2011, p. 8)  

 

Com o golpe, em 1964, as ações dos movimentos sociais são consideradas 

transgressoras e perigosas na formação política, principalmente dos adultos, e por isso as 
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iniciativas que vinham sendo desenvolvidas são substituídas por campanhas de alfabetização 

com propósitos mais conservadores e que no ideário militar mantivessem a ordem para o 

desenvolvimento da nação. Pessoas influentes como Freire, são exiladas e suas ideias 

soterradas em meio aos atos institucionais e às torturas. 

Exemplo clássico dessa década e da seguinte na Educação de Adultos foi o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), mais uma tentativa do governo de 

“educar” as classes populares a serviço da ideologia burguesa. 

 Esse movimento que teve início em 1968 nasce como uma campanha nacional e 

depois se estabelece com mais estrutura sobrevivendo até meados dos anos 1980. Podemos 

dizer que ele foi uma das maiores iniciativas do governo federal em relação à Educação de 

Adultos, mas o mesmo não pode ser dito em relação à sua qualidade. 

  

A partir de 1969, o governo federal organizou o Mobral (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), um programa de proporções nacionais, proclamadamente voltado a 

oferecer alfabetização a amplas parcelas dos adultos analfabetos nas mais variadas 

localidades do país. Diferentemente do que ocorrera na Campanha de 1947, o 

governo federal investiu um volume significativo de recursos na montagem de uma 

organização de âmbito nacional e autônoma em relação às secretarias estaduais e ao 

próprio Ministério da Educação. O Mobral instalou comissões municipais por todo o 

país, responsabilizando-as pela execução das atividades, enquanto controlava rígida 

e centralizadamente a orientação, supervisão pedagógica e produção de materiais 

didáticos. Sendo concebido como ação que se extinguiria depois de resolvido o 

problema do analfabetismo, o Mobral tinha baixa articulação com o sistema de 

ensino básico. Em virtude de sua presença maciça no país e sua capilaridade, 

contribuiu para legitimar a nova ordem política implantada em 1964. Além da 

legitimação interna, esta iniciativa governamental também visava responder a 

orientações emanadas de agências internacionais ligadas à Organização das Nações 

Unidas, em especial a UNESCO, que desde o final da Segunda Guerra vinham 

propugnado o valor do combate ao analfabetismo e da universalização de uma 

educação elementar comum como estratégia de desenvolvimento socioeconômico e 

manutenção da paz. (DI PIERRO; JÓIA; RIBEIRO, 2001, p.61)  

 

Neste contexto, a política educacional é caracterizada “pela ênfase nos elementos 

dispostos pela teoria do capital humano; na educação como formação de recursos humanos 

para o desenvolvimento econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalista” (SAVIANI, 

2013, p. 344).  

Com a reestruturação do pensamento educacional brasileiro, instituído pela reforma do 

ensino de primeiro e segundo graus, a ênfase dada à educação para a classe trabalhadora 

recaiu sobre uma concepção mecanicista, sedimentada em valores que exacerbavam o 

individualismo pela aquisição de capital humano em detrimento da formação propedêutica. 

Os princípios do capital humano que visavam “moldar” o trabalhador através de uma 

formação que possibilitasse agregar valor ao processo do trabalho. São incorporados ao 

projeto societário através de práticas pedagógicas que consolidaram o discurso produtivista na 
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Educação durante a década de 1970, como resposta ao período de crise que surpreendeu o 

país no auge do seu crescimento econômico. 

Em 1971, a Lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971) regulamentou o Ensino Supletivo (essa 

formação visa a contemplar os jovens adultos) como proposta de reposição de escolaridade, o 

suprimento como aperfeiçoamento, a aprendizagem e qualificação sinalizando para a 

profissionalização, foram contemplados com um capítulo específico na legislação oficial. Na 

sequência, o Parecer do Conselho Federal de Educação nº. 699, publicado em 28 de julho de 

1972 e o documento “Política para o Ensino Supletivo” explicitaram as características desta 

Modalidade de Ensino.  

 

[...] o Ensino Supletivo visou se constituir em “uma nova concepção de escola”, em 

uma “nova linha de escolarização não-formal, pela primeira vez assim entendida no 

Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes nacionais”, e, 

segundo Valnir Chagas, poderia modernizar o Ensino Regular por seu exemplo 

demonstrativo e pela interpenetração esperada entre os dois sistemas (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 116).  

 

Para os conselheiros do Conselho Federal de Educação, o Ensino Supletivo nasceu 

para reorganizar o que era conhecido como exame de madureza, exame este que facilitava a 

certificação e, em consequência, aumentava a pressão pela expansão de vagas nos níveis 

seguintes, em especial o universitário. 

O “milagre econômico” nacional chegou ao fim após anos de crescimento embalado 

pela fase mundial de expansão do capitalismo, fase conhecida como “A Era de Ouro do 

Capitalismo”. As alterações estruturais, decorrentes da monopolização do petróleo, 

reafirmaram a teoria das crises cíclicas do capital, dando início à crise mais uma crise mundial 

de 1973.  

Em protesto ao achatamento do valor praticado pelas grandes empresas do mercado 

internacional, os países produtores elevaram sobremaneira os valores deste produto causando 

a crise no mercado mundial.  

A crise do petróleo no Brasil foi somente o início de um quadro político, econômico e 

social ainda mais grave, evidenciado pela dificuldade da sociedade política em formular 

acordos a partir de políticas monetárias e fiscais baseadas em empréstimos com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  

O acúmulo da dívida externa somado ao processo de desindustrialização do mercado 

interno e a estagflação da economia, somado a outros fatores foram preponderantes para 

aprofundar a maior crise econômica da história do Brasil que se consolidou na década de 

1980.  
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Em relação à política econômica, esse período foi marcado pela questão do 

endividamento externo e pelas implicações daí decorrentes: como a aceleração inflacionária, a 

recessão industrial do início da década (1981-1983), a estagnação após 1986, e, 

principalmente, a ameaça de um processo hiperinflacionário no final da década (VENTURA, 

2011, p. 39).  

No campo econômico, o período denominado de “a década perdida”, mostrou a 

sociedade que o projeto de modernização difundido pela burguesia, até aquele momento da 

história, se constituía de uma dada ideologia que mais escondia do que mostrava a condição 

subalterna de desenvolvimento num país de capitalismo dependente e periférico.  

Com todos estes elementos ficou insustentável a manutenção do regime militar e a 

década de 1980 também foi marcada pela efervescência política e pela retomada da 

organização popular pela via dos movimentos sociais forçando a abertura do regime, 

principalmente em busca de uma saída para a crise. 

No campo educacional, “duas perspectivas de inspiração crítica permearam o debate 

acadêmico e pedagógico em confronto direto com a teoria do capital humano” (VENTURA, 

2011, p. 73-4). Na direção das pedagogias contra-hegemônicas17teorias importantes sob a 

visão marxista de abordagem dos fenômenos educacionais criticaram a linearidade da relação 

entre trabalho e educação (VENTURA, 2011, p.75). A Pedagogia Libertadora e a pedagogia 

histórico-crítica (em menor grau) foram, na visão da autora, as abordagens que mais 

influenciaram as orientações político pedagógicas das administrações municipais de caráter 

mais democrático e popular, cujos exemplos mais conhecidos foram o de São Paulo (Mova), o 

de Belo Horizonte (Escola Plural) e o de Porto Alegre (Escola Cidadã). 

Partindo de uma concepção de Educação que luta contra a lógica produtivista do 

capital, a pedagogia libertadora fundamentou-se como proposta para uma ação transformadora 

que ocorre pelo processo de tomada de consciência dos indivíduos. Essa proposta era uma 

crítica à pedagogia tradicional e conservadora que se manifestava através de práticas 

educacionais cuja característica visava à simples reprodução do conhecimento. Neste sentido, 

para Freire (2011) é 

 

[...] indispensável à superação da compreensão ingênua do conhecimento humano, 

na qual muitas vezes nos conservamos. Ingenuidade que se reflete nas situações 

educativas em que o conhecimento do mundo é tomado como algo que deve 

transferido ou depositado nos educandos. Este é um modo estático, verbalizado, de 

entender o conhecimento, que desconhece a confrontação com o mundo como a 

                                                             
17 Ver Saviani (2013). 
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fonte verdadeira do conhecimento, nas suas fases e nos seus níveis diferentes, não só 

entre homens, mas também entre os seres vivos em geral [...] Por isso mesmo é que, 

no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 

aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, 

reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 

existenciais concretas (p.28-29). 

 

Segundo a abordagem freireana, a concepção tradicional de educação “deposita os 

conteúdos na cabeça dos indivíduos” sem estimular o processo de construção crítica do 

conhecimento, o que o autor conceituou como “Educação bancária” (FREIRE, 2011). 

O período de redemocratização no país abriu espaço para o aprofundamento do debate 

educacional e do crescimento de um ideário em defesa da Educação de Jovens e Adultos, se 

desenvolvendo sobre novos processos pedagógicos e práticas escolares cujas metodologias, 

objetivos e atividades levassem em conta a experiência do trabalhador na construção dos 

saberes. A concepção de educação pautada no capital humano foi resistindo aos embates 

travados durante a década de 1980, principalmente, durante a proposta de elaboração da 

Constituição Federal (1988) que, dentre outros pontos importantes, em relação aos direitos 

sociais, reafirmaria a proposta educacional baseada na formação para o trabalho e na 

universalização do acesso ao ensino público. 

Devido, principalmente, ao estágio embrionário da difusão do paradigma da 

acumulação flexível entre nós, aos primeiros passos no sentido da implementação do 

padrão neoliberal de desenvolvimento, bem como a histórica debilidade da 

organização da classe trabalhadora, a constituição de1988, de um modo geral, 

manteve a mesma divisão de trabalho educacional preexistente (NEVES, 2000, p. 

67).  

 

A hegemonia dominante da época na sua busca pelo desenvolvimento das forças 

produtivas ordenou a necessidade de repensar o sistema escolar para elevar o conhecimento 

necessário à inserção do país na divisão internacional do trabalho, formando o trabalhador 

para o trabalho simples e complexo de acordo com as demandas do capital.  

A Carta Magna adotou o ideário liberal sob os princípios da liberdade e da igualdade, 

consolidando a obrigação do Estado na oferta da Educação pública, gratuita e para todos os 

cidadãos, inclusive aqueles que se encontram fora da faixa etária escolar, mas, permitindo a 

coexistência das instituições privadas, para atender aos interesses do mercado. A educação 

adaptava-se a lógica produtivista da formação da força de trabalho socialmente necessária à 

reprodução do capital mundial, agora em processo de mudança para o padrão flexível de 

acumulação. 
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Embora a ampliação das oportunidades educacionais de camadas mais amplas da 

população, em especial, do segmento responsável pela execução do trabalho simples 

na produção e nas instâncias superestruturais da sociedade tenham configurado uma 

vitória da proposta educacional democrática de massas, no que se refere à 

democratização do acesso das massas populares à escola, já tomava forma, mesmo 

que não explicitamente, a necessidade de elevação do patamar mínimo de 

escolaridade dessa força de trabalho, com vistas ao aumento da produtividade e da 

competitividade produtivas (NEVES, 2000, p. 67).  

 

O projeto de modernização ia de encontro à dificuldade do país em alcançar um dado 

patamar de desenvolvimento, pois a década de 1980 se caracterizou pelos altos índices de 

inflação, de um projeto societário que buscava desenvolver a educação técnica para a classe 

trabalhadora e as bases de produção do conhecimento científico e tecnológico para frações da 

burguesia. Essa proposta pode ser evidenciada pela implantação dos cursos profissionalizantes 

no ensino de “segundo grau técnico”, que reafirmava a dualidade estrutural da Educação, 

pois, o ensino técnico estava vinculado ao ensino regular de segundo grau, deixando de fora a 

EJA.  

O antigo segundo grau técnico, agora ensino médio técnico, se consolidou no discurso 

hegemônico através da educação profissionalizante como forma de preparar a mão de obra 

para as novas qualificações que surgiam com os avanços da ciência e tecnologia e seus 

impactos nos sistemas produtivos.  

A partir destes avanços, podemos destacar dois problemas que os jovens e adultos 

trabalhadores passaram a enfrentar: o primeiro foi o aumento do desemprego devido à 

informatização dos sistemas, que reduzia consideravelmente o número de trabalhadores 

dentro do processo produtivo e, o segundo foi à simplificação do processo do trabalho com a 

divisão social do trabalho cada vez mais direcionada a recrutar a classe trabalhadora para 

produzir as tarefas mais simples no processo produtivo. 

Embora o discurso em prol da democracia e da reafirmação dos direitos iguais às 

oportunidades educacionais se fizesse presente na Constituição Federal, na prática os 

processos pedagógicos estavam voltados para adaptar o trabalhador à mudança da divisão 

social do trabalho voltada reestruturação produtiva na qual o país estava sendo inserido, pelo 

capital internacional, seguindo a agenda proposta pelos organismos internacionais para os 

países de capitalismo dependente. 
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 A ideologia baseada nas teorias desenvolvimentistas que colocavam a condição de 

subdesenvolvimento como uma fase de transição para alcançar o desenvolvimento foram 

sendo desacreditadas pela força das contradições do sistema capitalista. Desta maneira, novas 

formas de sociabilização e conformação foram sendo construídas pela ideologia dominante 

para moldar o país à política neoliberal implantada na década de 1990. A adaptação do país ao 

cenário econômico internacional reafirmou a condição subordinada do país aos organismos 

internacionais, que em meio à crise da década perdida, articulou interesses e implantou sua 

política neoliberal, colocando no poder seu intelectual orgânico mais carismático frente à 

opinião brasileira. A sociedade foi facilmente convencida pelos aparelhos privados de 

hegemonia que o candidato a Presidência Fernando Collor de Melo teria o perfil da “nova 

política” para o desenvolvimento econômico e social do país. 

 

2.2 - A investida Neoliberal e os impactos na EJA  

 

A sociedade brasileira ficou marcada por profundas mudanças na superestrutura 

fazendo com que todos os setores sociais e, também, o sistema educacional fosse repensado. 

As reformas da educação escolar no Brasil têm buscado “adaptar a escola aos objetivos 

econômicos e político-ideológicos do projeto da burguesia mundial para a periferia do 

capitalismo, nesta nova etapa do capitalismo monopolista” (NEVES, 2004, p. 1).  

No contexto das transformações políticas ocorridas com a promulgação da 

Constituição de 1988, a última década do século também reservará mudanças estruturais 

importantes no cenário econômico devido às iniciativas dos governos Collor (1990-1991) e 

Itamar Franco (1992-1994). Frações da burguesia passam a articular diversas formas 

ideológicas de desenvolvimento introduzindo o neoliberalismo sob um contexto ainda mais 

restritivo que, 

 (...) privilegia a entrada do capital internacional financeiro e produtivo em 

detrimento da expansão do mercado interno, o desenvolvimento de políticas que 

regulamentam o aumento da superexploração da força de trabalho, a transferência da 

ciência e da tecnologia produzidas pelos países de capitalismo avançado, o 

desenvolvimento de um modelo de democracia baseada em estratégias de estímulo à 

conciliação de classes e ao desmonte das formas de organização social que se 

pautaram historicamente pelo combate à exploração e à dominação burguesa 

(NEVES, 2004, p.1).  
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O Neoliberalismo, já abordado no primeiro capítulo, se construiu como solução de 

enfrentamento às crises após se consolidar nas sociedades inglesa (1979) e americana (1980), 

e posteriormente, não na mesma velocidade, em escala mundial. Na verdade, o que se 

desenvolveu foi uma larga reação ao Estado intervencionista e de bem-estar. Neste contexto 

de mudanças estruturais, a educação e o trabalho também foram conduzidos para novos 

elementos de mediação para reprodução dos interesses das grandes indústrias que 

consolidaram a nova ordem capitalista mundial sob o nome de “globalização”.  

Além da grande transformação no mercado mundial devido ao aumento das relações 

de produção e de consumo, a globalização alterou as políticas macroeconômicas e a forma 

com que os intelectuais orgânicos dos organismos internacionais adaptavam as relações de 

trabalho dos países dependentes.  

No Brasil, a globalização foi a ideologia que sustentou o processo de mudança da 

política neoliberal defendendo a reestruturação produtiva em virtude do cenário econômico de 

desenvolvimento estar se readaptando a nova ordem mundial.  

O discurso neoliberal defende um mercado competitivo e livre da interferência do 

Estado, para o país conseguir competir na divisão internacional do trabalho. Dentro das 

mudanças políticas de conformação à nova ordem mundial, o governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 1998 e de 1999 a 2002), após uma longa correlação de forças no Congresso 

Nacional entre a base e a oposição, representantes e defensores da educação pública e do 

empresariado nacional, consolidou a reforma educacional aprovando a Lei de Diretrizes e 

Bases (1996). 

No caso específico da Educação de Jovens e Adultos, na LDB 9394/96 (BRASIL, 

1996), o segmento ganha pela primeira vez espaço como modalidade. Não se trata mais de 

Ensino Supletivo, mas da Educação Básica.  

Assim, a década se caracterizou pelo acelerado processo de terceirização de serviços, 

privatizações e pela entrada maciça de capital privado nacional e internacional em todos os 

setores do Estado, principalmente na educação tendo por consequência a ampliação de 

propostas curriculares que atendessem prioritariamente aos interesses da burguesia. 

 

Observa-se, no final da década de 1990, que o atendimento pela EJA ocorre 

basicamente de forma descontínua e diversificada: entre as diversas experiências, 

existem ações desenvolvidas tanto no âmbito dos poderes públicos quanto da 

sociedade civil. As ações governamentais vinculam-se ao Ministério da Educação 

(principalmente, ações ligadas às secretarias municipais e estaduais de educação, 

dependendo das prioridades de cada administração); ao Ministério do 
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Desenvolvimento Agrário (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA); e ao Ministério do Trabalho (Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador – PLANFOR). Aquelas desenvolvidas no âmbito da sociedade civil 

organizada apresentam uma diversidade ainda maior: iniciativas vinculadas às 

representações de empresários (Sistema S, Telecurso 2000 etc.); ao Movimento 

Sindical, com experiências desenvolvidas por centrais, confederações e sindicatos 

(Integrar, SEMEAR, Integração etc.); as demais representações de trabalhadores, 

como, por exemplo, experiências de EJA desenvolvidas pelo Movimento dos Sem-

Terra – MST; e, além dessas, a outras tantas, traduzidas nos mais diferentes projetos 

desenvolvidos por universidades privadas, ONGs, instituições religiosas etc. 

(VENTURA, 2001, p. 24) 

 

Podemos identificar que a fragmentação de políticas públicas para EJA geram uma 

multiplicidade de arranjos curriculares. Essa diversificação é garantida pela LDB nº 9394/96, 

em que, no artigo 37, que deixa explícita as características do alunado determinantes na 

organização da modalidade em cursos e exames.  

Outro exemplo de fragmentação implementada pelo governo federal que merece 

atenção foi a política nacional para a alfabetização de jovens e adultos, entregue em 1999 para 

a ONG “Comunidade Solidária” que elabora, em parceria com o MEC, o Programa de 

Alfabetização Solidária (PBA).  

 

2.3 - O Parecer 11/ 2000 

 

Tomando como ponto de partida a afirmação da EJA como modalidade e, com isso, 

assumindo o compromisso de abraçá-la nas lutas pela universalização da Educação Básica, 

recuperamos as ideias advindas da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), que se aprofundarão no 

PARECER CNE/CEB 11/2000 (BRASIL, 2000), tornando-se referência normativa para o que 

entendemos por Especificidades da EJA. 

Logo na segunda página do parecer, Cury apresenta a relevância do documento e seu 

embasamento nos textos normativos que o precederam: 

 

A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, 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 consequente. Ao mesmo 

tempo, muitas dúvidas assolavam os muitos interessados no assunto. Os sistemas, 

por exemplo, que sempre se houveram com o antigo ensino supletivo, passaram a 

solicitar esclarecimentos específicos junto ao Conselho Nacional de Educação. Do 

mesmo modo, associações, organizações e entidades o fizeram. Fazendo jus ao 

disposto no art. 90 da LDB, a CEB, dando respostas caso a caso, amadureceu uma 

compreensão que isto não era suficiente. Era preciso uma apreciação de maior 

fôlego. O presente parecer se ocupa das diretrizes da EJA cuja especificidade se 

compõe com os pareceres supracitados. (BRASIL, 2000, p. 2) 
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Afirma ser o recurso normativo que prevê estas “diretrizes da EJA”, o documento se 

divide em tópicos: 

 

Fundamentos e funções, bases legais das diretrizes curriculares nacionais da EJA 

(bases histórico-legais e atuais), educação de jovens e adultos–hoje (cursos de EJA, 

exames supletivos, cursos a distância e no exterior, plano nacional de educação), 

bases histórico-sociais da EJA, iniciativas públicas e privadas, indicadores 

estatísticos da EJA, formação docente para a EJA e diretrizes curriculares nacionais 

e o direito à educação. (BRASIL, 2000, p. 3) 

 

Para aprofundar e focar o estudo, visando apresentar o que há de mais relevante no 

Parecer para as discussões do capítulo posterior, desenvolveremos apenas o tópico: 

“Fundamentos e Funções e as Diretrizes curriculares nacionais”. 

Sobre as funções da EJA, podemos afirmar que a definição de Cury torna-se um 

elemento fundamental para o entendimento da especificidade e relevância da modalidade no 

cenário nacional na atualidade. Ele não apenas as apresenta, mas principalmente evidenciam, 

ao longo do texto, diversos exemplos concretos. 

A Função Reparadora será entendida por Cury, como “... não só a entrada no circuito 

dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, 

mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano” 

(BRASIL, 2000, p. 7). Com esta afirmativa o relator apresenta a necessidade de encararmos 

essa “dívida histórica” de forma madura, garantindo aos alunos da EJA autonomia para plena 

participação na sociedade. Esta função tem ligação direta com as questões relativas ao 

analfabetismo.  

Não se trata apenas de decifrar códigos, trata de se apropriar da ferramenta de 

comunicação escrita. É garantir aos sujeitos o trânsito na sociedade letrada. Alfabetizá-los de 

fato é reconhecer e reafirmar que o fenômeno de alfabetizar se dá por um processo que ocorre 

no percurso da vida escolar, e, que essa vida escolar se dá em qualquer momento da vida; 

reconhecendo que devemos aos adultos analfabetos atenção toda especial já que não 

começaram “cedo” ou na idade dita “apropriada”. 

O segundo elemento do trinômio se justifica na reinserção do jovem e adulto que não 

concluiu seus estudos, por diversos motivos, porém um em comum: a pobreza. Para estes, a 

Função Equalizadora vem garantir:  

 

A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja 

pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência 

ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda 

que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no 

mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais 

de participação. (BRASIL, 2000, p. 9) 
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E por fim, a Função Qualificadora, no sentido da formação permanente, defendida 

por Cury como “o próprio sentido da EJA”. No entanto, acerca desta função existe uma crítica 

latente, uma vez que é atribuída a ela a perspectiva de “Educação ao longo da vida” proposta 

em Hamburgo18. Esta proposição, segundo Moacir Gadotti (2016) tem uma longa trajetória. 

Num primeiro momento, a Educação Permanente (ou Educação ao Longo da Vida) 

nada mais era do que um termo novo aplicado à Educação de Adultos, 

principalmente no que se referia à formação profissional continuada. Depois passou 

por uma fase que poderíamos chamar de “utópica”, integrando toda e qualquer ação 

educativa e visando a uma transformação radical de todo o sistema educativo 

(FURTER, 1972). Finalmente, nas últimas décadas, nos países do Norte, os 

organismos internacionais conseguiram realizar o seu sonho de uma educação “para 

o desenvolvimento”, focando-se na “adaptação funcional dos aprendentes 

individuais à empregabilidade, flexibilidade e competitividade econômica”. 

(GADOTTI, 2016, p. 2) 

 

O termo educação “ao longo da vida” neste sentido poderia também ser denominado 

“ao longo da vida produtiva19”, uma vez que o foco está na “empregabilidade” e na 

“competitividade econômica”. E ainda:  

 

Com amparo na teoria do capital humano, a aprendizagem passa a ser uma 

responsabilidade individual e a educação, um serviço, e não um direito. Esse “ethos” 

mercantil deslocou a educação para a formação e para aprendizagem. A visão 

humanista, inicial, foi substituída, nas políticas sociais e educativas, por uma visão 

instrumental, mercantilista, apesar de declarações em contrário. Essa visão 

instrumental do conceito de Educação ao Longo da Vida (Educação Permanente) 

manteve-se na Declaração de Hamburgo (CONFINTEA V, 1997), apesar de seus 

reconhecidos avanços no campo do conceito de Educação de Adultos e, 

particularmente, no conceito ampliado de alfabetização. Em Hamburgo não se 

superou inteiramente a visão da “neutralidade” do conceito de “Educação 

Permanente” dos anos 70 do século passado. Paulo Freire, [...] afirma que a 

Educação Permanente não surgiu “por acaso nem por obra voluntarista de 

educadores, mas como resposta necessária a certos problemas das sociedades 

capitalistas avançadas” e que era preciso “resgatar o caráter permanente da educação 

como quefazer estritamente humano” [...] se preocupava com a Educação 

Permanente, pois poderia ser mais um discurso da “pedagogia do colonizador” e 

chamava a atenção para o “perigo da invasão cultural, o perigo da infiltração da 

ideologia veiculada através da chamada Educação Permanente” (FREIRE, 1981:15-

19). A preocupação de Paulo Freire se justificava. O conceito de 

Educação/Aprendizagem ao longo da vida, no mínimo, apresentava certas 

ambiguidades. Não poderia ser considerado um conceito “neutro”. Era preciso saber 

de que educação e de que aprendizagem ao longo da vida se tratava. A educação 

sempre foi entendida como um processo que se dá ao longo de toda a vida, como a 

aprendizagem, e não um processo que se reduz à população jovem. O que é novo 

                                                             
18 Desde a realização da Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos da Unesco, em 2009, a 

CONFINTEA VI, esse tema não aparecia na agenda do MEC de forma tão incisiva e pensava que o foco de 

nossas preocupações era a eliminação do analfabetismo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Afinal, a 

CONFINTEA é uma conferência de “Educação de Adultos” e não uma conferência de “Educação ao Longo da 

Vida”. Não podemos confundir Educação de Adultos com Educação ao Longo da Vida. Se as duas expressões se 

identificarem não seria uma educação “ao longo da vida”, mas apenas ao longo da vida dos adultos. Seria ao 

“longo da vida”, menos a vida da criança e do adolescente (GADOTTI, 2016). 
19 Ver Ventura (2013). 
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hoje é que o conceito de “aprendizagem ao longo da vida” está se tornando uma 

ideia-força em torno da qual se estruturam as políticas públicas de educação, 

condicionando os currículos, a avaliação e o próprio sentido da educação em geral, 

reduzindo toda a educação a esse princípio estruturante. (GADOTTI, 2016, p. 3) 

 

Sobre as diretrizes curriculares o documento se ocupa primeiramente, de explicitar o 

significado da definição da EJA enquanto modalidade da Educação Básica, afirmando que 

sendo esta componente “... no interior das etapas fundamental e média, é lógico que deve se 

pautar pelos mesmos princípios postos na LDB.” (BRASIL, 2000, p. 60)  

O parecer direciona seu foco para a perspectiva do trabalho e apresenta indicativos 

legais que corroboram com tal visão, principalmente, no âmbito ao acesso à educação 

profissional, evidenciando uma contradição latente da modalidade. Se por um lado é evidente 

que a formação pelo trabalho faz todo sentido no universo dos jovens e adultos trabalhadores, 

há de se definir que “trabalho” é esse. Trabalho na perspectiva marxista como centralidade da 

vida humana, como princípio ontológico humano, que forma o sujeito para a emancipação, ou 

trabalho como meio de ascensão social, apoiado nas relações de exploração do capital, que 

forma mão de obra mais qualificada, em maior quantidade e por isso, mais barata para o 

mercado. 

 

2.4- Os Planos Nacionais de Educação (2001/2010 e 2014/2024) 

 

Nesse tópico estabelecemos uma relação do PNE 2014-2024 com o PNE 2001-2011 

buscando as proximidades e distanciamentos com uma proposta de EJA para as necessidades 

do mercado e considerando as continuidades e descontinuidades nos governos de Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. Investigamos as mudanças ocorridas de um plano para outro no que 

diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, na forma integrada à educação profissional 

(meta 10, do plano atual), uma vez que esta nova proposta de organização constrói outras 

perspectivas curriculares e evidencia outras disputas.  

Destacamos inicialmente três das cinco prioridades estabelecidas no PNE 2001 - 2011, 

ligadas a demandas históricas da população de jovens e adultos que tem sido sistematicamente 

excluída dos espaços escolares. 

 

Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz 

parte dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos 

como ponto de partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização 

dessa população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos 

da cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da 

sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da 
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constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão 

responsável e consciente de seus direitos e deveres. 

Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o 

ensino médio e a educação superior. Está prevista a extensão da escolaridade 

obrigatória para crianças de seis anos de idade, quer na educação infantil, quer no 

ensino fundamental, e a gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os 

jovens que completam o nível anterior, como também para os jovens e adultos 

que não cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. Para as demais séries 

e para os outros níveis, são definidas metas de ampliação dos percentuais de 

atendimento da respectiva faixa etária. A ampliação do atendimento, neste plano, 

significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de vagas e, simultaneamente, 

oportunidade de formação que corresponda às necessidades das diferentes faixas 

etárias, assim como, nos níveis mais elevados, às necessidades da sociedade, no que 

se refere a lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e 

intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de trabalho. 

Faz parte dessa prioridade a garantia de oportunidades de educação profissional 

complementar à educação básica, que conduza ao permanente desenvolvimento 

de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia. 

Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o 

aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos 

indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino (BRASIL, 

2001, grifos nossos). 

 

Interessante observar que a estratégia utilizada para a finalidade da erradicação do 

analfabetismo não fica clara, aparecendo apenas como prioridade no ensino fundamental. Os 

objetivos ficaram vagos e a delimitação dos conteúdos generalista, sem indicativos políticos 

que vinculem a implementação sem garantias sob a perspectiva curricular de que estes 

conhecimentos estejam articulados com o cotidiano dos estudantes. 

Destacamos ainda a necessidade candente e imediata da universalização das matrículas 

em todos os níveis de escolaridade e a tentativa de ampliação de ofertas aos que não tiveram 

acesso à escola na idade própria. Entendemos que neste documento o caráter de suplência se 

mantém, pois não somos capazes de identificar uma proposta para a EJA que transcenda a 

necessidade de escolarização dos sujeitos que não tiveram acesso na idade esperada pelos 

sistemas de ensino.  

No diagnóstico apresentado para este PNE (2001-2010) frente à demanda do Ensino 

Médio observamos que os jovens estão chegando para essa etapa com a idade cada vez mais 

avançada e, dois fatores são indicados como principais causas dessa situação: o primeiro seria 

o grande quantitativo de repetência no decorrer do Ensino Fundamental e o segundo está 

ligado ao retorno de adultos aos espaços escolares pela exigência (do mercado) da conclusão 

da Educação Básica. A partir dessa situação, é previsto que grande parte dos estudantes deste 

nível de escolaridade já esteja inserida no mundo do trabalho. A defasagem de faixa etária 

pode também ser associada a problemas externos ao sistema educacional, responsáveis pela 
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perda de adolescentes em sua trajetória escolar e agravada pela organização da escola e pelo 

processo de ensino-aprendizagem. 

Neste primeiro plano, percebe-se que a modalidade de Educação de Jovens e Adultos é 

caracterizada pelo conceito de "educação ao longo da vida", partindo da alfabetização, não 

apenas com o foco na leitura e escrita, mas considerando a inserção desta fatia da população 

no “exercício pleno da cidadania, melhoria da qualidade de vida e de fruição do tempo livre 

além de ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho” (BRASIL, 2001, p. 40). Neste 

contexto, a Educação de Jovens e Adultos deve compreender no mínimo, a oferta de uma 

formação equivalente às oito séries iniciais do ensino fundamental.  

No terceiro capítulo trataremos desta concepção de forma mais aprofundada, apesar 

disso, já vale salientar que a educação como direito por toda a vida já se faz garantido a partir 

da LDBN nº 9394/96 (BRASIL, 1996). Não obstante, sobre o slogan “Educação ao longo da 

vida”, é necessário indagar: que Educação é essa?  

Segundo a UNESCO, o acesso à educação durante a vida está a serviço da constante 

adequação da classe trabalhadora às transformações do sistema produtivo. 

 

Vem dar resposta ao desafio de um mundo em rápida transformação, mas não 

constitui uma conclusão inovadora, uma vez que já anteriores relatórios sobre 

educação chamam a atenção para esta necessidade de um retorno à escola, a fim de 

se estar preparado para acompanhar a inovação, tanto na vida privada quanto na vida 

profissional (DELORS et al., 1996, p. 19). 

 

Como elemento fundamental para se consolidar o direito de jovens, adultos e idosos a 

uma educação mais apropriada as suas múltiplas necessidades, a noção de continuidade do 

acesso à educação passa a ser utilizada pelo capital como uma estratégia para atualização da 

mão de obra devido às constantes variações e incertezas do sistema produtivo.  

O planejamento passa a ser pensado no sentido de formar trabalhadores para atender 

às novas demandas do capital atendendo aos constantes saltos tecnológicos apropriados pelo 

sistema produtivo. Observamos, nesse caso, o fortalecimento da Educação Profissional nas 

esferas públicas e privadas, mas com financiamento majoritariamente público, com a intenção 

de aproximar a EJA deste campo, apontando para uma centralização das políticas de formação 

de mão de obra para o setor privado.  

No que diz respeito à educação profissionalizante, tem-se a seguinte afirmação no 

PNE 2001-2011: 

A integração dos programas de educação de jovens e adultos com a educação 

profissional aumenta sua eficácia, tornando-os mais atrativos. É importante o apoio 

dos empregadores, no sentido de considerar a necessidade de formação permanente 

– o que pode dar-se de diversas formas: organização de jornadas de trabalho 

compatíveis com o horário escolar; concessão de licenças para frequência em cursos 
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de atualização; implantação de cursos de formação de jovens e adultos no próprio 

local de trabalho. (BRASIL, 2014, p. 41) 

 

Com maior especificidade, no que se refere à educação profissionalizante, consta no 

capítulo “Educação Tecnológica e Formação Profissional” que não havia informações 

precisas sobre o alcance da oferta de formação para o trabalho por ser uma área muito 

diversificada. Nesse panorama confirmamos que, para a manutenção de uma escola pública 

profissionalizante de qualidade, o custo seria muito alto e que “não existiriam” condições de 

se expandir o quantitativo das unidades escolares com perfil de formação integrada, sendo 

assim, as vagas acabavam sendo bastante limitadas naquele momento. 

A cerca do Ensino Médio cabe registrar que segundo os dados do INEP de 2011, um 

ano após o término da vigência do PNE 2001-2010, o quadro do segmento quanto ao 

investimento, era o seguinte: 

 

Dados da pesquisa INEP/MEC de 2011 revela que o Brasil tem hoje 8.357.675 de 

alunos matriculados no ensino médio. Apenas 1,2% no âmbito público federal, 

85,9%, no âmbito estadual, 1,1% municipal e 11,8% no ensino privado. Os 85% de 

jovens que estão nas escolas estaduais mais de um terço fazem a noite, com 

professores trabalhando em três turnos e em escolas diferentes e com salários 

vexatórios. O custo médio é de aproximadamente mil dólares ano, um quarto do 

custo federal. Uma mensalidade numa escola de elite corresponde ao que a 

sociedade Brasileira está disposta a gastar com a maioria absoluta dos jovens que 

estão no ensino médio ao longo de todo um ano. Pode-se concluir que o Brasil não 

tem de verdade ensino médio. (FRIGOTTO, 2013, grifos nossos) 

 

As formas de ingresso para essas poucas Instituições Federais se organizaram de 

forma a favorecer os jovens que possuíam o maior nível de escolarização e os de maior renda, 

deixando de fora justamente àqueles que mais necessitavam incluindo os jovens, adultos e 

idosos.  Portanto, serão outras instituições públicas que atenderão a maior parcela de jovens e 

adultos e que não possuem o mesmo perfil das escolas técnicas federais, como é afirmado no 

próprio corpo do texto do PNE. Essa situação começa a mudar com a implementação nos 

Institutos Federais, de programas como PROEJA e PRONATEC, ampliação de oferta nas 

Redes Estaduais dentre outros ofertantes a partir de 2007. 

O PNE (2001-2010) avança no sentido de integrar a EJA com a Educação Profissional 

como podemos perceber nesta passagem: "Finalmente, entende-se que a educação profissional 

não pode ser concebida apenas como uma modalidade de Ensino Médio, mas deve constituir 

educação continuada, que perpassa toda a vida do trabalhador" (BRASIL, 2001, p. 49). Muito 

semelhante à ideia “Educação ao longo da vida” apropriada pelos empresários, o documento 

segue afirmando a responsabilidade do trabalhador por aprender as técnicas e saberes 

necessários à manutenção da “empregabilidade”. 
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As relações estabelecidas entre a Educação Profissional e a EJA se entrelaçam em pelo 

menos três aspectos fundamentais que identificamos nesta análise: primeiro pelas políticas 

públicas de precariedade e descontinuidade, segundo pela diversidade presente na classe 

trabalhadora alvo destas políticas e como terceira questão, temos a influência direta do setor 

privado na formação da mão de obra. Estes pontos de interseção permanecem presentes no 

PNE que se segue. 

O novo Plano Nacional de Educação, aprovado pela lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014 (BRASIL, 2014), não registra um diagnóstico da situação da educação brasileira com 

observância nas metas alcançadas ou não pelo plano anterior. Para alguns atores envolvidos, o 

PNE 2001-2011 foi visto como uma carta de intenções. O PNE atual parte da análise de 

alguns materiais enviados pelo MEC, notas técnicas, com dados estatísticos e análises 

referentes a cada meta. Os estados e municípios também formularam seus planos a partir da 

organização das metas e estratégias nacionais. 

A forma como se deram os debates sobre o PNE nos Planos Estaduais de Educação e 

nos Planos Municipais de Educação acabou por privilegiar um “efeito cascata”, pois as 

orientações que chegaram através do Caderno de Orientações do Plano Municipal de 

Educação foram expressas no sentido de manter uma unidade de consenso, mesmo que 

forçado.  

 

Outra premissa de trabalho é que o PME precisa estar alinhado ao PNE e ao PEE. 

Considerando que os Planos Municipais de Educação poderão ser limitados ou 

potencializados pelos Planos Estaduais, é recomendável que todos os segmentos 

da sociedade e das três esferas de governo se envolvam na construção dos PEEs da 

mesma forma que se envolveram na construção do PNE e façam o mesmo com 

relação ao PME no seu respectivo município. O PEE precisa refletir uma 

pactuação entre o governo estadual e os governos municipais em cada estado, 

pois as metas estaduais devem ser refletidas em uma combinação de metas 

municipais em cada Unidade da Federação. A soma das metas estaduais, por sua 

vez, deve ser suficiente para o alcance das metas nacionais. Por esse motivo, o 

necessário encadeamento da construção das metas entre o PNE, PEEs e PMEs. 

(BRASIL, 2014, p. 7, grifos nossos) 

 

A inserção desses interesses no Plano Nacional de Educação buscou garantir a 

abrangência das ideias de consenso e pactuação como bases para o desenvolvimento do país. 

O empresariado, por sua vez, atua a partir da orientação técnica e ideológica para elaboração 

dos planos municipais de educação através dos “sites” indicados pelo próprio MEC como 

fontes de consulta, das palestras oferecidas pelas editoras de livros didáticos, pelas 

consultorias das fundações e institutos dentre outras formas de atuação. 
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Observamos que no site do PNE, criado pelo MEC20, aparece como referência para 

visitação um link intitulado “Observatório do PNE”, que apresentava dados e orientações para 

a elaboração dos planos municipais de educação e as contribuições estatísticas de cada meta. 

O material, por sua vez, apresenta uma parte dedicada às análises que são assinadas, em 

grande parte, pelo “Movimento Todos Pela Educação”. Dentre os financiadores dos sites 

“Observatório dos PNE” e “Todos pela Educação” estão a Fundação Itaú, Fundação Lemann,  

Fundação Victor Civita, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Grupo Guerdau 

ao lado de outras empresas21, bancos e fundações privadas interessados nos rumos da 

educação no Brasil. 

Ainda sobre o “Movimento Todos pela Educação”, percebemos os interesses 

neoliberais no desmonte do Estado como estratégia de desenvolver um projeto de 

“privatização por dentro”. O distanciamento dos debates políticos no currículo aparece como 

outro entrave. O interesse do empresariado no controle da formação da classe trabalhadora e o 

posicionamento do MEC quanto à transferência de capital público para o sistema privado 

buscam formar uma classe trabalhadora cada vez mais conformada; um cidadão que não se 

reconhece como sujeito da sua história. 

 

As políticas de educação escolar e de formação técnico-profissional que se 

consolidam na hegemonia neoliberal buscaram, não sem contradições, a produção 

das qualificações necessárias ao funcionamento da economia nos setores restritos 

que exigem trabalho complexo, o alargamento da formação para o trabalho simples e 

a formação de quadros para a elaboração e disseminação da pedagogia da 

hegemonia. Trata-se de produzir o pacote de competências adequadas a formação do 

“cidadão produtivo” ajustado técnica e socialmente às demandas do capital. 

(NEVES, 2010, p. 116) 

 

Essas políticas públicas buscam definir, não somente os horizontes de inserção no 

mundo do trabalho, mas acabam por delimitar o acesso ao mesmo. Como categoria 

fundamental para a sobrevivência e humanização, no campo da cultura e organização social, o 

trabalho colabora para definir a posição que o indivíduo assume na sociedade e o acesso a 

bens materiais, culturais, educativos dentre outros.  

Assim, podemos fazer um recorte do caráter político das possibilidades de construção 

das políticas, haja vista que consideramos a luta de classes como elemento fundamental para 

determinar relações de poder e, por sua vez, influenciar diretamente nas estratégias para a 

modalidade. Mesmo não abrangendo todas as possibilidades Rummert, Algebaile e Ventura 

                                                             
20 Disponível em: http://pne.mec.gov.br/. Acesso em: 02/04/2018 
21Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/quem-faz/?tid_lang=1 Acesso em: 

02/04/2018 

http://pne.mec.gov.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/quem-faz/?tid_lang=1
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(2011)22 apresentam um quadro de oferta educacional dividido entre duas categorias, uma 

Educação direcionada à classe trabalhadora e outra à burguesia. 

 

QUADRO 3 – FORMAS DE OFERTA DE FORMAÇÃO ESCOLAR SEGUNDO 

AS ETAPAS E NÍVEIS DE ENSINO E AS CLASSES SOCIAIS FUNDAMENTAIS. 

Quadro 3 - Formas de oferta. Configuração referente ao ano de 2011. 

Níveis Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Classe 

Trabalhadora 

*Escola Pública Regular 

*Escolas Privadas Regulares 

de segunda e terceira linhas 

- Diurnas 

- Noturnas 

*Escola Pública Regular  

*Escolas Privadas 

Regulares de segunda e 

terceira linhas  

- Diurnas  

- Noturnas 

*Maioria das IES privadas 

com ênfase nas IES de 

“melhor preço” (Cláudio 

Moura Castro – 2003), 

predominantemente via 

PROUNI 

*EJA (pública e privada, 

presencial, semipresencial e 

a distância) 

EJA (pública e privada, 

presencial, 

semipresencial e a 

distância) 

---------------------------- 

*Programas dirigidos à 

ampliação do ingresso, 

reinserção, permanência ou 

conclusão do Ensino 

Fundamental 

* Programas dirigidos à 

ampliação do ingresso, 

reinserção, permanência 

ou conclusão do Ensino 

Médio 

*Expansão das redes públicas 

com os cursos de “segunda 

linha” e as “universidades de 

lata” 

*Exames de certificação  

*Modalidades de oferta: 

presencial, semipresencial e 

a distância 

Exames de certificação  

*Modalidades de oferta: 

presencial, 

semipresencial e a 

distância 

*Cursos tecnológicos  

*Modalidades de oferta: 

presencial, semipresencial e a 

distância 

Burguesias 

*Escolas Privadas de 

primeira linha  

*Escolas Privadas de 

primeira linha  
*Cursos superiores plenos  

*Escolas Públicas de 

excelência  

*Escolas Públicas de 

excelência  

*Universidades Públicas e 

privadas de excelência  

---------------------- *Cursos no exterior  Cursos no exterior  

Modalidade de oferta: 

presencial  

Modalidade de oferta: 

presencial  

Modalidade de oferta: 

presencial  

Fonte: RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA (2013). 

 

As categorias de Classe Trabalhadora e Burguesia são fundamentais para 

identificarmos uma política construída e desenvolvida a partir de uma perspectiva de classe, 

ou seja, uma divisão entre escola para os trabalhadores e outra para as elites. Temos como 

proposta considerar também, que tipo de pedagogia está relacionado à proposta, uma vez que 

                                                             
22 O texto constitui a íntegra do trabalho encomendado que serviu de base à apresentação no GT Trabalho e 

Educação, na 34ª Reunião Anual da ANPEd, realizada em Natal, RN, de 02 a 05 de outubro de 2011. Esse texto 

não possui paginação. Pesquisado em: http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/educacao-formacao-humano-

cenario-integracao.pdf  . 

http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/educacao-formacao-humano-cenario-integracao.pdf
http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigos/educacao-formacao-humano-cenario-integracao.pdf
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a pedagogia das competências23 tem se apresentado nos documentos oficiais de forma cada 

vez mais hegemônica. 

Esse referencial pedagógico fortalece um ideal de “consenso” com o objetivo de 

desconstruir a luta de classes como categoria norteadora de práticas políticas e pedagógicas de 

oposição ao capitalismo. Tal “proposição pedagógica” tem profundas implicações políticas 

que visam solidificar cada vez mais as relações de exploração capitalista e fortalecer sua 

influência nas construções curriculares de estados, municípios, Organizações Não 

Governamentais, dentre outros. 

  

A competência, inicialmente um aspecto de diferenciação individual, é tomada como 

fator econômico e se reverte em benefício do consenso social, envolvendo todos os 

trabalhadores supostamente numa única classe: a capitalista; ao mesmo tempo, 

forma-se um consenso em torno do capitalismo como o único modo de produção 

capaz de manter o equilíbrio e a justiça social. Em síntese, a questão da luta de 

classe é resolvida pelo desenvolvimento e pelo aproveitamento adequado das 

competências individuais, de modo que a possibilidade de inclusão social subordina-

se à capacidade de adaptação natural às relações contemporâneas. A flexibilidade 

econômica vem acompanhada da psicologização da questão social. (RAMOS, 2009, 

p. 79) 

 

O exemplo da educação profissional é pertinente para pensarmos a penetração da 

pedagogia das competências no campo curricular, esta proposta busca individualizar 

reivindicações coletivas, reduzindo o debate político à esfera técnica. Exemplo que ganha 

ainda mais relevância quando levamos em consideração que o PNE 2014 – 2024 estabelecem 

uma conexão mais profunda entre a Educação Profissional (EP) e a EJA, garantindo inclusive 

metas quantitativas de matrículas. 

 

A ênfase na dimensão experimental da qualificação permite tomar a noção de 

competência como referência da educação profissional também sob a ótica 

curricular. São comuns as críticas de que a formação conferida pelas instituições não 

atende às necessidades das empresas. A noção de competência torna-se um código 

privilegiado no sentido desta coerência, porque se presta às análises dos processos 

de trabalho e, por suposto, pode levar aos currículos escolares os conteúdos reais do 

trabalho. A qualificação não teria cumprido esse papel por manter-se determinada 

pelos títulos e diplomas. Ao passo que estes últimos são códigos consolidados, 

duradouros e rígidos, as competências seriam dinâmicas, mutáveis e flexíveis e, 

assim apropriadas ao estreitamento da relação escola/empresa. (RAMOS, 2002, p. 

406) 
 

                                                             
23 No Dicionário da Educação Profissional apreendemos uma origem e uma definição para a pedagogia das 

competências  que o ser utilizada no âmbito do trabalho, essa noção torna-se plural – ‘competências’ –, buscando 

designar os conteúdos particulares de cada função em uma organização de trabalho. A transferência desses 

conteúdos para a formação, orientada pelas competências que se pretende desenvolver nos educandos, dá origem 

ao que chamamos de ‘pedagogia das competências’, isto é, uma pedagogia definida por seus objetivos e validada 

pelas competências que produz. Ver Ramos (2009). 
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A aproximação entre a EJA e a EP pensada pelos planos nacionais de educação pode 

ser considerada como limitadora dos múltiplos aspectos presentes na educação de jovens e 

adultos, como a diversidade cultural, de gênero, racial, política, religiosa dentre outras, pois a 

pedagogia das competências encontra-se a serviço da produção e do capital. 

Consideramos que esta proximidade entre as modalidades não significaria 

necessariamente reduzir a EJA a simples formação de “mão de obra”, uma vez que, as 

propostas curriculares orientadas por uma perspectiva libertadora, construídas coletivamente, 

que levem em conta as necessidades e a diversidade da classe trabalhadora, podem superar a 

subalternidade pretendida pelo empresariado. 

O caráter individualista que permeia as competências fica claro quando se torna difícil 

para o campo teórico que sustenta esta pedagogia estabelecer competências comuns para 

todos os trabalhadores. Identificamos ainda correntes que apontam a negociação direta das 

“competências” formativas entre “empregador e empregado” o que significaria submeter a 

formação dos trabalhadores às necessidades produtivas de cada empresa.  

 

Mesmo assim, dificuldades de se construir um novo sistema profissional baseado em 

competências são apontadas. Por exemplo, a abordagem por competência enfatiza a 

ação que se processa em contextos específicos de produção, sendo então geridas 

segundo interesses da própria empresa, tornando difícil construir um sistema global 

genérico que possa ser aplicado externamente à empresa. Outra dificuldade é o fato 

de essa abordagem enfatizar, também, as características pessoais e a capacidade de 

mobilizar competências num contexto específico, o que torna muito complexo 

realizar medidas dessas competências objetivamente, em particular se elas tiverem 

de ser reconhecidas fora do contexto em que foram desenvolvidas. (RAMOS 2002, 

p. 73) 

 

 Nesta perspectiva, os programas e projetos que não se institucionalizam como efetivas 

políticas para a EJA demonstram uma disputa, inclusive internamente, nas forças políticas do 

próprio MEC e na medida em propiciam a entrada maciça da iniciativa privada e instituições 

não governamentais e evidenciam um descompromisso com o que estava posto nas diretrizes 

curriculares do Parecer CNE/CEB 11/2000 (BRASIL, 2000). Esse “investimento” do 

empresariado no campo educacional busca, não somente o retorno direto a partir do acesso ao 

fundo público, mas também e, não menos importante, com o controle sobre o currículo de 

formação da classe trabalhadora.  

O domínio do processo educacional de milhares de jovens, adultos e idosos, não se dá 

somente pela influência na elaboração das políticas públicas, mas no campo pedagógico e 

ideológico também. Esta proposta recebe o respaldo “político e ideológico” da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) que apresenta a educação empresarial como mais “eficiente” 

para uma Educação Básica de qualidade. 
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Aproveitar e ultrapassar o exemplo do que deu certo. Nos últimos anos o Brasil viu 

grande número de experimentos na tentativa de melhorar os resultados do ensino 

público. Muitos destes experimentos seguiram lógica de eficiência empresarial, 

valendo-se de práticas como a fixação de metas de desempenho, a continuidade da 

avaliação, o uso de incentivos e de métodos de cobrança, o acompanhamento e, 

quando necessário, o afastamento de diretores, a despolitização da escolha de 

diretores e a individualização do ensino, especialmente para alunos em dificuldade. 

(BRASIL, 2015b, p. 5) 

 

Mesmo se tratando de um documento que não passou da versão preliminar, o “Pátria 

Educadora” nos apresentou um caminho possível para a Educação no Brasil, defendido por 

uma parcela do governo associada aos interesses da iniciativa privada. 

O PNE (2014-2024) aborda a EJA e segue na conexão entre a modalidade e a 

Educação Profissional mantendo o discurso do plano anterior. As metas 8 e 9 tratam de uma 

ideia de suplência, sendo que a meta 8 busca ampliar a escolaridade média de sujeitos entre 18 

e 29 anos, enquanto a meta 9 se compromete com a erradicação do analfabetismo no Brasil 

assim como pretendia o PNE anterior. Chama-nos atenção a meta 10 que reserva 25% das 

matriculas da EJA do ensino médio e fundamental de forma integrada a Educação 

Profissional. 

 

2.4.1 Escolarização e Alfabetização: aceleração, certificação e programas. 

 

Neste tópico, empreenderemos uma análise sobre as Metas 08 e 09 do atual PNE, 

cujas estratégias traçam horizontes para Educação de Jovens e Adultos. Vale ressaltar, no 

atual contexto, que essas metas e estratégias seriam24 balizadoras dos investimentos públicos 

na modalidade até 2024. 

Sobre as contradições podemos destacar: os projetos de aceleração, a diversidade de 

programas sem relação e continuidade, os exames de certificação e investimento público nas 

redes privadas e filantrópicas como estratégia para expansão de oferta e a aproximação entre a 

EJA e a Educação Profissional. 

Como primeiro exemplo trazemos para o debate “tecnologias para correção de fluxo” 

presente na meta 8 como estratégia para ampliação da escolarização dos jovens entre 18 e 29 

anos, principalmente do campo e negros. Essa política pode ser considerada de grande 

importância para os sujeitos que possuem “experiência profissional” construída a partir do 

                                                             
24 Seriam porque considerando a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que limita por 20 

anos os gastos púbicos (BRASIL, 2016). 
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tempo de trabalho, mas não possuem formação. Observamos, pelo recorte de idade aplicado à 

proposta, que a intenção é realizar uma aceleração dos jovens em defasagem de idade-série. 

 

8.1. institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, 

para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão 

parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 

considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados; 

8.2. implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-

série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, 

após a alfabetização inicial. (BRASIL, 2014, p. 68) 

 

Quanto à “aceleração”, esta política pública permite que programas sejam ofertados, 

por exemplo, pela Fundação Roberto Marinho (FRM) em dez estados brasileiros, com o 

objetivo de adiantar a formação de jovens e adultos com defasagem idade/série se utilizando 

de aulas prontas na televisão com apoio de professores. O trecho abaixo representa a extensão 

do programa a partir de dados do site da Fundação Roberto Marinho. 

 

Mais de 7 milhões de estudantes já concluíram o ensino básico com o Telecurso, 

iniciativa da Fundação Roberto Marinho em parceria com a Federação das 

Indústrias de São Paulo (Fiesp). Cerca de 40 mil professores já foram formados 

pela Metodologia Tele sala. 

A partir da parceria com as secretarias de Educação e com o Ministério da 

Educação (MEC), hoje o Telecurso é adotado como política pública em dez 

estados: Acre, Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte e Rondônia. (...) 

O ensino das disciplinas é organizado por módulos, a partir de um eixo central, 

definido como “educação para o desenvolvimento do ser”. O estudante é incentivado 

a interagir com o conhecimento de forma dinâmica e crítica, para se tornar 

protagonista de sua aprendizagem. E o professor atua como mediador, utilizando 

diversas tecnologias (livros, filmes, TV, rádio, Internet) e linguagens artísticas para 

tornar essa aprendizagem mais afetiva e prazerosa. (...) 

O Telecurso é, desde 2001, currículo de referência nacional para o Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 

(FUNDAÇÃO, 2018, grifos nossos) 

 

O discurso de sucesso destes programas associados ao Telecurso esconde alguns 

detalhes importantes. Podemos destacar a parceria da Federação das Indústrias de São Paulo 

que representa diretamente os interesses do empresariado, temos a transferência de verba 

pública para a iniciativa privada, módulos de tempos reduzidos, professores que dão aulas de 

disciplinas para as quais não foi formado e ainda podemos considerar que estes estudantes 

receberam um currículo elaborado visando à certificação no Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. 

A abertura para a “terceirização” dos projetos educacionais dos jovens do campo e 

negros, como fica claro no texto da meta 8, tem se mostrado um campo lucrativo para ONG’s, 

Institutos e Fundações. A maior “parceira” do MEC em programas de aceleração, superando 

ainda a FRM, seria o Instituto Ayrton Senna, segundo dados de 2010 e 2011.  
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Essas propostas de aceleração e oferta de programas para a Educação de Jovens e 

Adultos realizados a partir da contratação de empresas privadas, que inserem seus currículos 

pautados em pedagogias empresariais, são direcionadas para a classe trabalhadora, muitas 

vezes, como única opção de oferta educacional. Uma vez certificado por um destes projetos, 

significa menos um sujeito fora da meta. 

Para garantir a certificação desses sujeitos, mesmo no caso de abandono do curso, os 

currículos são integrados com as demandas do ENCCEJA, exame este que também aparece 

como política pública para aumento de escolaridade, como percebemos na estratégia “8.3. ao 

garantir o acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão do Ensino Fundamental e 

Médio.  

A possibilidade de associar a formação escolar deste público jovem (18 a 29 anos) às 

necessidades do mercado fica garantida, não só pelo domínio de projetos privados, mas pelo 

investimento direto do governo na formação desses trabalhadores desde muito cedo, conforme 

pode ser observado a seguir: 

 

8.4. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, 

para os segmentos populacionais considerados. (BRASIL, 2014, p. 68) 

 

Como forma de “fechar um cerco” em torno das garantias para a iniciativa privada e 

dos resultados esperados para a EJA, mais especificamente sobre a alfabetização, foi 

estabelecida a possibilidade de pagamento de bolsas para os estudantes e a manutenção dos 

exames. Isso pode significar um aumento da transferência de renda para o setor privado, uma 

vez que, seguindo a lógica neoliberal, os benefícios podem ser associados aos bancos, 

institutos e fundações. 

 

9.4. Criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para 

jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 

 

9.6. Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade. (BRASIL, 

2014, p. 69) 

 

Podemos considerar o fim do analfabetismo, proposto pela meta 9 deste plano, como 

uma possibilidade, uma vez que consideramos alfabetizado, um sujeito jovem, adulto ou 

idoso que frequente uma classe de alfabetização por pelo menos seis meses e seja aprovado. 

Nesse contexto, vale destacar que a situação das classes de alfabetização na EJA são 

preocupantes em grande parte do país, pois há situações em que nas mesmas estão incluídas 

turmas multisseriadas (I a V Fases) na oferta de educação municipal, ou estão situadas em 
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programas como “Brasil Alfabetizado” que, por vezes, oferecem turmas sem espaço adequado 

ou professores devidamente formados. 

A meta em questão trata também da redução em 50% do analfabetismo funcional, 

considerando que não identificamos analfabetos funcionais com tanta facilidade. 

Observamos que os municípios, principalmente os menores terão grande dificuldade 

em reduzir a zero o índice de analfabetos e, terão como desafio ainda maior identificar os 

analfabetos funcionais já certificados. Esta meta põe em debate em que medida um sujeito 

aprovado em um exame de certificação realmente possui os conhecimentos equivalentes ao 

grau de diplomação. 

Percebemos, ao debatermos essas metas, que a iniciativa privada possui múltiplos 

canais de penetração na Educação pública tendo na EJA como um canal consolidado de 

atuação juntamente com a Educação Profissional, como veremos mais a frente, uma vez que a 

Meta 10 desse plano estabelece uma relação entre as modalidades. 

 

2.4.2 EJA Integrada: um olhar sobre meta 10 

 

A Meta 10 do Plano Nacional de Educação traz o seguinte texto “Oferecer, no 

mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental e 

Médio, na forma integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014, p. 69). Esta política 

consolida a relação entre a EJA e a EP e, por isso, devemos questionar não só os interesses 

privados, mas também a abrangência dessas estratégias no que diz respeito aos sujeitos.  

Analisando mais atentamente os números apresentados pelo Resumo Técnico do 

Censo da Educação Básica de 2013 com relação à Educação de Jovens e Adultos e às 

matrículas integradas à EP, percebemos um expressivo crescimento entre os anos entre 2007 e 

2013 frente aos demais segmentos. As matrículas cresceram 8,4% no Ensino Fundamental e 

14,7% no Ensino Médio (na EJA integrada a Educação Profissional) (BRASIL, 2015a). 

O crescimento das matrículas integradas à educação profissional, seguindo os 

interesses já apresentados no plano anterior (2001 – 2010), reflete o interesse governamental 

em acelerar o processo de inserção de programas de formação profissionalizante associada à 

EJA em parceria com o empresariado. 

Outra questão relevante para o debate é o tipo de matrícula escolhido como meta, pois 

as matrículas integradas levam os estudantes à obrigatoriedade de conclusão a partir de um 

currículo integrado. 
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As demais categorias de matrícula conhecidas como Concomitante e Subsequente 

permitiam uma formação dissociada, ou seja, o sujeito poderia se formar em dois currículos 

separados, podendo escolher somente um deles. O investimento segue no sentido da formação 

escolar dos jovens e adultos da classe trabalhadora associada, obrigatoriamente, a uma 

proposta profissionalizante. 

Para que possamos destacar, de forma mais evidente, os impactos da influência do 

empresariado na elaboração das metas, destacamos algumas estratégias que pretendem 

viabilizar a execução desta política. 

 
10.3. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 

educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações 

itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a distância. (BRASIL, 2014, p. 70, grifos nossos) 

 

A Resolução CNE/CEB nº 03/2010 permite que a EJA de 2º segmento do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio sejam organizadas na modalidade de Educação a Distância 

(EaD). Esta possibilidade apresenta uma saída barata para formação da classe trabalhadora em 

cursos técnicos e profissionalizantes semipresenciais. Não temos a intenção discutir as 

possibilidades pedagógicas da EaD, mas de apontar as relações de precariedade presentes 

nessa opção que se utiliza de tutores e professores bolsistas como mão de obra majoritária, 

além de ser um segmento educacional em crescente expansão na iniciativa privada com uma 

representação expressiva na educação pública 

 

As instituições formadoras são, em sua maioria, privadas – representam 64% do 

total. No entanto, há também uma quantidade significativa de instituições públicas 

(36%). O grupo também inclui entidades que não necessariamente são educacionais, 

como órgãos públicos e ONGs. (ASSOCIAÇÃO, 2014, p. 28) 

 

A EaD aumenta ainda mais a responsabilidade do estudante quanto a sua formação, 

contribuindo para a troca do tempo livre, reservado ao descanso e ao lazer, pela formação, 

uma vez que ocupa o sujeito em qualquer tempo e espaço possível. Nos centros urbanos e 

locais de difícil acesso, onde existe sinal de internet, esta estratégia pode favorecer os 

trabalhadores que não podem estar presencialmente estudando, quando associada e uma 

proposta pedagógica transformadora. 

Uma estratégia que também merece atenção é a que garante a parceria com a iniciativa 

privada, mecanismo que garante o repasse de verbas do setor público para as empresas 

particulares sem, necessariamente, ocorrer venda de patrimônio público. A terceirização de 



79 

 

serviços, aluguel de equipamentos e assessoria são apenas algumas possibilidades previstas na 

legislação para “transferência” de recursos. 

 

10.8. Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores 

e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 

colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. (BRASIL, 2014, p. 

70, grifos nossos) 

 

Consideramos que essas três estratégias articuladas podem legitimar a iniciativa 

privada e mesmo o setor público a deslocar a formação de jovens e adultos para a modalidade 

EaD e Educação Profissional, pois a meta 9 aponta para “o fim do analfabetismo” em 2024 e 

a meta 10 garante a matrícula integrada de “duplo” currículo na EP. 

As políticas que estão diretamente associadas a esta meta são o PROJOVEM, 

PROEJA e, principalmente, o PRONATEC. Essas políticas públicas incorporadas ao Plano 

Nacional de Educação seguem uma trajetória histórica que vem sendo construída no sentido 

de articular a iniciativa privada com a mão de obra necessária a manutenção e aos saltos 

tecnológicos do sistema produtivo capitalista. Uma ideia que une a formação para o mercado 

com a concepção de “Educação como mercadoria”. 

Os ganhos sociais, como o efetivo direito à Educação, aparecem como concessões 

necessárias, uma vez que os currículos são pensados de forma a inserir estes sujeitos no 

“mundo como é” e não a pensar as múltiplas formas que o “mundo pode ser”, ou seja, uma 

educação para a conformação e não para a transformação. 

 

2.5 – Os Programas e Exames 

 

A fim de instrumentalizar o debate no terceiro capitulo, apresentaremos o Programa 

Brasil Alfabetizado (PBA) que aborda diretamente o processo de aquisição de leitura e escrita 

de jovens e adultos e, em seguida, as iniciativas de educação básica: PROJOVEM, PROEJA e 

PRONATEC. Abordaremos também a proposta do Exame Nacional para a Certificação de 

competências de jovens e Adultos - ENCCEJA, concebendo seu papel fundamental na 

articulação necessária a produção de índices educacionais quando tratamos da classe 

trabalhadora e como embrião de uma nova estratégia para a EJA (na contramão do direito à 

Educação).  
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2.5.1. PBA  

 

O Programa Brasil Alfabetizado nasceu no ano de 2003, logo nos primeiros momentos 

do primeiro período do Lula. Com a tarefa de garantir a “erradicação” do analfabetismo no 

Brasil como uma das bandeiras de um “governo popular” esse programa tinha inicialmente o 

objetivo de “promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, 

adultos e idosos e contribuir para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Sua 

concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização 

como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida” 

(MEC, 2019). Através da capacitação de alfabetizadores e da alfabetização dos jovens e 

adultos com 15 anos ou mais que não tiveram oportunidade ou foram excluídos da escola na 

idade “adequada” o programa pretende “apoiar técnica e financeiramente os projetos de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos apresentados pelos estados, municípios e Distrito 

Federal” (MEC, 2019).  Inicialmente o programa foi aberto às redes públicas de ensino 

(municipais, estaduais e do distrito federal) e as ONGs do ramo educacional. Garantido o 

aporte financeiro para a execução da formação de alfabetizadores e para a alfabetização de 

jovens e adultos propriamente dita, as ONGs que já atuavam no “Alfabetização Solidária” 

apenas continuaram a trabalho que já executavam no final da década de 1990.  Pelos termos 

do convênio às instituições parceiras cabia a organização e manutenção do espaço a ser 

utilizado como salas de aula, a formação dos educadores e a burocracia relativa ao registro 

dos alunos e professores. 

 

Apesar de gradualmente o Programa vir incorporando as críticas e sendo reformulado, 

ainda são muitas as semelhanças que guarda com relação a outras iniciativas tomadas 

com o mesmo objetivo ao longo das seis últimas décadas. Em sua primeira fase, eram 

evidentes muitas semelhanças com o que o precedeu durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o Programa Alfabetização Solidária (PAS). (RUMMERT; 

VENTURA, 2007, p.35)  

 

Podemos inferir a partir do exposto pelas autoras que o programa Brasil Alfabetizado, 

foi avaliado pelos estudiosos do campo da EJA como uma proposta que remontava o período 

das campanhas, apartada do sistema de educação básica e que não indicava ao estudante a 

continuidade dos estudos.  

 

Questionava-se, desde o início, seu caráter de campanha, as bases de sua concepção, 

análogas às de tantas iniciativas fracassadas já implementadas em outros períodos 
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históricos – como o MOBRAL e o PAS – e a desconsideração de amplo conjunto de 

trabalhos que evidenciam as fragilidades e limites de tais. (RUMMERT; 

VENTURA, 2007, p.36) 

 

  Até o ano de 2007, quando uma nova regulamentação muda alguns aspectos 

importantes do programa, o repasse de recursos financeiros do PBA era realizado por meio de 

convênios com ONGs e com as secretarias de educação.  Atualmente, o repasse de recursos é 

regulamentado por critérios diferenciados, estabelecidos pelo DECRETO Nº 6.093, DE 24 

DE ABRIL DE 2007. Neste dispositivo legal a grande mudança pode-se dizer é a saída da 

relação entre o MEC e as ONGs para, restando somente para os entes da federação, 

municípios, estados e Distrito Federal a possibilidade de acesso ao financiamento do 

programa. Logo no artigo primeiro o texto da casa civil já apresenta:  

 

§ 1o A atuação da União dar-se-á prioritariamente na forma de apoio aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, que venham a aderir ao Programa, em regime de 

colaboração, observando-se as seguintes diretrizes: I - a base territorial para a 

execução das ações do Programa é o Município; II - os alfabetizadores deverão ser 

majoritariamente professores da rede pública da educação básica; III - a formação 

dos alfabetizadores, o monitoramento da execução e a avaliação do Programa, bem 

como a assistência técnica para a elaboração do Plano Plurianual de Alfabetização 

referido no art. 4o , poderão ser realizados pelo sistema público de educação básica 

ou por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, incluídas instituições de 

educação superior, nos termos deste Decreto; IV - as ações a serem implementadas 

terão por base o Plano Plurianual de Alfabetização; V - os Planos Plurianuais dos 

Estados que aderirem ao Programa deverão, prioritariamente, estar vinculados aos 

dos Municípios em que atuarão. (Brasil, 2007)  

 

Com esta alteração uma das suas maiores críticas foi mitigada. Assim, considerando 

estes ajustes, o formato do Programa passou a não permitir que os recursos públicos fossem 

direcionados as instituições privadas. No entanto, junto com a saída da iniciativa privada, 

houve uma queda significativa na oferta, o que acabou por não resolver o compromisso com a 

consolidação da EJA nos sistemas públicos de ensino. Em uma entrevista com o ministro da 

Educação ele deixa evidente a queda das matriculas, e podemos concluir que isso se deve a 

saídas das ONGs  

Segundo o ministro, o MEC considera a alfabetização uma política pública de 

educação prioritária e está trabalhando para sanar dívidas deixadas pela gestão 

anterior, na ordem de R$ 138 milhões, referentes aos programas Brasil Alfabetizado, 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Lançado em 2003, o Brasil Alfabetizado é um programa de fluxo 

contínuo, organizado por ciclos e com duração de oito meses. No Plano Plurianual 

2016/2019, a meta de alfabetizados por ciclo era de 1,5 milhão. No entanto, o 

atendimento no Brasil Alfabetizado vem diminuindo a partir 2013, quando abriu 

vagas para 1.113.450 alfabetizandos. Em 2014, o número de vagas caiu para 
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718.961 e em 2015, com execução em 2016, despencou para 168 mil atendidos 

(MEC, 2014).  

 

Não iremos nos deter nas novas mudanças após a saída da presidenta Dilma Rousseff, 

entretanto o fato é que ainda em seu governo as matriculas já apresentaram uma queda 

significativa já justificada. 

Outra questão central, que perpassou todo o período de 2003 à 2014 foi a grande 

dificuldade de relacionar as ações de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos, e o 

prosseguimento dos estudos no Ensino Fundamental e Médio na modalidade da EJA. Na 

mesma publicação o ministro Mendonça Filho aponta esta questão:  

A atual gestão identificou falhas nos programas, como uma taxa média de 

alfabetização de 50%, quando somente 7% dos alfabetizandos continuam na EJA. O 

MEC vem discutindo as dificuldades do atual modelo com vários segmentos da 

sociedade – incluindo educadores, gestores, sociedade civil –, no sentido de corrigir 

as falhas e aprimorar o programa. 
(http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32737-eja)  

 

Concordamos com Rummert e Ventura (2007) quando afirmam que “Constituiu-se, 

assim, em mais um entre muitos processos de distribuição de ilusões relativas ao âmbito da 

educação empreendido pelas forças dominantes em atendimento à permanente necessidade de 

construção e manutenção de hegemonia” (p36). Uma vez que o processo de aquisição da 

leitura é apenas uma ferramenta para a construção de uma visão de mundo e para isto é 

fundamental a continuidade dos estudos nas instituições formativas.  

 

2.5.2 PROJOVEM 

 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem foi instituído pela Lei nº 

11.129, de 30 de junho de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.557, e é regido pela Lei nº 

11.692, de 10 de junho de 2008. Este programa nasce num momento de várias políticas 

intersetoriais e se estrutura a partir da criação do Conselho Nacional da Juventude “com a 

finalidade de formular e propor diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de 

políticas públicas de juventude, fomentar os estudos e pesquisas acerca da realidade 

socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e 

internacionais.” (Brasil, 2005). Desse modo, o Projovem pode ser considerado um “filho” de 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32737-eja
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muitos “pais”. Cada modalidade direcionada aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) 

anos está vinculada a uma secretaria e/ou ministério, com o objetivo de promover o retorno 

deste público ao processo educacional formal aliado a uma qualificação profissional. Neste 

sentido, o Projovem se desenvolveu a partir seguintes modalidades:  

a- Projovem Adolescente: direcionado a jovens entre 15 e 17 anos (Serviço 

Socioeducativo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome); 

b- Projovem Urbano: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos (coordenado pela 

Secretaria Geral da Presidência da República); 

c- Projovem Campo – Saberes da Terra: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos 

(coordenado pelo Ministério da Educação); 

d- Projovem Trabalhador: direcionado a jovens entre 18 e 29 anos (coordenado pelo 

Ministério do trabalho). 

O Projovem e suas modalidades desde a sua concepção sempre foi voltado para 

articular a gestão do Governo Federal em parceria com estados e municípios, alicerçados em 

planejamento e legislação específicos e se construiu como política focal mediante a realidade 

de cada região. Contudo, aparentemente, parece um programa “fantasma” no sentido das 

iniciativas, número de matriculas, investimentos do governo federal e órgãos parceiros. O fato 

de o programa ser desenvolvido a partir de muitas frentes, inclusive dificulta a capacidade de 

avaliar os impactos e de acessar os dados globais como número de matrículas e 

financiamento. Em uma busca inicial na página do MEC encontramos a descrição das 

modalidades:  

A- Projovem Adolescente  

O Projovem Adolescente é parte integrante do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – Projovem, como modalidade exclusivamente destinada à faixa da juventude 

compreendida entre os 15 e 17 anos.  

Refere-se a um serviço socioeducativo para os jovens em situação de vulnerabilidade e 

garantindo que nos casos em que o estudante completar 18 anos durante a execução das 

atividades, poderá continuar no Projovem Adolescente até completar o ciclo que estiver 

incluído (I ou II). As condições para o município ser elegível à oferta do Projovem 

Adolescente também está especificada. Ao ofertar o Projovem Adolescente – Serviço 

socioeducativo, os municípios e o Distrito Federal deverão se enquadrar nas seguintes 

condições:  
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I - habilitação nos níveis de gestão básica ou plena no Sistema Único de Assistência 

Social;  

II - existência de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS instalado e em 

funcionamento;  

III - demanda mínima de quarenta jovens de quinze a dezessete anos, de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, residentes no Município, com base no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, de que trata o Decreto no 

6.135, de 26 de julho de 2007.  

O Ministério do Desenvolvimento Social estabeleceu os critérios que serão 

considerados para avaliar o funcionamento do CRAS apto a referenciar coletivos do Projovem 

Adolescente. O acompanhamento das famílias dos jovens integrantes do Projovem 

Adolescente deve ser incluído nas ações e nos serviços que compõem o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), especialmente na acolhida, acompanhamento 

familiar, atividades comunitárias e encaminhamento e articulação intersetoriais (entre os 

órgãos da educação, saúde, meio ambiente, trabalho, esporte e cultura). Os jovens inseridos 

no Projovem Adolescente precisam de frequência escolar mínima de 85% para aqueles de 15 

anos e de 75% para os de 16 e 17 anos, sendo monitorada pelo sistema educacional (FICAI – 

Ficha de comunicação do aluno infrequente), de acordo com os critérios do Programa Bolsa 

Família.  

B- O Projovem Urbano 

O Projovem Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade de jovens com idade 

entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, 

tendo em vista à conclusão desta etapa por meio da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos integrada à qualificação profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias com 

exercício da cidadania. As ações desenvolvidas pelo governo federal têm a perspectiva de 

fornecer o apoio técnico e financeiro aos estados, municípios e o Distrito Federal para a 

oferta, o desenvolvimento e a manutenção de cursos do Projovem Urbano, como também 

oferecer auxílio financeiro mensal no valor de R$100,00 aos jovens atendidos, durante os 18 

meses do curso, na mesma condição de 75% de presença deste jovem nas atividades 

presenciais e na conclusão das tarefas exigidas pelos cursos.  
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Para cada edição do Projovem Urbano são abertos os períodos de adesão ao Programa 

para os entes federados habilitados. O Ente Executor é responsável pelo desenvolvimento das 

ações, ajustes e manutenção do programa no sentido de garantir o bom funcionamento, além 

de promover o encaminhamento dos egressos para continuidade dos estudos na EJA.  

Os cursos do Projovem Urbano deveriam ser desenvolvidos obrigatoriamente nas 

escolas da rede pública de ensino, sem oferecer prejuízo da utilização de outros espaços para 

as atividades de coordenação e práticas de qualificação profissional. A proposta é que fosse 

implantado gradativamente nos estados, no Distrito Federal e nos municípios que a ele 

aderissem mediante aceitação das condições estabelecidas no Decreto nº 6.629/08 e da 

assinatura de termo de adesão a ser definido pela Secretaria Geral da Presidência da 

República.  

Além disso, o Ministério da Justiça e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República puderam realizar parcerias para implantação do Projovem Urbano 

nas unidades prisionais e nas unidades socioeducativas de privação de liberdade, em 

conformidade com a Lei nº 11.692, de 10 junho de 2008 que estabeleceu  

Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República para 

implantação do Projovem Urbano nas unidades prisionais e nas unidades 

socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente. O disposto no art. 4o desta 

Lei não será aplicado no caso das parcerias citadas no caput deste artigo, podendo ser 

realizado convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere. § 2 o No caso 

das unidades socioeducativas de privação de liberdade, poderão participar do 

Projovem Urbano adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

privação de liberdade que tenham idade mínima de 15 (quinze) anos. § 3 o É 

assegurada aos jovens que iniciaram o Projovem Urbano nas unidades do sistema 

prisional ou nas unidades socioeducativas de privação de liberdade a continuidade do 

curso nas localidades onde existir o Programa. (BRASIL, 2008)  

 

C- Projovem Campo – Saberes da Terra  

O Projovem Campo - Saberes da Terra tinha como objetivo elevar a escolaridade dos 

jovens da agricultura familiar com a integração da qualificação social e da formação 

profissional, na forma do art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A proposta 

visava estimular a conclusão do Ensino fundamental e proporcionar a “formação integral” do 

jovem, na modalidade EJA, em regime de alternância dos ciclos agrícolas: “Art. 15. O 

Projovem Campo - Saberes da Terra atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 

(vinte e nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham 
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concluído o Ensino Fundamental e que cumpram os requisitos previstos no art. 3º da Lei 

11.326, de 24 de julho de 2006.” (BRASIL, 2006).  

O Projovem Campo - Saberes da Terra atende aos jovens agricultores e familiares com 

idade entre 18 e 29 anos (desde que já saibam ler e escrever, mas, que não tenham concluído o 

ensino fundamental). Agricultores e familiares serão considerados estudantes desde que 

cumpram os requisitos do art. 3º da Lei nº 11.326/06. De acordo com a legislação, § 2º do art. 

23 e o art. 28 da Lei nº 9.394/96, “a escolarização dos jovens será ofertada por meio do 

regime de alternância, entre períodos de tempo-escola e tempo comunidade” (Brasil, 1996).  

 A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que aderiram ao Projovem 

Campo - Saberes da Terra são corresponsáveis pela sua implementação devendo considerar 

“as características, necessidades e pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, 

política, econômica e produtivas dos povos do campo” (MEC, 2013).  

D- Projovem Trabalhador  

O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem diretamente para a sua 

inclusão no mercado de trabalho e, atividades alternativas geradoras de renda, através de 

qualificação profissional e do estímulo à sua inserção, em acordo com o artigo 17. “O 

Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) 

anos, em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per 

capita de até um salário mínimo, nos termos do regulamento” (BRASIL, 2008).  

O Projovem Trabalhador também atende aos jovens de 18 a 29 anos, desde que se 

encontre em situação de desemprego, que seja pertencente a famílias com renda de até um 

salário mínimo, e que estejam em uma das situações listadas abaixo:  

a) cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; 

b) cursando ou tenha concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou não tenha 

concluído o ensino superior.  

Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego pôde, 

mediante convênio, permitir transferências de contribuições correntes e de capital aos órgãos 

e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, mas, principalmente às 

entidades de direito público e privado sem fins lucrativos. 
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O MT orienta que as meta de qualificação das ações do Projovem Trabalhador sejam 

definida para cada ente da federação, Estado, Município e Distrito Federal, com base em 

determinados critérios, a saber: 

 a) demanda existente, em função da intensidade do desemprego juvenil e da 

vulnerabilidade sócio econômica do jovem no território;  

b) média dos últimos três anos contida no saldo do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED);  

c) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

d) proporção da população economicamente ativa juvenil desocupada em relação à 

população economicamente ativa absoluta.  

Deste modo, é possível inferir que o Projovem e suas modalidades foram iniciativas 

focais que visaram certificar rapidamente os jovens, ampliando a escolarização desta faixa 

etária, porém, apesar de se anunciarem sob uma perspectiva da inclusiva, de qualificação e 

ação comunitária, ao longo de uma década de experiência não representaram avanços 

significativos nem do ponto de vista da escolarização de pessoas jovens e adultas e muito 

menos na formação de qualidade para a classe trabalhadora. Podemos tomar como exemplo a 

pesquisa de Bílio sobre o Projovem urbano:  

Logo, o PJU foi um programa de intervenção malsucedido, baseado na ideologia do 

possibilismo, que não conseguiu atender as necessidades desses milhares de jovens 

inscritos. Na verdade, o PJU surgiu na sequência de criação de uma série de 

programas criticados pela aligeiramento na formação, pela ineficácia na diminuição 

do desemprego, pelo caráter ultrafocalizado do público-alvo e pelas conhecidas 

condições de acesso ao programa devido à pauperização socioeconômica. A QP foi 

apenas um meio para a atração e subsunção desse jovem aos ditames 

comportamentais do capital, que subdimensionou a categoria trabalho (2017, p.193) 

 

2.5.3 – PROEJA  

O PROEJA teve início com o Decreto nº 5.154/04.  Com uma perspectiva de 

“formação integrada” e a ideia central articular dentro de um mesmo currículo, Educação 

Básica (na modalidade EJA) e Educação Profissional (EP), o programa surge como umas das 

primeiras políticas educacionais do Governo Lula. Essa integração proposta no decreto 

representava uma chance de avanço na construção de um ensino mais adequado a formação 

do trabalhador. O Decreto em questão, também revogou o Decreto n. 2.208/97 que 
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determinava a separação entre Ensino Médio e a Educação Profissional técnica de nível 

médio, situação historicamente conturbada como apontam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005): 

 

A opção por um novo decreto que revogasse o 2.208/97, em vez da simples 

regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação dos artigos 36 e 39 a 42 da 

LDB, ou de uma lei específica para a educação profissional, teve, entre outras 

razões, a consciência de que as forças conservadoras ocupariam espaço para fazerem 

valer seus interesses, tanto no Conselho Nacional de Educação quanto no 

Congresso. Um novo decreto seria um dispositivo transitório que, enquanto 

garantisse a pluralidade de ações aos sistemas e instituições de ensino, mobilizasse a 

Sociedade Civil em torno do assunto. O que se pretendia era a (re)construção de 

princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção 

emancipatória dessa classe. Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela 

defesa do ensino médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a 

profissionalização, integraria em si os princípios da ciência, do trabalho e da cultura, 

promoveria um fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma 

transformação mais estrutural da educação brasileira.[...] Algumas medidas tomadas 

pelo Ministério da Educação posteriormente comprovaram que a política de 

integração não seria prioridade e que não estavam claras as concepções das equipes 

dessas secretarias sobre o tema.(p.1090-1091) 

 

Em consequência, a Educação Profissional passou a ter uma organização curricular 

própria, independente do Ensino Médio. Ao separar a estrutura curricular da Educação 

Profissional de nível técnico da estrutura do Ensino Médio, o Decreto n. 2.208/97 expressou 

um conflito com a LDB 9.394/96, quando define “o Ensino Médio, atendida à formação geral 

do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL,1996). 

Anos depois, o Decreto n. 2.208/97 foi revogado pelo Decreto n. 5.154/04. O Decreto n. 

5.154/04, o qual visava à integração entre Ensino Médio e ensino profissionalizante, com o 

objetivo de assegurar o acesso aos fundamentos tecnológicos do trabalho, na formação dos 

trabalhadores. Ao entrar em vigor, o Decreto n. 5.154/04 permitiu a integração entre Ensino 

Médio e Educação Profissional técnica de nível médio. Teoricamente, isso favoreceu a 

implantação de política pública com vistas à formação integral dos alunos. O que se pretendia, 

de fato, era a reconstrução de princípios e fundamentos de formação dos trabalhadores sob 

uma perspectiva mais ampla e que possibilitasse uma formação significativa desses sujeitos 

historicamente deixados de lado pelas políticas públicas. 

 Com a entrada do PT, o ministério da educação foi ocupado em grande parte por 

acadêmicos e militantes que acreditavam na mobilização da sociedade pela defesa do Ensino 

Médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a profissionalização, integraria em si 

os princípios da ciência, do trabalho e da cultura, promoveria um fortalecimento das forças 

progressistas para a disputa por uma transformação mais estrutural da educação brasileira 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1090).  



89 

 

Apesar de propor avanços, o Decreto nº 5.154/04 não foi suficiente para resolver todos 

os problemas relativos a esta articulação, principalmente no que dizia respeito às instituições 

e, em 2005, após um ano de promulgação do referido, um outro Decreto, de número 5.478/05, 

institui no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (PROEJA).  Um ano depois, este foi substituído pelo Decreto nº 5.840/06, a fim de 

preencher mais algumas lacunas. Este, por sua vez, sinalizava que, a partir do ano de 2006, as 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional deveriam reservar 10% de suas vagas 

para o Ensino Médio integrado na modalidade de EJA.  

O Decreto n. 5.478, de 2005, previa que a oferta dos cursos de formação profissional 

integrada ao Ensino Médio na modalidade EJA poderia ocorrer com formação inicial e 

continuada ou com habilitação técnica. Os cursos de formação inicial e continuada deveriam 

ter carga horária máxima de 1.600 horas. Desse total, no mínimo, deveriam ser destinadas 

1.200 horas para formação geral e 200 horas para a formação profissional. Já os cursos de 

Educação Profissional técnica de nível médio deveriam ter uma carga horária máxima de 

2.400 horas; sendo, no mínimo, 1.200 horas destinadas para a formação geral. Para Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005, p.1095), “A redução da carga horária de cursos na modalidade EJA 

com relação aos mínimos estabelecidos em lei para a educação regular não deve ser uma 

imposição, mas sim uma possibilidade”.  

Esses ajustes acarretaram algumas mudanças no PROEJA, entre elas a ampliação da 

oferta da formação integrada para além das Instituições Federais de Ensino. A partir disso, 

passou-se a admitir a oferta de cursos do PROEJA nas instituições estaduais, municipais e nas 

entidades privadas ligadas ao sistema sindical, o “Sistema S”. O Programa passa a ser 

denominado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Com essa alteração, expandiu-se o 

programa para a Educação Básica, incluindo assim o Ensino Fundamental. A partir desse 

decreto (de 2006), bem como a partir dos Documentos Base, os cursos do PROEJA passam a 

ser ofertados por meio de seis diferentes formas:  

a- Educação Profissional técnica integrada ao Ensino Médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos;  

b- Educação Profissional técnica concomitante ao Ensino Médio na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos;  

c- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao Ensino 

Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos;  
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d- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 

e- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao Ensino 

Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 

f-  Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Desta forma a institucionalização do PROEJA como política pública foi uma 

estratégia governamental que tinha como objetivo mitigar a dívida histórica e educacional, 

com o público jovem e adulto. 

O objetivo do PROEJA era apresentar uma oferta de cursos de Educação de Jovens e 

Adultos com Educação Profissional aos Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de 

cursar o ensino fundamental e/ou o ensino médio na idade regular e que também uma 

profissionalização. A promulgação desse decreto implicou também a reformulação do 

Documento Base do programa, instrumento legal que especifica suas diretrizes político-

pedagógicas. Nele constam os fundamentos, os princípios, as concepções, a estrutura 

organizacional do programa e a forma de organização do currículo, que deve estar de acordo 

com os pressupostos da EJA.  

Os documentos normativos estabeleceram que os pilares do PROEJA seriam 

fundamentados em concepções e princípios definidos em campos específicos da educação, 

que envolvem a formação do aluno para a atuação no mercado de trabalho, além da formação 

para o exercício da cidadania, e um currículo que integrasse Educação Básica e formação para 

o trabalho. Assim, para direcionar a política do PROEJA, o Documento Base apresenta os 

princípios que consolidam os seus fundamentos, a saber: 

a- Inclusão da população em suas ofertas educacionais;  

b- Inserção orgânica da modalidade EJA integrada à Educação Profissional nos 

sistemas educacionais públicos; 

c- Ampliação do direito a Educação Básica, pela universalização do Ensino Médio; 

d- O trabalho como princípio educativo; 

e- Pesquisa como formação do sujeito; 

f-  Condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como fundantes da 

formação humana e dos modos como se produzem as identidades sociais  

O primeiro princípio refere-se à obrigatoriedade de as instituições públicas do sistema 

educacional se integrarem com a população em suas ofertas educacionais. Ao considerar que 

os jovens e os adultos ainda têm pouco acesso à rede de ensino, esse princípio reforça a ideia 
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de que não se deve ofertar apenas o acesso, mas também promover a inclusão dos alunos, 

levando em consideração toda a comunidade em que estão inseridos, pois, muitas vezes, 

acaba-se por excluir alguns alunos por falta de visão da sua população como um todo. O 

segundo princípio tem estreita relação com o primeiro e, consiste na inclusão da EJA 

integrada à Educação Profissional nos sistemas públicos de ensino assumindo a perspectiva da 

educação como um direito, que é garantido pela Constituição Federal.  

Na sequência, o terceiro princípio parte do pressuposto de que a formação educacional 

depende de continuidade para a sua efetivação. Portanto, nesse processo formativo, devem ser 

considerados os saberes, a produção humana e as formas de expressão. A consolidação desses 

elementos não se dá em períodos curtos. O quarto princípio do PROEJA expressa que o 

trabalho é concebido como princípio educativo. Ele parte do entendimento de que a produção 

humana acontece por meio do trabalho. O quinto princípio concebe a pesquisa como um 

modo de se produzir conhecimentos e também um meio pelo qual o aluno pode ampliar a sua 

compreensão sobre a realidade na qual está inserida. Deste modo, a pesquisa é um elemento 

construtor da autonomia intelectual do aluno. Por fim, o sexto princípio enumera outras 

categorias que devem ser consideradas na oferta educativa para os alunos da EJA.  

A apresentação desses princípios como instrumento orientador da construção das 

propostas pedagógicas configura-se como uma ação positiva. Porém, por eles serem expressos 

de forma superficial e aligeirados, pode parecer uma mera preocupação retórica. Essa é uma 

fragilidade apresentada pelo Documento Base: a forma sucinta como os princípios do 

programa são expressos.  

A discussão sobre os princípios é pouco aprofundada e não expressa claramente a 

relação entre eles. Vale destacar que há outros itens do Documento Base que podem ser 

analisados de forma mais apurada, entretanto, neste trabalho optamos por sinalizar apenas 

alguns deles, dado que não temos como objetivo a análise detalhada dos princípios 

orientadores do PROEJA. Intencionou-se apenas apresentar alguns elementos que 

possibilitem uma reflexão sobre eles. As ações do proeja em contexto nacional A partir das 

diretrizes propostas pelo Documento Base, algumas ações importantes foram acontecendo no 

âmbito do programa. A fim de fortalecer o processo de implantação do PROEJA, a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), órgão do Ministério da Educação, 

trabalhou na criação de programas específicos para formar pesquisadores nessa área, a saber: 

oferta de Cursos de Especialização em Educação de Jovens e Adultos; articulação 

institucional com vistas a cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado); fomento para 

criação de linhas de pesquisa em Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 
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Profissional. Incumbida institucionalmente para desenvolver as políticas do PROEJA, bem 

como para viabilizar a implantação dos cursos nessa modalidade, a partir de 2006, a SETEC 

desenvolveu um conjunto de ações que foram se ampliando no decorrer dos anos seguintes, 

cujo objetivo é melhorar a qualidade dos cursos ofertados e criar novos cursos. Após a 

promulgação do decreto n. 5.800 que regulamentou o PROEJA, o Governo convidou os 

Estados a participarem do programa por meio de cursos ofertados nessa modalidade. Em 

seguida, foram firmados convênios com alguns Estados, entre eles: Acre, Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com o objetivo de 

fomentar a pesquisa, a produção científica e a disseminação do novo campo epistemológico 

surgido a partir do PROEJA, o MEC lançou um edital com incentivos à produção de 

pesquisas científicas e tecnológicas e à formação de recursos humanos em pós-graduação 

Stricto Sensu em PROEJA. A partir desse edital, surgiram nove projetos de pesquisa, 

desenvolvidos por equipes de diferentes instituições que se organizaram, formando assim a 

Rede de Pesquisadores em PROEJA. 

Em 2007, foi lançada uma chamada pública com o objetivo de melhorar a formação de 

profissionais que já possuíam uma habilitação em nível de pós-graduação e que tinham 

interesse em capacitar-se para trabalhar com os cursos do PROEJA. Assim foi lançado o 

Projeto de Formação PROEJA. Outra ação empreendida foi a Diálogos PROEJA, que são 

encontros e fóruns de discussões locais e regionais financiados pelo Governo com o objetivo 

de fomentar a troca de experiências entre os diferentes grupos de estudantes, professores, 

gestores da Rede Federal envolvidos nos cursos do PROEJA. Em 2009 a SETEC publica o 

Ofício Circular n. 40 GAB/SETEC/MEC, com o objetivo de apoiar a implantação de cursos 

PROEJA de formação inicial e continuada para o público do Ensino Fundamental e dos 

estabelecimentos penais. A oferta em cursos nessa modalidade deveria acontecer por meio de 

parcerias firmadas entre os Institutos Federais, os municípios e os estabelecimentos penais.  

O recurso investido também visou a formação dos profissionais que estariam 

diretamente ligados com as ações do PROEJA FIC. Nos anos seguintes, o MEC, por meio de 

sua secretaria SECET deu continuidade na execução de seus projetos, repetindo os editais e 

chamadas públicas, além de realizar encontros nacionais, seminários nacionais para discutir os 

resultados e traçar novas ações no âmbito do PROEJA.  

A partir de 2012, o PROEJA passa a ser executado em mais de 60 municípios e com 

mais de 100 diferentes cursos. Cada instituição vinculada ao PROEJA passou a lançar seu 

próprio edital. 
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2.5.4- PRONATEC 

 

Com a intenção de capacitar trabalhadores, em larga escala, de forma aligeirada, foi 

criado, em 26 de outubro de 2011, no governo da Presidente Dilma Rousseff, o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela lei nº 12.513. 

Na página oficial do Pronatec estão descritos como objetivos do Programa:  

 Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da 

formação e qualificação profissional;  

 Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de Educação 

Profissional e tecnológica e; 

  Construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam Educação Profissional e tecnológica 

nas redes estaduais;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Médio público, por meio da articulação 

com a Educação Profissional;  

 Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional técnica de 

nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

presencial e a distância; 

  Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da Educação Profissional e 

tecnológica;  

 Melhorar a qualidade do Ensino Médio.  

Dentre os propósitos apresentados na criação desta iniciativa ( diga-se de passagem , 

um dos “carros -chefe” da campanha eleitoral da presidenta Dilma Rousseff) está a expansão 

das ofertas de cursos de Educação Profissional e Tecnológica, por meio de ações de 

assistência técnica e financeira , de modo a contribuir com a melhoria da qualidade do Ensino 

Médio público, através da integração com da Educação Profissional, e ampliando as 

oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da “formação 

integrada” e em teoria desenvolvendo melhores condições de inserção no mercado de 

trabalho. 
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A justificativa para a criação do Programa é confusa desde o nascedouro. Na medida 

em que é apresentado como instrumento de melhoria da qualidade do Ensino Médio, mesmo 

quando no desdobramento do Programa, ele procura atingir um público que em muitos casos 

não frequenta o Ensino Médio (acaba atendendo mais os que estão fora da escola). Assim, 

mesmo abarcando cada vez mais inciativas, “parcerias” e financiando a empresa privada para 

capacitar seus funcionários (como é o caso do PRONATEC APRENDIZ) a relação formação 

x emprego, não se aplica ao caso. Com um número maior de capacitados através do Pronatec, 

menor tem sido a aplicação desta força de trabalho. O fenômeno de encolhimento dos postos 

de trabalho que está diretamente ligado ao recuo da economia, desenvolvimento de 

tecnologias cada vez mais especificas na automação da produção, importação de produtos de 

países com preços mais competitivos, entre outros agentes só reforça esta concepção.  

Especialistas analisam que ocorre no Brasil uma mudança geoeconômica da oferta de 

vagas de emprego, o que amplia a necessidade por trabalhadores qualificados, e não há 

suficientes para atender à demanda interna. Isto porque a perspectiva historicamente 

hegemônica de educação (no Brasil) é aquela proposta pelos intelectuais orgânicos da 

burguesia.  

A proposta de Educação burguesa, para a classe trabalhadora, é fundamentalmente 

estabelecida em propostas pedagógicas, de formação unilateral, baseadas no desenvolvimento 

de competências, que gerem operários dóceis, devidamente resignados da sua condição de 

dependentes do patronato, mas que sejam eficientes, ou seja, produzam mais em menor 

tempo, que possam proporcionar o chamado aumento de produtividade, que é conseguido 

através de cursos de capacitação profissionalizante, de treinamentos em programas de 

qualidade total, ou ameaças de demissão. 

 Assim, por exemplo, faz parte da ideologia burguesa afirmar que a educação é um 

direito de todos os homens. No entanto, na realidade sabemos que isto não ocorre. Nossa 

tendência, então, será a de dizer que há uma contradição entre a ideia de educação e a 

realidade da oferta e da qualidade. Na verdade, porém, essa contradição existe porque 

simplesmente exprime, sem saber, outra: a contradição entre os que produzem a riqueza 

material e cultural com seu trabalho e aqueles que usufruem dessas riquezas, excluindo delas 

os produtores.  

As ofertas apresentadas pelo PRONATEC concentram vagas em Cursos Técnicos, 

com mínimo de 800 horas, distribuídos em 13 eixos tecnológicos, com 220 opções, e os de 

Formação Inicial e Continuada, os chamados cursos FIC, com carga horária entre 160 e 400 

horas, que disponibilizam 644 opções divididas em 13 eixos tecnológicos. Este Programa 
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divide-se em campos específicos do conhecimento, que abrangem as áreas de Ambiente e 

Saúde, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação em 

meio a outras, com a proposta de formar trabalhadores conhecedores dos métodos e processos 

utilizados no mundo do trabalho. Um modelo de Educação, aparentemente a serviço do 

capital, que visa estabelecer a conservação e a reprodução da sociedade de classes 

antagônicas, firmemente consolidadas em dois pilares: a classe trabalhadora, vendedora de 

força de trabalho e a burguesia, detentora dos meios e instrumentos de produção. A proposta 

de preparação profissional apresentada pelo Pronatec está intimamente vinculada à divisão 

social do trabalho. Portanto o sistema vai conduzir as duas populações a duas vias 

fundamentalmente divergentes: trata-se de repartir os indivíduos por postos antagonistas na 

divisão social do trabalho, quer do lado dos explorados, quer do lado da exploração.  

Todos os mecanismos escolares são comandados, de início, por aquilo que constituirá 

o seu objetivo, que parece o resultado esperado: a divisão social do trabalho – e não se trata de 

uma divisão puramente técnica de competências, deve, na realidade, de ser descrita como 

divisão da sociedade cindida em classes Um programa onde a educação mais uma vez adquire 

feições políticas e econômicas, que é custeado pelo governo brasileiro, juntamente com apoio 

operacional do empresariado.  

Ao analisar cuidadosamente o Pronatec, constata-se a clara orientação para suprir uma 

suposta deficiência por determinado tipo de força de trabalho, o chamado “apagão de mão de 

obra qualificada”, discurso defendido pela burguesia e pelo Estado. Quando se investigam as 

formações profissionais sugeridas pelo portfólio de ofertas dos cursos apresentados no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) constata-se que são vinculadas, sobretudo, 

aos setores ditos em expansão na economia nacional. Em vista disso, o Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 

acolheu, no período de 2009 a 2011, as solicitações de atualização do CNCT, provenientes de 

diversos setores envolvidos com a oferta de cursos técnicos de nível médio em todos os 

sistemas de ensino. Estudantes, professores, gestores escolares, entidades de classe, sindicatos 

e associações, entre outros, encaminharam suas demandas ao MEC, que organizou e analisou 

todas as solicitações recebidas. Essas ofertas de cursos foram dirigidas aos que pareciam estar 

interessados em garantir melhores condições para sua inserção e permanência no mercado de 

trabalho. Também para os que foram compelidos a cursá-los por determinações do governo, 

que não consideraram o seu próprio discurso pautado no desenvolvimento dos talentos, 

aptidões, habilidades, do trabalhador, mas sim tem, fundamentalmente, a intenção de atender 

às necessidades momentâneas e transitórias, da indústria ou do setor de serviços, por 
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trabalhadores minimamente habilitados, que garantam a produção, a formação e a manutenção 

do Exército Industrial de Reserva.  

A presidenta Dilma Rousseff anunciou, em maio do ano de 2014, a prorrogação do 

Programa onde foram incluídas categorias de cursos que visam aprimorar a gestão de 

microempreendedores individuais e pequenos empresários, pessoas com deficiência, além de 

distinguir o Pronatec como política de Estado organizando, dessa forma, a versão 2012 do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos contempla 220 cursos, distribuídos em 13 eixos 

tecnológicos, e constitui-se em referência e fonte de orientação para a oferta dos cursos 

técnicos no país A Presidente alega que os cursos são oferecidos conforme as demandas do 

mercado de trabalho de cada região, e que o Ministério do Trabalho, desenvolverá um projeto 

de intermediação entre a força de trabalho formada, disponibilizada, e as empresas locais 

contratantes. 

Em seu discurso de apresentação a presidenta insistiu na relevância de qualificação 

profissional para o crescimento do País e, na defesa que o aumento da produtividade no Brasil 

requer a adoção de melhorias em processos e produtos. Para isso, a formação profissional 

seria um elemento fundamental. Este modelo de Educação Profissional é entendido pela 

presidenta como ideal para a formação técnica da classe trabalhadora e para o alcance da 

igualdade social e econômica, para a maioria da população do Brasil: O Pronatec, em suas 

duas fases, é uma política fundamental para fazer com que esta inversão da pirâmide em 

direção à igualdade se torne perene na vida da maioria dos brasileiros A produtividade 

nacional, em sua análise, não é, e não foi devidamente alavancada por ausência de um 

programa de Educação Profissional no modelo do Pronatec.  

A oferta dos cursos, que estão alocados em eixos tecnológicos, é única para todas as 

regiões do País, e aos candidatos em ingressarem nas ofertas, basta que se aproximem do 

perfil generalista estabelecido. Os cursos promovidos no âmbito do Pronatec são concebidos 

para atender aos que desejam adquirir o conhecimento técnico e específico e o 

comportamento “profissional” requerido pelo modo de produção capitalista. O intuito é o de 

transformá-los em agentes, entendidos como qualificados, de produção de bens e serviços. Os 

cursos são gratuitos e podem ser cursados, em todo o Brasil, em Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT, Redes Estaduais e Distrital de 

Educação Profissional e Tecnológica, nas unidades de algumas instituições do Sistema S, 

como SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT e SENAR, e também em estabelecimentos 

privados de ensino superior, e de Educação Profissional Técnica de nível médio.  

São três tipos de curso: 
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  Técnico para quem concluiu o Ensino Médio, com duração mínima de um ano; 

  Técnico para quem está matriculado no Ensino Médio, com duração mínima de um 

ano;  

 Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional, para trabalhadores, 

estudantes de Ensino Médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda, 

com duração mínima de dois meses.  

Este programa merece destaque especial no debate que será desenvolvido no próximo 

capítulo desta pesquisa uma vez que materializa uma dada concepção de educação, e em 

especial, aquela a ser ofertada à classe trabalhadora com finalidade específica de formação 

para o trabalho simples, quando não para o desemprego.  

 

2.5.5- ENCCEJA  

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA) apesar de ter sido criado ainda no governo FHC foi mantido ao longo dos 

governos Lula e Dilma, fato que o tornou objeto também da analise desta pesquisa.  Mesmo 

tendo períodos em que o exame não foi aplicado25 este se configurou como uma política de 

certificação para a classe trabalhadora a partir dos anos 2000. Em consulta ao site do INEP é 

possível obter a apresentação da proposta bem como sua finalidade e público a quem se 

destina.  

 O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(Encceja) foi realizado pela primeira vez em 2002 para aferir competências, 

habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental 

ou Ensino Médio na idade adequada. Antes, a certificação para alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) era feita por meio de provas realizadas pelas secretarias 

municipais ou estaduais de educação, outra opção para obtenção do certificado. O 

Encceja é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de 

educação. O Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e declaração 

                                                             
25 “Em 2003, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, o ENCCEJA foi suspenso pelo então 

ministro Cristovam Buarque [...] Além da suspensão do exame, propunha-se a construção de uma política 

pública de EJA que trouxesse novas perspectivas para a modalidade com a participação mais efetiva dos 

movimentos sociais em secretarias, comissões e conselhos governamentais. [...] Apesar desta tentativa inicial de 

ampliação do debate sobre o ENCCEJA, em outubro de 2004, a Portaria 3.415 assinada pelo ministro Tarso 

Genro instituiu o exame para o ano seguinte.” (CATELLI Jr; SERRÃO, 2014, p. 88-89). Este trecho demostra 

claramente as tantas e contraditórias ações que ao longo de todos esses anos suspenderam e reinseriram o exame 

na agenda do governo PT. 
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de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão (INEP, 

2019) 

Apesar de não se tratar de um programa, o exame foi criado como estratégia para 

atender ao público da EJA respaldado na LDBEN que em seu artigo 38 garante que “os 

sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base 

nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular.” (BRASIL, 1996). Desta forma, tem como finalidade: 

 

Construir uma referência nacional de autoavaliação para jovens e adultos por meio 

de avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos em processo escolar 

ou extraescolar; Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva às 

Secretarias de Educação para que estabeleçam o processo de certificação dos 

participantes, em nível de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, por 

meio da utilização dos resultados do Exame; Oferecer uma avaliação para fins de 

correção do fluxo escolar; Construir, consolidar e divulgar seus resultados para que 

possam ser utilizados na melhoria da qualidade na oferta da Educação de Jovens e 

Adultos e no processo de certificação; Construir parâmetros para autoavaliação do 

participante, visando a continuidade de sua formação e sua inserção no mundo do 

trabalho; Possibilitar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre educação 

brasileira.(INEP,2019) 
 

Para Serrão (2014) uma “razão alegada para a criação de um instrumento voltado à 

certificação pelo INEP dizia respeito aos esforços de combater a indústria da venda de 

diplomas no ensino supletivo” (p.105), fato considerado controverso pelo autor, pois se : 

Pela legislação educacional brasileira, a abertura e o funcionamento de escolas e 

cursos de qualquer etapa e modalidade da educação básica passam 

necessariamente pelo credenciamento e supervisão realizados pelos órgãos 

competentes que, no caso, seriam secretarias e conselhos de educação de 

municípios e estados. No caso de algum tipo de desrespeito às normas e diretrizes 

vigentes ou mesmo de fraudes, tais escolas e cursos deveriam ser suspensos ou 

mesmo fechados e, seus responsáveis, penalizados” (SERRÃO, 2014, p.106) 

Pautadas nesta e em outras justificativas o exame foi recebido com muitas ressalvas 

pelos acadêmicos e militantes a EJA tendo considerações que passavam principalmente por 

uma forma de desoneração do Estado em relação a garantia do direito a educação previsto na 

constituição.  

 

A iniciativa foi alvo de muitas críticas de pesquisadores, educadores e gestores 

ligados à Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma vez que a proposta de uma 

política como o Encceja demonstrava reforçar um cenário de em que o Estado, 

sobretudo a União, se retirava progressivamente da oferta direta de serviços 

educacionais para se transformar apenas em um regulador da sua qualidade. No caso 

especifico da EJA, colocava-se a inadequação da criação de uma prova padronizada 

de abrangência nacional, desconsiderando a grande diversidade cultural existente no 

país e as especificidades da modalidade (CATELLI JUNIOR; SERRÃO, 2014, p. 

78) 
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O exame, desde a sua criação, é direcionado aos jovens e adultos que não concluíram 

seus estudos em “idade própria” e que atendam ao previsto na Lei 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, ou seja: tenham, no mínimo, 15 anos completos na data de realização da prova, para 

a conclusão do ensino fundamental; ou tenham, no mínimo, 18 anos nas mesmas condições, 

para a certificação do ensino médio. 

Embora já exista há pelo menos 15 anos, o número de trabalhos acadêmicos sobre o 

tema é muito baixo e as análises mais completas incluindo micro dados do INEP só podem ser 

acessados a partir do ano de 2014. Certamente é um campo importante de investigação que 

merece ser objeto especifico de pesquisa.  

Ao analisar a história de EJA, desde as campanhas a partir da década de 1940 até o 

PRONATEC dos anos 2000 observamos a permanência de algumas marcas que 

acompanharam a modalidade ao longo de todos esses anos. Mesmo considerando os 

significativos avanços, no sentido do direito à Educação, na ampliação dos investimentos e de 

uma gama de programas (especialmente após nos governos do PT) podemos afirmar a 

manutenção do caráter de suplência e, principalmente, da dualidade entre a Educação 

burguesa e àquela destinada a classe trabalhadora. 

A primeira parte do capítulo II desta pesquisa teve o objetivo de apresentar um de tour 

pela história da EJA desde a constituição de 1934 até os anos 2000, suas concepções, suas 

conjunturas e as principais políticas no sentido da consolidação ao direito à Educação. Nos 

últimos tópicos, selecionamos as principais iniciativas no âmbito da EJA implementadas nos 

governos a partir de 2003 com suas características, a fim de dar suporte ao debate que faremos 

no próximo capítulo. 
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CAPITULO III 

CONCEPÇÕES EM DISPUTA PARA A EJA 

 
Ao final de doze anos de percurso lulista, que tipo de sociedade, de economia 

política foi se configurando? [...] Reindistrialização com oposição dos industriais, 

assalariamento precário com acesso a Universidade, ampliação de crédito 

educacional com crescimento do ensino superior privado, walmartização do trabalho 

e internacionalização dos sindicatos, agroecologia com agronegócio, autonomização 

dos mais pobres com passividade assistencialista, emancipação cultural com 

empreendedorismo, esperança de inclusão com rebaixamento de expectativas 

(SINGER; LOUREIRO, 2015, P.13)  

 

O presente capítulo, inicialmente, se dedicava à análise dos programas de governo do 

Partido dos Trabalhadores - PT para as eleições (2002 – 2006 – 2010 - 2014), no que tange as 

propostas para a educação destinada à Educação de Jovens e Adultos trabalhadores. 

Considerando que nestes documentos apreendemos uma dada concepção hegemônica, 

podemos inferir que existe uma dada correlação de forças presente no campo da EJA. Assim, 

para conseguir colocar em prática tal concepção a partir das políticas a “sociedade política” 

necessita fazer concessões, mediações e articulações com a “sociedade civil”. Nesta lógica o 

que efetivamente vai se tornar política depende diretamente das relações de conflitos e 

consensos entre as agencias envolvidas no processo. Deste modo, a fim de apreender as 

concepções oriundas da sociedade civil, primeiramente era necessário encontrá-las e 

investigá-las separadamente. 

Sendo assim, este capítulo se propõe a evidenciar as diferentes concepções em disputa 

pelas políticas de EJA, a partir suas bases ideológicas, suas agencias e seus agentes, 

especificamente a partir do início do século XXI. Esses grupos serão apresentados e 

analisados na perspectiva de confirmar o processo de “coalisão” a partir do programa de 

governo e suas mediações em nome da “conciliação de classes”. 

No entanto, seguindo os pressupostos de Fávero (2011): 

 

Precisamos, inicialmente, chegar a um consenso sobre o que devemos entender por 

política pública e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Normalmente políticas 

públicas são compreendidas como ações realizadas pelo Estado através de 

mecanismos diversos que podem variar desde planos, programas e projetos, até 

incentivos ou inibições. Desta perspectiva, o que melhor expressa esses mecanismos 

é o aparato jurídico, representado por leis e normas. É mais correto, no entanto, 

entender políticas públicas como uma junção das iniciativas do Estado, ou melhor, 

da sociedade política com as ações e pressões da sociedade civil organizada, que se 

dirigem ao Estado para exigir a garantia de direitos ou implementá-los por meio de 

outras alternativas. No caso das políticas de Educação de Jovens e Adultos, em 

particular, é muito importante ter em vista, simultânea ou comparativamente, essa 

dialética entre poderes, ou seja, entre a sociedade política e a sociedade civil (p.29) 
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Na página “Portal dos Fóruns de EJA” fomos à busca dos espaços de disputa destas 

políticas na sociedade civil, e em meio a estes espaços encontramos os relatórios do CNAEJA 

de todos os anos entre 2003-2014.  

Inicialmente estes relatórios serviriam para identificar as agencias participantes dos 

espaços de disputa das políticas para os jovens e adultos trabalhadores, porém, estas atas se 

tornaram, ao longo da pesquisa, os dados empíricos mais relevantes capazes de apresentar as 

mediações entre as agências em disputa e, principalmente evidenciando o protagonismo dos 

seus agentes neste processo. 

A partir das eleições de 2014, com o impeachment em 2016, e com o aprofundamento 

da pressão sobre o setor da educação materializado na EC 9526, nas alterações significativas 

das legislações, em especial aquelas dedicadas às bases curriculares, na ampliação do 

processo de desoneração do Estado com as políticas educacionais (através da transferência de 

recursos públicos para a iniciativa privada) e tantos outros ataques.  

No caso da EJA, este processo tem sido marcado pela redução drástica de matrículas e 

pela dissolução da SECADI, além do desaparecimento da EJA no organograma do MEC a 

partir de 201927. Hoje, a Educação de Jovens e Adultos volta a estar diluída entre os processos 

de alfabetização e de educação básica/tecnológica: o primeiro na Secretaria de Alfabetização - 

SEALF (criada em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro) e o segundo, na SETEC (em 

consonância com as metas do PNE 2014-2024 – embora saibamos que diante dos cortes e 

contingenciamentos dificilmente terão recursos suficientes para o pleno atendimento). Este 

cenário evidencia um caminho de extinção da EJA, e perceber este movimento foi um grande 

motivador da pesquisa. 

Neste capítulo, para enfrentar o debate sobre as concepções em disputa para a 

educação da classe trabalhadora, retomaremos algumas categorias apresentadas nos primeiros 

capítulos dialogando com a empiria. Assim, primeiramente observaremos a sociedade 

política, materializada nos programas de governo de Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

                                                             
26 Emenda Constitucional 95. “Com o impeachment de Dilma Rousseff, assumiu a Presidência da República o 

grupo que dirigiu o país no período do governo FHC, e uma de suas primeiras medidas foi retornar à 

implementação, com intensidade, das reformas preconizadas pelo Consenso de Washington. Recomeçaram as 

privatizações, a abertura do mercado às empresas estrangeiras, as reformas da previdência e trabalhista etc. É 

emblemática nessa nova fase a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição de número 241 na Câmara 

dos Deputados e 55 no Senado Federal, que se tornou a EC 95, de 15 de dezembro de 2016. Essa mudança 

constitucional instituiu um Novo Regime Fiscal (NRF) no país e que prevalecerá, inicialmente, por 20 anos, 

portanto, até 2036, que congelará as despesas primárias e liberará os pagamentos relativos ao mercado 

financeiro. Estarão, portanto, limitadas as possibilidades da implementação de novas políticas públicas que 

objetivem diminuir a enorme desigualdade brasileira. (AMARAL, 2017, p.6)  
27 DEC 9.665/2019 (DECRETO DO EXECUTIVO) 02/01/2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9665.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9665.htm
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evidenciando algumas transformações dentro do próprio partido e reconhecendo que os 

programas já são expressão de uma correlação de forças e de determinada tendência 

hegemônica.  

Antes, entretanto, retomar algumas premissas já apresentadas ao longo desta pesquisa. 

A primeira delas é de que a EJA é a expressão da educação da classe trabalhadora: 

 

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são trabalhadores com baixa 

ou nenhuma escolarização. Frequentam os cursos de EJA adultos, jovens e idosos 

cujas condições socioeconômicas não permitiam o acesso ou a conclusão do 

processo de educação básica. Observa-se que os adultos são, geralmente, marcados 

pela inserção precoce e precarizada no processo produtivo. Há, também, jovens 

recém-egressos do ensino regular diurno, evadidos, repetentes ou expulsos, em geral 

prematuramente e empurrados para a EJA, muitos conciliando escolarização e 

alguma ocupação no mercado de trabalho. Não raro quase todos repetem a ‘sina’ de 

seus pais quanto ao chamado fracasso escolar. Há ainda, os idosos, muitos com a 

trajetória do trabalho no campo e uma experiência migratória que, embora 

aposentados, muitas vezes são compelidos a criar estratégias para manter-se e/ou 

contribuir com o orçamento da família. Diferentes identidades constituídas a partir 

de formas diversas de inserção na vida em sociedade, mas tendo em comum o fato 

de serem pessoas marcadas pela desigualdade que caracteriza a sociedade de classes. 

Por isso, para a caracterização dos sujeitos da EJA, o termo ‘trabalhador’ não é 

apenas um atributo, mas um fundamento primordial para o entendimento da sua 

configuração, enquanto educação básica, no âmbito de uma ordem social injusta e 

desigual. (VENTURA, 2011 p. 144). 

 

Segundo, de que a gestão das políticas públicas para a EJA, no contexto já debatido no 

primeiro e segundo capítulos da reforma do Estado no final do século XX e início do século 

XXI, em especial a partir da vitória do PT nas eleições para a presidência da república, não 

alterou o caráter historicamente construído para a modalidade de estrutura dualista e de 

caráter compensatório,  

 

O período compreendido entre 2003 e 2006, referente ao primeiro governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, traz para a EJA um maior destaque do que o obtido nos 

governos anteriores da Nova República. Entretanto, se há um discurso que anuncia 

sua valorização, esse não se faz acompanhar de ações concretas para a superação da 

matriz construída na década anterior. Assim, embora vejamos ampliado o arco de 

ações no âmbito da EJA, o mesmo permanece centrado nas políticas focais, 

fragmentadas e fragmentadoras do tecido social. Nelas se verifica a clara difusão da 

falsa premissa de que, como assinalou Marx (1984), a força de trabalho, tomada 

como mercadoria, é capaz, ela própria, de ampliar suas possibilidades de exploração 

pelo capital. (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 33-34) 

 

E, terceiro, que apesar de novas roupagens, e novos discursos, na prática o trabalhador 

continuou tendo uma formação aligeirada e com base apenas no necessário ao atendimento 

das demandas do mercado. As políticas públicas para a EJA, ao longo da história, têm 

reiterado sua marginalidade nas redes públicas de ensino Embora tenha sido ampliada a 

possibilidade de certificação da educação básica, em geral, cabe registrar, uma “certificação 

vazia”, mediada pela formação aligeirada.  
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Nesse sentido,  

Na atual forma histórica de dualidade educacional, o elemento novo é constituído 

pelas ofertas educativas que propiciam possibilidades de acesso a diferentes níveis 

de certificação, falsamente apresentados como portadores de qualidade social igual a 

das certificações às quais têm acesso as burguesias. Obscurece-se assim, cada vez 

mais, o fato de que não há, efetivamente, ações destinadas à elevação igualitária do 

nível educacional da classe trabalhadora em sua totalidade. (RUMMERT; 

ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 723) 

 

No desenvolvimento deste projeto evidenciamos a alteração do caráter da EJA no 

Brasil, diante das novas demandas de formação do trabalhador de novo tipo, por meio da 

reafirmação da Teoria do Capital Humano, assim como a estruturação de “novas” estratégias 

de mediação dos conflitos de classe, tendo como foco a perspectiva da empregabilidade e do 

desenvolvimento social. 

Através da análise empírica dos documentos reiteramos a perspectiva de alguns 

autores que no contexto da gestão do partido dos trabalhadores o que se altera é apenas a 

“aparência” das políticas públicas, mas em sua “essência” perpetuam o caráter compensatório 

para a EJA evidenciado na formação fragmentada, descontínua e, quando integrada à 

Educação Profissional, forma para o trabalho simples, combinado às estratégias de aceleração 

da escolaridade. 

As causas e os mecanismos para a efetivação desta lógica para formação da classe 

trabalhadora matriculada nos cursos de EJA no bojo da crise estrutural do capital articulam as 

determinações da sociedade política e a construção do consenso na sociedade civil necessário 

para tal. Por isso, no primeiro capítulo apresentamos o contexto sócio histórico e os 

determinantes estruturais e superestruturais da recomposição burguesa (tardia), tomando 

como recorte temporal o início dos anos 2000, mais especificamente 2003, ano em que o PT 

assume a direção do governo considerando a reforma gerencial do Estado. 

Incorporando as contribuições de Sonia Mendonça, apresentaremos a seguir o 

caminho percorrido por esta empiria a partir da utilização da categoria Estado Ampliado em 

Gramsci. Para a autora, “o conceito de Estado ampliado permite verificar a estreita correlação 

existente entre as formas de organização das vontades (singulares e, sobretudo, coletivas), a 

ação e a própria consciência (sociedade civil) - sempre enraizadas na vida socioeconômica - e 

as instituições específicas do Estado em sua acepção restrita (sociedade política)” (Mendonça, 

2014, p.34). 

Para a Sonia Rummert (2005) “a sociedade política, que também denomina de Estado 

em sentido estrito ou Estado-coerção, cabe a função de dominação e manutenção, pela força 

da ordem estabelecida” (p. 32), ou seja, o poder que o Estado detém para controlar legalmente 
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as minorias contrárias ao discurso dominante. Quando as instituições da sociedade civil, 

também chamadas por Gramsci de aparelhos de hegemonia, não conseguem alcançar o 

controle do bloco social, o Estado recorre à sociedade política para intervir através do poder 

de coerção e manter a ordem vigente. Porém, ainda segundo a autora, “o Estado não pode 

identificar-se apenas com a sociedade política, é necessário compreendê-lo como equilíbrio 

entre a sociedade política e a sociedade civil (idem, p. 32). Na verdade, “essa apresentação, 

em separado, das sociedades política e civil se faz somente por questões metodológicas, pois, 

ambos constituem, na realidade, uma unidade dialética (RUMMERT, 2005, p. 33). Assim, 

 

a noção de sociedade civil implica no conjunto de organismos chamados “privados” 

ou “aparelhos privados de hegemonia” no sentido da adesão voluntárias de seus 

membros. Dentre esses aparelhos Gramsci destaca igrejas, associações privadas, 

sindicatos, escolas, partidos e imprensa. É em torno deles que se organizam as 

vontades coletivas, seja dos grupos dominantes, seja dos dominados. 

(MENDONÇA, 2014, p.35) 

 

No caso desta investigação, da qual tentamos extrair as disputas inerentes ao período 

de gestão petista, recorremos a alguns aparelhos de hegemonia e seus documentos a fim de 

extrair a vontades coletivas destes grupos e, suas condições de “dominantes” e ‘dominadas’. 

Inicialmente optamos por uma primeira busca nos documentos base dos programas 

desenvolvidos a partir do ano de 2003 no âmbito das políticas para jovens e adultos 

trabalhadores tanto no MEC quanto no MTE28 visando apreender o que havia de concepção 

em disputa, porém ao longo do processo de investigação observamos que este caminho como 

procedimento de pesquisa, não nos apresentaria a expressão do conflito e sim, do “projeto” 

que “venceu” a disputa29. Deste modo abandonamos a prioridade de análise desses materiais 

e, fomos à busca de relatórios que fossem capazes de evidenciar esta relação. 

Tomamos como ponto de partida o “projeto” do Partido dos Trabalhadores, anunciado 

em seu material eleitoral, para analisar a perspectiva da sociedade política. E optamos por 

recorrer a estes programas por considerá-los fontes importantes para desvelar tanto em uma 

visão mais geral, quanto aquilo que é o objeto desta investigação: as concepções de 

Educação/EJA do PT neste período.  

Primeiro apresentaremos as concepções de EJA para a sociedade política, sucedida 

pelas concepções da sociedade civil a partir das agencias presentes na Comissão Nacional de 

                                                             
28 Extinto em 1 de janeiro de 2019 através da Medida Provisória nº 870. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm 
29 Este debate já vinha se fazendo presente nas orientações e ganhou importantes contribuições no Exame de 

Qualificação em 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
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Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, e por fim, analisaremos as disputas 

evidenciadas nos posicionamentos dos intelectuais que às representam na comissão.  

 

 

 

 

3.1 OS PROGRAMAS DE GOVERNO 

 

Os programas dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff apesar de conservarem algumas 

características centrais em comum, apresentaram diferenças marcadas pelos contextos em que 

cada eleição ocorreu. Em termos de Educação podemos observar alguns apontamentos 

importantes que analisaremos a seguir.  

 

3.1.1 - PROGRAMAS DE 2002 e 200630 

 

Este programa marca a entrada do Partido de Trabalhadores na presidência da 

república. Com um texto objetivo, mas com grandes lacunas do ponto vista operacional o 

partido que ainda não acumulava a experiência de dirigir o país apresenta algumas 

importantes pautas (inclusive para a Educação) mas, como veremos adiante, não evidencia a 

forma como pretende garanti-las. 

 

PROGRAMA DE GOVERNO LULA 2002 

Um Brasil para todos. Crescimento, emprego e inclusão social. 

A mola propulsora da nação é o seu sistema produtivo, são os trabalhadores bem capacitados e em 

constante progresso; é uma população com escolaridade cada vez maior; são os empreendedores 

dispostos a assumir riscos; são os seus cientistas e pesquisadores; são os profissionais que formam o corpo 

técnico e gerencial capaz de aplicar as melhores práticas na iniciativa privada e no setor público. P.13 

É preciso investir eficientemente no ensino, ampliando o acesso das crianças à escola. P.15 

Uma boa formação da juventude colabora para a retomada do desenvolvimento sustentável, além de ser um 

diferencial para a competição do País no mercado internacional. A educação de qualidade é fator de 

emancipação e cidadania, contribui para que os jovens se integrem ao mercado de trabalho e evita a 

fragmentação social que alimenta a violência e o crime organizado. P.15 

No Brasil, onde o número de jovens em idade de trabalhar aumenta a cada ano, o crescimento 

econômico a taxas substantivas não é uma escolha, mas uma necessidade. Desta perspectiva, nosso 

programa econômico está estruturado a partir de duas dimensões: a social e a nacional. A dimensão social 

será o principal eixo do novo modelo de desenvolvimento, assegurado o seu caráter democrático e nacional. 

P.25 

                                                             
30 Consideramos aqui as duas primeiras eleições não apenas por terem o ex –presidente Lula como candidato, 

mas, principalmente por se tratarem de momentos distintos, em especial da economia nacional e mundial. As 

condições conjunturais destas eleições se diferem radicalmente das eleições de 2010 e de 2014. 
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No campo da renda mínima, nosso governo atuará em quatro frentes:  

(a) implementação de programas nos municípios, atendendo à faixa de 0 a 15 anos de idade. A transferência 

de renda às famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo será feita com a 

complementação ao valor pago por programas municipais;  

(b) adoção de bolsas de estudo para jovens entre 16 e 25 anos, provenientes de famílias de baixa renda, 

para que completem o ensino médio ou superior, com contrapartida de realização de serviços comunitários  

(c) programa de garantia de renda e valorização profissional de trabalhadores desempregados entre 22 

e 50 anos, encaminhando-os para atividades comunitárias e de capacitação ocupacional; a remuneração será 

garantida com o seguro-desemprego, no caso dos trabalhadores formais, e com um auxílio de renda, para os 

informais;  

(d) programa Nova Oportunidade, para desempregados de 51 a 66 anos, oferecendo-lhes uma alternativa de 

ocupação. P.42-43 

Disponível em: https://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/arquivos/eleicoes02/plano2002-lula.pdf. Acesso 

em 10/10/2018. Grifos nossos.  

 

Através dos destaques no texto do programa de governo do PT para as eleições de 

2002 podemos observar uma abordagem mais política que estratégica como ênfase na redução 

das desigualdades, mas, competitivo do ponto de vista do mercado, confirmando a 

manutenção de uma lógica de atendimento as exigências do mercado internacional sob a 

lógica neoliberal. 

Neste contexto concordamos com a visão de Penna (2006) após as eleições de 2002. 

 

O que passa atualmente com o governo Lula é revelador. Primeiro, porque nos 

quadros do neoliberalismo não há espaço para que se possa acomodar políticas 

públicas que realmente venham a minimizar de verdade a situação das massas 

excluídas, quanto mais devolver ou, quando é o caso integrá-las à dignidade cidadã. 

Por outro lado, é igualmente revelador que este governo, é impotente para dá conta à 

sociedade em face das demandas que superpuseram ao longo dos últimos anos e que 

produziu o fenômeno de uma eleição que pela primeira vez eleva à condição de 

primeiro cidadão da Republica um homem do povo sem qualquer vínculo parental 

com as classes dominantes. E é aí que reside o perigo. (p.38)  

 

A esta análise somamos a visão de que logo nos primeiros anos de gestão petista ficou 

evidente a continuidade de uma política neoliberal, também expressa nas propostas para o 

campo educacional. 

 

LULA EDUCAÇÃO 2002 

A educação é antes de tudo um instrumento de promoção da cidadania e, sobretudo nos dias de hoje, instrumento 

fundamental para o desenvolvimento e a inserção competitiva de qualquer nação no mundo. P.44 

https://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/arquivos/eleicoes02/plano2002-lula.pdf
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A ação centralizada do governo federal sobre as diversas formas ditas de avaliação, como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional de Cursos (Provão), focaliza apenas o produto final e não o 

processo educativo. Essa forma de avaliação serve para destacar alguns efeitos especiais, pelos quais o MEC 

tem grande interesse, como o ranking dos estados, no caso da educação básica, e o das universidades, no caso 

da educação superior. Esse tipo de avaliação, para ser eficaz, precisaria vir acompanhado de programas 

consistentes de melhoria de qualidade do ensino, por meio tanto de formação, retreinamento e melhor 

remuneração de professores, a partir de critérios de desempenho, quanto da rediscussão das grades 

curriculares, com a valorização de conteúdo. P.45 

Quanto ao avanço da privatização do sistema, ela não se dá pela venda das universidades e escolas públicas, 

mas pelo acelerado aumento proporcional da rede privada, a cada dia com maior peso no sistema, 

principalmente na educação infantil e na superior. P.45 

Promover a educação infantil a um novo estatuto, de modo que todas as crianças tenham os meios para sua 

formação intelectual igualmente assegurada. Será prioridade, nos próximos quatro anos, universalizar o 

ensino do nível pré-escolar até o médio e garantir o acesso à creche. P.46 

No caso do ensino médio, formularemos uma política que inclua os jovens trabalhadores. Para tanto, o 

Fundef deve ser ampliado para todo o ensino básico e contar com recursos suplementares do governo federal, 

revertendo-se o atual processo de municipalização predatória da escola pública. Além disso, a exemplo da 

saúde, a educação tem que ser concebida como um sistema nacional articulado, integrado e gerido em 

regime de colaboração (União, estados e municípios) e de forma democrática, com a participação da 

sociedade. P.46 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2000 mostram que os jovens das camadas mais pobres 

praticamente não têm acesso à educação superior pública: apenas 7,7% dos jovens entre 18 e 22 anos 

frequentam cursos universitários. Cerca de 70% deles estudam em estabelecimentos privados. Quando 

conseguem chegar ao ensino superior, o custo é tão alto que apenas os que têm bons empregos ou apoio 

econômico da família conseguem pagar a faculdade. Por isso, há elevada inadimplência e evasão, até porque 

o sistema de crédito educativo, que poderia ser uma alternativa, é insuficiente e inadequado. São tarefas 

inadiáveis a ampliação significativa das vagas nas universidades públicas e a reformulação do sistema 

de crédito educativo vigente. P.46 

Disponível em https://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/arquivos/eleicoes02/plano2002-lula.pdf. 

Acesso em 10/10/2018. Grifos nossos.  

 

O programa define a Educação (o acesso, em todos os níveis) como caminho para o 

desenvolvimento e os programas de bolsas e transferências de renda como condições 

emergenciais para a redução das desigualdades e, ao mesmo tempo reforça a perspectiva de 

elevação de índices, incentivo à iniciativa privada e ampliação do crédito educativo. 

No entanto não evidencia com clareza a forma como pretende executar e muito menos 

apresenta alguma menção a Educação de Jovens e Adultos exceto, quando propões bolsas de 

estudo para os jovens até 29 anos completarem o Ensino Médio ou a Graduação (público que 

sabemos não fazer parte do perfil da modalidade). 

Para as eleições de 2006, a base petista já havia acumulado a experiência da máquina 

pública e o programa reflete este acumulo. O programa apresenta dados, alguns projetos e 

ações mais objetivas para a gestão 2007-2010. Mantém a ideia de ampliação do acesso à 

Educação e apresenta o FUNDEB como estratégia para o desenvolvimento da Educação nos 

municípios e estados brasileiros bem como a formação e o desenvolvimento da carreira do 

magistério.  

https://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/arquivos/eleicoes02/plano2002-lula.pdf
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No cenário político econômico o país segue a lógica das recomendações dos 

organismos internacionais e com um crescimento aparente.  

 

A situação que se cristaliza a partir do segundo governo Lula é diferente. A modesta 

retomada do crescimento econômico, após quase três décadas de estagnação, a lenta 

recuperação do poder aquisitivo do salário após décadas de arrocho, a ligeira 

melhoria na distribuição pessoal da renda, o boom de consumo financiado pelo 

endividamento das famílias e a aparente resiliência do Brasil perante a crise 

econômica mundial dão um lastro mínimo de realidade à fantasiosa falácia de que, 

finalmente, o Brasil estaria vivendo um ciclo de desenvolvimento. (ARRUDA JR, 

2012, 679)  

 

 

PROGRAMA DE GOVERNO LULA 2006 

Desenvolvimento com distribuição de renda e educação de qualidade 

Caberá ao segundo mandato avançar mais aceleradamente no rumo desse novo ciclo de desenvolvimento. 

Um desenvolvimento de longa duração, com redução das desigualdades sociais e regionais, respeito ao 

meio ambiente e à nossa diversidade cultural, emprego e bem-estar social, controle da inflação, ênfase na 

educação, democracia e garantia dos Direitos Humanos, presença soberana no mundo e forte integração 

continental. P.5 

Terão continuidade ações de regulação que garantam as condições para o investimento privado 

necessário ao desenvolvimento do país, além de novas alterações na legislação que favoreçam o ambiente 

para investimento. P.10 

O Estado Brasileiro reafirmará seu compromisso com uma política integrada de educação, 

reconhecendo-a como direito inalienável e inadiável. Isso exigirá expressivos investimentos na 

ampliação e acesso ao sistema escolar, bem como a democratização da gestão das unidades educacionais. 

Para alcançar esses objetivos, entre outras ações, é fundamental a aprovação do FUNDEB pelo Congresso 

Nacional. P.12 

Será dada ênfase ao acesso à escola pública democrática e de qualidade; à superação do analfabetismo, à 

inclusão digital, ao acesso mais amplo à educação profissional, técnica e tecnológica, e a uma 

universidade reformada, expandida e de qualidade superior. P.12 

Trata-se, portanto, de conceber a educação como questão nacional de primeira grandeza e torná-la 

prioridade do Estado e da sociedade. P.12 

• Gerar mais e melhores empregos, por meio da expansão do investimento público e do estímulo ao 

investimento privado nos setores com maior potencial de criação de novos postos de trabalho. P.18  

Expandir a rede de serviços básicos para os beneficiários do Bolsa Família, em especial no campo do 

trabalho e da renda, através de programa interministerial que promova a auto-suficiência das famílias 

atendidas. P.27 

• Fortalecer o PROUNI e os programas de escolarização e profissionalização dos jovens no ensino 

médio. P. 30 

Disponível em: http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/Programa_de_governo_2007-2010.pdf  

Acesso em 10/10/2018 Grifos nossos.  

 

Através do programa observamos a preocupação com os mecanismos de regulação do 

mercado e com condições que mantivessem ou ampliassem o ambiente de investimento 

seguro no país. O Presidente Lula vem para a campanha ainda sob os desdobramentos do 

“mensalão” de 2005, mas vence as eleições com o apoio dos segmentos de base das alianças 

http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/Programa_de_governo_2007-2010.pdf
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do partido e de “um grupo de eleitores de baixíssima renda” (SINGER, 2017) – uma eleição 

com recorte de classe marcado. Esta marca já fica clara no tema do programa do governo: 

“distribuição de renda”. 

Em relação à educação as propostas aparecem especialmente nas pontas da estrutura 

educacional: na pré-escola e creches e no ensino superior. A Educação de Jovens e Adultos 

pode ser considerada citada parcialmente da via da Educação Profissional, muito embora sua 

prioridade de investimentos neste segmento só se consolidará com o “carro chefe” do 

programa de Dilma Rousseff no plano educacional: o PRONATEC.  

 

LULA EDUCAÇÃO 2006 

• Ampliar, com estados e municípios, o acesso à educação básica, por meio da universalização do ensino 

fundamental de 9 anos; do atendimento à educação infantil; da continuidade à reestruturação do ensino 

médio e do ensino noturno, da ampliação significativa do ensino técnico e tecnológico e da 

continuidade das mudanças para a educação no campo 

. • Expandir progressivamente o atendimento integral à criança e ao jovem, por meio da articulação entre a 

União, estados, municípios e comunidade, integrando políticas, programas e equipamentos, que façam da 

escola um pólo educacional, cultural, de esporte e lazer. 

 • Instituir Piso Salarial Profissional, a partir da aprovação do FUNDEB, e redefinir a docência por meio 

de diretrizes de carreira, que contribuam para a ampliação da jornada do professor na mesma escola e para 

o trabalho integrado e coletivo nos espaços educacionais.  

• Estruturar a Rede Nacional de Formação de Educadores para a capacitação inicial e continuada. 

Ampliar, para tanto, a Universidade Aberta do Brasil, fruto da cooperação entre União, estados, 

municípios e universidades federais.  

• Fortalecer o caráter inclusivo e não-discriminatório da educação, aumentando investimentos na 

educação especial e indígena e na valorização da diversidade étnico-racial e de gênero.  

• Aprofundar a ampliação do ensino superior de qualidade: continuidade do PROUNI, criação de novas 

universidades e de mais vagas nas Universidades Federais existentes; aprovação da Reforma 

Universitária, desenvolvimento de Plano Nacional de Pós-Graduação e do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (SINAES).  

 • Dar prosseguimento à alfabetização de jovens e adultos, garantindo a continuidade do processo de 

escolarização, inclusive profissional. 

Disponível em : http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/Programa_de_governo_2007-2010.pdf  

Acesso em 10/10/2018 Grifos nossos.  

 

É fundamental destacar que das propostas elencadas pela base petista, a mudança do 

padrão de investimentos em educação a partir de 2007 sem dúvida foi a mais relevante. Ainda 

que façamos muitas críticas à gestão petista, neste sentido é importante reconhecer a sensível 

transformação dos valores investido com Educação à partir da aprovação do FUNDEB.  

 

 

 

http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/Programa_de_governo_2007-2010.pdf
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QUADRO 4 – DESPESAS DO GOVERNO FEDERAL EM EDUCAÇÃO COM 

FIES E FUNDEF/FUNBED NO PERIODO DE 2004 A 2014. 

 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-

legislativos/bol26 

 

O gráfico demonstra a grande variação a partir de 2007 na ordem de milhões. No ano 

de 2006 (com o Fundef) foram gastos cerca de 492 milhões e no ano seguinte com o 

FUNDEB o valor passa para 2 bilhões 984 milhões. Em compensação o mesmo gráfico 

aponta um crescimento ainda maior do FIES, não no período Lula da Silva, mas sob a gestão 

petista nos anos de 2011 em diante com Dilma Rousseff. 

 

3.1.2 – PROGRAMAS DE 2010 E 2014 

 

O cenário econômico mundial mudou. Nas eleições de 2010 o mundo vive ainda sob 

os impactos diretos da crise de 2008 e um novo arranjo político mundial começa a se 

dimensionar. Em concomitância, no caso brasileiro, Lula da Silva não pode concorrer 

novamente as eleições, os grandes nomes no partido começam a se articular para tentar 

garantir a manutenção do partido no governo federal. A insegurança de um nome “novo” e no 

afã de perpetuar o legado por mais quatro anos, o partido lança um programa muito mais 

pautado na trajetória da gestão que propriamente com as “promessas”.  

 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26
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PROGRAMA DE GOVERNO DILMA 2010 

Para Seguir Mudando 

O Governo Dilma será de todos os brasileiros e brasileiras e dará atenção especial aos trabalhadores. 

O governo Dilma dará especial atenção ao acesso ao trabalho formal de homens e mulheres, em 

particular aos jovens e aos segmentos sociais hoje mais discriminados. Ampliará os programas de 

apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho e alternativas para inserção ocupacional dos 

beneficiários do Bolsa Família; protegerá o emprego e a renda dos trabalhadores; combaterá todas as 

formas de trabalho infantil, precário e degradante, especialmente as manifestações residuais de trabalho 

escravo; promoverá relações e condições de trabalho saudáveis, qualificadas pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) como “trabalho decente”; manterá diálogo permanente com os 

sindicatos para definir as grandes linhas das políticas trabalhistas. No campo e na cidade, políticas 

habitacionais, de saneamento, transporte, educação e saúde contribuirão para a melhoria das condições 

de vida dos trabalhadores; P.13 

Será garantido aos brasileiros – especial - mente aos jovens – acesso a uma escola de qualidade, 

que combine ensino e capacitação para o trabalho. O governo Dilma expandirá e melhorará o ensino 

público e cuidará da educação da pré-escola à pós - -graduação. Nas suas atribuições específicas, dará 

continuidade à ampliação e à qualificação da educação superior. Mais universidades públicas, mais 

campi e extensões universitárias garantirão a ampliação das matrículas. Mais verbas para estimular as 

pesquisas e fortalecimento da pós-graduação, que será expandida a todas as regiões do país. A 

experiência do PROUNI será potencializada, permitindo a mais estudantes de baixa renda ingressarem 

na universidade. O projeto de construção das Instituições Federais de Educação Tecno - lógica 

(IFET) será ampliado. As cidades polo ou com mais de 50 mil habitantes possuirão, pelo menos, uma 

escola técnica. O piso nacional para professores e os programas nacionais de capacitação de docentes 

permitirão a cooperação da União com estados e municípios para alcançar padrões educacionais de 

qualidade em todos os níveis. O Governo Federal assumirá a responsabilidade da criação de 6 mil 

creches e pré-escolas e de 10 mil quadras esportivas cobertas. Será estabelecida uma articulação entre 

políticas educacionais, de esporte e cultura. Uma ampla mobilização – envolvendo poderes públicos e 

sociedade civil – terá como objetivo a erradicação do analfabetismo; P.13 

Disponível em: 

http://deputados.democratas.org.br/pdf/Compromissos_Programaticos_Dilma_13%20Pontos_.pdfAcesso em 

10/10/2018 

 

Para a Educação, o programa se compromete apenas parcialmente com uma 

“mobilização” para a “erradicação do analfabetismo”. Apresenta os números do governo 

anterior com a criação das universidades e escolas profissionais. Aponta atenção especial para 

a pós-graduação, a expansão do ensino superior e a valorização do magistério. 

 

DILMA EDUCAÇÃO 2010 

A inclusão social teve, nas políticas educacionais, outro elemento importante. O investi - mento na 

educação duplicou em termos reais no governo Lula-Dilma em relação ao período FHC-Serra. O Fundeb, 

a criação do piso salarial nacional e os programas de qualificação de docentes foram fundamentais para 

iniciar mudanças na educação dos Estados e dos municípios. O governo criou 14 novas universidades, 

124 extensões universitárias e dobrou a número de vagas nas instituições federais. O PROUNI – 

apesar da tentativa judicial de destruí-lo, feita por nossos adversários - beneficiou até agora 704 mil 

estudantes pobres. A construção de 214 novas escolas profissionais representa grande passo na 

qualificação da força de trabalho para o período de expansão que o País vive e continuará vivendo. Forte 

apoio foi dado aos esportes e às políticas culturais. Mais de 40 bilhões de reais dedicados à pesquisa 

elevaram a posição do Brasil na comunidade científica mundial. Criaram os alicerces para o 

desenvolvimento da inovação tecnológica, indispensável em uma sociedade do conhecimento. P.14 

Disponível em http://deputados.democratas.org.br/pdf/Compromissos_Programaticos_Dilma_13%20Pontos_.pdf  

Acesso em 10/10/2018 

 

http://deputados.democratas.org.br/pdf/Compromissos_Programaticos_Dilma_13%20Pontos_.pdf
http://deputados.democratas.org.br/pdf/Compromissos_Programaticos_Dilma_13%20Pontos_.pdf
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O primeiro destaque necessário é que o cenário das eleições de 2014 é absolutamente 

diferente das três eleições anteriores. Com uma campanha marcada por escândalos, debates 

acalorados e uma configuração diferenciada das bases de apoio político. Novas mídias de 

comunicação como as redes sociais começam a participar dos espaços de discussão e 

produção de conteúdo político. Em meio à campanha surge a delação de Paulo Roberto 

Costa31. A economia não demonstra grandes perspectivas e diante deste quadro, no período do 

segundo turno o candidato do PSDB, Aécio Neves anuncia que “Dilma poderia até vencer 

mas, não iria governar”, já evidenciando uma crise na coalisão petista.  

 

PROGRAMA DE GOVERNO DILMA 2014 

Mais Mudanças Mais Futuro 

A competitividade produtiva será atingida por meio dos investimentos em produção e consumo de 

massa, investimentos em infraestrutura social e econômica, na construção de um Brasil sem Burocracia e 

nas áreas de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, construindo uma sociedade do conhecimento. 

PROLOGO 

Com os governos do PT, o Estado brasileiro assumiu a tarefa de garantir essas oportunidades para todos, 

em todo o País. Tornamos o Estado brasileiro parceiro de nossa população na construção de um futuro 

mais promissor com base no acesso à educação. P.22 

O empreendedorismo continuará ganhando imenso apoio no segundo mandato da Presidenta 

Dilma. Haverá mais recursos para o CRESCER e novos estímulos para sua expansão no território 

nacional. Será incentivada a ampliação da presença de micro e pequenos empreendedores nos 

cursos, em especial de gestão, na segunda fase do PRONATEC. Além disso, vamos estimular cada 

vez mais a participação desses empreendedores nas compras públicas, fortalecendo os pequenos 

negócios. P.26-27 

O novo ciclo de desenvolvimento proposto para o segundo mandato da presidenta Dilma deverá 

ser lastreado pela Educação. Depois de um período prolongado de democratização do acesso a todos os 

níveis de ensino, inclusive o técnico e o universitário, chega-se agora à etapa de transformação da 

qualidade do ensino. P.29 

Cada vez mais, deverá ser ampliada a produção da Ciência, da Tecnologia e da Inovação necessárias 

para que o Brasil ingresse efetivamente numa sociedade do conhecimento. P.39 

Disponível em: https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-

INTERNET1.pdf, Acesso em 10/10/2018 

 

E em especial sobre a Educação manteve o foco de todas as gestões anteriores no sentido da 

ampliação da Rede, em especial a criação de mais unidades de Institutos Federias bem como a 

ampliação do PRONATEC com mais articulações e incentivo à participação e oferta de 

grande parte das vagas através da pareceria com o Sistema S. 

 

 

                                                             
31 Ex-diretor de Abastecimento da Petrobras.  
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DILMA EDUCAÇÃO 2014 

Os governos Lula e Dilma removeram a inaceitável restrição herdada dos governos anteriores, que 

impedia a expansão da rede federal de escolas técnicas. Que impedia, enfim, de levar oportunidades de 

formação técnica e profissional a jovens de todo o país. No governo Lula, foram criadas 214 novas 

escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. No governo Dilma, 

foram mais 208 escolas. Em apenas 12 anos, a rede de educação profissional federal saltou de 140 

escolas em 119 municípios para 562 em 507 municípios. A esse esforço de expansão da rede federal 

de escolas técnicas, somou-se o PRONATEC, o maior programa de formação profissional da 

história do Brasil, criado no governo Dilma. Até o final de 2014, serão 8 milhões de vagas para 

jovens e trabalhadores em cursos técnicos e de qualificação profissional, feito em parceria com o 

sistema S – SENAI, SENAC, SENAR e SENAT. P.21 

No governo Dilma, ampliou-se fortemente a oportunidade de chegar à universidade. Além de 

oportunidades reais de entrada na rede pública de ensino superior, o estudante também pode ter acesso, a 

partir do ENEM, a um caminho de oportunidades também na rede privada, seja por meio do 

ProUni ou do FIES. Desde 2010, foram firmados mais de 1,6 milhões de contratos de financiamento 

no ensino superior. A grande transformação que os governos do PT e de seus aliados vêm promovendo 

no ensino expressa-se, também, na duplicação do número de matrículas nas universidades brasileiras 

entre 2002 e 2013. Se expressa na adoção da lei de cotas nas universidades públicas e nos 3 milhões de 

estudantes que tiveram oportunidade de fazer um curso superior graças ao ProUni e ao FIES. Se 

expressa também nas 18 novas universidades federais e 173 campi criados nos últimos 12 anos. P. 22 

São políticas amplas e diferenciadas, mas com um propósito único: construir um caminho de 

oportunidades para os jovens brasileiros. Este é o diferencial dos governos do PT, a semente da 

grande mudança do Brasil: os brasileiros sempre quiseram avançar, sempre se esforçaram, sempre 

buscaram novas oportunidades P.22 

Vamos garantir, com o PRONATEC, a formação plena da juventude brasileira, com acesso ao 

conhecimento científico e tecnológico, por meio de um Pacto Nacional pela Melhoria de Qualidade 

do Ensino Médio, até 2016 P.23 

Disponível em: https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-

INTERNET1.pdf . Acesso em 10/10/2018 

 

Decerto este programa não pode ser avaliado uma vez que desde as eleições e a partir 

posse em 2015, um novo arranjo político veio se configurando, inclusive na base do governo 

a fim, de dar nova direção a política nacional. No caso da educação a evidencia mais 

significativa é a divulgação do documento preliminar intitulado “Pátria Educadora” 

desenvolvido a revelia do MEC, do Conselho Nacional de Educação e mais ainda do diálogo 

com o PNE (2014-2024) – documento amplamente discutido e com participação da sociedade. 

Toda esta instabilidade política culmina com o “impeachment” da presidente Dilma 

Rousseff e a assunção de Michel Temer.  

A partir dos programas de governo podemos observar uma concepção dual para a 

educação. De um lado a Educação como via de desenvolvimento social e do outro, uma forma 

de ver a “Educação como mercadoria”. Assim, recorremos ao caminho proposto por 

Mendonça, à medida que: 

https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-INTERNET1.pdf
https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-INTERNET1.pdf
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“sabendo que tais interesses só adquirem força política uma vez organizados e que 

tal organização  por sua vez, tem como espaço os aparelhos privados de hegemonia 

no bojo da sociedade civil, tem-se como primeiro passo, para o estudo de qualquer 

política econômica, o rastreamento da entidades de classe existentes no momento 

histórico pesquisado e nela interessadas, assim como as estratégias utilizadas em sua 

busca pelo aparelhamento de seus quadros junto a este ou aquele organismo de 

Estado, mesmo que isso resulte, por exemplo, na criação de novo(s) órgão (s). 

Assim, para chegarmos ao Estado restrito, é necessário partir do estudo da sociedade 

civil, e não o contrário, como costumeiramente se tem verificado na historiografia 

(2006, p.213). 

 

 

3.2- AS AGÊNCIAS NA CNAEJA  

 

Diante desses achados, e visando rastrear agências que compuseram os espaços de 

disputa pelas políticas públicas para jovens e adultos trabalhadores, fomos ao site do 

Ministério da Educação, e nele encontramos um grupo fundamental: a CNAEJA – Comissão 

Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Esta comissão foi criada no ano 

de 1985 no governo de José Sarney e depois disso passou anos sem funcionar até 2003 

quando a comissão voltou a reunir- se. A partir desta comissão mapeamos os envolvidos 

diretamente com as políticas para a EJA, considerando-a como a instancia nacional de 

diálogo. Vale destacar que hoje tais comissões foram extintas pelo atual presidente da 

República Jair Bolsonaro e mediante este fato, não é possível acessar aos dados desta 

comissão na página do MEC.  

Sem entrar no debate acerca da política institucionalizada pelo atual governo é 

fundamental tecer uma crítica ao processo de desarticulação e inviabilização dos espaços de 

participação da sociedade através dos conselhos e comissões. Ainda não é possível analisar os 

impactos desta decisão, mas, é evidente que serão negativos sob a perspectiva da construção 

coletiva.  

Após a leitura de todas as atas de reuniões da CNAEJA algumas agencias32 se 

destacaram na pesquisa: a UNESCO, O FÓRUM NACIONAL DE EJA, a ANPED, a CNTE, 

o MST, a AÇÃO EDUCATIVA e o INSTITUTO PAULO FREIRE. 

Estas agências, embora dialogassem permanentemente no âmbito da comissão, nem 

sempre representavam os mesmos interesses e, a partir dos registros conseguimos nos 

aproximar das disputas no campo das políticas para a alfabetização e para a Educação Básica 

de os jovens e adultos da classe trabalhadora. Assim, antes de apresentar as disputas que 

                                                             
32 Quadro das representações da CNAEJA disponível nos Anexos. 



115 

 

permearam o período de 2003 a 2014 na comissão, é necessário apresentar as agencias mais 

relevantes envolvidas neste processo.  

 

3.2.1 – UNESCO  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra 

Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre 

as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-

Membros – hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que 

desafiam nossas sociedades. É a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes 

áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, 

Cultura e Comunicação e Informação. A Representação da UNESCO no Brasil foi 

estabelecida em 1964 e seu  Escritório, em Brasília, iniciou as atividades em 1972, 

tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a 

promoção do desenvolvimento humano e social. Desenvolve projetos de cooperação 

técnica em parceria com o governo – União, estados e municípios –, a sociedade 

civil e a iniciativa privada, além de auxiliar na formulação de políticas públicas que 

estejam em sintonia com as metas acordadas entre os Estados Membros da 

Organização. (UNESCO, 2019)  

Na página inicial da organização já podemos compreender a concepção de educação 

proposta para os países de capitalismo dependentes como é o caso do Brasil. “No setor de 

Educação, a principal diretriz da UNESCO é auxiliar os países membros a atingir as metas de 

Educação para Todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis e 

modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos” (UNESCO, site). Atentemo-nos para 

o fato da modalidade de EJA ter destaque no texto. Esta ênfase não é gratuita está diretamente 

relacionada à participação intensa na disputa pelas políticas para a modalidade. 

Para isso, a Organização desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento das 

capacidades nacionais, além de prover acompanhamento técnico e apoio à 

implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a 

relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e 

econômico dos países. (UNESCO, 2019)  

No sentido do “acompanhamento técnico” é que esta instituição permaneceu atuante 

no CNAEJA ao longo de toda gestão petista. Desde o ano de 2003 com a participação de 

Célio da Cunha 33 que representou a instituição até o ano de 2008, quando foi substituído por 

Thimoty Ireland34 até 2012. Os anos de 2013 e 2014 foram representados por Paolo Fontani. 

Mais à frente nos aprofundaremos na importância e influência desta agência nos espaços de 

                                                             
33 Assessor especial da UNESCO no período de 2006-2008, passou a participar da Comissão Técnica do TPE no 

ano de 2007 e permanece vinculado a esta iniciativa até a data de analise desta pesquisa.  
34 Assessor UNESCO – MEC  
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construção de políticas educacionais (especialmente as relacionadas a juventude e à classe 

trabalhadora) considerando sua lógica de atuação: 

 

Se a forma como as ideias e os princípios da UNESCO para o campo da educação 

são disseminadas por meio da realização de encontros, conferências e seminários, 

nos quais são produzidos documentos (relatórios, declarações, carta de princípios, 

dentre outros), que irão afetar as políticas para o campo da educação, não é 

diferente, também a forma como suas ações se concretizam não difere muito quanto 

á organização. Nessa perspectiva, a UNESCO toma como referência, experiências 

(de diferentes países) que ela considera, como “bem sucedidas”. Para tanto leva em 

conta seus princípios e ideias e lança publicações, as que, serão,traduzidas para 

diferentes idiomas e poderão ser tomadas por esses mesmos países como modelo 

para o desenvolvimento de suas próprias ações. O critério da UNESCO para a 

seleção dos projetos é que estes se situem em comunidades vulneráveis e que 

empreguem técnicas inovadoras e criativas. (SILVA; CZERNISZ; PERRUDE, 

2011, p. 4) 

 

 

Para contribuir com a análise utilizamos o relatório “LiFe” (Alfabetização para o 

Empoderamento) iniciativa da UNESCO em parceria com o MEC.  

 

UNESCO RELATORIO LIFE 

Sobre a concepção de EJA, ampliou-se seu escopo para além da alfabetização stricto sensu, 

incorporando-a como modalidade da Educação Básica (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB 9.394/96) e colocando-a na perspectiva da educação ao longo da vida, como garantia do direito 

de todos à educação, reconhecendo e respeitando, especialmente, a diversidade dos seus sujeitos. 

P,2 

Sem dúvida, a questão regional é um forte indicador da condição de analfabeto no país, como também a 

situação que se refere à cor/raça. Enquanto encontramos, na PNAD 2008, 6,2% da população branca 

analfabeta, chegamos a 13,6% de negros com mais de 15 anos. A distribuição de oportunidades 

educacionais entre os grupos étnicos continua a apresentar diferenças significativas. P.3 

Entretanto, de acordo com a PNAD 2007, há, ainda, cerca de 1,5 milhões de jovens analfabetos, a maior 

parte concentrada na faixa de 25 a 29 anos de idade, sobretudo nas áreas rurais. P.4 

O debate sobre a EJA, hoje, no Brasil, está centrado no desafio de se garantir a conclusão do ensino 

fundamental e do ensino médio para essa população que passou pela escola e, por motivos diferenciados 

(trabalho, responsabilidades familiares, gravidez etc.), foi obrigada a abandoná-la. Tal processo deve 

responder, sobretudo, às necessidades básicas de aprendizagem desses sujeitos, procurando superar a 

tradicional concepção de programas de EJA que cabem somente na estrutura física e simbólica 

dos modelos escolares, não dimensionados para, de fato, caber na vida dos sujeitos jovens e adultos que 

os demandam. P.10 

Além da afirmação da agenda de EJA voltada para a escolarização, o Brasil ainda tem um espaço a 

descobrir e explorar, que está afeto aos processos não-formais ou não-escolares, de extremo valor para 

a ampliação e consolidação dos horizontes socioculturais e políticos da população brasileira. Neste 

sentido, é fundamental tirar partido da rica tradição que o país acumulou no campo da educação 

popular, que tem seu marco mais expressivo no aporte conceitual e metodológico construído por Paulo 

Freire. P. 14 

Os problemas de permanência e evasão podem ser compreendidos como características de todos os 

programas de EJA, dadas as condições peculiares do momento de vida dos sujeitos dessa política, mas, 

também, às persistentes fragilidades das ações educativas que lhes são destinadas. Para reverter esse 

quadro, um passo fundamental é que se fortaleçam as articulações do PBA com os demais 

programas que possibilitam a continuidade (Projovem, Proeja, EJA do sistema de ensino) e com 

os demais setores da área social (trabalho, saúde, cultura). P.17 
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Para alguns especialistas, a CNAEJA adquiriu expressão ainda mais significativa após a realização da 

Conferência, passando a ter um papel mais atuante e influente na discussão e na formulação das 

políticas para a educação de jovens e adultos. P.23 

Uma primeira referência é o tratamento dado, hoje, à questão da diversidade e da inclusão, 

consubstanciado na constituição, no interior do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, cuja concepção traz uma grande contribuição para a 

educação de jovens e adultos, realimentada pela discussão dos direitos humanos e da consequente 

necessidade de valorização de grupos tradicionalmente alijados das políticas massivas, por meio de 

ações a eles dirigidas. P.24 

No âmbito da Iniciativa de Alfabetização para o Empoderamento - LIFE, a situação do Brasil mostra-se 

bastante promissora, pois, apesar de o país ainda apresentar uma taxa de analfabetismo expressiva, esta 

se concentra nas faixas etárias mais elevadas. Tal fato demonstra que, de alguma forma, as políticas 

educacionais em curso estão produzindo correções no fluxo, situando-se os maiores desafios nos 

processos de pós-alfabetização, consolidação da alfabetização e, principalmente, de conclusão da 

Educação Básica. P.34 

 

Neste documento podemos compreender a visão de “educação ao longo da vida”, 

“educação popular” e de “diversidade”. Mais adiante analisaremos estar três dimensões.  

 

3.2.2 - FÓRUNS EJA BRASIL 

 

Dentro da proposta de abertura dos processos de construção coletiva pautados nos 

princípios democráticos, o partido dos trabalhadores ao longo de suas gestões de certo modo, 

ampliou as frentes de participação da “sociedade civil” através de conselhos, câmaras entre 

outras formas de ação. Assim, os fóruns, comitês, associações, sindicatos entre outras 

organizações passaram a disputar todos estes espaços. No caso da CNAEJA não foi diferente. 

A cadeira direcionada aos fóruns podemos dizer que sempre foi umas das mais disputadas. 

Exemplo disso é a grande rotatividade dos seus representantes35. 

A trajetória dos Fóruns EJA Brasil tem início com o Fórum de Educação de Jovens e 

Adultos do Estado do Rio de Janeiro foi o precursor dos fóruns de EJA no Brasil.  Inaugurado 

em 1996, sua história tem início com a convocação da UNESCO para a organizar reuniões 

locais e nacionais preparatórias para a V CONFINTEA, em Hamburgo, Alemanha, em julho 

de 1997.  

Os primeiros encontros confirmaram a desarticulação entre as esferas de poder 

federal, estadual e municipal, indicando, ainda, a falta de informações sobre aspectos 

pedagógicos, financeiros e legais e um profundo desejo, por parte dos participantes, 

de estruturar um espaço que possibilitasse a troca de experiências e a construção de 

parcerias, apesar das diferenças existentes de cunho político-pedagógico .Gerido por 

instituições governamentais e não-governamentais,  movimentos sociais, sindicatos 

e educadores que dele participam, o Fórum do RJ consolidou a plenária mensal 

                                                             
35 Dado apresentado na tabela de agentes da CNAEJA.  
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como instância deliberativa e espaço de socialização de informações e de formação 

continuada, visando o fortalecimento dos profissionais para a luta em defesa do 

direito e da qualidade de atendimento na área da educação de jovens e adultos 

trabalhadores.(FORUNS EJA BRASIL, 2019)  

 

A partir da experiência do Rio de Janeiro, outras experiências foram surgindo e 

resultaram no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA, que vem 

ocorrendo desde 1999: o primeiro no Rio de Janeiro; seguido por Campina Grande, na 

Paraíba, em 2000; o terceiro em São Paulo, em 2001; o quarto em Belo Horizonte, Minas 

Gerais - 2002; o quinto em Cuiabá, Mato Grosso, em 2003; o sexto em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, em 2004, o sétimo em Luziânia, Goiás, em 2005, o oitavo em Recife , 

Pernambuco ,em 2006, o nono em Faxinal do Céu, Paraná, em 2007, o décimo em Rio das 

Ostras, em 2008 , o décimo primeiro em Belém , Pará, em 2009, o décimo segundo em 

Salvador, Bahia, em 2011, o decimo terceiro em Natal, Rio Grande do Norte , em 2013 

decimo quarto em Goiânia, Goiás em 2015.  

O crescimento dos Fóruns nacionalmente e sua expressão nacional pelos ENEJAs, 

tornou o MEC um interlocutor privilegiado, com o qual os Fóruns vêm travando 

parcerias e contribuindo na formulação e efetivação de ações na área. A legitimidade 

dos Fóruns vem sendo reconhecida em muitos espaços, especialmente representados 

pela ocupação de um lugar na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos – CNAEJA, assim como em um colegiado de representantes com o 

qual o Ministério tem dialogado permanentemente. (FORUM EJA Brasil, 2019) 

Os representantes dos fóruns de EJA na CNAEJA foram: Jane Paiva (2003-2005), 

Edna Castro (2006-2007) Jerry Adriani da Silva (2008) José Rubens (2009), Leila Maria de 

Jesus e Edmilson Feliciano Leite (2010-2011), Monique Wermuth (2012) e Analise de Jesus 

(2013-2014). Importante observar que algumas pessoas ocuparam diferentes cadeiras ao longo 

da história desta comissão, como é o caso da professora Jane Paiva e da professora Edna 

Castro, que participaram do CNAEJA tanto como representantes dos fóruns quanto da 

ANPED.  

 

3.2.3 - ANPED 

 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação criada no 

desenvolvimento da educação no Brasil” (ANPED,2019). Ao longo deste período construiu 

uma trajetória de referência no cenário acadêmico-científico, no âmbito da educação, 

fomentando a investigação e promovendo debates permanentes entre seus pesquisadores em 
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seus encontros. Desenvolve anualmente reuniões nacionais e regionais e, tem grande 

relevância como espaço de debate das questões científicas e políticas educacionais. 

 

É uma entidade sem fins lucrativos que congrega programas de pós-graduação 

stricto sensu em educação, professores e estudantes vinculados a estes programas e 

demais pesquisadores da área. Ela tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, 

da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da 

liberdade e da justiça social. Dentre seus objetivos destacam-se: fortalecer e 

promover o desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa em 

educação, procurando contribuir para sua consolidação e aperfeiçoamento, além do 

estímulo a experiências novas na área; incentivar a pesquisa educacional e os temas 

a ela relacionados; promover a participação das comunidades acadêmica e científica 

na formulação e desenvolvimento da política educacional do País, especialmente no 

tocante à pós-graduação. (ANPED, site)  

 

A ANPED se estrutura em grupos de trabalho (GTs), que possuem organização 

independente e representações próprias. Desse modo, os Grupos de trabalho diretamente 

ligados a EJA são: GT 6 – Educação Popular e GT 18 – Educação de pessoas jovens e adultas 

e, o GT 9 – Trabalho e Educação. As representações na CNAEJA foram diversas a partir do 

ano de 2008: Maria Margarida Machado (2008), Jane Paiva (2009-2010-2014), Marcia 

Ângela Aguiar (2009), Edna Castro (2011-2012) e Rosa Aparecida Pinheiro (2013).  A 

entrada da ANPED na CNAEJA ocorre já no segundo mandato de Lula quando as 

Universidades reivindicam representação, considerando a maior disputa interna nos fóruns e a 

partir de 2008 tem sua cadeira garantida. 

 

ANPED 

 2005 /2006  

Relatório de Atividades 2005 / 2006 GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas  

Coordenação: Tania Maria de Melo Moura e Maria Clara Di Pierro 

Formas de participação ativa dos Membros do GT como: - Consultoria/assessoria à 

SECAD/MEC; - análise e pareceres de trabalhos submetidos ao Concurso de Monografia 

SECAD/MEC; - participação em Comissão Julgadora do Concurso Literatura para Todos da 

SECAD/MEC; - participação em Comissão para a elaboração do Programa 

PROEJA/SETEC/MEC; - representação nacional de membro do GT, integrante dos fóruns 

de EJA, na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(CNAEJA); - participação de inúmeros membros do GT como expositores, conferencistas, 

mediadores em programas de rádio, televisão e em diferentes eventos da área de EJA em 

âmbito local, regional, nacional e internacional; - consultoria para o PNBE/SEB/MEC; - 

coordenação de projetos de extensão ligados às Universidades e ao MEC; - produção de 

textos, artigos, coletâneas, livros e capítulos de livros publicados em fase de publicação; - 

pareceristas de órgãos/instituições de fomentos como FAPES (diferentes estados), Fundação 

Ford, Fundação Carlos Chagas, CNPq entre outras; - assessoria à coordenação de programas 

ligados ao MEC e a outras instituições em âmbito nacional e internacional 
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2007/2008 

GT 18 Educação de Pessoas Jovens e Adultas  

Coordenadora: Maria Margarida Machado (UFG) Vice-Coordenadora: Edna Castro de 

Oliveira (UFES) 

Representante no Comitê Científico: Vera Masagão Ribeiro (Ação Educativa) 

A partir de 2008, a ANPEd, passa a ter acento na Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA), instituída pelo MEC, representando o 

segmento Universidade. 

Acompanhamento do processo de elaboração do Parecer da Conselheira Regina Vinhaes 

Gracindo, do CNE/CEB, sobre as diretrizes operacionais para EJA, no que se refere a: idade 

mínima de matrícula nos cursos de EJA, Educação a distância e Certificação; 

2008/2009 

GT 18 EJA  

Coordenação: Jane Paiva (UERJ)  Vice-coordenação: Marinaide Lima de Queiroz Freitas 

(UFAL) 

2. Participação na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(CNAEJA) e em reuniões com a SECAD/MEC Desde a metade do mandato da coordenação 

anterior que o GT 18 tem assento, representando a ANPEd, na CNAEJA. Dessa forma, a 

coordenadora participa, como membro titular, da referida Comissão, cuja sistemática de 

trabalho inclui quatro reuniões ordinárias por ano, podendo acontecer, ainda, reuniões 

extraordinárias. Como a quarta reunião de 2008 não ocorrera, e por força do evento da 

SECAD em dezembro de 2008, uma reunião extraordinária aconteceu em 12 e 13 de 

fevereiro 2009, buscando tratar das temáticas decorrentes da Semana de EJA de Natal/RN, 

especialmente pela decisão do Ministro de não homologar o Parecer do CNE que fixa em 18 

anos a idade de ingresso em cursos de EJA, e cuja posição fora apresentada em Natal, e 

aprofundada em discussão com o Secretário da SECAD, André Lázaro, durante a referida 

reunião da Comissão 

2009/2010 

GT 18 EJA Coordenação: Jane Paiva (UERJ)  

Vice coordenação: Marinaide Lima de Queiroz Freitas (UFAL) 

Dessa forma, a coordenadora tem participado, como membro titular, da referida Comissão, 

cuja sistemática de trabalho inclui quatro reuniões ordinárias por ano, podendo acontecer, 

ainda, reuniões extraordinárias (uma das previstas a representante não pôde estar presente por 

motivo de doença, havendo mais duas a serem realizadas com objetos específicos em 8 e 15 

de outubro, precedendo a Reunião Anual e a renovação do mandato no GT). 4 O 

posicionamento assumido pela representante no GT tem sido decisivo para o 

encaminhamento de variadas questões, podendo-se relacionar a discussão da proposta 

de educação a distância para o EM na modalidade EJA; encaminhamentos pós-CONAE 

e pós-CONFINTEA e sobre a Agenda Territorial Integrada de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos; discussões sobre a política de livro didático e materiais 

literários. 

Importante participação teve o GT em 2010 com duas representantes — Maria Margarida 

Machado (UFG) e Edna Castro de Oliveira (UFES) na comissão formada para (re)discutir 

o parecer do Conselheiro do CNE Francisco Cordão sobre diretrizes curriculares para a 

educação profissional. Aberta a possibilidade de discussão do relatório, a ANPEd foi 

convidada a integrar a equipe, indicando representações dos GTs de EJA e de Trabalho e 
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Educação. A escolha recaiu sobre pesquisadoras que desenvolvem projetos no âmbito do 

Edital Capes/SETEC/PROEJA, pelo conhecimento do tema e produção que vêm acumulando 

há três anos, além da formação de novos pesquisadores na área. 

2010 /2011 

GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas  

Coordenadora: Edna Castro de Oliveira (UFES)  

Vice-Coordenadora: Rosa Aparecida Pinheiro (UFRN)  

Representantes no Comitê Científico: Maria Margarida Machado (UFG) e Márcia Soares 

de Alvarenga (UERJ) 

Como resultado da participação da Professora. Jane Paiva numa dos GT’s da CNAEJA, 

temos a elaboração do Parecer do projeto de EJA Ensino Médio na modalidade a distância da 

SEED do MEC (a ser disponibilizado no site do GT18 no portal dos Fóruns). De 02 a 

03/12/2010, a coordenação participou da IV Reunião da CNAEJA onde assumiu como 

representante do GT18 pela ANPED, no lugar da professora Jane Paiva, em função do 

término de seu mandato. 

Em final de fevereiro de 2011, a coordenação participou de uma reunião de articulação de 

membros da CNAEJA junto a SECAD durante o período de transição do governo, buscando 

encaminhar as decisões da Agenda Territorial e pautar junto a atual secretária Claudia Dutra a 

necessidade de dar continuidade às ações da política de EJA que vinham sendo 

desencadeadas/apoiadas pela SECAD. Buscamos também conversações junto a Secretaria da 

Presidência da República num encontro com o professor Pedro Pontual, tendo novamente a 

presença da representante da Casa Civil. Estratégias de articulação das políticas de EJA foram 

pensadas em relação as metas do governo de erradicação da pobreza extrema. 

2011/2012 

GT 18  

Coordenadora: Edna Castro de Oliveira 

Vice – Coordenadora: Rosa Aparecida Pinheiro 

Durante a 1ª. Reunião Ordinária da CNAEJA em 29 e 30 de março de 2012, em função de 

certa inércia quanto ao encaminhamento da continuidade das ações das políticas de EJA no 

segundo ano do Governo Dilma, participamos junto com alguns membros da Comissão de 

uma audiência com a Secretária da SECADI Claudia Dutra, que nos trouxe o 

posicionamento do Ministro Aloisio Mercadante em relação aos investimentos na 

educação de jovens e adultos e à não efetividade de seus resultados, principalmente em 

relação ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Na pauta desta reunião o destaque foi 

para o Balanço do PBA, e a busca de saídas para responder aos desafios do momento quanto 

aos rumos do programa, tendo em vista a preocupação do Ministro e os riscos de 

retrocesso na política de alfabetização no país. Em função deste contexto foi constituída 

uma subcomissão para proceder a análise crítica do PBA e propor saídas. Integramos esta 

subcomissão juntamente com membros dos segmentos dos Fóruns de EJA, das ONGs e da 

UNDIME. Para realização deste trabalho participamos de 2 reuniões em que fomos 

construindo um documento em diálogo com a SECADI/MEC, intitulado “Contribuições 

para a construção de uma política nacional de Alfabetização na EJA” a ser submetido à 

análise e aprovação pela CNAEJA. 

2012/2013 

Coordenadora: Rosa Aparecida Pinheiro 
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Vice – Coordenadora: Eliane Ribeiro 

Como representante da ANPED na CNAEJA, participamos junto à SETEC do Seminário 

PROEJA no PRONATEC, realizado de 14 a 16/05/13. Esse Seminário objetivou a 

discussão/elaboração de um documento referência dessa nova proposição. Houve intensos 

debates sobre a relação PROEJA/PRONATEC — se essa relação iria enfraquecer a oferta 

do Proeja ou, como defende a SETEC, seria a possibilidade de expansão desse 

Programa nas redes estaduais e municipais. A preocupação maior se dá nas relações 

políticas traçadas ao redor do PRONATEC EJA, com o aligeiramento das ações de 

formação e as discrepâncias encontradas nas formulações de gestão e diretrizes das 

ações no imbricamento da EJA com a Educação Profissional. Os debates realizados 

anteriormente pela Profa. Maria Margarida Machado e pela Profa. Dalila Andrade, 

presidente da ANPEd, na audiência com o anterior Ministro da Educação Fernando Haddad, 

apontam que as alterações apresentadas em várias versões do documento pela comissão 

do CNE que assumiu a relatoria conjunta para revisão das Diretrizes, no período de outubro 

de 2011 a abril de 2012, não representaram os princípios e concepções defendidas pelo 

GT constituído em 2010, do qual participara a nossa Associação. Nos documentos atuais, os 

princípios apontados nesses aportes também não se fazem presentes. 

Disponivel em : http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt18-educação-de-pessoas-jovens-e-adultas. 

Acesso em  16/01/2019 

 

 

3.2.4 -CNTE 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação é uma central sindical com 

grande participação dos sindicatos em todo o país. Tem em sua história de organização 

inicialmente as associações de professores primários, ainda nos anos de 1940, mas apenas na 

década de 1960 formaliza-se como confederação. 

 
No ano de 1960, em Recife, foi fundada a primeira Confederação: a CPPB - 

Confederação dos Professores Primários do Brasil. Em 1979, a CPPB teve uma 

mudança substancial em seu estatuto, incorporando os professores secundários dos 

antigos ginásios, e passou a se chamar CPB – Confederação dos Professores do 

Brasil. Era uma ferramenta fundamental para a articulação do movimento em nível 

nacional. No período de 1982 a 1988, a CPB consolidou-se como entidade 

federativa e como principal via de organização do sindicalismo docente, mesmo no 

período em que era proibida a sindicalização para o funcionalismo público. Filiou-se 

à Central Única dos Trabalhadores - CUT em 1988. Em 1990 a CPB passou a se 

chamar CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em um 

Congresso extraordinário cujo objetivo foi unificar várias Federações setoriais da 

educação numa mesma entidade nacional. Com a unificação da luta dos 

Trabalhadores em Educação e o surgimento de novas regras de organização sindical, 

a CNTE ganha força com a filiação de 29 entidades e quase 700 sindicalizados em 

todo o país. Atualmente, a CNTE conta com 50 entidades filiadas e mais de um 

milhão de sindicalizados. (CNTE, 2019).  

 

No caso da CNAEJA os representantes da CNTE foram: Marta Vanelli (2003-2004-

2010 - 2011-2012), Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho (2005-2006-2007) e Joel de 

Almeida Santos (2008 -2009).  

http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt18-educação-de-pessoas-jovens-e-adultas
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E quanto a sua concepção de Educação, podemos destacá-las no Caderno de 

Resoluções lançado em 2014. 

 

CNTE 

Daí porque necessitamos consolidar a noção de direitos, e afirmar cada vez mais o nosso papel 

em DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E COM QUALIDADE SOCIAL – 

DIREITO DE TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO - em suas três esferas: municipal, 

estadual e federal P.37 

A CNTE defende a educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade 

socialmente referenciada, em todos os níveis, como direito subjetivo e social dos cidadãos 

e cidadãs P.39 

Nossa concepção de educação não se limita à qualificação profissional (embora esta seja 

importante), mas mantém consonância com o art. 205 da Constituição Federal (CF-1988), que 

diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

A luta por outro mundo possível exige romper com a degradação ambiental, com o 

desemprego e a exclusão de mais de dois terços da população mundial aos bens de consumo e 

à infraestrutura, para uma vida digna. E os trabalhadores e trabalhadoras em educação, 

comprometidos diariamente com a formação de quase 50 milhões de estudantes nas escolas 

públicas do Brasil, desejam participar da construção do projeto de educação e de nação não 

apenas com sua força de trabalho, mas com propostas que visam superar desigualdades e 

injustiças impostas pelo sistema capitalista 

A CNTE defende a institucionalização do sistema articulado de educação, nas bases 

definidas pela CONAE, em contraposição à federalização que pressupõe significativas 

mudanças constitucionais e a perda de autonomia dos entes federados. 

Em relação ao ensino privado, cujo objetivo maior (senão exclusivo) é o lucro, é 

imprescindível uma forte regulamentação do Estado, que não deve ser apenas um agente 

fiscalizador, mas controlador e elaborador de marcos legais, para impedir a expansão 

desqualificada do ensino, o que se verifica hoje. 

A abertura do capital de instituições de ensino superior na Bolsa de Valores amplificou o 

processo de mercantilização da educação. Para reverter este quadro, urge aprovar o Sistema 

Nacional de Educação. É igualmente necessário coibir a desnacionalização do setor, além de 

regulamentar o ensino privado 

Na atual proporção dos limites prudenciais da LRF, ainda que sejam contabilizados novos 

recursos para a educação, dificilmente será possível atingir boa parte das metas e estratégias do 

PNE. De modo que a sociedade e o Congresso Nacional precisam se debruçar sobre essa 

questão, a fim de encontrarem alternativas que não deixem o novo PNE se transformar 

em mais uma “carta de intenções”. 

Disponível em : https://www.cnte.org.br/images/stories/2014/caderno_de_resolucoes_2014.pdf Acesso em 

10/10/2018. 

 

 

 

https://www.cnte.org.br/images/stories/2014/caderno_de_resolucoes_2014.pdf
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3.2.5- MST 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é fruto da questão agrária 

estrutural e histórica do Brasil. Nasceu da articulação e mobilização popular das lutas pelo 

direito a terra, que foram retomadas a partir do final da década de 1970. O MST teve sua 

organização de base no período entre 1979 e 1984, sendo criado formalmente no Primeiro 

Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra que ocorreu em janeiro de 1984. 

A história do MST se integra as lutas dos movimentos sindicais e pela democracia no 

momento de abertura do regime militar e fortalece suas bases até a entrada do PT no governo 

federal. Com a entrada do Lula a expectativa de avançar na reforma agrária que efetivamente 

atingisse as relações de desigualdade social rapidamente se desfez quando o governo manteve 

a opção do modelo “agroexportador” 

 

A partir do século 21, o campo brasileiro foi hegemonizado de forma mais intensa 

pelo agronegócio, cujo modelo econômico tinha em seu centro apenas as 

exportações, os bancos e os grandes grupos econômicos, por isso o discurso que se 

hegemonizou é o de que a Reforma Agrária não fazia mais sentido.Com a expansão 

e consolidação do agronegócio, a complexidade do debate em torno da questão 

agrária aumentou, e os Sem Terra tiveram que qualificar o debate. O capital 

estrangeiro, as transnacionais, os grandes grupos econômicos tomaram conta da 

agricultura no país, para exportar matérias-primas, produzir celulose e energia, para 

sustentar o seu modo de consumo. No entanto, mais do que nunca a Reforma 

Agrária era algo necessária. Uma reestruturação não só da concentração da 

propriedade da terra no Brasil, mas do jeito de produzir. O que estava em jogo é a 

disputa entre dois modelos de sociedade e produção agrícola, ou seja, a disputa entre 

os projetos da pequena agricultura, voltada para a produção de alimentos para o 

consumo interno, e do agronegócio, baseado em monocultivo e voltado à exportação 

(MST,2019) 

  

No âmbito da educação, o movimento atua principalmente nas frentes de educação 

do/no campo, para os processos de alfabetização (crianças, jovens e adultos) e para educação 

básica. Na CNAEJA teve apenas duas representações: Maria Cristina Vargas (2003-2010) e 

Tiago Roberto Manggini (2011-2014). Como referência de suas concepções o documento 

“Cadernos de Educação – nº 11 – Educação de Jovens e Adultos – Sempre é tempo de 

aprender.”36, produzido em 2003 e disponível no acervo digital do MST. 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Material que apresenta as concepções e objetivos da Educação de Jovens e Adultos para o MST. 
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Capa do Material do MST   - Produção 2003 - Lançamento 2004 

Disponível em : http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/CE%20(11).pdf 

 

 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/CE%20(11).pdf
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3.2.6- AÇÃO EDUCATIVA 

A Ação Educativa (AE) é uma organização que ocupou representação no CNAEJA em 

todos os anos da gestão petista. Representando as ONGs ligadas a EJA a AE se caracteriza 

como: 

 
uma associação civil sem fins lucrativos que atua nos campos da educação, da 

cultura e da juventude, na perspectiva dos direitos humanos. Para tanto, realiza 

atividades de formação e apoio a grupos de educadores, jovens e agentes culturais. 

Integra campanhas e outras ações coletivas que visam à realização desses direitos. 

Desenvolve pesquisas e metodologias participativas com foco na construção de 

políticas públicas sintonizadas com a as necessidades e interesses da população. É 

sua missão a defesa de direitos educativos, culturais e da juventude, tendo em vista a 

promoção da democracia, da justiça social e da sustentabilidade socioambiental no 

Brasil (AÇÃO EDUCATIVA, 201937). 

 

 

A iniciativa tem sua trajetória construída a partir do Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação (CEDI), organização que nas décadas de 1970 e 1980 atuava na 

luta pela bandeira da redemocratização do país apoiando os movimentos populares. Na década 

de 1980, foram produzidos alguns trabalhos de educação popular e sobre a luta pela educação 

pública, especialmente para jovens e adultos, ganhou espaço na agenda. Quando o CEDI 

encerrou suas atividades, em 1994, a equipe de educação organizou-se no sentido da fundação 

da Ação Educativa. 

Ao longo dos governos em questão participaram ativamente dos espaços de 

participação popular e oferecendo consultoria ao MEC em algumas ocasiões38. Sua 

representação como “ONG com experiência em EJA” foi ocupada por Maria Clara Di Pierro 

(2003-2005-2006-2007), Sergio Haddad (2004-2008-2009-2010) e Roberto Catelli Jr. (2011-

2012- 2013-2014). 

Além da questão da oferta de consultoria esta organização também se destaca pela 

produção de materiais didáticos para a modalidade EJA e, também conta com uma série de 

produções acadêmicas.  

Esta ONG também presta serviço e capta recursos destinados ao investimento na EJA. 

No quadro abaixo podemos observar a relação de contratos e os valores recebidos do governo 

federal pela Ação Educativa. A partir do quadro evidenciamos que a relação entre a 

associação e o governo federal precede as gestões do PT.  

                                                             
37 Disponível em: http://acaoeducativa.org.br/ Consulta em 02/04/2019 
38 Como no caso da assessoria da pesquisadora Vera Masagão (Coordenadora de Programas da Ação Educativa), 

contratada no período de seis meses no ano de 2003, para atuar diretamente  na criação de um sistema de 

avaliação para o Programa Brasil Alfabetizado visando melhores resultados. Disponível em: 

http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/segunda_out_2003.pdf . Consulta em 02/02/2019.  

http://acaoeducativa.org.br/
http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/segunda_out_2003.pdf
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Acesso em 11/06/2019 . Disponível em  
http://www3.transparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&convene
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QUADRO 5 -   DETALHAMENTO DE CONVENIOS E OUTROS ACORDOS  
AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA PESQUISA E INFORMACAO CNPJ: 00.134.362/0001-75                                                                                                                               

Número Original UF Objetivo Órgão Superior Convenente Valor (R$) 

00003/2010 SP 
Constituir Núcleo de Estudos  Educação de 
Jovens e Adultos: insumos, processos e 
resultados e desenv... 

Ministério da 
Educação 

ACAO EDUCATIVA  475.181,40 

00068/2014 SP 
Promover espaços, estratégias de diálogo, 
formação e intervenções artísticas em torno 
do tema da vio... 

Ministério da 
Justiça e 
Segurança 
Pública 

ACAO EDUCATIVA 199.500,00 

00077/2014 SP 
Este projeto tem por objeto fortalecer a 
agenda da igualdade de gênero nas políticas 
educacionais. S... 

Ministério da 
Mulher, Família e 
Direitos 
Humanos 

ACAO EDUCATIVA 365.105,00 

00098/2011 SP 
Capacitação e produção e difusão de 
conhecimento, para  o desenvolvimento de 
ações de garantia e def... 

Ministério da 
Mulher, Família e 
Direitos 
Humanos 

ACAO EDUCATIVA 200.000,00 

011/2002 SP 

CONVENIO FIRMADO COM O 
GPDH/DPDH/SA/SEDH/MJ,VISANDO A 
EXECUCAO DO PRO-JETO: IMPLEMENTACAO 
DE UNIDAD..." 

Presidência da 
República 

ACAO EDUCATIVA 349.863,29 

013/2004-
MINC/SE/FNC 

SP 
PROJETO CINEMA E VIDEO BRASILEIRO NAS 
ESCOLAS 

Ministério da 
Cidadania 

ACAO EDUCATIVA 34.856,27 

070/2001 SP 

APOIO AO CONVÊNIO FIRMADO COM O 
GPDH/DPDH/SA/SEDH/MJ, VISANDO A 
EXECU-ÇÃO DO PROJETO:CENTRO 
NACIONA..." 

Presidência da 
República 

ACAO EDUCATIVA 153.700,50 

1429/97 SP 

REALIZACAO DE SEMINARIO DE 
DIVULGACAO DA PROPOSTA CURRICULARES 
PARA  AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 
E... 

Ministério da 
Educação 

ACAO EDUCATIVA 386.580,08 

15002857/2006 SP 
Objeto: Apoiar as ações de implantação e 
implementação do Projeto Subsídios para 
alfabetizadores de ... 

Ministério da 
Educação 

ACAO EDUCATIVA 122.146,02 

400147/2010 SP 
ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO 
PESQUISA E AVALIACAO SOBRE LEITURA, NA 
MODALIDADE EJA - EDUCACAO DE JOV... 

Ministério da 
Educação 

ACAO EDUCATIVA  741.430,74 

63960643/2000 SP 
PROPOSTA CURRICULAR PARA A EDUCACAO 
BASICA DE JOVENS E ADULTOS 
(SUPLEN-CIA 2). 

Ministério da 
Ciência, 
Tecnologia, 
Inovações e 
Comunicações 

 

ACAO EDUCATIVA  56.376,28 

100000/2003 SP 
O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A 
AVALIACAO SOBRE O PROGRAMA NACIO-
NAL DE EDUCACAO NA REFORMA AGR... 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 

 

ACAO EDUCATIVA  
180.000,00 

LEGENDA  

  GOVERNO FHC 

Total em Convênios 3.264.739,58   GOVERNO LULA  

  GOVERNO DILMA 

http://www3.transparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&convenente=620008&colunasSelecionadas=numeroOriginal%2Cuf%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Cconvenente%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc
http://www3.transparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&convenente=620008&colunasSelecionadas=numeroOriginal%2Cuf%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Cconvenente%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc
http://www3.transparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&convenente=620008&colunasSelecionadas=numeroOriginal%2Cuf%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Cconvenente%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc
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Os valores e a periodicidade dos convênios bem como os demais contratos que somam 

um total de 1.405.273,95 reais, também evidenciam que grande parte dos recursos 

administrados pela AE advém do fundo público. Não que estes valores representem um 

grande vulto para os números da Educação de um modo geral, mas não podemos 

desconsiderá-los se estamos tratando de uma ONG: trata-se de aproximadamente 300 mil por 

ano, em média. O que queremos dizer com estes dados é que boa parte dos recursos da Ação 

educativa são frutos de investimento público.  

 

3.2.7 – INSTITUTO PAULO FREIRE  

 

O Instituto Paulo Freire (IPF) conta sua gênese a partir das ideias e iniciativas de 

Paulo Freire (1921-1997). Segundo o Instituto “Ele desejava reunir pessoas e instituições que, 

movidas pelos mesmos sonhos de uma educação humanizadora e transformadora, pudessem 

aprofundar suas reflexões, melhorar suas práticas e se fortalecer na luta pela construção de 

outro mundo possível” (IPF, site) Por sua importância nacional e internacional, Paulo Freire 

foi declarado patrono da educação brasileira em 201239.  

Desde a criação do IPF, Paulo Freire acompanhou todos os momentos dessa história: 

apresentou nomes, participou da definição do Estatuto e da linha básica de atuação do 

instituto e, após sua fundação oficial, em setembro de 1992, tomou parte nas principais 

decisões e sempre ofereceu suas valiosas e esclarecedoras reflexões sobre os projetos 

desenvolvidos.  

Em 2009, o Ministério da Justiça do Brasil concedeu ao IPF o título de Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), consolidando a sua possibilidade institucional 

de trabalhar com programas e projetos sociais, culturais, ambientais e educacionais, por meio 

de parcerias com diferentes instituições governamentais.  

Atualmente, se considerarmos todas as iniciativas internacionais, o IPF constitui-se 

numa organização que possui membros distribuídos em mais de 90 países.  

 

A missão do IPF é “educar para transformar”, dando continuidade e reinventando o 

legado freireano na promoção de uma educação emancipadora, combatendo todas as 

formas de injustiça, de discriminação, de violência, de preconceito, de exclusão e de 

degradação das comunidades de vida, com vistas à transformação social e ao 

                                                             
39 Atualmente, este legado tem sido posto em questão, mas é importante ressaltar a relevância de Paulo Freire 

como um grande intelectual brasileiro que contribuiu massivamente para a Educação Popular, para a Educação 

no campo e para a Educação de Jovens e Adultos. 
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fortalecimento da democracia participativa, da ética e da garantia de direitos. (IPF . 

site)  

 

Em relação a EJA o instituto desde o seu reconhecimento como “Oscip” vem firmando 

parcerias não apenas com o Ministério da Educação bem como várias outras Unidades 

Executoras do Governo Federal como aponta o gráfico.  

 

 

Acesso em 13/06/2019. Disponível em : 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=d

esc 

 

Além deste gráfico que demonstra a capilaridade do IPF em vários setores do Governo 

Federal ainda podemos destacar no quadro 5 que está relação está diretamente ligado período 

das gestões de Lula. Todos os convênios celebrados datam o período entre 2004 e 2010. 

  

QUADRO 6 – CONVÊNIOOS DO GOVERNO FEDERAL COMO IPC 

CONVENIOS DO INSTITUTO PAULO FREIRE COM O PODER PÚBLICO  

Órgão 

Superior 
Convenente 

Data de início da 

vigência 

Data de fim da 

vigência 

Valor Celebrado 

(R$) 

Ministério da 

Mulher 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
01/12/2009 31/05/2011 12.140.672,98 

Presidência da 

República 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
27/11/2007 01/10/2008 2.128.168,73 

Ministério da 

Cidadania 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
15/12/2008 14/04/2010 350.000,00 

Ministério da 

Ciência, 

Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicações 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
28/12/2005 28/05/2007 76.877,66 

Presidência da 

República 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
26/12/2007 26/10/2009 8.325.072,66 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=desc
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=desc
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Ministério da 

Economia 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
30/11/2006 30/04/2008 1.000.081,16 

Ministério da 

Economia 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
30/11/2006 30/09/2008 1.575.984,28 

Ministério da 

Educação 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
29/12/2010 28/12/2011 426.160,73 

Ministério da 

Cidadania 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
15/12/2008 14/12/2009 350.000,00 

Ministério da 

Mulher 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
01/12/2009 30/09/2011 12.140.672,98 

Ministério da 

Educação 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
20/07/2004 17/09/2004 271.339,20 

Ministério da 

Educação 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
27/12/2006 02/05/2008 3.319.272,00 

Ministério da 

Educação 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
24/12/2004 19/10/2005 777.546,00 

Ministério da 

Educação 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
26/12/2005 25/12/2006 831.600,00 

Ministério da 

Cidadania 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
14/09/2004 10/09/2005 4.089.643,03 

Ministério da 

Cidadania 

INSTITUTO 

PAULO FREIRE 
16/08/2005 23/08/2007 11.078.000,00 

VALOR TOTAL DE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL  58.881.091,41 

Disponível em: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=d

esc . Acesso em 13/06/2019.  

 

 

3.3 OS AGENTES 

 

  Após a identificação das agencias buscamos apreender a correlação de forças que 

atravessa a dinâmica dos sujeitos envolvidos na CNAEJA.  De acordo com Mendonça (2006),  

 
“Essa metodologia parte a imperiosa necessidade de analisar, permanentemente, o 

conflito (disputa) entre os distintos segmentos ou frações das classes dominantes 

para controlar as agências do Estado, em seu sentido estrito, e nelas inscrever seus 

projetos e demandas específicos, nem sempre coincidentes entre si. Isto confere a 

temática uma complexidade e riqueza bem maiores do que supõe a nossa 

historiografia. (MENDONÇA, 2006, p. 202) 

 

Desta forma, através das informações das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias 

da CNAEJA podemos extrair e analisar algumas concepções das distintas agências que 

disputaram as políticas para a Educação de jovens e Adultos no plano da superestrutura no 

período petista. Antes, no entanto, é fundamental resgatar as contribuições de Gramsci (1982) 

na questão dos intelectuais que irão subsidiar a análise.  

O autor defende que os intelectuais são um grupo social autônomo, com uma função 

social de disseminar ideias dos grupos ligados ao mundo da produção, compreendendo que a 

luta também se dá no campo ideológico. Assim, todo grupo social que possui função no 

mundo da produção (burgueses e trabalhadores) “constroem” seus intelectuais, ao longo da 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=desc
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?convenente=6218810&ordenarPor=orgao&direcao=desc
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história, com finalidade de despertar no coletivo a consciência da importância da função desta 

ou daquela classe.  

Nas sociedades primitivas a figura do intelectual era representada pelo clero, que 

dirigiram ideologicamente quinze séculos e representavam organicamente a aristocracia. Não 

à toa, a manutenção destes dois grupos durante muitos séculos. Dada a divisão do social do 

trabalho e a complexificação das relações sociais, novos grupos e novos ofícios se 

desenvolvem e, uma nova classe de intelectuais, também. 

É importante neste ponto destacar que para Gramsci, todos os homens são intelectuais, 

apesar de nem todos assumirem na sociedade a função de intelectuais. E, que, apesar das 

atividades sociais serem distintas, todos os homens possuem, mesmo de maneira frágil, 

concepções determinantes em seu comportamento ético/moral, e, que estas estão relacionadas 

diretamente a uma dada “consciência”. Esta premissa leva o autor a classificar os intelectuais 

em duas categorias: o orgânico, proveniente da classe social que o gerou, tornando-se seu 

especialista, organizador e mobilizador e, o tradicional, que acredita estar desvinculado das 

classes sociais. Interessa-nos neste estudo, a categoria de intelectual orgânico. Estes 

intelectuais atuam em todas as esferas da sociedade civil e articulam seus aparelhos na busca 

da conquista e manutenção da hegemonia.  

Trazendo esta análise gramsciana para o caso da Educação Brasileira, e reconhecendo 

que ao longo das últimas três décadas, pelo menos, há um avanço nos interesses e nas disputas 

de frações da burguesia (em especial a financeira) no setor, podemos dizer que seus 

intelectuais orgânicos se organizaram e se distribuíram em todos os espaços de disputa pelas 

políticas públicas, em especial, a partir de FHC, pela via das parcerias “público privadas”. 

 

Tendo como precedente a reforma do Estado empreendida por Cardoso, a atuação do 

empresariado intensifica-se e muda de caráter. Isso porque, a partir de 1995, sob a 

lógica da modernização, Cardoso reorganiza a ação estatal, inovando não só através 

das relações institucionais no interior do próprio Estado (que se mantém na liderança 

da implementação das reformas) como também através da terceirização nas diversas 

áreas sociais, concretizada por meio de parcerias com a sociedade civil e suas 

organizações (ONGs, terceiro setor, etc.). Assim, criam-se as bases que sustentariam 

as reformas educacionais empreendidas pelo governo a partir de 2003 (MARTINS 

2016, p. 26). 

 

No sentido da organicidade destes intelectuais, ela pode ser medida dada maior ou 

menor relação nas funções superestruturais. Esta lógica é confirmada por Mendonça quando 

afirmas que “o devenir histórico nas sociedades ocidentais só poderia ocorrer a partir da 

multiplicação dos aparelhos da sociedade civil – ou seja, vontades coletivas organizadas – que 

disputam entre si, o tempo todo, a imposição de um projeto hegemônico, implicando, 

portanto, a existência de vários outros a ele contrapostos. (MENDONÇA, 2006, p.211). 
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Assim, no caso da EJA consideramos a CNAEJA um importante espaço de disputa passível 

de mapeamento e análise, visando à apreensão destes distintos projetos e suas correspondentes 

concepções. 

Logo no início deste capítulo apresentamos as concepções expressas nos programas de 

governo de Lula e Dilma associando a Educação diretamente ao desenvolvimento social e, ao 

mesmo tempo, apresentando a manutenção da lógica de FHC nas parcerias com o setor 

privado. Na CNAEJA estas mediações são apresentadas através da disputa pelas 

representações, pelo período em que essas representações mantêm-se na comissão, e 

principalmente, pelas intervenções e defesa de determinada concepção para a modalidade. O 

texto que se segue articula estas ideias a partir da contribuição dos membros da CNAEJA ao 

longo das 38 atas de reuniões. Optamos por montar um quadro por representante de modo a 

evidenciar cada posicionamento.  

No período compreendido entre os anos de 2003 e 2014 a comissão foi instituída pelo 

Decreto nº 4.834 de 2003, que tratava do Programa Brasil Alfabetizado. Foi alterado em 

2007, pelo decreto 6.093, que designa o ministro da educação como responsável pela escolha 

das representações das cadeiras “§ 2o A CNAEJA será composta por personalidades 

reconhecidas nacionalmente e por pessoas indicadas por instituições e entidades 

representativas da área educacional, de âmbito nacional, até o limite de dezesseis membros 

titulares e respectivos suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Educação” (BRASIL, 

2007). 

Composta por vários setores do poder público e da sociedade civil organizada o 

quando em anexo40 apresenta os sujeitos que encarnam as concepções em disputa na 

comissão. A partir deste quadro debatemos e das contribuições dos respectivos agentes na 

comissão, somos capazes de desvelar os projetos, hegemônicos e contra-hegemônicas, para a 

EJA nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff.   

O primeiro dado representante que analisaremos é o Dr. Célio da Cunha. 

Representante no período de seis anos (2003-2008) pela UNESCO (Representação dos 

Organismos Internacionais).  

 

CÉLIO DA CUNHA (2003-2008) – UNESCO  

CNAEJA 

2003 

“Após discussão, os membros da Comissão decidiram, por unanimidade, indicar o Dr. 

Célio da Cunha para o cargo de Secretário-Geral da Comissão Nacional de 

Alfabetização. O Dr. Célio da Cunha aceitou a indicação admitindo para tanto a 

                                                             
40 Quadro das agências e agentes da CNAEJA no período de 2003 à 2014.  
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possibilidade de rodízio do cargo entre os demais membros” 

CNAEJA 

2004 

“O Professor Célio informou que está em fase de concepção pela UNESCO, 

envolvendo também o Ministério da Justiça, a realização de uma reunião, não apenas 

com os editores de livros didáticos, mas com os seus autores. A ideia é colocar, à 

disposição desses autores, algumas das questões consideradas imprescindíveis de 

serem tratadas nos diferentes livros didáticos.” 

CNAEJA 

2004 

Célio da Cunha aproveitou o assunto para destacar que a UNESCO vem tentando 

mostrar ao poder público e à elite do país a importância do investimento em 

educação, em ciência, e para isso ele anunciou que a UNESCO concedeu uma 

trilogia de publicações com depoimentos de empresários, economistas e jornalistas 

sobre os investimentos em educação” 

CNAEJA  

2005  

“O Professor Célio da Cunha sugeriu que entidades como o SESI e o MEB fossem 

convidadas para participar de reuniões da Comissão, o que foi acatado por todos os 

membros presentes. 

CNAEJA 

2006 

“Para Célio da Cunha, qualquer cálculo que se faça para a educação brasileira, o valor 

estará aquém, e vai estourar nos próximos anos. É importante que todos tenham 

consciência disso. Para ele o FUNDEB vai ser responsável por uma ampla tomada de 

consciência logo depois de ser implantado. Porque o dinheiro não dá. Pode-se fazer o 

exercício que for, e quando entrar o piso de professores, qualquer aumento irá ter um 

forte impacto no fundo. Para ele estamos diante de questão essencialmente política.” 

CNAEJA 

2006 

“O representante da UNESCO, Célio da Cunha, disse que deve-se refletir que 

mecanismos de governabilidade poderiam garantir que a EJA seja uma política 

pública de Estado, mais ainda, que esteja na centralidade de uma política de 

educação, conforme defende documento da UNESCO sobre o tema educação. Para ele, a 

EJA, com a SECAD, já garantiu sua institucionalidade” 

 

O primeiro trecho selecionado aponta a relevância de Cunha na comissão. Com o 

cargo de secretário geral, aprovado por unanimidade, é legitimado ao representante da 

UNESCO, liderança nos debates ao longo do período em que esteve na comissão, explicitada 

nas atas. 

Suas contribuições ao longo do período ressaltam o papel da UNESCO como 

articulador de políticas, por exemplo, no caso da produção de matérias de apoio, na 

mobilização de frações da burguesia nacional (articulado, em especial, à fração dos 

industriais) em prol da Educação. Em suas intervenções podemos apreender uma relação 

convergente com as propostas do MEC (em especial da SECAD) e sua capacidade de 

articulação com setores do empresariado em consonância com as orientações do organismo 

internacional que representa. 

Esta relação também é confirmada por Martins (2016) quando apresenta a rede de 

relações e a forma de atuação dos Organismos Internacionais nas últimas décadas, tomando 

como exemplo a construção do Todos Pela Educação, movimento ao qual Célio da Cunha 

também é sócio fundador. 

Cientes de que para avançar nas reformas educacionais seria necessário que os 

problemas surgissem como questões próprias de cada país, esses organismos tem 

como uma estratégia incorporar intelectuais que atuem junto as instâncias de poder, 

às universidades, às associações de classe ou aos canais influentes de comunicação. 
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São esses os casos de alguns sócios fundadores do TPE ligados a organismos como 

o Preal, Unesco, BM , Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, 

dentre outros. Dessa forma, atento as recomendações internacionais e, 

simultaneamente, pressionado por parte da classe empresarial brasileira, o governo 

iniciou um amplo processo de reorganização da educação pública que atenderia ao 

mesmo tempo a demanda internacional de melhoras dos índices educacionais e às 

novas necessidades da formação para o trabalho e para a produtividade( p.25).  

 

Esta agenda compartilhada entre governo e organismos internacionais tem 

continuidade com a saída sua da CNAEJA.  Também amparada na lógica de atuação 

explicitada por Martins, a sucessão de Cunha é feita por um professor universitário, antes 

quadro do MEC, Timothy Ireland. 

Professor universitário, Ireland integrou a equipe do MEC entre 2004 e 2007 e atuou 

como representante do executivo ao longo de todo este período. Em seu currículo lattes dá 

ênfase nos seguintes temas: políticas públicas de educação de jovens e adultos, políticas 

internacionais de aprendizagem e educação ao longo da vida, educação em prisões, 

alfabetização de jovens e adultos, educação popular e cooperação sul-sul41.  Analisando a 

participação de todos os membros da CNAEJA podemos afirmar que as intervenções de 

Ireland tiveram destaque no grupo ao longo dos oito anos em que compôs a comissão.   

TIMOTHY IRELAND 

CNAEJA 

2004 

 

“O Professor Timothy acrescentou que a mudança na duração do programa Brasil 

Alfabetizado este ano, que aumentou de seis para oito meses, teve o objetivo não somente 

de aumentar o tempo de alfabetização, que ainda é curto, mas dar uma possibilidade 

para quem termina essa primeira fase de poder imediatamente se matricular na educação 

de jovens e adultos. A ideia é criar mecanismos que facilitem ao aluno que participou 

do processo de alfabetização prosseguir na fase seguinte.” 

CNAEJA 

2004 

 

“Dando prosseguimento, o Professor Timothy esclareceu que, no ano passado, 

aproximadamente cinquenta e oito por cento dos recursos foram para as ONGs e o 

restante para os municípios e estados. A decisão deste ano é inverter esta lógica e alocar 

setenta por centos dos recursos para estados e municípios e trinta por cento para as 

ONGs.” 

CNAEJA 

2004 

 

 

“Finalizando o debate, o Professor Timothy concordou que é preciso mudar o 

conceito do Programa Brasil Alfabetizado, que ficou muito restrito ao repasse de 

recursos e que deve ser mais amplo. Disse ainda que a demanda por flexibilização na 

utilização dos recursos é uma demanda frequente dos parceiros, que deverá ser levada 

em conta, na medida do possível, na regulamentação do programa.” 

CNAEJA 

2004 

 

“O Professor Timothy, acatando a sugestão do Professor Célio, propôs que o INEP 

encomendasse um estudo sobre o ENCCEJA e os instrumentos de avaliação de EJA 

existentes, que subsidiasse as discussões sobre este tema.” 

CNAEJA 

2005 

 

“Outra ação informada à Comissão é a que diz respeito à Educação Prisional. O 

Professor Timothy colocou que esta é uma ação interministerial, que deverá envolver o 

MEC, o Ministério da Justiça, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e, 

possivelmente, o Ministério do Trabalho e Emprego. O principal desafio é elaborar uma 

política que seja capaz de envolver egressos, detentos, agentes penitenciários e 

famílias e que preveja formas diferentes de abordagem e atendimento. Falou ainda 

                                                             
41 Disponível em:  http://lattes.cnpq.br/5935627249778242  

http://lattes.cnpq.br/5935627249778242
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sobre o projeto no Estado do Ceará, que conta com apoio da SECAD, que tem a 

participação das Secretarias de Educação, de Inclusão Social e do Trabalho daquele 

Estado.” 

CNAEJA 

2005 

 

“O Professor Timothy agradeceu a presença das representantes do SESI, reforçando que o 

Programa Brasil Alfabetizado não deve ser considerado como campanha e a própria 

criação da SECAD explicita um movimento em direção à continuidade que tem 

perpassado todas as ações do Ministério” 

CNAEJA 

2008 

 

 

“Prof. Timothy Denis Ireland: i. Seria extremamente importante que alguém pudesse 

anotar as críticas apontadas para que se pudesse apontar qual seria a sugestão da Comissão 

para o Redesenho. ii. Um esclarecimento do ponto de vista da SECAD: entendemos que a 

alfabetização é um processo e que não pode ser realizada em oito meses, teria que ser 

em pelo Um mais Dois. Entretanto, os nossos líderes máximos têm pressa em resolver 

a questão. O problema é que, cada vez que se fala em alfabetização, volta-se para os 

modelos da Venezuela, Cuba, Bolívia, etc. Se qualquer proposta vai ter um apoio 

máximo, deve-se ser uma no meio termo, ou seja, de um lado a necessidade de se 

enfrentar o analfabetismo de uma forma imediata, mas garantindo a continuidade. 

iv. O redesenho teria que contemplar estes dois lados. v. Qualquer mudança que 

defendo, em termos de qualidade, significa uma redução da meta. Não se sabe como 

isso será recebido, mas opta por bancar este desenho com uma meta menor, mas buscando 

uma qualidade. vi. Nos próximos quarenta minutos poderiam ser apontadas as questões 

mais propositivas e as sugestões.” 

CNAEJA 

2008 

  

“Participação do Prof. Timothy Denis Ireland: i. Entende que ainda estamos na lógica 

de que educação pode tudo. ii. Entende que o analfabetismo é uma expressão de 

desigualdade profunda. E, se não avançarmos em outras áreas para mudar esse 

quadro de desigualdade, dificilmente também vamos mudar radicalmente os índices 

de analfabetismo, quando o analfabetismo é uma expressão de uma coisa muito 

maior. iii. Peço que sejamos mais realistas com o que poderíamos fazer com a educação. 

iv. Pontuou que a partir das avaliações e dos monitoramentos que têm sido realizados, 

todas essas informações que temos recebido sobre o Programa Brasil Alfabetizado, há 

uma indicação da existência de áreas que precisam de uma discussão mais 

aprofundada. v. A questão da mobilização, de um lado, vai precisar ser mais bem 

avaliada. A mobilização dos jovens, como esse processo tem funcionado, ou não tem. 

Existe uma tentativa efetiva para utilizar as redes de jovens para mobilizar os jovens na 

questão da focalização, o que tem sido apontado muito que é o problema do PBA, em 

que nossos sujeitos não são analfabetos, são pessoas que já possuem algum grau de 

escolaridade. Será que o foco tem de ser só analfabeto? vi. Sempre se aponta a questão da 

formação como área que exige um investimento maior, não pode deixar de pensar na 

questão do incentivo para o aluno. Não diria nem incentivo e sim assistência necessária 

que coloca cada vez a questão dos óculos como elemento básico que leva a uma evasão 

bastante grande, acrescentando, ainda, sempre a questão da merenda, a questão do 

transporte, a questão da carteira de estudante, a flexibilização dos recursos que tem sido 

colocada nessa forma de financiar, é muito rígido, o sistema é rígido. A forma como 

financiamos o PBA acabou criando uma camisa de força. vii. Com relação ao 

calendário, entende que isso vai contra tudo que se fala com relação à flexibilidade, com 

relação à possibilidade de atender aos horários e para atender a possibilidade de estudo dos 

jovens e adultos. O calendário não coincide com o calendário escolar, temos turmas 

terminando em junho e julho, quando a próxima matrícula vai ser no ano seguinte. Então, 

há um descompasso entre o começo e o fim do programa e o ano escolar viii. Com relação 

à questão da duração, considera que há um consenso de que oito meses não são 

suficientes, por isso a possibilidade de serem mais dois. ix. Uma das falhas nesses 

últimos dois anos é que montamos um plano nacional muito ambicioso de avaliação 

que não foi capaz de dar respostas suficientemente rápidas. Estamos começando a ter 

as respostas de avaliações que estão em processo. Para uma política pública 

necessita-se, não de respostas imediatas, mas de um fluxo que permita alterar e 

controlar o rumo da política ao longo do processo” 

CNAEJA “Sobre a matéria se manifestaram Timothy, Edmilson e Edna Castro. Segundo o 
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2009 

 

representante da UNESCO não temos clareza do número de professores que 

precisamos formar para atender a necessidade da oferta, conforme prevê o PNE.” 

CNAEJA 

2011 

 

Para Timothy Ireland estes indicadores devem fazer integrados aos esforços desenvolvidos 

no plano ibero-americano de alfabetização (pia) e com as atividades desenvolvidas pelo 

INEP e IBGE. Apontou ainda a necessidade da criação de indicadores para a educação não 

formal. Ainda pela manhã foi analisada a situação da agenda territorial de 

desenvolvimento integrado de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. 

 

Nos trechos selecionados destacamos uma característica progressista nas contribuições 

de Ireland. Uma preocupação com a integração da alfabetização com a educação básica e uma 

atenção especial ao caso da educação prisional. Também destacamos a defesa do PBA e a 

concepção de “educação ao longo da vida”, evidentes em suas intervenções na comissão, no 

texto do Lattes e em suas produções acadêmicas nos primeiros anos do governo. Em 2012 

Ireland faz um balanço dos governos Lula e destaca uma dualidade produzida pelas 

concepções de “Educação ao longo da vida” e de “Educação para todos42”. 

Nos últimos 20 anos o mundo tem convivido com uma dualidade de discursos com 

relação às políticas de educação em geral, e de políticas de educação de jovens e 

adultos, em particular. De um lado, desde a II Conferência Internacional de' 

Educação de Adultos (CONFINTEA II) em Montreal em 1960 e com mais ênfase a 

partir da Confintea III em Tóquio em 1972, o Relatório Faure (Learning to Be) de 

1976 e a Recomendação de Nairóbi para o Desenvolvimento da Educação de 

Adultos do mesmo ano, os conceito de educação permanente, educação continuada e 

educação ao longo da vida vêm ganhando mais visibilidade nos discursos 

educacionais. De outro, desde a Conferência Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien (Tailândia) em 1990, o conceito e chamamento da Educação para Todos 

tem sido crescentemente utilizado para fundamentar as políticas da educação. Em 

princípio, embora complementares, na realidade os dois conceitos tem criado uma 

dualidade com impactos diversos sobre como se concebem as políticas nacionais de 

educação de jovens e adultos. (IRELAND, 2012, p1) 

 

O autor em suas palavras deixa evidente que embora compartilhem em alguma medida 

de projeto em comum, as concepções em questão têm origens próprias e, consequentemente, 

agências e agentes distintos. E neste sentido, é importante destacar que na CNAEJA 

houveram apenas dois intelectuais orgânicos diretamente ligados “Educação para todos” (que 

deu origem ao Todos pela Educação -TPE ) : Célio da Cunha (Unesco) e Maria do Pilar 

Lacerda (Undime). 

Este debate é importante, uma vez que com o surgimento oficial do TPE em 2006, 

uma rede de articulações políticas foi aprofundada a partir de 2007. E que embora esta 

                                                             
42  É importante destacar que não consideramos a concepção de “Educação para todos” uma concepção própria 

da EJA. No entanto, tal concepção permeou todo o período da gestão petista e, carrega em seu corolário as 

perspectivas de “Educação ao longo da vida” e “Educação e diversidade”.  
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concepção não fosse hegemônica na CNAEJA, no âmbito do MEC e do poder executivo de 

um modo geral, a “Educação para Todos”, via TPE, se consolidava como estruturante das 

políticas do Governo Federal. Nas palavras de Martins, “Foi também neste momento que o 

governo federal apresentou o Plano de desenvolvimento da Educação (PDE) e lançou para sua 

consolidação o Plano de metas Compromisso Todos pela Educação, através do Decreto 

6.094/07, explicitando o alinhamento existente entre a organização TPE e o Poder Executivo.” 

(2016, p.43). 

A transição do MEC para a UNESCO de Timothy Ireland e a sua permanência na 

CNAEJA ao longo de todo este período certamente deve-se a grande convergência entre as 

concepções destas agencias. Podemos dar como exemplo: a perspectiva de ações articuladas 

entre os Ministérios, a centralidade da diversidade na EJA e a defesa do PBA como produtor 

de resultados nas estatísticas do analfabetismo brasileiro.  

Outra importante representação foi o de Maria Margarida Machado. Ela inicialmente 

ocupou a cadeira do Executivo (2004-2005) através da SECAD e, em 2008 participou da 

comissão na representação da ANPED. O posicionamento da professora ao longo das atas 

demonstra uma visão mais crítica em relação aos programas que os demais representantes do 

executivo na CNAEJA. Suas contribuições passam pelo enfrentamento do lugar que a EJA 

ocupa dentro do MEC e sobre a necessidade de garantir equidade no FUNDEB ( debate 

central nos anos de 2005 e 2006 na comissão). Também por diversas vezes nas atas toma o 

MOVA (e sua perspectiva de educação popular) como referência destacando suas iniciativas 

para a modalidade.  

MARIA MARGARIA MACHADO 

CNAEJA 

2004 

 

“Com relação ao Quarto Encontro Nacional de MOVA que ocorrerá nos dias nove a onze 

de junho, em Campo Grande, foi informado sobre a participação do Secretário Ricardo 

Henriques na abertura e sobre a contribuição financeira do MEC. A Professora 

Margarida esclareceu que o evento tem o objetivo de contribuir com a mobilização 

do MOVA pelo país, fazendo um intercâmbio com as experiências de Educação de 

Jovens e Adultos de inserção no sistema, numa interface de educação continuada. A 

programação também aponta para a discussão de formas de financiamentos, concepções 

de alfabetização e formação de professores. Há ainda uma preocupação de realizar no 

encontro uma reunião de gestores de educação de jovens e adultos, com 

representantes de delegados, das Universidades, da Coordenação Nacional do 

MOVA visando discutir o rumo do MOVA Brasil” 

CNAEJA 

2004 

 

“A Professora Margarida destacou a dificuldade, no caso de ONGs, da prestação de 

contas dos convênios com a Secretaria, explicando que a transferência direta de 2004 

não estará vinculado à prestação de contas de 2003.  

CNAEJA 

2005 

 

A Professora Margarida ponderou que a EJA foi discutida no Comitê de Educação Básica 

do MEC de uma maneira que considera equivocada, pois as discussões sobre os valores 

no FUNDEB tomaram como base o valor repassado pelo Programa Fazendo Escola por 

aluno, que é menos que a metade do menor valor repassado pelo FUNDEF. Propôs que 
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estas e outras questões, como carga horária e ensino regular noturno versus 

matrícula em EJA, sejam discutidas com maior profundidade na Comissão com o 

objetivo de levantar argumentos para melhor defender a EJA no FUNDEB” 

CNAEJA 

2008 

 

Questionamentos apresentados por Maria Margarida Machado: i. O papel da CNAEJA 

em relação ao Programa Brasil Alfabetizado não pode ser olhar a Resolução e 

apenas enviar sugestões sobre ela. ii. Há um descuido da Comissão em relação ao 

acompanhamento do PBA. 

CNAEJA 

2008 

  

Diretrizes Operacionais de EJA  Margarida: desconforto não é da Isabel e sim de todos 

que construíram este processo. Quem perdeu o bonde da história foi a SECAD. 

Conselheiro Artur propunha 15 anos. Como vai ser isto? Não cabe para a CNAEJA e ao 

CNE. Temos que ser parceiros. Não está mais em foco repensar o que foi aprovado. 

Respeito ao processo democrático desencadeado.  Margarida: a SEB não participou 

deste processo. Nós não iniciamos este processo de forma ingênua que não teríamos que 

nos movimentarmos sobre a idade para os exames. Como enfrentar o legislativo se o 

executivo não está convencido? 

  

Sobre o debate do ENCCEJA, Machado deixa claro o posicionamento contrário do 

DEJA e evidencia um desconforto em relação a participação da SECAD neste debate e 

deliberação. Esta postura mais crítica também ocorre no debate sobre as diretrizes 

operacionais da EJA, neste momento já na condição de representante da ANPED, quando 

questiona a SECAD da ingenuidade na articulação dentro do executivo.   

A professora ressalta a importância do FUNDEB para a modalidade em diversas 

reuniões, e no período em que participou da comissão tanto a frente do DEJA e como 

representante da ANPED posiciona-se contrária aos exames, ainda que na perspectiva do 

direito. Neste aspecto Machado converge com a posição dos fóruns evidenciada na fala de 

Edna de Oliveira Castro. 

EDNA DE OLIVEIRA CASTRO 

CNAEJA 

2004 

 

Edna de Oliveira afirmou a posição contrária dos Fóruns ao ENCCEJA, 

historicizando a relação do ENCCEJA com o Movimento, a partir do IV ENEJA em 

Belo Horizonte, quando os Fóruns foram surpreendidos com a proposta do ENCCEJA 

que começava a ser divulgada, sem nenhuma interlocução com os segmentos de EJA, o 

que tornou-se uma questão polemica na plenária final do Encontro. No VI ENEJA, em 

Porto Alegre, o Exame voltou a ser discutido na reunião da Comissão Nacional coma 

participação do Prof. Davi, a convite da SECAD.[...] Enfatizou que a crítica maior da 

migração dos alunos das escolas para a certificação rápida, que se pretende 

universalizante, coloca para a SECAD pensar uma das suas contradições: a 

conformação atual da Secretaria, na perspectiva da educação continuada e da 

diversidade, conflitua com uma proposta de certificação que não contempla a 

diversidade das experiências dos sujeitos e dos contextos de aprendizagem. A 

educação como direito à formação humana, e como continuidade, são princípios dos 

quais não abrimos mão. 

 

Também pela ANPED, depois da representação pelos Fóruns de EJA do Brasil, a 

professora Jane Paiva participou da CNAEJA durante cinco anos, não consecutivos. 
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JANE PAIVA  

CNAEJA 

2004 

 

 “A Professora Jane Paiva ponderou que, nesta Comissão, os segmentos envolvidos 

na diversidade e na educação de jovens e adultos já se encontram representados. O 

Secretário esclareceu que a intenção é aumentar o escopo da Comissão de 

Alfabetização na direção de educação de jovens e adultos, tendo uma interlocução 

com a Diretoria de Diversidade, mas tratando, prioritariamente, de EJA” 

CNAEJA 

2004 

 

Um ponto colocado pela Professora Jane questiona a verdadeira contribuição das 

ONGs num programa como o Brasil Alfabetizado, uma vez que estas entidades 

poderiam participar com ações mais efetivas como, por exemplo, formação continuada, 

ao invés de concorrer com os estados e municípios na execução direta da 

alfabetização 

CNAEJA 

2004 

 

“A Professora Jane concordou que se deve discutir o ENCCEJA, lembrando que, 

por centralizar as ações, vai na direção contrária da EJA. O Sr David reafirmou que 

não se trata de uma defesa do ENCCEJA, mas de uma discussão sobre a pertinência da 

existência deste ou de outro instrumento que possa dar resposta a uma demanda que 

existe e que está sendo cobrada do MEC.” 

CNAEJA 

2004 

 

“A Professora Jane ponderou que as políticas públicas nem sempre levam em conta as 

atividades que sejam de interesse dos jovens e acabam pré-determinando os espaços que 

serão ocupados por esses sujeitos.“ 

CNAEJA 

2004 

“Professora Jane questiona a verdadeira contribuição das ONGs num programa como o 

Brasil Alfabetizado, uma vez que estas entidades poderiam participar com ações mais 

efetivas como, por exemplo, formação continuada, ao invés de concorrer com os estados 

e municípios na execução direta da alfabetização” 

CNAEJA 

2005 

   

“A Professora Jane Paiva reforçou a questão levantada ressaltando que, dado que o 

ensino fundamental é um direito constitucional de todo este Fundo não deveria fazer 

distinção entre criança, jovem e adulto.” 

CNAEJA 

2009 

 

“Jane afirmou que a presença de jovens na sala de aula é maior a partir do segundo 

segmento. A promoção da continuidade deve ser vista como direito, alertou sobre a 

necessidade de política para a 3ª idade; não acredita que a certificação resolva esse 

problema - pois precisamos de mais dados sobre os exames supletivos, por exemplo. 

Quanto ao parecer Jane informou que como a LDB é uma Lei ordinária não pode ser 

alterada por um parecer do CNE e sim pelo Congresso; fazer a fixação sem uma ampla 

discussão sobre a universalização da educação básica é uma inversão dos valores; os 

jovens que cumprem medida sócio-educativa não são absorvidos pelo sistema - ao 

fixarmos uma idade automaticamente esses meninos não têm para onde ir; temos de 

agregar ações políticas que vão para além da discussão da escolaridade, com o 

objetivo de atender aqueles que não querem continuar na escola; Para dar conta de 

uma política para a 3º idade podemos estimular a formação em que o centro da 

aprendizagem de leitura e escrita, numa perspectiva de uma educação ao longo da 

vida.” 

  

Tanto em sua representação do Fórum quanto na ANPED a professora atenta a 

comissão para uma análise sobre o tipo de ação das ONGs (não contrária a atividade, mas no 

sentido de oferecer outra forma de atender a alfabetização de jovens e adultos sem, precisar 

envolver diretamente estados e municípios, no sentido de integrar a alfabetização a educação 

básica. Suas intervenções são marcadas pela perspectiva da diversidade e, é a única a fazer 

menção a terceira idade na EJA ao longo de todos os anos da comissão. Chama atenção a 

defesa pela noção de “Educação ao longo da vida” neste sentido converge com as 

intervenções de Ireland, Cunha e Gadotti.  
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Moacir Gadotti participou da CNAEJA no período entre 2004 e 2006 como 

representante do Instituto Paulo Freire (e do MOVA). O professor teve suas contribuições 

marcadas pelos destaques:  

 

MOACIR GADOTTI  

CNAEJA 

2006 

 

“O representante das ONG’s com experiência em EJA, Moacir Gadotti, colocou a 

historicidade da Comissão, desde a extinção da antiga Comissão até a retomada dos trabalhos 

em 2003, passando pela sua nova roupagem com a diversidade sendo instituída por meio de 

representações significativas que resultam em um fortalecimento da sociedade civil. 

Entretanto, para ele, a educação continuada se mantém como um ponto frágil em EJA e, se 

de um lado a EJA entrou na agenda, por outro lado, os resultados ainda estão aquém 

do que se esperava.” 

CNAEJA 

2006 

 

“Moacir Gadotti disse ser importante ter ouvido do Reynaldo Fernandes que o INEP não tem 

uma proposta pronta, nem orçamento, nem uma posição fechada, mas uma proposta bastante 

consistente como apresentado aqui. Fez, então, algumas considerações em relação à 

avaliação e a certificação como um direito. Disse que todos têm o direito de ser avaliado, 

um direito de saber em que estágio está no seu progresso nos estudos. Entende a 

avaliação como um momento do processo do conhecimento e não como uma punição. Para 

ele a certificação também é um direito, não só certificação da escolaridade, mas a 

certificação das competências e habilidades adquiridas ao longo da vida por esse sistema 

informal da educação que cada vez é a grande novidade deste início do milênio. Assim como 

no século XIX surgiram os sistemas nacionais formais de educação para dar unidade aos 

países que estavam reunificando-se na Europa, a grande novidade do início desse milênio é o 

surgimento de um novo sistema, que é um sistema não- formal, que não é mais nacional 

mas, que é, como destacava o Célio, próprio da era da globalização” 

CNAEJA 

2006 

 

“Moacir Gadotti reflete que, a EJA nunca foi levada à sério. Portanto, sendo um trabalho 

invisível que, por falta de estudos, de pesquisa confiável, esta experiência foi inviabilizada 

durante estas últimas décadas, inclusive com a dissolução desta Comissão por seis anos. 

Disse que, talvez por esse descaso, as iniciativas municipais consolidaram os seus sistemas 

de avaliação, hoje tem-se que dar visibilidade a estas avaliações e experiências. Há outro 

dado que não foi colocado aqui, qual seja, que a EJA não é MEC, a EJA, hoje, começa pela 

Presidência da República, que tem EJA, o Ministério do Trabalho e Emprego que tem um 

sistema nacional de certificação profissional, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério 

da Cultura e, até o MEC, ele diria. Dessa forma, entende que a EJA tem que ser tratada 

de forma interministerial, como nos colocava, ontem, o Timothy. É necessário reunir 

experiências de outros ministérios e definir diferentes modalidades de certificação. Ele não 

vê só a modalidade de escolarização, que considera muito importante, um direito, e, portanto, 

uma necessidade. Está de acordo com a discussão. Para ele, existe, também, uma questão 

de concepção, de metodologia, que a pedagogia das competências e habilidades é um 

referencial importante, mas também são importantes referenciais que dão conta, talvez, 

de processos de aprendizagem e saberes, que não são facilmente avaliados por testes e 

por esses instrumentos que são muitos específicos das competências locais mesmos. 

Existe uma dificuldade de definir o que é específico de cada região nos currículos, é difícil 

avaliar o que é ser educado realmente dentro de uma certa comunidade. Há muitos saberes e 

competências que não são medidos pelos testes. 

   

Mesmo participando da comissão por apenas dois anos, as contribuições de Gadotti 

são importantes para a apreensão das concepções do chamado “terceiro setor”. Nos 

posicionamento do professor fica clara a defesa de uma “pedagogia das competências”, de 
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uma ação articulada entre as instancias do governo e de uma política de resultados. 

Concepção bem parecida com as visões do MEC e da UNESCO.  

Nas representações das ONGs temos a participação de Maria Clara Di Peirro (que 

também está diretamente envolvida com o GT 18 na ANPED, embora nunca tenha ocupado 

esta representação na CNAEJA), sucedida por Sergio Haddad, e Roberto Catelli Jr. 

 

MARIA CLARA DI PIERRO  

CNAEJA 

2004 

 

“A Professora Maria Clara destacou o exemplo da ABONG, que se reúne com 

coordenadores regionais e estes, por sua vez, promovem encontros com os coordenadores 

locais em períodos fixos de tempo para que a comunicação, o acesso a informações e a 

fiscalização possa se dar com mais efeito” 

CNAEJA 

2005 

 

A Professora Maria Clara sugeriu aproveitar a experiência de projetos de economia 

solidária desenvolvidos por algumas ONGs de São Paulo que poderiam contribuir 

para este projeto do MEC. Lembrou também que a Unesco/Hamburgo possui uma 

proposta de cooperação na área, o que foi confirmado pelo Prof. Célio da Cunha.” 

CNAEJA 

2005 

 

A professora Maria Clara registrou que, eticamente, não há como sustentar que o aluno 

de EJA tem um custo menor e serão necessários estudos técnicos para apurar o seu 

custo real. Questionou ainda sobre o porquê de não terem sido definidas as 

diferenciações entre os níveis de EJA (fundamental 1ª a 4ª, fundamental 5ª a 8ª e ensino 

médio) tal como foi feito para o ensino regular. Registrou que considera que é papel 

desta Comissão afirmar que o valor do aluno de EJA não é menor.” 

 

 

SERGIO HADDAD  

CNAEJA 

2004 

 

Em seguida o Professor Sérgio Haddad pronunciou-se sobre o ponto de vista 

conceitual da Educação de Jovens e Adultos, ressaltando as inúmeras discussões e 

trabalhos realizados neste âmbito, resultantes do processo de democratização do 

país. Destacou que o governo anterior pouco fez sobre a alfabetização de jovens e 

adultos, com destaque para o tardio programa Alfabetização Solidária, e que o governo 

atual, na gestão do Ministro Cristovam Buarque ao lançar o Programa Brasil 

Alfabetizado, não priorizou a questão na temática do direito à educação. Manifestou 

concordância com a priorização do analfabetismo na gestão atual em conjunto com a 

reforma universitária e com a viabilização do Fundeb 

CNAEJA 

2005 

 

“Após discussão, alguns encaminhamentos foram tirados. Houve consenso nos seguintes 

pontos: manter parte da composição atual da CNAEJA, sem renová-la completamente; 

incluir um membro representante da SECAD e um representante da SEB; excluir as 

quatro representações da ABONG na Comissão (foi feita, durante a própria reunião, 

consulta ao Sergio Haddad, que confirmou uma decisão do Conselho da ABONG de 

retirar-se de Comissões cujos objetos não sejam a atuação da própria ABONG).” 

CNAEJA 

2006 

 

de Sérgio Haddad: i. Que não é a média do ensino médio nesse país. No ensino noturno 

regular de qualquer secretaria estadual de educação a média é mais elevada. A faixa 

etária é muito parecida com a de quem frequenta o ensino médio noturno na modalidade 

EJA. ii. Não há distinção, por isso considera que os CEFET’s têm uma situação muito 

particular, o aluno que vai entrar no ensino médio e que vai ter 18 anos. 
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CNAEJA 

2006 

 

Sérgio Haddad: i. Dois comentários: 1. Com relação à gestão: o diretor da unidade 

prisional tem um poder impressionante. Mesmo havendo acordos entre as secretarias de 

governo, o trabalho na unidade prisional depende muito da participação do diretor e da 

forma como ele conduz. 2. Com relação à UNESCO: tem a sensação de que a UNESCO 

tem mais boa vontade do que algo material a oferecer. Tem se o encontro Latino-

americano e o Mundial. Pergunta-se: quem fará? Onde? 

 

Chama-nos atenção, a quantidade de membros que durante boa parte do período em 

que a comissão existia43 se repetiram como representantes (mesmo que por representações 

diferentes). Dentro dos segmentos destacados este comportamento ainda é mais evidente, 

como é o caso dos representantes da UNESCO, das ONGs e Movimentos (de educação 

popular e da educação no campo). Neste sentido vale destacar uma participação do MST em 

relação ao ENCCEJA 

 

MARIA CRISTINA VARGAS   

CNAEJA 

2006 

 

Cristina Vargas afirmou que a certificação como uma necessidade, que vem sendo 

expressa pelos grupos do MST que buscam a continuidade de estudos. Só 

recentemente, o movimento vem se dando conta da certificação como um elemento 

importante na formação das lideranças. No entanto, coloca a preocupação com os 

Estados e Municípios no diálogo com os camponeses sobre a forma de certificação, 

que não pode desconsiderar suas experiências. Houve, de certa forma, consenso sobre 

a ideia de que a certificação não pode ser proposta tomando como instrumento um 

exame que não leva em conta a experiência da educação não formal gestada na ação 

dos movimentos sociais, cujas experiências têm sido inviabilizadas 

 

 

Também é importante destacar que mesmo representando instancias com interesses 

diferentes, a grande maioria dos membros que compuseram a CNAEJA no período em 

questão deteve um conjunto de concepções comuns entre si. Diante desses dados, verificamos 

convergências importantes com os sujeitos articuladamente relacionados nos âmbitos das 

organizações da sociedade civil e dos organismos internacionais. Tais articulações levam-nos 

a questionar o próprio objetivo deste tipo de comissão, pois se foram criadas para contemplar 

os diversos segmentos e garantir um debate qualificado para o desenvolvimento da EJA, 

podemos dizer que na CNAEJA seus representantes praticamente debateram entre pares. 

Outra situação interessante a ser evidenciada foi a mobilização da ANPED na 

requisição da cadeira relativa às Universidades. Neste contexto, a representação dos Fóruns 

(onde a Universidade disputava cadeira internamente), passa a ser representada por outros 

segmentos, como professores da rede básica, e, os nomes que antes representaram os fóruns 
                                                             
43 Foram extintas em abril de 2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/decreto/D9759.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm
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agora, passam a se revezar na representação de uma instituição cuja cadeira é bem menos 

disputada. Esse fato também ratifica a Comissão como espaço de poder, principalmente para 

as cadeiras de grande concorrência. 

Os relatórios e atas da CNAEJA são muito ricos e apresentam diversas contribuições 

para o debate da EJA enquanto política pública, porém quanto às disputas, mais podemos 

falar sobre os consensos do que sobre os confrontos. Em suma, os conflitos não foram a 

tônica ao longo destes 12 anos na comissão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho de pesquisa teve como foco a apreensão e análise das diferentes 

concepções para a EJA a partir de fontes primárias dos programas das campanhas do Partido 

dos Trabalhadores e das atas das reuniões da Comissão de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos em diálogo com as fontes secundárias das produções acadêmicas entre 

artigos, teses e outras publicações acerca desta temática. 

Tendo como campo empírico os relatórios e atas da CNAEJA, que durante todo o 

período compreendido entre os anos 2003 e 2014 foi arena de importantes debates sobre as 

políticas para alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, buscamos analisar todo o 

material disponível no site dos Fóruns de EJA44, à luz do método da economia política 

apreendendo as contradições e mediações presente nesta comissão, desde a sua composição 

até os conflitos e convergências presentes nas intervenções dos membros ao longo destes 12 

anos de gestão petista.  

No primeiro capítulo apresentamos a conjuntura em que o partido dos trabalhadores 

chega ao governo federal considerando a perspectiva de uma nação que nas se desenvolveu 

nos últimos séculos de forma desigual e combinada, e que especificamente nas últimas 

décadas aprofundou esta característica sob as bases do capital imperialismo e posicionou-se 

diante do mercado como produtor de commodities, e produzindo uma nova sociabilidade à 

partir da reestruturação produtiva.  

Seguimos com a discussão da investida neoliberal na Educação aprofundada pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela reafirmação da teoria do capital humano, em consonância 

com as políticas para preparar, os jovens e adultos, para a “sociedade do conhecimento”, 

termo presente nos programas de governo de Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

Em seguida, evidenciamos a decisão do PT pela política da conciliação de classes 

(com frações da burguesia). Desde a “carta ao povo brasileiro” para a construção do consenso 

necessário à manutenção da “hegemonia lulista” apresentamos o caminho percorrido pelas 

gestões petistas com seus desdobramentos no setor da Educação em linhas gerais.  

O primeiro capítulo situa o leitor na construção da concepção de “Educação como 

mercadoria” a partir da historiografia da Educação Brasileira, e já demonstra a permanência 

desta concepção ao longo dos governos do PSDB e PT.  

                                                             
44 Importante destacar que não foi possível encontrar estes materiais no site do MEC.  
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No segundo capítulo retomamos a análise desta conjuntura no caso especifico da EJA, 

a partir da história e das diversas iniciativas, tanto para a alfabetização como para a Educação 

Básica. Neste sentido, apresentamos desde as campanhas, do Mobral, do supletivo, até a 

constituição de 1988. Esta reconstrução histórica evidenciou os avanços e retrocessos na luta 

pelo reconhecimento da EJA no sentido do direito à Educação de qualidade para a classe 

trabalhadora. Ainda no capítulo II apresentamos as principais iniciativas (programas e 

exames) nas gestões petistas a fim de subsidiar o que debatemos no terceiro capitulo.  

O terceiro capítulo se inseriu no esforço de identificar e analisar os diferentes 

aparelhos privados de hegemonia (a partir de suas agencias e agentes) na disputa pelas 

políticas públicas ofertadas aos jovens e adultos brasileiros nas últimas décadas e verificar a 

disputa por diferentes concepções de EJA neste contexto.  

Iniciamos identificando as concepções que atravessaram a sociedade política (a partir 

dos programas de governo) em diálogo com as fontes primárias da Comissão de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos retomada em 2003 com a entrada de Lula e a criação da 

Secretaria Especial de Combate ao Analfabetismo. Assim, através da participação dos 

membros desta comissão foi possível apreender concepções, advindas de diferentes agencias 

interessadas na modalidade. 

Observando-se a história recente da Educação brasileira, e considerando a análise dos 

documentos, é possível observar uma evidente contradição entre os programas eleitorais 

(especialmente das campanhas de Lula da Silva) cuja bandeira central para o setor da 

educação era a erradicação do analfabetismo, e o que se construiu como alternativa para a 

questão.  

O Programa Brasil Alfabetizado, por exemplo, mesmo com uma nova “roupagem” 

após diversas reformulações em suas diretrizes, não rompeu a característica de campanha, ou 

seja, de ação periférica e compensatória, que marca também as demais políticas para a 

modalidade. 

O Ministério da Educação, embora respondesse por considerável repasse de recursos, 

não figurava como órgão coordenador da iniciativa. Uma evidencia desta posição do MEC 

pode ser observada na publicação sobre a “Rede S” no site do próprio ministério em 

dezembro de 2011, com a chamada “Sistema S é forte aliado na capacitação dos 

trabalhadores”. 

 

Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus empregados, os 

empresários têm no Sistema S um forte aliado. Formado por organizações criadas 

pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e 

cooperativas), as entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da 
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indústria e comércio. O Sistema S conta com uma rede de escolas, laboratórios e 

centros tecnológicos espalhados por todo o território nacional. Também há ofertas 

de cursos pagos, geralmente com preços mais acessíveis do que oferecidos por 

instituições particulares de ensino. É formada pelo conjunto de organizações das 

entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, 

consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado 

com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. [...] 

Qualificar e promover o bem-estar social e disponibilizar uma boa educação 

profissional é a finalidade do Sistema S, que conta com 11 instituições, entre elas o 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que dá 

orientações sobre como abrir e gerenciar uma empresa e contratar funcionários 

(MEC, 2011) 

 

No caso do PBA, as atas da CNAEJA apontam uma variação entre 40% e 70% dos 

recursos45 serem aplicados através de parcerias com as ONGs. Também é importante destacar 

que ao longo dos anos este percentual veio reduzindo e as intervenções de muitos membros 

comissão foram no sentido da ampliação dos recursos para as redes municipais e estaduais. 

Ainda assim, não podemos compreender de outra forma, senão de que esta política perpetuou 

o caráter de campanha historicamente associado à Alfabetização de Jovens e Adultos, 

desenvolvendo, uma vez mais, programas isolados, de curta duração, sem qualquer vinculação 

com uma proposta de continuidade na Educação Básica.  

À época da criação do PBA o número de analfabetos no país era cerca de 16 milhões e 

a oferta de turmas de primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos - EJA era 

insuficiente para o atendimento desta demanda. E passados 10 anos e com um investimento 

infinitamente maior, este número em 2017 era de aproximadamente 12 milhões. Não 

chamamos atenção para este fato, no sentido de descaracterizar o trabalho desenvolvido, mas, 

para ressaltar que a escolha política foi equivocada no sentido da relação investimento e 

resultado. 

 

QUADRO 7 – ORÇAMENTO DA EJA ENTRE 2004 E 2014 

ORÇAMENTO DA EJA 2004 2014 

SUBFUNÇÃO 366 16.400.000,00 799.680.999,00 

Dados disponíveis em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2004/lei-1/volumes/V1.pdf e 

http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2014/loa/Volume%20I%20-

%20Consolidado.pdf 

  

                                                             
45 Dado disponível em: http://www.forumeja.org.br/ Acesso em :12/06/2019 

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2004/lei-1/volumes/V1.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2014/loa/Volume%20I%20-%20Consolidado.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2014/loa/Volume%20I%20-%20Consolidado.pdf
http://www.forumeja.org.br/
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Outro dado interessante apreendido nesta pesquisa é que ao contrário da ampliação 

expressiva de recursos entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2004 e a de 2014 no 

que tange ao orçamento dedicado a Educação de Jovens e Adultos (subfunção 366), o que 

percebemos na análise das atas foi a gradativa redução da participação e do debate na 

comissão nas decisões importantes para a modalidade.  

Esta desarticulação podemos inferir que se deu em virtude das disputas inerentes as 

demais políticas para a EJA (em especial àquelas articuladas a Educação Profissional) estarem  

ocorrendo em outros espaços da sociedade civil.  Uma das hipóteses que nos parece mais 

promissora para esta análise é a questão do financiamento. Tomando como exemplo, o caso 

dos programas que articulam EJA e EP, o PROJOVEM, PROEJA e PRONATEC, foram 

citados de forma muito superficial ao longo de todas as reuniões da CNAEJA.  

Houve poucas reuniões com a presença de representantes da SETEC, por parte no 

governo, e da sociedade civil em uma reunião houve a presença de um representante da “Rede 

S”. Esta insuficiente participação na comissão, por parte dessas agencias, muito 

provavelmente deve-se ao fato de não disputarem os recursos da subfunção 366 (EJA) e sim, 

da subfunção 363 (Educação Profissional). Esta é a uma primeira concepção importante que 

perpassa toda a lógica educacional e inclui a EJA: a ideia de “Educação como mercadoria”.  

Esta concepção, apesar de não poder ser considerada uma novidade, pode ser 

considerada hegemônica não só, mas também no período da gestão do Partido dos 

Trabalhadores, ainda que não fizessem sua defesa explicita. O melhor exemplo desta 

concepção na EJA é o PRONATEC, carro chefe da campanha de Dilma Rousseff em 2010, o 

programa evidenciou a opção do governo federal em “subsidiar’ a iniciativa privada na 

promoção de atividades de característica tipicamente pública. Também podemos observar esta 

concepção nas ONGs do setor educacional destinadas à captação de recursos do Fundo 

Público, para a produção dos índices necessários ao atendimento das recomendações dos 

organismos internacionais e a produção de materiais didáticos adaptados às novas demandas 

do mercado e da sociedade. 

Outra importante concepção também característica deste período é a concepção de 

“Educação ao longo da vida”. Esta, já pode ser observada no segundo capítulo da pesquisa e, 

também pode ser considerada uma corrente hegemônica na CNAEJA. Esta concepção se 

consolida no período petista, culminando na alteração da LDB para a sua garantia.  
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Tal perspectiva educacional tem se constituído como eixo orientador das políticas 

educacionais, especialmente para jovens e adultos, apoiando-se substancialmente 

nas críticas ao desajustamento dos sistemas educativos e na necessidade de 

construção de uma nova subjetividade. Esse “novo” modo de ser justifica-se sobre a 

análise acerca da existência de um mundo de incertezas, de insegurança, de 

impossibilidades de fuga. As palavras de ordem são: adaptação e ajustamento. 

Ademais de recomendar aos governantes que repensem e adaptem finalidades, 

objetivos e modalidades dos sistemas de ensino frente à volatilidade do mundo, ao 

indivíduo recomenda-se uma forma pragmática de lidar com o conhecimento, aliado 

às características de autonomia e espírito de iniciativa (espírito empresarial) e 

transformar-se num “sujeito empreendedor”. Visa, acima de tudo, conformar uma 

relação dos sujeitos na história, almejando no horizonte deste projeto educacional 

um sujeito despolitizado, atomizado, sem qualquer capacidade organizativa e sem 

condições de pensar-se como sujeito coletivo, apenas “homens-massa”, na célebre 

expressão gramsciana.(RODRIGUES, 2008, p. 13) 

 

A “Educação ao longo da vida”, que também pode ser interpretada como “Educação 

ao longo da vida produtiva”, corrobora com a análise de que “tem se produzido um 

deslocamento da ênfase na função da escola como âmbito de formação para o emprego [...] 

para uma ênfase (nem sempre declarada) no papel que a mesma deve desempenhar na 

formação para o desemprego”. (GENTILI, 1997, p. 3). É preciso que o jovem e adulto 

trabalhador esteja permanentemente inserido em um processo formativo, para a manutenção 

da lógica de regulação do mercado. Esta lógica perversa atribui, ao sujeito, a tarefa de estar 

constantemente buscando novas formações (em sua maioria relacionada ao trabalho simples) 

e sendo responsabilizado pelo seu desemprego.  

 Uma terceira perspectiva é a concepção de “Educação na diversidade”. Esta, 

definitivamente, é uma marca desta gestão petista. Pautada numa ideia de que os jovens e 

adultos devem ser reconhecidos na sua diversidade, os governos Lula e Dilma foram 

vanguarda na ampliação vultosa de iniciativas focais para cada grupo deste universo. Desde 

2004 com a criação da SECAC foram criadas diversas iniciativas para jovens, para mulheres, 

para os moradores do campo e, assim por diante, apresentadas no capítulo II.  

Neste sentido é necessário refletir que o fato de priorizar as especificidades de cada 

grupo considerado nas políticas no âmbito da EJA, secundarizou o elemento que une todos 

aqueles que por motivos diversos retomam seus processos educativos formais fora da ‘idade 

própria’: a classe. 

 A concepção de “Educação da classe trabalhadora” é a quarta concepção que pode ser 

apreendida nas referências da modalidade. É importante destacar que esta concepção não pode 

ser analisada do terceiro capítulo, por não aparecer no debate da comissão.  

Não nos espanta, no entanto, esta constatação, uma vez que a concepção de “Educação 

da classe trabalhadora” vai justamente de encontro às demais concepções presentes nas atas. 
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Consideramos que uma das grandes fragilidades da política para a EJA na gestão petista, foi 

justamente, a coerente com a EJA e, ao longo da pesquisa foi o contraponto para a análise das 

demais. A crítica central reside sob a questão da lógica dual na história da educação brasileira 

e principalmente, em se tratando da gestão petista sobre a expansão de uma gama de 

iniciativas compensatória que apenas ocultaram a manutenção desta lógica.  

 

As políticas compensatórias se atrelam ao universo da circulação, incensando que a 

gênese da desigualdade e da pobreza reside na produção, na propriedade da terra, ou 

seja, na exploração da força de trabalho. Novamente, as justificativas social-liberais de 

centralidade da educação na conformação de seu novo programa social repousam 

sobre os impactos de uma elevação da escolaridade sobre os mercados, confiando os 

processos práticos de atenuação da pobreza à atuação da mão invisível. (PINHEIRO 

JR, 2019, p.29) 

 

Diante desses dados, verificamos convergências importantes com sujeitos 

articuladamente relacionados nos âmbitos das instâncias governamentais, das organizações da 

sociedade civil e de organismos internacionais na defesa das diferentes concepções 

apresentadas. 

No âmbito dos organismos internacionais, em especial, nesse caso, a UNESCO (que 

participa permanentemente dos espaços de diálogo e disputa da modalidade em questão) as 

convergências são referentes às articulações em torno da concepção de “Educação como 

mercadoria” (concepção que já vem se aprofundando desde a investida neoliberal da década 

de 1990) e do conceito de “Educação ao longo da vida”.  

Sobre a concepção de “Educação como mercadoria” destacamos o estudo de 

Rodrigues (2007) sobre a dupla face mercantil da educação, caracterizada, tanto pela 

educação-mercadoria, que se materializa na venda de serviços educacionais, quanto pela 

mercadoria-educação, que se refere ao interesse pela educação como insumo para produção de 

outras mercadorias. Em seus relatórios e os representantes desta entidade na CNAEJA 

reafirmaram vínculos estratégicos que permearam e ainda permeiam a trajetória histórica da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil desde o início.  

Em relação às instâncias governamentais, verificamos que o MEC, não apenas através  

aponta para grandes  convergências  em relação a perspectiva dos organismos internacionais, 

elucidados no caso da EJA , nesta pesquisa bem como em diversas outras políticas para a 

Educação Básica, a política de índices e adaptação as recomendações destes organismos. 
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Ainda tratando do MEC é importante salientar para o fato de haverem disputas 

internas ao ministério e, internas a SECAD/ SECADI que também puderam ser observadas na 

comissão, ainda que no geral, muito pouco tenha havido de divergências. No entanto, não nos 

detivemos nesta análise mesmo reconhecendo um campo fértil para a pesquisa.  

De tudo que foi estudado e evidenciado na pesquisa, cabe reconhecer que a gestão 

petista  favoreceu o acesso a educação em todos os níveis e ampliou os investimentos 

brutalmente no setor da educação que durante estes 12 anos de governos houve um avanço 

significativo na educação pública, principalmente se considerarmos o cenário atual da 

modalidade. No entanto, também é necessário registrar que na criação de diversos espaços de 

participação da sociedade civil, nem sempre representaram efetiva pluralidade de ideias, como 

no caso da CNAEJA. 
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ANEXO II – QUADRO DE LEVANTAMENTO DE PESQUISAS EM EJA 

 
PLATAFORMA SUCUPIRA -    

Busca por produções sobre “EJA” nos últimos cinco anos (2014- 2018) 

TOTAL - 1025 resultados até junho/2018 

EJA – SUBTEMAS PUBLICAÇÕES OBSERVAÇÕES E 

DESTAQUES 

Politicas e MEC 10 Apenas um trabalho sobre a 

EJA no MEC 

Programas 31  

História e Memória 14  

Sujeitos, Perfil, Representações Sociais 57  

Alfabetização e Letramento  30  

Tecnologias  40  

Processos de ensino, metodologias, pedagogias, 

didática 

273 Destaque para educação 

matemática  

Estudo de casos, experiências docentes, 

narrativas  

196  

Educação popular e Classe trabalhadora 7  

Currículo e Avaliação  44  

Adolescência e Juventudes 21  

Questões étnico-raciais, gênero e idosos 35 Apenas 3 trabalhos falando 

sobre os idosos na EJA 

Formação de professores 77  

Prisional  21  

Acesso, permanência, evasão, estudo com 

egressos 

21  

Movimentos sociais, fórum  8  

Educação do/no campo 15 A maior parte sobre 

PRONERA 

Educação especial  23 Aumento relevante nos 

últimos dois anos  

Material didático  15  

Iniciativa privada e Ead 16  

Outros  49 Trabalhos cujo titulo impediu 

a classificação.  
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PROEJA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO' 24/02/2014 254 f. Doutorado em 
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5- TEIXEIRA, ODINEI INACIO. O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): LINGUAGEM E DISCURSO 
18/12/2017 205 f. Doutorado em LINGUÍSTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Biblioteca Comunitária 

da UFSCar (BCo) 

6- QUISSINI, AGATA REGIANE.As Políticas de EJA na América Latina em Diálogo com a 

Educação Popular e Oposição ao Referencial Neoliberal: Leituras entre Brasil e 

Argentina 16/12/2016 186 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE, Joinville Biblioteca Depositária: 

Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE 

7- ZANETTI, MARIA APARECIDA. POLÍTICA DE FOMENTO DIRETO E POLÍTICA 

DE FUNDOS CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE DE SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A 

DEMANDA E A OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO 

DO PARANÁ' 29/04/2016 119 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba Biblioteca Depositária: 

BIBLIOTECA DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

8- SERRAO, LUIS FELIPE SOARES. Exames para certificação de conclusão de 

escolaridade: os casos do Encceja e do Enem 26/09/2014 200 f. Mestrado em 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 

Biblioteca Depositária: FEUSP 

9- ROSA, CAROLINA SCHENATTO DA. TODA A IDADE É CERTA SE A EDUCAÇÃO 

É AO LONGO DA VIDA: HORIZONTES DE(S)COLONIAIS PARA POLÍTICA DE 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA AMÉRICA LATINA' 15/12/2017 139 f. 

Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE, 

Canoas Biblioteca Depositária: Universidade La Salle 

10- MARASCHIN, MARIGLEI SEVERO. DIALÉTICA DAS DISPUTAS: TRABALHO 

PEDAGÓGICO A SERVIÇO DA CLASSE TRABALHADORA?' 09/06/2015 319 f. 

Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Centra UFSM 

11- MAUERVERCK, WESLEY SILVA. INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: NOVA INSTITUCIONALIDADE 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA' 30/09/2016 116 f. Mestrado em Educação 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Jataí Biblioteca 

Depositária: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

12- REIS, SIMONE SANTOS DOS. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO 

SUBSTRATO DA HEGEMONIA BURGUESA: OS TRABALHADORES COMO 

SUJEITOS E COMO OBJETOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA ' 

02/10/2014 164 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO 

GRAGOATÁ 

13- FRAGA, ELIZANGELA RIBEIRO. POLÍTICA EDUCATIVA DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL NO CONTEXTO DA AGENDA GLOBALMENTE 

ESTRUTURADA PARA EDUCAÇÃO' 21/12/2017 175 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Vitória 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central UFES 

14- CONSTANTINO, ALESSANDRA MARTINS. O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: ENTRE A COMPLEXIDADE DAS NOVAS 

FORMAS DE REGULAÇÃO NO LIMIAR DO SÉCULO XXI' 30/06/2014 159 f. 

Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca Central UFES 

15- FLORES, TANIA MARIA DANTAS. POLÍTICA PÚBLICA PROEJA NO IFBA 

CAMPUS SANTO AMARO (BA): (DES)CAMINHOS, CONTRADIÇÕES E 

CONSEQUÊNCIAS' 21/01/2016 131 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, São Cristóvão Biblioteca 

Depositária: BICEN 

16- AMORIM, RODRIGO DE FREITAS. A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR NO 

PROEJA: ENTRE OS LAÇOS E EMBARAÇOS DO DISCURSO OFICIAL E OS 

DIÁLOGOS PROEJA NO IFG' 09/09/2016 216 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 

de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Goiânia Biblioteca Depositária: 

Biblioteca Central – UFG 

17- BILIO, RAFAEL DE LIMA. O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS 

– URBANO (PROJOVEM URBANO): A CONSTRUÇÃO DO PRECARIADO E A 

HEGEMONIA DA PEQUENA POLÍTICA 11/09/2017 211 f. Doutorado em 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Gragoatá. 
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ANEXO IV - QUADRO COMPLETO DE REPRESENTAÇÕES DA CNAEJA 

 

 


