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Educar e educa-se, na prática da 
liberdade, é tarefa daqueles que pouco 
sabem – por isto sabem que sabem 
algo e podem assim chegar a saber 
mais – em diálogo com aqueles que, 
quase sempre, pensam que nada 
sabem, para que estes, transformando 
seu pensar que nada sabem em saber 
que pouco sabem, possam igualmente 
saber mais (Freire, 1996, p. 45). 
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RESUMO 
 

O trabalho tem por objetivo apresentar um quadro do atendimento da demanda de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Integrado de Educação Básica de 
Jovens e Adultos Herbert de Sousa, de Londrina, no estado do Paraná, nos níveis 
Fundamental - Fase II e no Ensino Médio, no período de 2009 a 2011, bem como 
quantificar e analisar a matrícula nas disciplinas do atendimento coletivo. Para tanto, 
foram coletados dados contidos em documentos impressos que registram a 
matrícula inicial, desistência e conclusão dos educandos(as). Para complementação 
das informações foram acessados dados armazenados no sistema de registros da 
Secretaria de Estado, SEJA. A metodologia de pesquisa aplicada foi a Quantitativa e 
Qualitativa, que possibilitou análise documental, aplicação de entrevista, e pesquisas 
em referenciais teóricos que contemplam a EJA. Os dados revelaram uma 
conformidade com o quadro da rede estadual paranaense, verificando que entre 
2009 e 2011 ocorreu progressiva diminuição de matrículas nos estabelecimentos. 
Após fazer um breve relato do processo histórico da implantação e evolução das 
demandas sociais e educacionais de EJA no Brasil e no Paraná, foi constatado que 
ao longo dos anos que as propotas pedagógicas se alteraram e as concepções 
distintas de EJA  permanecem em disputa. Fato que expressa a realidade das 
matrículas nos estabelecimentos paranaenses e em especial no CEIBEJA Herbert 
de Sousa. Além disso, a pesquisa mostrou que no CEIEBJA há uma mudança no 
perfil do educando em função das necessidades do mercado de trabalho e 
impactando na busca pela escolarização. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Demanda educacional. CEIEBJA
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresentada será de fundamental importância para o 

curso de pedagogia e para a formação dos seus discentes, pois apresentará a 

realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) especificamente em uma escola. 

A importância deste trabalho está na possibilidade de conhecer os educandos(as) da 

EJA e suas dificuldades em estudar nesta modalidade de ensino. O meu interesse 

pessoal por esta modalidade de ensino, se deu a partir de meu processo de 

escolarização, no qual participei na condição de educanda, no nível Fundamental-

Fase II de (5º à 8º série) e Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) por disciplinas.  

 Por incentivo de minha mãe, que mora em Minas Gerais, sem 

conhecer Londrina, fez minha matrícula no Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos da Universidade Estadual de Londrina (CEEBJA/UEL). Desse 

modo, em 2005, iniciei meus estudos no Ensino Fundamental, Fase II, e conclui no 

final de 2005 de forma presencial. Em 2006, iniciei o Ensino Médio com desânimo e 

preocupação, devido às mudanças ocorridas na carga horária do curso, fazendo 

com este levasse mais tempo para concluir. 

Prossegui meus estudos, no entanto tive muitos obstáculos, 

primeiramente por trabalhar o dia inteiro de doméstica e o serviço era cansativo. Por 

ter três filhos, ter que cuidar da casa, ficado 15 (quinze) anos sem estudar e 

apresentar muita dificuldade de aprendizagem, muitas vezes senti vontade de 

desistir dos estudos, no entanto, com muito incentivo da minha mãe, segui em 

frente. 

No início de 2008, quando estava no último ano do Ensino Médio no 

CEEBJA da UEL, fui incentivada pelos próprios educandos (as) para fazer o 

“cursinho pré-vestibular” da UEL. Apesar do descrédito, para mim foi uma grande 

vitória ter conseguido passar no cursinho. A minha intenção era estudar para prestar 

concurso para zeladora nas escolas públicas ou fazer o curso de Enfermagem.  

 A princípio enfrentei muitos problemas, pois estava terminando o 

Ensino Médio à noite, faltava à disciplina de Química e não poderia fazer o 

Cursinho/UEL, porém, foi aberta uma turma à  tarde no cursinho, como nesta época 

fiquei desempregada fui fazendo o Cursinho/UEL à tarde e terminando o Ensino 

Médio à noite , então eu ficava das 13h00 às 22h30 na UEL. 
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No meio do ano de 2008, passei o Cursinho/UEL para noite, porque 

havia arrumado um emprego, desta forma eu fazia o Cursinho/UEL três dias da 

semana e dois dias terminava a Disciplina de Química que estava faltando. Por estar 

fazendo o cursinho da UEL não era necessário pagar taxa de inscrição para prestar 

o vestibular então, devido a muitos incentivos e ter assistido a uma palestra, resolvi 

fazer a prova. Eu pensei em prestar o vestibular para ganhar experiência, pois não 

acreditava que chegaria tão longe.  

Contudo, no fim de 2008 terminei o Ensino Médio no CEEBJA e 

prestei vestibular, na qual passei na 1ª e 2ª fases ficando muito feliz por ter chegado 

tão longe. 

Os caminhos que se seguiram não foram fáceis, a universidade era 

outro mundo, fora da EJA que eu tinha me formado. Muitas foram as dificuldades, 

tanto no aprendizado quanto em relação à tecnologia (computador) que tive que me 

adaptar, pois no 1º ano de pedagogia eu não sabia sequer  mexer em um 

computador. 

Portanto, a necessidade e exigência dos decentes do curso e a 

necessidade de fazer textos digitados das disciplinas, fez com que eu aprendesse 

sozinha as funções básicas de um computador, pois, eu  não tinha tempo para fazer 

curso de informática, no entanto, com ajuda de amigos fui conseguindo me adaptar 

à esta “nova tecnologia”. 

 O presente trabalho é resultado da pesquisa realizada como parte 

da avaliação conclusiva do curso de Pedagogia e esta pesquisa auxiliará em minha 

atuação como pedagoga, considerando, o conhecimento produzido a respeito das 

dificuldades no atendimento da demanda da EJA, será possível intervir e colaborar 

para que a aprendizagem dos alunos seja significativa. 

A pesquisa nos coloca frente a frente a uma situação que precisa ser 

compreendida para que possamos efetivamente pensar propostas práticas na 

Educação de Jovens e Adultos, tanto no campo da pedagogia, quanto de outras 

disciplinas para realmente possibilitar que o conhecimento historicamente produzido 

pelo homem esteja acessível a todos. 

Os resultados da pesquisa poderão ser um instrumento de 

conhecimento, de alerta e de busca para que cada vez mais os educadores da EJA 

sejam preparados nos cursos de formação de professores, demarcando com isso, 
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um maior espaço para as discussões em torno da EJA e para ampliar o atendimento 

aos educandos(as). 

As mudanças na realidade, neste caso da EJA, se dão por meio de 

reflexão e prática críticas, ou seja, fazer o que parece familiar não familiar, 

desvendar o que mantém aquela realidade daquela forma e compreender que as 

ações transformadoras devem partir deles, dos sujeitos participantes da pesquisa. 

A metodologia da pesquisa foi fundamentada na abordagem 

metodológica Quantitativa e Qualitativa, realizada através de análise documental de 

Leis, de registros de matrícula entre outros e dos estudos teóricos de autores que 

contemplam a modalidade da EJA no período da presente pesquisa (2009 a 2011).   

 Essas informações possibilitou a construção da análise de dados, 

referentes aos educandos CEIEBJA Herbert de Souza,  matriculados na modalidade 

do  Ensino Fundamental – Fase II  e Ensino Médio. Para complementação da 

pesquisa foi realizado uma entrevista com a direção da escola e informações 

contidas no Jornal publicado pela escola, no sistema de registro  da SEED, o SEJA e 

no Projeto Político Pedagógico da escola.   

A pesquisa iniciou com a leitura de autores que estudaram a 

modalidade de Ensino da EJA, para conhecer e compreender as bases históricas do 

atendimento da demanda da EJA, no Brasil e no estado do Paraná, o papel do 

Estado e a realidade da EJA e seus sujeitos. Os autores pesquisados e utilizados 

para a pesquisa  foram : (ARBACHE, 2001), (ARELARO e KRUPPA, 2002), 

(BEISIEGEL, 2001;1985) (BRANDÃO, 1986), (CALDEIRA, 2006), (CORREIA, 2008), 

(DOLLA, 2009), (DI ROCCO, 1979), (FARIAS, 2009), (HADDAD e Di PIERRO, 

2000), (LOPES e SOUZA, 2005), (OLIVEIRA, 1999; 2007), (PAIVA, 2005), ( VIEIRA, 

2004). 

Para a caracterização da escola, foi utilizado o PPP do CEIEBJA 

Herbert de Souza e o jornal que contribuiu com mais detalhes sobre a mesma. A 

coleta de dados foi realizada nos documentos da escola, em livros referentes ao 

período 2009 a 2011, e possibilitou analisar o total de matrículas no Ensino 

Fundamental - Fase II e Ensino Médio, também permitiu fazer uma análise das 

disciplinas mais procuradas na escola e o total de concluintes e desistentes. 
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2. AS BASES HISTÓRICAS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA EJA 

 

No capítulo 2 faremos um breve relato histórico das bases que 

constituíram a história da Educação de Jovens e Adultos com o objetivo de 

compreender a caracterização da demanda educacional de pessoas jovens e 

adultas no século XXI, no âmbito da escola, na cidade de Londrina/PR. 

 

2.1. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EJA NO BRASIL 

 

As bases históricas do atendimento da demanda educacional de 

pessoas adultas têm seu marco inicial nas aulas ministradas por padres Jesuítas 

com o objetivo de instrumentalizar a população, ensinando-a a ler e a escrever. A 

intenção dos jesuítas era fazer com os colonos pudessem “ler o catecismo” e seguir 

as ordens e instruções da corte e os índios, por sua vez pudessem ser catequizados 

e, mais tarde, cumprissem comas tarefas exigidas pelo Estado. 

De acordo com Brandão (1986) a educação das crianças era uma 

forma de atrair a atenção dos pais, que eram conquistados pelos jesuítas, com o 

objetivo de reeducá-los. A educação escolarizada elementar dos adultos ocorria nos 

centros de ensino profissionalizante, em conventos, mosteiros e seminários. 

  O acesso à educação era privilégio de uma parte da população, 

com a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, ocorrida em 1759, houve uma 

desorganização do ensino até então estabelecido. E só em 1824, com a primeira 

constituição brasileira, é que se ofereceu a garantia legal de uma instrução primária 

e gratuita para todos os cidadãos, inclusive para a população adulta (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000) 

Contudo, na prática, a lei se efetivou parcialmente apenas para 

crianças, o privilégio se manteve ficando excluídos os negros, os indígenas, e, 

grande parte das mulheres.  Ainda assim, os autores comentam que em 1890 foram 

atendidas 250 mil crianças no sistema de ensino, no qual, a população estimada era 

de 14 milhões. A população analfabeta, com idade superior a cinco anos, no início 

do século XIX, era de 82% (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

Com a aprovação da constituição de 1891, descentralizou-se o 

atendimento ao ensino básico para as províncias e municípios, deixando para a 
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União a responsabilidade de oferta do ensino secundário e superior garantindo a 

formação das elites. 

 A primeira República apresenta uma grande quantidade de 

reformas educacionais, mas as iniciativas foram sempre “esparsas e descontinuas”, 

não foram dirigidas especificamente à massa de jovens e adultos analfabetos 

(BEISIEGEL, 2001).  

Somente a partir de 1920, os movimentos de educadores e da 

população, lutando pela ampliação das escolas e melhoria de sua qualidade, 

favoreceu a implementação de políticas pública para Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo Haddad e Di Pierro  

 
Os renovadores da educação passaram a exigir que o Estado se 
responsabilizasse definitivamente pela oferta desses serviços. Além 
do mais, os precários índices de escolarização que nosso país 
mantinha, quando  comparados aos outros países da América latina 
ou do resto no mundo, começaram a fazer da educação escolar uma 
preocupação permanente da população e das autoridades brasileiras 
(2000, p. 110). 

 

Estas iniciativas, ainda com base nos estudos dos autores citados, 

no final da primeira República, ocorreriam em meio a mudanças sociais, que 

aconteceriam no início do processo da industrialização e da aceleração da 

urbanização no Brasil  

Entretanto, no final da década de 1940 um recenseamento geral fora 

realizado e indicou que mais da metade da população brasileira maior de 15 anos, 

jovens e adultos era analfabeta, com isso, este “século terminou com o número 

expressivo de 18.052.736 analfabetos maiores de sete anos” (ARELARO; KRUPPA, 

2002, p.90). 

Podemos falar efetivamente de Educação de Jovens e Adultos 

atendida pelo Estado, somente a partir de 1940, pois as iniciativas ocorridas 

anteriormente não foram expressivas para sua inserção na agenda política nacional 

(BEISIEGEL, 2001). 

Nos anos seguintes a Educação de Adultos foi atendida por meio de 

Campanhas, Serviços, Programas, Projetos, Centros de Ensino Profissionalizante, 

Movimentos Sociais e iniciativas da sociedade civil. 

Com relação ao financiamento, a Educação de Adultos contou, em 

1945, com o Fundo Nacional de Ensino Primário, aprovado pelo Ministério da 
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Educação e Saúde. O governo estabeleceu que 25% de cada auxílio federal seria 

aplicado na educação primária de adolescentes e adultos analfabetos, constituindo o 

ensino supletivo (BEISIEGEL, 2001). 

Somente no século seguinte, em 2006, a Educação de Adultos foi 

contemplada em outro fundo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), para 

os municípios e estados, com matrícula em EJA. 

 Ao longo da história da educação o financiamento das ações 

pontuais e emergenciais no campo da EJA também teve origens diversas, dentre 

elas, recursos do poder público e privado, dentre eles a Loteria Esportiva1, as 

doações de empresas, organismos internacionais e recursos de campanhas de 

doação pela sociedade civil. 

O financiamento tem impacto no atendimento da demanda, uma vez 

que dele depende a ampliação das escolas, a formação dos professores, a 

ampliação das vagas e toda a estrutura necessária para uma Educação de 

qualidade. 

Isto pode ser verificado ao longo da história da EJA com as 

diferentes formas de oferta. Apontamos, ainda em 1947, o Serviço de Educação de 

Adultos (SEA), localizado no Departamento Nacional de Educação do Ministério de 

Educação e Saúde com a finalidade de coordenar e reorientar os trabalhos dos 

planos anuais de ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. O 

movimento foi identificado como “Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), sua atuação criou uma infraestrutura nos estados e municípios para 

atender à Educação de Jovens e Adultos” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 111).  

As Campanhas de Educação de Adultos tiveram a preocupação em 

atender as populações de todas as classes e regiões. Houve grande preocupação 

com a educação das populações rurais através das denominadas “Missões Rurais 

de Educação de Adultos Essa experiência foi consolidada em 1952, com a 

aprovação, pelo Ministro da Educação e Saúde, do Regulamento da Campanha 

Nacional de Educação Rural” (BEISIEGEL, 2001, p. 215;216). 

No final da década de 1950 ocorreu o lançamento da Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo com duração até 1961. “O movimento de 

                                            
1
 Referimo-nos ao financiamento do da Fundação Mobral nos anos 1970. 
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educação de base para a população rural, contava com a preparação específica dos 

professores e desenvolvimento de cooperativas” (BEISIEGEL, 2001, p. 219). 

Com as mesmas características citamos outras ações que se 

aproximam pelo caráter da gratuidade, urgência e mobilização, são elas: As 

Campanhas de alfabetização “Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo”, “Cruzada Nacional de Educação”, “Bandeira Paulista de 

Alfabetização”, “Campanha Nacional de Educação de Adultos”, mais tarde: “Cruzada 

ABC”, “Movimento de Educação de Base” e o “Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (BRANDÃO, 1986, p. 46).  

Podemos concluir que as ações identificadas e desenvolvidas nas 

décadas de 1940 e 1950 contribuíram para a redução dos índices de analfabetismo.  

O índice foi reduzido entre 

 
pessoas acima de cinco anos de idade para 46,7% no ano de 1960. 
Os níveis de escolarização da população brasileira permaneciam, no 
entanto, em patamares reduzidos quando comparadas à média dos 
países do primeiro mundo e mesmo de vários dos vizinhos latino-
americanos (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 111).  

 

De modo geral, as Campanhas representavam a inserção da 

Educação de Adultos na agenda do Estado, no atendimento das massas iletradas. 

Na segunda metade da década de 1950, a Educação de Jovens e Adultos 

analfabetos passou a fazer parte da agenda dos governos populistas, do movimento 

estudantil e das organizações sociais. A Educação de Jovens e Adultos foi 

compreendida como instrumento de luta contra a opressão das classes subalternas 

e como formação política de agentes que conduziriam os processos educativos 

(BRANDÃO, 1986; FARIAS, 2009). 

Outra contribuição importante diz respeito à mudança na 

compreensão político-pedagógica da Educação de Adultos. O tratamento era 

próximo ao tratamento dado à educação para crianças, depois com Paulo Freire, na 

década de 1960, os adultos foram tratados como deveriam ser, com a própria 

realidade deles, com os conhecimentos que os adultos tinham, com a sua vivência. 

Esta compreensão foi debatida no II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos onde começou uma mobilização pela educação adulta e sua 

escolarização. Paulo Freire teve uma importância para este tema uma vez que foi 

ele a se preocupar com a situação dos trabalhadores do campo, da cidade e com 
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aqueles que não tiveram acesso à escola. Um fato importante ocorreu no final dos 

anos 1950 com o discurso de abertura do II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos realizado no Rio de Janeiro, em 1958 (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

Paulo Freire, integrante da delegação de Pernambuco fez um 

discurso, no qual, propôs uma educação dialógica, comprometida com a realidade 

social e cultural do educando e assim objetivando a formação da consciência do 

cidadão (CALDEIRA, 2006). 

Este discurso acabou influenciando a maneira de pensar dos 

educadores, diante da situação do adulto, que até aqui era considerado como  um 

ser “imaturo  e ignorante” e que  deveria ser escolarizado com os mesmos 

conteúdos da educação primária para crianças. 

As ideias de Paulo Freire foram compartilhadas, no início dos anos 

1960, nos vários programas e campanhas de educação de adultos em todo país, 

que foram organizados por intelectuais, estudantes e católicos. 

De acordo com Caldeira (2006) foram estes programas financiados 

pelo governo federal, que vieram para atender a população rural, tendo como meta a 

implantação de escolas Radiofônicas promovidas pelo Movimento de Educação de 

Base (MEB), criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Conforme (ARELARO; KRUPPA, 2002; CALDEIRA, 2006) os 

movimentos religiosos e as outras iniciativas ocorridas na sociedade civil, que deram 

início às campanhas de alfabetização de adultos, foram: o Movimento de Cultura 

Popular (MCP) de Recife em 1961, os Centros Populares de Cultura (CPC), órgãos 

culturais da União Nacional dos Estudantes (UNE),março de 1961, a Campanha De 

Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de 

Natal, que contavam com presença de Paulo Freire, a experiência de Angicos (RN) 

em 1963 e o Movimento de Educação de Base (MEB).  

Neste contexto, as experiências citadas anteriormente mudaram a 

estrutura e a organização dos cursos para adultos. 

De acordo Di Rocco: 

 
O processo de alfabetização do método Paulo Freire conseguiu 
incorporar às atividades de rotina dos primeiros contatos com a 
leitura e escrita, elementos mais amplos que deveriam gerar uma 
situação libertadora ao alfabetizando com sentido mais amplo e mais 
envolvente que a simples leitura e a escrita. Como elemento 
participante da cultura do seu tempo, o “ex-marginal” da cultura, 
agora engajado e consciente no processo, a ela se filiaria 
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conscientemente a fim de contribuir e participar integralmente do 
mundo que o cerca (DI ROCCO, 1979, p 107). 
 

Segundo a mesma autora, o método ganhou tanta repercussão, que 

ficou conhecido como “sistema ou método Paulo Freire”, ao integrar o adulto no 

mundo da leitura e da escrita a partir da sua cultura e de sua realidade. 

A repercussão das experiências freireanas fez com que ele fosse 

convidado em 1964, pelo ministro Paulo de Tarso, no governo de João Goulart, para 

implantar em todo o país o “método Paulo Freire”, criando para isso um Plano 

Nacional de Alfabetização (PNA), que tinha como meta, alfabetizar cinco milhões de 

brasileiros até 1965. Porém, com a ditadura militar, o Plano não chegou a ser 

implementado. 

O governo militar prendeu Paulo Freire e este foi exilado do país e 

com isso, muitas das atividades que ele propôs, foram extintas pelo governo. 

No inicio do golpe militar de 1964 os programas de Educação de 

Adultos sofreram uma grande repressão. O governo só permitiu a realização de 

programas de alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores tal como o 

programa Cruzada de Ação Básica Cristã (Cruzada ABC), substituído pela Fundação 

do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) em 1967, por meio da Lei Federal 

nº 5.379, após críticas ao seu desempenho. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização funcionava por meio de 

convênios com as comissões Municipais e Secretarias de Educação e com outras 

entidades públicas e privadas. 

De acordo Haddad e Di Pierro (2000), em 1970, inicialmente, a 

Fundação Mobral foi dividida em dois programas: o Programa de Alfabetização, e o 

Programa de Educação Integrada (PEI), porém, o Mobral também se vinculou com 

convênios e outras instituições de órgãos públicos e privados dentre eles estão: o 

Movimento de Educação de Base (MEB), o sistema S , o Serviço de Radio Difusão 

Educativa do Ministro de Educação e Cultura, o Centro Brasileiro de TV Educativa 

(FCBTVE) e  as Secretarias Municipais de Educação. 

No entanto, os autores afirmam que no regime militar também foi 

criado o Projeto Minerva, vinculado ao Serviço de Radio Difusão Educativa do 

Ministro de Educação e Cultura, com o Centro Brasileiro de TV Educativa, Fundação 

Padre Anchieta na tentativa de resolver os problemas educacionais, utilizando meios 

de comunicação como televisão e rádio, por meio de exames supletivos, com o 
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objetivo de capacitar os alunos. O índice de aprovação baixo, fez com que o projeto 

fosse extinto em 1980. 

Outra iniciativa do governo militar foi a aprovação do Ensino 

Supletivo, implantado em 1971, pela Lei nº 5.692. O artigo 24 desta legislação 

estabelecia com função do supletivo “suprir, a escolarização regular para 

adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria” 

(Lei 5692,artigo 24,a).   

No Capitulo IV desta mesma Lei foi estabelecido nos Artigos 24 e 25 

que o Ensino Supletivo seria atendido por meio de cursos e exames. Os cursos 

supletivos abrangem as disciplinas do ensino regular na forma presencial ou à 

distância (rádio, tv, correspondência, ou outros meios).   

O Ensino Supletivo ficou como um sistema integrado, independente 

do ensino regular, apesar de estar intimamente ligado, e voltado para o 

desenvolvimento nacional do país, através da alfabetização  da mão-de-obra 

marginalizada, e para formação para o trabalho. 

Ainda conforme o Parecer 699 da Lei nº 5.692/71, o Ensino 

Supletivo devia fazer uso da doutrina e das metodologias especificas da Lei, que 

destacava quatro funções: suplência, suprimento, aprendizagem, e qualificação, que 

tem prioridade a formação para trabalho. 

No artigo 26, a idade para realização dos exames supletivos ficou 

estabelecida para o 1º Grau maiores de 18 anos e do 2º grau para maiores de 21 

anos. Já para a matrícula nos cursos supletivos 1º e 2º graus, jovens de 14 a 18 

anos. 

O ensino supletivo estava fundamentado na proposta curricular do 

ensino regular e não atendia à especificidade da escolarização da população jovem 

e adulta. A princípio, o ensino supletivo foi apresentado como uma modalidade 

temporária de suplência para a população que precisava de certificado de 

escolaridade no trabalho e para os analfabetos, mas permanece até o tempo 

presente, considerando a demanda de mão de obra provocada pelo sistema 

capitalista para o mercado.  

Nos primeiros anos da década de 1970, foram criados os Centros de 

Estudos Supletivos, um amplo e ambicioso projeto de âmbito nacional elaborado 

pelo Departamento de Ensino Supletivo (DSU) do Ministro da Educação e Cultura.  
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A atividade nos Centros não ficaria restrita ao fornecimento do 
material didático ou à realização dos exames supletivos: haveria 
permanentemente esforço de orientação e de avaliação do nível de 
adiantamento dos clientes. O tempo dedicado ao estudo de cada um 
dos módulos, o ritmo de frequência aos Centros, a duração total dos 
trabalhos nos cursos e suas respectivas cargas horárias seriam 
variáveis, dependendo, sobretudo, das características individuais da 
clientela. No final de 1983, o MEC registrava o funcionamento de 
cerca de 80 Centros de Estudos Supletivos em todo o país 
(BEISIEGEL,1985, p.237).  

 

O objetivo era escolarizar um grande número de pessoas, com baixo 

custo operacional, satisfazendo às necessidades de um mercado de trabalho 

competitivo que exigia uma escolarização cada vez maior. 

 

Os processos de aligeiramento, complementaridade de estudos, e 
certificação com rapidez, que passaram a ser exigidos dessa 
modalidade, acabaram por acentuar o caráter compensatório, de 
suplência e, muitas vezes, reforçou visões preconceituosas de 
desvalorização dos processos pedagógicos da educação de jovens e 
adultos, como sendo destinada aos trabalhadores sem tempo de ir à 
escola ou aqueles com problemas disciplinares ou de aprendizagem, 
como uma educação de segunda categoria (CORREIA, 2008, p. 
142). 
 

As iniciativas do governo militar não tiveram êxito e com o 

denominado período de transição democrática o MOBRAL foi extinto e em seu lugar 

criada a Fundação Educar com atuação no período de 1985 até 1990, no início do 

governo Collor. A Fundação EDUCAR apoiou algumas iniciativas técnicas e 

financeiras na educação básica de jovens e adultos, conduzidas por prefeituras 

municipais e organizações da sociedade civil. 

Na década de 1990, a União foi se afastando do atendimento da 

EJA com o objetivo de reduzir a sua tarefa na execução, diminuir os gastos e 

consequentemente transferir a responsabilidade para os Estados e Municípios 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

O governo Collor de Mello extinguiu a fundação EDUCAR e criou o 

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), porém, este programa, 

nem chegou a ser implantado. 

Ao mesmo tempo em que a União não se responsabilizava pelo 

atendimento da EJA, no âmbito internacional, a década de 1990 é marcada por 

eventos importantes, em 1997, por exemplo, a UNESCO realizou em Hamburgo na 

Alemanha a V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V Confintea). Os 
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1.500 representantes de 170 países assumiram o compromisso com a efetivação do 

direito à educação ao longo da vida. 

 

Segundo Di Pierro: 

 

Dentre os temas abordados com prioridade pela  Agenda para o  
Futuro aprovada na Conferência, a garantia do direito universal à 
alfabetização e à educação básica, concebidas como ferramentas 
para democratização do acesso à cultura, aos meios de 
comunicação e às novas tecnologias da informação. A educação de 
jovens e adultos foi valorizada também por sua contribuição à 
promoção da igualdade entre os homens e mulheres, à formação 
para o trabalho, à preservação do meio ambiente e da saúde (DI 
PIERRO, 2005, p.18). 
 

Segundo a mesma autora, após a Conferência, no Brasil foram 

implementados e aprovados planos e programas de alfabetização, tentativas de 

elevação da escolaridade, qualificação profissional, etc. Contudo, sem que iniciativas 

em favor da aprendizagem integral das pessoas jovens e adultas fossem articuladas.   

Segundo Farias (2009) as políticas educacionais de EJA do governo 

Fernando Henrique Cardoso I e II não respeitaram os acordos internacionais 

estabelecidos na V Conferência Internacional de Educação de Adultos. A década 

terminou sem conseguir cumprir com os acordos de superação de analfabetismo. 

Diante deste contexto, na tentativa de resgatar a especificidade da 

EJA, alguns municípios se uniram e se organizaram de forma conjunta o Movimento 

de Alfabetização (MOVA) ao atendimento em EJA, na modalidade de suplência 

(ARELARO e KRUPPA, 2002).  

Em 1996, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, cria-se a 

Emenda constitucional de nº 14/1996, a qual suprime a obrigatoriedade do poder 

publico em oferecer o ensino fundamental a jovens e adultos, esta mesma Emenda 

cria o FUNDEF (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

valorização do ministério), a qual exclui o atendimento da Educação de Jovens e 

adultos. 

Neste mesmo ano, é aprovada a Lei 9.394/96, a Lei e Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) que estabelece o direito dos jovens e adultos 

trabalhadores à Educação Básica e o dever do poder público em oferecer 

gratuitamente os cursos e exames supletivos.  
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As atribuições da alfabetização de jovens e adultos foi a partir de 

então, atribuída às organizações socais ou descentralizada aos municípios, ambos 

atuando em programas como Alfabetização Solidaria (Alfasol) ou Movimentos de 

Alfabetização (Movas).  

Segundo Arelaro e Kruppa (2002) o programa Alfabetização 

Solidária (Alfasol), atuou com o objetivo de reduzir os índices de alfabetismo do 

Brasil. A partir do censo de 1991, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que no primeiro semestre de 1997, cerca de 9,2 mil pessoas 

foram atendidas em 38 cidades das regiões do norte e do nordeste.  Assim 

chegando a dezembro 2000, com atendimento de 1,5 milhão de brasileiros, 

atendendo 1.200 municípios de 15 Estados e as metropolitanas de São Paulo, Rio 

de Janeiro, e entre outros.  

De acordo com Farias: 

 
O Alfasol é a expressão da vertente assistencialista nas ações no 
campo da alfabetização de jovens e adultos. A atuação do programa 
se restringiu ao atendimento a jovens e adultos de baixa renda em 
municípios selecionados de acordo com os índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). O tempo de alfabetização oscilava 
entre 5  e 7 meses; os alfabetizadores eram estudantes universitários 
voluntários e o programa se responsabilidade pela formação por 
meio de convênios com universidades (2009, p. 114). 

 

Em 2003, a alfabetização de jovens e adultos seria uma prioridade 

do novo governo federal, o MEC criou então a Secretaria Extraordinária de 

Erradicação do Analfabetismo, cuja meta era erradicar o analfabetismo durante o 

mandato de quatro anos do governo Lula (FARIAS 2009). 

No mesmo ano foi lançado o Programa Brasil Alfabetizado, através 

do qual o MEC contribuiria com os órgãos públicos estaduais e municipais, 

instituições de ensino superior e organizações sem fins lucrativos que desenvolviam 

ações de alfabetização. 

 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma 
política ampla para EJA, especialistas apontam a desarticulação 
entre as ações de alfabetização e de EJA, questionando o tempo 
destinado à alfabetização e à questão da formação do educador. A 
prioridade concedida ao programa recoloca a educação de jovens e 
adultos no debate da agenda das políticas públicas, reafirmando, 
portanto, o direito constitucional ao ensino fundamental, 
independente da idade. Todavia, o direito à educação não se reduz à 
alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA nos 
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permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não garantem 
um domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária 
continuidade no ensino básico, é preciso articular as políticas de EJA 
a outras políticas. Afinal, o mito de que a alfabetização por si só 
promove o desenvolvimento social e pessoal há muito foi desfeito. 
Isolado, o processo de alfabetização não gera emprego, renda e 
saúde (VIEIRA, 2004). 
 

No entanto, essa política não tem alcançado o objetivo desejado, na 

qual, a intenção era tornar o processo de alfabetização participativo e democrático, 

mas pouco êxito tem sido visto. Entretanto, é importante considerar que os 

resultados só serão alcançados, se as ações e propostas do governo tiverem 

continuidade, para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.2. A HISTÓRIA DA EJA NO ESTADO DO PARANÁ 

 

Os apontamentos a respeito da história da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil nos levam a compreender os seus desdobramentos no 

estado do Paraná e na cidade de Londrina. Isto contribui para pensar a pesquisa 

que estamos desenvolvendo a respeito da condição dos educandos no seu processo 

de escolarização com o objetivo de pensar as mudanças necessárias na área da 

EJA. 

A história da EJA é ampla e passa por várias mudanças. Ora ela é 

tratada como campanha, programa, projeto, ora cursos semipresenciais e ou à 

distância,  exames,  ensino supletivo, foi  atendida por instituições públicas e 

privadas e organizações da sociedade civil. Observamos que a EJA tem assumido 

propostas distintas conforme as concepções de cada governo, em tempos e lugares 

diferentes. 

A história da EJA no Paraná sofreu muitas mudanças e para efeito 

de análise desta pesquisa vamos tomar como ponto de partida a década de 1980 

para localizar a criação dos Centros de Estudos Supletivos (CES). Os Centros foram 

criados com o apoio da legislação nacional nº 5692 aprovada em 1971 e refletem a 

concepção de EJA como suplência. A ênfase estava no ensino à distância, nos 

exames e nos cursos preparatórios. 

De acordo com esta ideia de EJA, em 1988 os CES são 

denominados em Centros de Educação Aberta Continuada a Distancia (CEAD).  
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Com a mudança da legislação e a aprovação da Lei de Diretrizes de 

Base da Educação Nacional, Lei n. 9394/96, o Ensino Supletivo foi redefinido e a 

EJA foi concebida como uma modalidade da Educação Básica. A lei define o 

atendimento por meio de cursos e exames na modalidade presencial e à distância. A 

novidade que a legislação trazia era o entendimento da EJA não como suplência, 

mas como Educação.   

As mudanças trazidas pela lei fez com que o estado do Paraná, em 

1999, entre outras mudanças na rede estadual, alterasse a oferta de EJA dos 

CEADs para os Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos 

(CEEBJAS). 

 Os CEEBJAS funcionavam nos prédios alugados pelo Estado, nas 

escolas estaduais, nos níveis de ensino fundamental fase II e médio. Para atender a 

demanda em locais distantes dos Centros foram criadas as Ações Pedagógicas 

Descentralizadas (APEDs). As ações eram voltadas à população indígena, 

ribeirinha, remanescente de quilombos, acampados, assentados rurais e nas 

Unidades Penais. 

 O CEEBJA também funcionava em locais onde a Secretaria de 

Educação tinha convênios, denominados Termos de Cooperação Técnica (TCT), 

que eram convênios com empresas, entidades públicas e privadas que queriam 

escolarizar seus funcionários. 

 Com relação à matrícula na EJA, uma medida importante 

influenciou na migração de alunos com idade de 18 anos para a modalidade. 

Tratava-se da aprovação em 1º de novembro de 2001 da Resolução Nº 2. 618, 

proibindo as matrículas para o Ensino Fundamental II (5ª à 8ª séries) regular 

noturno. 

As matrículas na EJA foram efetuadas por um número maior de 

jovens, que expulsos do ensino regular com reprovações frequentes ou em 

consequência da sua saída para o trabalho encontravam na EJA uma forma de 

recuperar o “tempo perdido”, ou a escolarização necessária para sua inserção no 

mercado de trabalho.  

A baixa escolaridade no estado também reflete os dados de 

analfabetismo que em 2000, de acordo com o Censo IBGE, era em torno de 9,53% 

da população com 15 anos ou mais. Para atender esta população a SEED/ Paraná 
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realizou entre 1993 a 2003 projetos que financiavam ações de alfabetização em 

parceria com Organizações não-Governamentais.  

Nesta mesma época, na tentativa de amenizar o analfabetismo no 

Brasil, o MEC, com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), realiza o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) em todo o 

território nacional com objetivo de alfabetizar jovens, adultos e idosos. Do mesmo 

modo, o Paraná faz a adesão ao programa federal e implanta, em 2004, o Programa 

Paraná Alfabetizado (PPA). As turmas funcionavam na rede estadual de educação e 

também em espaços de organizações sociais. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da 

Educação, desde que este programa foi implantado, foram alfabetizados no período 

de 2004 a 2011, 464.298 educandos (SEED/PR, 2012). 

Os dados refletem a necessidade de políticas de continuidade de 

escolarização para que os educandos tenham seguimento nos estudos garantindo o 

direito à educação. 

Em 2005, no estado do Paraná, os cursos da EJA se organizaram 

nas formas presencial e semipresencial. A matrícula era realizada na rede pública 

estadual no período noturno, no Ensino Fundamental - Fase II e no Ensino Médio. O 

curso era dividido em quatro etapas, sendo cada uma com a duração de um 

semestre. 

Entretanto, os cursos semipresenciais eram ofertados 
exclusivamente pelos CEEBJAs no Ensino Fundamental Fase I e 
Fase II do Ensino Médio, com matrícula feita por disciplina 
organizados por momentos presenciais e semi-presenciais, sendo 
30% carga horária total do curso na forma presencial e 70% não-
presencial (DIRETRIZES, PR, 2006, p.25). 

 

Essa forma de organização curricular da EJA foi encerrada em 2006 

com a aprovação de uma nova Proposta Pedagógica Curricular. A proposta 

contemplou 100% (cem) da carga horária total na forma presencial, do Ensino 

Fundamental - Fase II e Ensino Médio, com avaliação no processo, ou seja, esta 

forma de organização buscou romper com a cultura do aligeramento e precarização 

de conteúdos do antigo curso supletivo.  

No entanto, todas as disciplinas são ofertadas na organização 

coletiva e individual, sendo a critério do estabelecimento a organização do ensino. 

Contudo, esta forma de organização é programada pela escola e oferecida para os 
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educandos, por meio de cronogramas que estipula o período, dias e horários das 

aulas, contemplando o ritmo de cada educando e de preferência aos educandos que 

não podem frequentar regularmente as aulas, por motivos de trabalho, por causa 

dos horários que não coincidem as estudo (DIRETRIZES, PR, 2006). 

Conforme dados fornecidos pela SEED/PR (2012) o estado do 

Paraná em 2007, possuía 202 (duzentos e dois) estabelecimentos de ensino que  

ofertavam  a modalidade, em 94 (noventa e quatro) CEEBJAS e 108 (cento e oito) 

escolas de EJA, sendo atendidos 150.000 (cento e cinquenta mil) educandos.  

Ainda, segundo a SEED, em 2009, foram abertas aproximadamente 

8.577 (oito mil e quinhentos e setenta e sete) turmas de APEDs. No ano seguinte, 

em 2010, 3.228 (três mil duzentas e vinte e oito) e, em 2011, 613 (seiscentas e 

treze) turmas.  

Podemos perceber que no ano de 2011 o índice de turmas 

atendidas pelas APEDs reduziu consideravelmente, contudo não foram abertas 

novas escolas ou CEEBJAS. O quadro das APEDS demonstra uma demanda que foi 

suprimida e não atendida, pode ser que o fechamento não oportunize a procura dos 

adultos pela matrícula. 

Em 2009, no estado do Paraná, aconteceu uma grande 

descentralização na EJA, passando a ser transferidos, mais de 1.000 educandos 

dos CEEBJAS para as escolas da rede estadual que passaram a ofertar esta 

modalidade de Educação de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

Após a ampliação dessa modalidade (EJA) para rede estadual, 

foram ofertados em 2009, 201 (duzentos e um) estabelecimentos para EJA, em 

2010, foram 341 (trezentos e quarenta e um) estabelecimentos, em 2011 chegando 

a atender 267 (duzentos e sessenta e sete) estabelecimentos na rede estadual 

(SEED, 2012).  

 A estatística de matriculados, apresentada pela SEED em reunião 

da Agenda Territorial realizada em 2012, na rede estadual do Paraná, no Ensino 

Fundamental - Fase II, em 2009 foi de 86.513(oitenta e seis mil e quinhentos e treze) 

educandos e 2010, 65.186 (sessenta e cinco mil e cento oitenta e seis) educandos, 

sendo em 2011, 45.789 (quarenta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove) 

educandos. Os matriculados no Ensino médio na rede estadual, em 2009 foram de 

99.344 (noventa e nove mil e trezentos e quarenta e quatro) educandos, em 2010, 
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75.700 (setenta e cinco mil e setecentos) educandos e 2011 foram atendidos 37.099 

(trinta e sete mil e noventa e nove) educandos. 

Do mesmo modo, ao analisar o número dos estabelecimentos da 

rede estadual que ofertam a EJA e matriculados, pode-se constatar que atualmente 

os estabelecimentos que ofertam a modalidade de ensino vêm diminuindo ao logo 

do tempo. 

Dados recentes, informados pela SEED em outubro de 2012, 

indicam que o estado do Paraná atende 107.277 (cento e sete mil duzentos e 

setenta e sete) educandos matriculados na EJA, no total de 369 estabelecimentos 

da rede estadual, sendo 269 (duzentas e sessenta e nove) a escolas de EJA e 100 

(cem) CEEBJAS. Nas unidades prisionais permanecem seis CEEBJAS e três 

APEDs. 

No Brasil, conforme o IBGE, no Censo 2010, há 3.624.513 

matriculados na EJA e ainda 14 bilhões de pessoas analfabetas no Brasil. O estado 

do Paraná nos últimos anos vem demonstrando uma redução nas matrículas de 

EJA. Isto também pode ser creditado pela Resolução nº 4534/11 GS/SEED/PR, e 

que estabeleceu uma adequação das instituições nas escolas da rede estadual de 

Educação Básica do Paraná e fixou o mínimo de 20 (vinte) alunos para abertura de 

turmas. 

Ainda que a SEED possa analisar os casos omissos, o número 

mínimo de alunos limita a abertura de turmas, considerando a especificidade dos 

sujeitos da EJA, condição de trabalho, saúde, organização da vida familiar, o 

cuidado com os filhos entre outros fatores que levam a uma oscilação da frequência 

e mesmo matrícula inicial. 

Com relação à idade para a matrícula na EJA, a Deliberação 05/10 

do Conselho Estadual de Educação (CEE) /PR, aprovada em 3 dezembro de 2010, 

tendo em vista a Lei Federal n.° 9.394/96, estabelece normas para Educação de 

Jovens e adultos, Fundamental-Fase II e Ensino Médio, sendo estabelecido no Cap. 

III. Da organização e Funcionamento dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, 

neste mesmo Capitulo III; 

 

Art. 7º Considera-se como idade para matrícula: 
I – no ensino fundamental a idade mínima de 15 (quinze) anos 
completos; 
II – no ensino médio a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 
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Art. 8º A organização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, 
combinado momentos coletivos e individuais, observa a seguinte 
carga horária presencial: 
b) de 1.600 (mil e seiscentas horas) para o Fase II, compreendendo 
do 6ª ao 9ª ano; 
II – No Ensino Médio, a carga horária mínima de 1.200 (mil e 
duzentas horas). 
 

Para efeito de conclusão do curso, os exames são ofertados em 

duas etapas uma oferta convencional e outra na etapa online, de acordo com as 

bases contidas na Deliberação 05/10 – CEE/PR e no Parecer nº 477/2011, que trata 

da oferta de Exame de EJA, no Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio. 

A conclusão do Ensino Médio também pode ser realizada com a 

aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), isto porque a Secretaria de 

Estado de Educação do Paraná assinou o termo de adesão ao com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), assim visando à certificação do Ensino 

Médio, conforme Portaria nº 807, de 18 de junho de 2010. 

Diante deste contexto, tanto no Brasil como no estado do Paraná, a 

história da EJA passou por muitas mudanças ocorridas na organização da oferta dos 

cursos. De certa forma, tais mudanças podem ter dificultado a conclusão dos 

educandos nos estudos. O Estado deveria repensar as propostas implementadas 

para a EJA, para atender as necessidades dos educandos, pois os indivíduos que 

procuram a EJA, geralmente são pessoas que por algum motivo não puderam 

concluir seus estudos na idade apropriada ou por outros motivos, não terminaram 

seus estudos no “ensino regular”. 

Antes de propor uma política educacional deveria se levar em conta 

o perfil dessas pessoas, cujo perfil é diferente do ensino regular. 

 

2.3. O PAPEL DO ESTADO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EJA 

 

A história da EJA no Brasil nos mostrou que o Estado assumiu as 

demandas sociais de escolarização de jovens e adultos de forma precária e com 

uma concepção supletiva e pontual. 

Contudo, para entendermos melhor as políticas públicas propostas 

pelos diferentes governos, devemos retomar a uma questão importante, qual o papel 

do Estado? O que é política de Estado e de Governo?  
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Para Farias (2009, p. 35) 

  

o governo representa as forças do Estado, e não o Estado no seu 
todo. O governo é composto em determinado tempo e lugar é um 
resultado da constituição política das classes em evidência, gerando 
de certa maneira uma instabilidade porque o governo estará à mercê 
do grau de hegemonia da classe dirigente ou dos grupos que 
compreendem a base política governamental. 
 

 Evaldo Vieira (2001 p. 18) diz, “Governo não se confunde com 

Estado”. O governo constitui a direção do Estado (...). 

Para Farias (2009), nas políticas públicas, e elaboração, a 

implementação e a sua avaliação, são responsabilidades do Estado.  

 
As políticas públicas de EJA, como responsabilidade do Estado e 
incorporadas ao aparelho jurídico-político, situam-se nesse campo de 
caráter permanente no Estado e reduzem a fugacidade das políticas, 
que ficam à mercê dos interesses do governo. Embora saibamos que 
medidas provisórias são revertidas com medidas provisórias, ainda 
assim „a luta faz a lei‟ e os movimentos populares e sociais precisam 
fortalecer a luta em defesa da universalização do direito à educação 
e da qualidade da oferta educacional a todos, inclusive para jovens, 
adultos e idosos (FARIAS, 2009 p. 37). 
 

O conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende 

a não participação do Estado na economia recebe a denominação de 

Neoliberalismo, surgiu na década de 1970, como uma solução para a crise que 

atingiu a economia mundial em 1973. Para o Neoliberalismo, deve haver total 

liberdade de comércio, pois este princípio garantiria o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de um país. 

As propostas neoliberais relacionadas à educação seguem a lógica 

de mercado, restringindo à ação do Estado a garantia da educação básica, deixando 

os outros níveis sujeitos as leis de oferta e de procura. Neste contexto, a proposta 

educativa presente nas leis da educação em nosso país tem provocado uma 

desestrutura do sistema educativo público e estimulando consequentemente a 

privatização do ensino de forma competitiva.  

Farias (2009) comenta que na lógica neoliberal, a mercantilização da 

educação é a saída apontada como a de maior eficácia, então, a educação deve ser 

transformada em mercadoria disputada com critérios competitivos, fundamentados 

no mérito e no esforço individual dos utilizadores do sistema.   
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No Brasil, o mandato do Presidente Fernando Collor de Melo (1990-

1992), objetivando integrar o país ao cenário da “globalização”, conduziu o país 

rumo à “modernização”, assumindo então os preceitos neoliberais “sugeridos” aos 

países latino-americanos (FARIAS, 2009). 

Os governos seguintes, dos presidentes Itamar Franco (1993-1994) 

e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), estimularam condições apropriadas 

para a implementação do “receituário neoliberal” no nosso país, destacando-se a 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso que, enquanto ministro da 

Fazenda do governo Itamar Franco e nos seus dois mandatos como presidentes do 

Brasil, trataram de consolidar as bases do projeto neoliberal em suas mais diversas 

expressões.  

A Educação de Jovens e Adultos sai da responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC), a então a primeira dama, Ruth Cardoso, cria e 

exerce a presidência do Programa “Comunidade Solidária”. No MEC a “Educação a 

Distância” passa a ser vista como uma política alternativa para resolução dos 

problemas de defasagem de escolaridade no país (ARELARO e KRUPPA, 2002).   

Em 1997, foi criado o Programa Alfabetização Solidária (Alfasol), 

com objetivo de reduzir as altas taxas de analfabetismo nas regiões brasileiras, o 

objetivo não foi cumprido e a responsabilidade de atendimento foi transferida para a 

sociedade civil (ARELARO e KRUPPA, 2002).   

Durante o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2006) e (2007-2010), verificamos a permanência das bases do modelo capitalista 

neoliberal dependente, apoiado nas bases do modelo econômico e sua base de 

sustentação política (FARIAS, 2009).   

Contudo, autora destaca que em 2004, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), criada no governo Lula, dá sinais 

de que a EJA seria prioridade, estruturado a partir de um conjunto de programas 

aprovados em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tais como o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), criado em 2005 e o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e 

Adultos (PROEJA) também em 2005. 
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Conforme Farias (2009), os programas e ações da SECAD relativos 

à Educação de Jovens e Adultos, são diferentes das ações do governo FHC I e II, 

seja pela quantidade, seja pela coordenação específica do MEC (FARIAS, 2009).  

 

A subalternidade da EJA na definição e na implementação das 
políticas públicas é marcada pela descontinuidade das ações 
alfabetizadoras impeditiva para o cumprimento com o objetivo de 
universalizar a Educação Básica no Brasil. Os avanços no âmbito 
legal, no reconhecimento da EJA como modalidade de ensino e a 
sua institucionalização no plano formal de Educação, não foram 
suficientes para incorporar a EJA no plano político das ações do 
Estado (FARIAS, 2009 p. 125).    
 

O Programa Brasil Alfabetizado, criado em 2003 pelo MEC, é a ação 

de maior evidência do Governo Lula, com o objetivo de “universalização da 

alfabetização de jovens e adultos em 15 anos ou mais” isto mostra a necessidade de 

que o Estado avance na compreensão de seu papel para com a EJA. 

 

2.4. A REALIDADE DA EJA E DE SEUS SUJEITOS 

 

Apesar de não estar havendo continuidade dos programas ao longo 

dos tempos, Lopes e Sousa (2005), ressaltam que a Educação de Jovens e Adultos 

está sempre sendo buscada, com o objetivo de realmente permitir o acesso de todos 

à educação, independentemente da idade. Desta forma, fica claro o caminho que a 

EJA percorreu em nosso país até chegar aos dias de hoje. Muito já foi feito, mas 

ainda há o que se fazer. Não se pode acomodar com os avanços já conseguidos, é 

necessário vislumbrar novos horizontes na busca da afirmação da educação como 

direito de todos. 

Conforme Paiva (2005) a escolarização de jovens e adultos, apesar 

dos seus avanços, ainda reproduz e se define de modo significativo, como uma 

escola de parâmetros fortemente ligados ao modelo tradicional, regular, para 

crianças, e, consequentemente, alheia ao tempo-espaço histórico e social da vida de 

jovens e adultos.  

Paiva (2005) ainda ressalta que devemos atentar para como os 

programas e projetos são formulados, muitas vezes não centrando o foco nos 

sujeitos concretos para os quais se pensa a proposta educativa. Surgem alunos cujo 

perfil revela a presença de jovens que, não concluindo a escola regular, são 

transferidos para o noturno.  
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Segundo a autora, alunos que “fracassam”, de muitas formas são 

convidados a se matricular na EJA, pelos gestores das escolas regulares, chegando 

crescentemente em número a esta modalidade de ensino . 

Esta mesma autora ressalta que os tempos de aprendizagem e o 

tempo de duração dos projetos são distintos. Horários de entrada e saída 

inadequados, seguem os interesses apenas das instituições, muitas vezes choca-se 

com horários de trabalho, tempos de deslocamentos até a escola.   

Ocorrem interrupções frequentes, devido a motivos da vida adulta, 

como um emprego, mudança de local de trabalho ou de moradia, doenças e 

alterações na estrutura familiar. Sabe-se que educar é muito mais que reunir 

pessoas numa sala de aula e transmitir-lhes um conteúdo pronto. 

O papel docente é de fundamental importância no processo de 

reingresso do aluno às turmas de EJA. Por isso, o professor da EJA deve, também, 

ser um professor comprometido e competente, capaz de identificar o potencial de 

cada aluno. 

Segundo Lopes e Sousa (2005) o perfil do professor da EJA é muito 

importante para o sucesso da aprendizagem do aluno adulto que vê seu professor 

como um modelo a seguir. É preciso que a sociedade compreenda que alunos de 

EJA vivenciam problemas como preconceito, vergonha, discriminação, críticas 

dentre tantos outros. E que tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar 

como na vida em comunidade. 

De acordo com Arbache (2001) a Educação de Jovens e Adultos 

requer do educador conhecimentos específicos, em relação ao conteúdo, 

metodologia, avaliação, atendimento, entre outros, para trabalhar com essa clientela 

heterogênea e diversificada culturalmente.  

Esta autora coloca que é necessário superar a ideia de que a EJA se 

esgota na alfabetização, desligada da escolarização básica de qualidade, além de 

superar a descontinuidade das ações institucionais e o surgimento de medidas 

isoladas e pontuais, fragmentando e impedindo a compreensão da problemática.  

Ainda segundo esta autora, visualizar a Educação de Jovens e 

Adultos levando em conta a especificidade e a diversidade cultural dos sujeitos que 

a ela recorrem torna-se, pois, um caminho renovado e transformador nessa área 

educacional. 

Concorda com esta perspectiva Paiva (2005), quando afirma que  
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Educar jovens e adultos, em última instância, não se restringe a 
tratar de conteúdos intelectuais, mas implica em lidar com valores, 
com formas de respeitar e reconhecer as diferenças e os iguais. E 
isto se faz desde o lugar que passam a ocupar nas políticas públicas, 
como sujeitos de direitos.  Nenhuma aprendizagem, portanto, pode-
se fazer destituída de sentido ético, humano e solidário que justifica a 
condição de seres humanizados, providos de inteligência e senhores 
de direitos inalienáveis (p. 202-203).  
 

Para Oliveira (2007) a infantilização é possivelmente, um dos 

principais problemas que se apresentam ao trabalho na EJA. Independentemente da 

idade dos alunos, a organização dos conteúdos a serem trabalhados e os modos 

privilegiados de abordagem dos mesmos seguem as propostas desenvolvidas para 

as crianças do ensino regular. 

Contudo, não se pode culpar os professores, cabe refletir sobre 

como a formação inicial e continuada precisa ser um direito dos educadores da EJA, 

exigindo a discussão de alternativas metodológicas, indo além das teorias, porque 

essa formação precisa ser realizada em conjunto, com o alfabetizador e com todos 

os que fazem a EJA, tirando deles tudo o que de melhor podem oferecer: suas 

vivências, experiências, práticas pedagógicas e de vida. 

Para entender quem são os alunos da EJA, temos que refletir no 

tempo, pois os programas de alfabetização de escolarização de jovens e adultos, 

antes eram destinados as pessoas adultas maduras e idosas, que viviam em zonas 

rurais, que não tinham oportunidades de estudar, vinham na escola com uma 

perspectiva de integração sociocultural. 

A partir dos anos 80, um novo grupo social começa a mudar a 

Educação de jovens e adultos, cujo perfil, era formado por jovens de origem urbana, 

na qual, sua trajetória escolar anterior não foi bem sucedida (Haddad e Pierro, 

2000). Segundo os autores estes jovens carregam consigo um estigma, de alunos 

problemáticos, que não tiveram êxito no ensino regular. Os motivos de estes jovens 

buscarem a EJA, e pela aceleração e recuperação que o curso oferece, assim 

buscam superar suas dificuldades. 

Com isso a EJA vem perdendo sua identidade, cujo perfil, do curso é 

democratizar oportunidades formativas a adultos trabalhadores que querem 

melhorar as condições de trabalho ou idosos que querem no fim de suas vidas, 

aprender a ler e escrever, ou seja, ser alfabetizado. 
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A diferença entre os adolescentes e os adultos, é o fato que esse 

último traz uma bagagem de vida, de trabalho pela experiência e relações 

acumuladas ao longo de sua vida, os conhecimentos produzidos que contribuem 

para refletirem a respeito de si e das outras pessoas que convivem (OLIVEIRA, 

1999). O jovem por sua vez  

 

foi incorporado recentemente ao universo da antiga educação de 
adultos e, portanto, não se apresenta a parcela de jovens com uma 
historia de escolaridade regular, o vestibulando, ou aluno de cursos 
extracurriculares em busca de ampliar seus conhecimentos. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 59). 

 

Um dos pontos que têm em comum com os adultos é o fato de 

também serem excluídos da escola, mas que muitas vezes são incorporados nos 

cursos supletivos em fases mais adiantadas, portanto, teoricamente com mais 

oportunidades de concluir o Ensino Fundamental e  Ensino Médio.  Este jovem além 

de estar bem ligado ao mundo urbano que  transita, tem mais  facilidade de 

incorporar em  atividades de trabalho e lazer pelo mundo da sociedade letrada, 

escolarizada e urbana.  

A caracterização do sujeito da EJA nos ajuda a compreender a sua 

especificidade e identificar as incoerências do projeto político pedagógico para este 

segmento educacional. 
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A MODALIDADE DE ENSINO NO CEIEBJA HERBERT DE SOUZA  

 

No capítulo 3 será apresentado os dados coletados no Centro 

CEIEBJA Herbert de Souza com o intuito de caracterizar o espaço, os sujeitos, a 

organização, a estrutura e o funcionamento da EJA. 

 

3.1. HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÃO DO CEIEBJA HERBERT DE SOUZA 

 

A cidade de Londrina onde se encontra a escola objeto de estudo 

desta pesquisa, está localizada na região norte do estado do Paraná, conta com 

uma população de 506.701 mil habitantes de acordo com o Censo demográfico do 

IBGE, do ano de 2010. Nela destacamos o Centro Estadual Integrado de Educação 

Básica para Jovens e Adultos, Herbert de Souza, conhecido como CEIEBJA Betinho, 

situado à Rua Luiz Alves de Lima e Silva, nº336, no Jardim Presidente na cidade de 

Londrina. 

Com base nas informações extraídas do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) de 2012, do Centro reconstruímos a história do estabelecimento de ensino 

aqui analisado. Para esclarecimento inicial, em 3 de novembro em 2011, ocorreu 

uma mudança no nome CEEBJA, na qual, passou a ser denominado Centro 

Estadual Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEIEBJA) Herbert 

de Souza, isto porque o Centro foi designado para atender a educação profissional. 

No entanto, mesmo com a mudança ocorrida no nome, o Centro não está atendendo 

a modalidade, pois não existem salas disponíveis para a oferta do Ensino Médio 

Profissionalizante, embora o pedido já tenha sido feito à SEED. 

A história do CEIEBJA Betinho tem o seu início na escolarização dos 

funcionários da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com base nos resultados 

da avaliação diagnóstica do quadro de funcionários verificou-se que boa parte 

possuía pouca ou nenhuma escolarização em nível fundamental e médio. 

Diante desses fatores, para atender os servidores da instituição, a 

UEL criou o Programa de Ação Educativa para Adulto (PAE), que seguiria até 1994 

atendendo só funcionários da UEL. Contudo, a grande procura de escolarização por 

parte da família dos próprios funcionários e da comunidade em geral fez com que se 

elaborasse um novo projeto para dar conta dessa demanda. 
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O PAE foi transformado em Escola Oficial, vinculada à Rede 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos, para atender esta nova demanda. 

Porém, em 1997 com a Resolução 3288-97 foi autorizado a implantação do 

CES/UEL, e com Resolução 3209/98 e Parecer 305/98 do Conselho Estadual de 

Educação, naquela época, aproximadamente 2500 alunos foram atendidos por ano, 

com projetos nas empresas e associações de bairros. 

 

O CEEBJA/UEL funcionou nas dependências da Universidade até 
março de 2009. Devido a diversos fatores, dentre eles a necessidade 
de um espaço fixo e permanente para a localização da escola, 
número de salas compatível com o número de matrículas do 
CEEBJA e um espaço adequado para o atendimento ao educando 
jovem e adulto, levaram a uma necessidade imediata (sic) de 
transferir o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 
Adultos / UEL do Campus Universitário (PPP, 2012, p. 5). 

 

Em consequência desta situação, professores, funcionários e alunos 

reivindicaram do Centro um posicionamento. As discussões com o Núcleo Regional 

de Educação de Londrina (NRE) e a Secretaria do Estado da Educação resultaram 

na transferência, em 16 de março 2009, para outro espaço, nas dependências do 

Colégio Dario Velloso, com funcionamento nos períodos vespertino e noturno. 

Logo após a autorização do Departamento de Educação e Trabalho 

e da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, e com a acomodação do novo 

espaço, foi proposta a realização de uma campanha envolvendo toda a comunidade 

escolar para escolha do novo nome do Centro. “Dentre os nomes sugeridos, foi 

escolhido o nome do Sociólogo Herbert José de Souza” (PPP, 2012, p.5). 

A faixa etária atendida pela escola é diversa, entre 18 a 84 anos. 

Verificamos também o atendimento dos alunos na faixa etária dos 15 aos 17 anos 

encaminhados pela Promotoria da Infância e Juventude. A caracterização dos 

sujeitos que frequentam a escola é heterogênea, a maioria trabalha e composta por 

mulheres, jovens que passaram pela escola, donas de casa, homens e mulheres 

que pretendem retornar ao mercado de trabalho. 

 

A maioria exerce alguma atividade remunerada e, entre elas destaca-
se o trabalho assalariado; a renda familiar de grande parte dos 
alunos oscila entre 2 e 5 salários mínimos. São provenientes de 76 
bairros da cidade, especialmente os situados na zona oeste, além da 
zona rural e ainda de cidades vizinhas, como Cambé, Rolândia, 
Ibiporã e Bela Vista do Paraíso. A maioria teve uma passagem curta 
pela escola e não frequentou as séries iniciais da EJA. No período 
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vespertino há um considerável número de alunos com necessidades 
educacionais especiais (PPP, 2012, p. 7). 

 

Assim, para atender a Educação de Jovens e Adultos, o Centro 

oferta o curso de forma presencial que contempla a carga horária estabelecida pela 

legislação vigente nos níveis de Ensino Fundamental II e Médio, Educação Especial 

e Exames Supletivos, com organização coletiva e individual. 

A organização da oferta coletiva de disciplinas obedece a um 

cronograma organizado pela escola que estipula o período, dias e horário das aulas, 

com início e término de cada disciplina, disponibilizando ao educando a integração 

do currículo.  A organização individual é ofertada para os educandos que não têm 

possibilidades de frequentar as aulas regulamente. 

 

A carga horária prevista para as organizações individual e coletiva é 
de 100% (cem por cento) presencial no Ensino Fundamental – Fase 
II e no Ensino Médio, sendo que a frequência mínima na organização 
coletiva é de 75% (setenta e cinco por cento) e na organização 
individual é de 100% (cem por cento), em sala de aula (PPP, 2012, p. 
12). 

 

O Ensino Fundamental-II tem como referência as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Estaduais, que consideram os conteúdos como meios do 

processo de formação humana dos educandos, com vistas à conclusão dessa fase 

de ensino, levando o educando à continuidade dos estudos. A Tabela 1 demonstra a 

disposição das disciplinas, o total de horas e horas/aula ofertadas para o Ensino 

Fundamental - Fase II. 
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Tabela 1 - Matriz curricular para EJA para o Ensino Fundamental – Fase II.  

 

ESTABELECIMENTO: CEEBJA HERBERT DE SOUZA 

ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná 

MUNICÍPIO:                                                                 Londrina NRE: Londrina 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1º SEM/2011                    FORMA: Simultânea 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1600/1610 HORAS ou 1920/1932 H/A 

DISCIPLINA TOTAL DE HORAS TOTAL DE HORAS/AULA 

LÍNGUA PORTUGUESA 280 336 

MATEMÁTICA 280 336 

LEM – INGLÊS 213 256 

CIÊNCIAS NATURAIS 213 256 

HISTÓRIA 213 256 

GEOGRAFIA 213 256 

ARTES 94 112 

EDUCAÇÃO FÍSICA 94 112 

ENSINO RELIGIOSO* 10 12 

*Disciplina oferta obrigatória pelo estabelecimento de ensino e de matrícula facultativa para 
o educando. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2012) 

 

O Ensino Médio também tem como referência as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Estaduais de EJA, de acordo com o Parecer 07/2010 e a 

Resolução n.º 04 de 13 de junho de 2010, bem como Diretrizes Curriculares 

Estaduais da Educação Básica. A Tabela 2 dispõe as disciplinas ofertadas e carga 

horária correspondente. 
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Tabela 2 - Matriz curricular para EJA para o Ensino Médio – Fase II. 

ESTABELECIMENTO: CEEBJA HERBERT DE SOUZA 

ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná 

MUNICÍPIO: Londrina                                                            NRE: Londrina 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2011                                            FORMA: Simultânea 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1440/1568 H/A ou 1200/1306 HORAS 

DISCIPLINA TOTAL DE HORAS 
TOTAL DE 

HORAS/AULA 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 174 208 

MATEMÁTICA 174 208 

LEM – INGLÊS 106 128 

QUÍMICA 106 128 

FÍSICA 106 128 

BIOLOGIA 106 128 

HISTÓRIA 106 128 

GEOGRAFIA 106 128 

LÍNGUA ESPANHOLA* 106 128 

ARTE 54 64 

FILOSOFIA 54 64 

SOCIOLOGIA 54 64 

EDUCAÇÃO FÍSICA 54 64 

TOTAL 1200/1306 1440/1568 

*Disciplina oferta obrigatória pelo estabelecimento de ensino e de matrícula facultativa para 
o educando. 

Fonte: PPP (2012). 

 

A Educação Especial ofertada no Centro é definida por uma 

proposta pedagógica que assegura um conjunto de recursos, e serviços 

educacionais especiais, que tem por fim apoiar alguns educandos em casos 

especiais, de modo a garantir a educação escolar e promover o seu 

desenvolvimento, sendo na organização coletiva ou individual, assim priorizando 

ações que oportunizem o acesso e a permanecia no espaço escolar, conforme as 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos/SEED/Curitiba – 2006/p.44 no parágrafo 5º.  

No ano de 2012, o CEIEBJA atendeu cerca de 30 (trinta) educandos 

com deficiência visual, cadeirantes e com deficiência física neuromotora. O 

atendimento dos educandos especiais é feito com o apoio de dois professores 

especializados que objetivam o desenvolvimento da aprendizagem.   
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um atendimento com perspectiva da inclusão em todos os seus 
aspectos. No âmbito da Educação Especial, a escola pretende 
construir uma escola inclusiva que reconheça e atenda as diferenças 
individuais respeitando as necessidades de cada um destes 
educandos (CEEBJA BETINHO, 2011, p.1). 
 

Além das turmas da sede, o atendimento descentralizado tem por 

objetivo atender as localidades onde não há oferta do ensino regular noturno para 

escolarização dos educandos, jovens, adultos e idosos. As Ações Pedagógicas 

Descentralizadas (APEDs) são autorizadas pela SEED, em locais onde não haja 

oferta de escolarização, localizam-se em bairros periféricos de Londrina. 

Em 2009 eram três APEDS situadas nas escolas da região da Zona 

Sul, quais sejam:  a Escola Estadual João Rodrigues da Silva, no bairro do Conjunto 

Antares; a Escola Municipal Tereza Canhadas Bertan, no Conjunto União da Vitoria 

e a Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza, no bairro Parque Universitário. Em 

2010 e 2011 reduziram-se para duas escolas, Escola Municipal Tereza Canhadas 

Bertan e a Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza. 

A participação da comunidade escolar é realizada em vários 

momentos na escola e também no Conselho Escolar e na Associação de 

Professores, Alunos e Funcionários (APAF). 

O Conselho Escolar é definido através de uma eleição direta com os 

representantes da equipe técnico pedagógico, professores, alunos e representantes 

da comunidade que escola está inserida. De acordo com o PPP da escola o objetivo 

do Conselho é tomar as decisões da escola para promover a articulação entre todos 

os segmentos, com o intuito de proporcionar uma educação de qualidade que 

atenda às necessidades do educando. 

A Associação de Professores, Alunos e Funcionários, por sua vez, é 

formada através de uma eleição direta com representantes da equipe técnico 

pedagógico, professores e funcionários, que tem as funções; organizar eventos, 

socialização entre alunos e comunidade, assegurar os educandos, por meio da 

participação nas decisões necessárias e possíveis em seu aprimoramento do 

ensino-aprendizagem, em consonância com o PPP, etc.  

A APAF tem uma atuação importante na complementação do 

orçamento por meio de festas e eventos com arrecadação, na prática e no exercício 
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da gestão democrática da escola, promovendo a participação dos educandos nos 

problemas e propostas da escola.  

Portanto, em 2009 e 2010 foram organizados pela APAF e a escola,  

a festa junina com a participação dos educandos e funcionários e comunidade, a 

semana cultural, na qual, a escola realizou diversas atividades (palestras, debates 

visitas ao museu, filmes, apresentações artísticas, etc)2. Em 2011 foi organizado 

pela diretora da escola, juntamente com APAF o aniversário da Escola, na qual, 

realizou diversas atividades culturais para comemorar os dois anos na nova sede 

CEEBJA Herbert de Souza. Como exemplo, o anexo A apresenta a divulgação de 

seções de cinema. 

Outra atividade realizada pela APAF em 2010 foi o primeiro jornal 

produzido e distribuído pela escola CEIEBJA Herbert de Souza com a finalidade de 

divulgar para as comunidades do Jardim Itamarati e adjacências o trabalho realizado 

pelo Centro. A segunda edição do jornal3, publicada em 2011, teve como objetivo 

continuar a divulgação das atividades realizadas e também a inclusão de educandos 

com necessidades especiais (Anexo B). 

O material didático e de apoio utilizado pela escola é fornecido pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Outros recursos, como as novas 

tecnologias informação e comunicação também são utilizados para melhor 

desenvolvimento do educando da EJA. 

O espaço físico conta com a biblioteca escolar, com espaço para os 

computadores com internet para uso dos educandos. Além da biblioteca também 

identificamos os laboratórios de Ciências, Biologia, Física e Química com materiais e 

microscópios para pesquisas. O Centro conta com uma quadra de esportes para 

desenvolver as aulas de Educação Física entre outras atividades dos educandos, 

sendo aberta também para a comunidade como um espaço cultural e pedagógico. 

Apesar da disponibilidade do local, este não é suficiente para o 

atendimento dos educandos. O espaço para a organização da escola, coordenação 

pedagógica, direção a secretaria é bem limitado. Também recentemente o Centro foi 

impedido de utilizar algumas salas para a abertura de turmas de EJA. 

Com relação ao sistema de avaliação, para além da avaliação no 

processo, são realizados os Exames Supletivos conforme disposto na Lei n.º 

                                            
2
 Anexo A Divulgação de seções de cinema 

3
 Anexo B Jornal 
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9394/96, desde que autorizado e credenciado pela Secretaria de Estado da 

Educação, por meio de Edital próprio. 

 

A avaliação será diagnóstica, contínua, sistemática, abrangente e 
permanente, 1) as avaliações utilizarão técnicas e instrumentos 
diversificados, sempre com finalidade educativa; 2) Para fins de 
promoção ou certificação, serão registradas 02 (duas) a 06 (seis) 
notas por disciplina, que corresponderão às provas individuais 
escritas e também a outros instrumentos avaliativos adotados, 
durante o processo de ensino, a que, obrigatoriamente, o educando 
se submeterá na presença do professor, conforme descrito no 
regimento escolar (PPP, 2012, p.153). 

 

O registro dos resultados da avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem são... 

 

expressos em uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero); para 
fins de promoção ou certificação, a nota mínima exigida é 6,0 (seis 
vírgula zero), em cada disciplina, de acordo com a Resolução n.º 
3794/04 – SEED e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) do total da carga horária de cada disciplina na organização 
coletiva e 100% (cem por cento) na organização individual 4) O 
educando deverá atingir, pelo menos a nota 6,0 (seis vírgula zero) 
em cada registro da avaliação processual. Caso contrário, terá direito 
à recuperação de estudos. Para os demais, a recuperação será 
ofertada como acréscimo ao processo de apropriação dos 
conhecimentos. 5) A média final, de cada disciplina, corresponderá à 
média aritmética das avaliações processuais, devendo os mesmos 
atingir pelo menos a nota 6,0 (seis vírgula zero) (PPP, 2012, p.153). 

 

A avaliação dos educandos portadores de necessidades educativas 

especiais, não leva em consideração apenas os seus limites, mas os conteúdos que 

foram capazes de desenvolver. Para efeito de certificação o Centro segue as normas 

de registro e documentação formal por escrito e também por meio dos Sistemas de 

Registro, especificamente o Sistema Estadual de Jovens e Adultos (SEJA). 

O sistema SEJA é um dos sistemas de registro on line que tem por 

finalidade o registro dos documentos da vida escolar do educando, criado para 

atender a proposta pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de 

Estado da Educação, aprovada em março de 2006. O sistema também fornece 

dados gerenciais que subsidiam as ações da Secretaria de Estado da Educação.4 

                                            
4
 Conforme informações disponível na página de gestão da SEED Disponível em 

:<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=222> 
Acesso em 09 de out de 2012. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=222
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3.2 UM QUADRO DA OFERTA E DO ATENDIMENTO DA EJA 

 

O quadro da oferta e atendimento da EJA foi construído com a 

coleta de dados diretamente na unidade escolar CEIEBJA Herbert de Souza, por 

meio da análise dos documentos arquivados pela escola, referentes aos anos da 

presente pesquisa (2009, 2010 e 2011), desde que a escola se instalou no Colégio 

Estadual Dario Veloso, em 16 de março de 2009. 

Houve algumas dificuldades durante o levantamento dos dados, 

principalmente em relação à organização dos documentos, como por exemplo; 

ausência de informações a respeito da desistência e da conclusão em meio 

impresso, sendo que as mesmas constavam no Sistema de Registro (SEJA). Isto 

porque os educandos podem ser matriculados a qualquer tempo e também podem 

ser inseridos no sistema no decorrer da disciplina por conta do aproveitamento. 

Pode ser que este seja transferido da escola ou de turma. 

Num primeiro momento realizou-se a leitura e o registro dos dados 

dos alunos contidos em “Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens 

Adultos”, na modalidade presencial, no sistema coletivo do Ensino Fundamental - 

Fase II e Médio, com relação à frequência e avaliação.  

A primeira fonte de dados é o “espelho” que é a primeira lista dos 

matriculados no início da disciplina, ao longo do ano como a matrícula é qualquer 

tempo, o professor deve insere a caneta os nomes dos novos estudantes.  

Os educados que não concluíram a disciplina são registrados como 

desistentes, permanecendo cadastrados no sistema e ficando registrados no prazo 

de dois anos, passando a ser reinseridos ao término do prazo.  

A segunda forma de registro dos alunos é o sistema de coleta de 

dados, o SEJA. Alguns dados que não constavam no Livro, por falta de registro do 

professor, no entanto, estavam presentes no sistema.  

O objetivo desse levantamento de dados, realizado no CEEBJA 

Herbert de Souza, foi buscar informações a respeito da procura dos educandos à 

EJA, especificamente em relação quantidade de matrículas por ano, quantidade de 

concluintes por ano, disciplinas mais procuradas, disciplinas que têm maior índice de 

conclusão e menor índice de conclusão.  
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Após a realização da pesquisa observou-se que não foi possível 

fazer uma comparação ano a ano, pelo fato da maioria das disciplinas não terem 

início e término no mesmo ano. A oferta da disciplina pode ser simultânea depende 

da procura dos estudantes, conforme tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Período de início e término das disciplinas – Ensino fundamental- Fase II. 

Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. * Não houve oferta da disciplina neste ano. 

 

Tabela 4 - Período de início e término das disciplinas – Ensino Médio.  

DISCIPLINA 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 
TÉRMINO 

DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
TÉRMINO 

LÍNGUA PORTUGUESA  24/05/2010 01/04/2011 29/11/2010 03/10/2011 

MATEMÁTICA 09/02/2010 02/12/2010 07/12/2010 04/11/2011 

LEM-INGLÊS 12/03/2009 26/11/2009 30/11/2010 06/10/2011 

QUÍMICA 27/05/2009 17/03/2010 18/11/2010 06/10/2011 

FÌSICA 04/03/2009 04/11/2009 16/06/2009 13/04/2010 

BIOLOGIA 28/07/2009 04/05/2010 13/05/2010 24/03/2011 

HISTÓRIA 02/03/2009 23/11/2009 08/02/2010 06/12/2010  

GEOGRAFIA 02/03/2009 03/05/2010 22/11/2010 27/07/2011 

LÍNGUA ESPANHOLA*  - - - - 

ARTE 06/03/2009 10/07/2009 13/03/2009 27/11/2009 

FILOSOFIA 10/02/2009 09/06/2009 28/07/2009 17/11/2009 

SOCIOLOGIA 08/04/2009 02/12/2009 22/07/2009 21/04/2010 

EDUCAÇÃO FÍSICA 23/07/2009 15/04/2010 13/12/2010 30/05/2011 

Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. * Não houve oferta da disciplina neste ano. 

DISCIPLINA 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 
TÉRMINO 

DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
TÉRMINO 

LÍNGUA PORTUGUESA 10/11/2010 02/12/2011 22/06/2010 06/07/2011 

MATEMÁTICA 26/04/2010 24/05/2011 *  * 

LEM-INGLÊS 22/02/2010 24/04/2011 * * 

CIÊNCIAS NATURAIS 23/03/2010 20/05/2011 *  * 

HISTÓRIA 26/04/2010 15/06/2011 22/02/2010 20/04/2011 

GEOGRAFIA    22/02/2010 26/04/2011 *  * 

ARTES   12/04/2010       01/09/2010 06/10/2010 23/03/2011 

EDUCAÇÃO FÍSICA  08/02/2010  09/06/2010 16/02/2011 26/09/2011 

ENSINO RELIGIOSO*  - - - - 
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As tabelas demostram que as disciplinas que não têm muita procura 

não são ofertadas naquele ano. Os alunos podem fazer até quatro disciplinas por 

semana. A escolha depende do seu histórico de escolaridade anterior, da 

organização do cronograma da escola e da deliberação das normas da SEED. Os 

dados relativos à matrícula nos permite construir um quadro do atendimento da EJA 

e dos limites e possibilidades da organização da proposta pedagógica. 

A disciplina de Língua Espanhola não tem oferta. A matrícula se 

concentra na disciplina de Língua Inglesa. 

Observando o Quadro 1 do total dos concluintes e desistentes, por 

disciplina, no atendimento coletivo, do Ensino Médio, pode-se notar que a disciplina 

de Geografia apresenta maior número total de desistentes, enquanto a disciplina de 

Inglês apresenta maior número de concluintes. 

 

Quadro 1 - Concluintes e desistentes por disciplina no Ensino Médio entre 2009 e 
2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 

 

Contudo, ao observar o gráfico de percentual da relação entre o total 

de matriculados com a situação de concluintes e desistentes por disciplina no 

mesmo período, referentes ao Ensino Médio (Quadro 2) a disciplina com maior 

número percentual de desistência é Sociologia. 
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Quadro 2 – Percentual total de concluintes e desistentes por disciplina no Ensino 
Médio entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 

 

Observando o Quadro 03, sobre a distribuição percentual total entre 

concluintes e desistentes, relativos ao Ensino Médio, constata-se que o percentual 

de desistência é muito elevado, alcançando um total de 51%. Há que se considerar 

que a matrícula na EJA tem uma inconstância, o estudante desiste, mas pode 

retornar em outro momento e para garantir a sua escolarização é necessária e 

pertinente a matrícula a qualquer tempo. 

A desistência pode ser associada a falta de formação inicial do 

professor no atendimento de pessoas jovens, adultas e idosas. A transferência de 

práticas do ensino regular também é outro elemento que interfere negativamente na 

organização pedagógica e metodológica da EJA. 

Conforme exposto anteriormente, a formação dos professores é de 

responsabilidade do Pedagogo, este muitas vezes também não tem formação 

específica para atuar na EJA e deste modo, não pode ajudar o professor na sua 

tarefa do dia a dia. 
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Quadro 3 - Distribuição percentual Total de Concluintes e Desistentes no Ensino 
Médio entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 

 

O Quadro 4 mostra que as disciplinas mais procuradas no Ensino 

Médio são: Geografia, Inglês, Filosofia e Sociologia e Física, sucessivamente. As 

que tiveram menor procura neste mesmo período foram as disciplinas de Química e 

Biologia  e Português . 

Há uma tendência dos estudantes de se matricularem nas 

disciplinas que têm uma carga horária maior, eles também são orientados pela 

escola na organização do cronograma das disciplinas. 

Algumas disciplinas podem não ter procura porque o estudante 

conta com o aproveitamento, ou se organizou para realizá-la em outro momento. 
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Quadro 4 - Disciplinas com maior procura no Ensino Médio entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 

 

Observando os dados referentes ao turno matriculado pelos 

educandos da EJA, no Ensino Médio (Tabela 5), constata-se que a procura pelo 

turno noturno é muito maior. Contudo ao observar o total e a percentagem de 

concluintes e desistentes nestes dois turnos (vespertino e noturno), constata-se que 

a desistência é maior no turno noturno, consequentemente o número e/ou 

percentagem de conclusão é maior no turno vespertino.  

A conclusão maior no vespertino pode estar associada ao  perfil dos 

estudantes que sendo estudantes com disponibilidade de tempo para estudar teriam 

uma dedicação maior ao curso, diferentemente dos alunos trabalhadores em dois 

turnos que não disponibilizam deste tempo. 

 

Tabela 5 - Número de matrículas por turno entre 2009 e 2011 no Ensino Médio. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da autora 

 

Em relação aos Concluintes e Desistentes por disciplina total no 

Ensino Fundamental- Fase II observa-se no Quadro 5, que a Disciplina de Ciências 

Naturais obteve maior número de desistentes e a disciplina de Geografia maior 

número de concluintes.  
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Quadro 5 – Concluintes e Desistentes por disciplina total no Ensino Fundamental - 
Fase II entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da autora 

 

Quando observa-se a Quadro 6, de concluintes e desistentes por 

disciplina percentual referente ao mesmo período do Quadro 5, algumas mudanças 

podem ser visualizadas. A disciplina com maior percentual de desistentes é Inglês e 

a disciplina com maior número percentual de concluintes é Artes. 
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Quadro 6 – Concluintes e Desistentes por Disciplina em percentual no Ensino 
Fundamental - Fase II entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da autora 

 

Observando a Quadro 7 sobre a distribuição percentual total entre  

concluintes e desistentes, relativos ao Ensino Fundamental- Fase II, constata-se que 

o percentual de desistência é muito elevado, alcançando um total de 60%. 

 

Quadro 7 - Distribuição percentual total entre concluintes e desistentes no Ensino 
Fundamental - Fase II entre 2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 
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Cabe ressaltar que o percentual de desistência registrado no ensino 

Fundamental-Fase II, de acordo com a presente pesquisa apresentou-se mais 

elevado que o percentual do Ensino Médio. Em entrevista realizada com a Direção 

da escola, constatou que uma das questões que podem contribuir para a desistência 

é a carga horária do curso... 

 

pois enquanto o aluno do ensino médio leva uma média de 2,5 anos 
para finalizar seus estudos, o aluno do ensino fundamental, que 
inclusive possui 4 disciplinas a menos, leva 4 anos. Sabemos a 
importância de se ter uma carga horária necessária para o 
aprendizado, principalmente a alunos que chegam à escola após 
muitos anos afastados da sala de aula, contudo para o aluno que 
está ansioso para finalizar seus estudos, “está correndo contra o 
tempo perdido”, fica muito desanimador, pelo menos essa é a 
reclamação constante dos alunos a esse respeito (Direção da 
Escola, 2012).  

 

A análise da direção também nos indica que houve um movimento 

para modificar tal situação. 

 

No ano de 2011, solicitamos o aumento do número de aulas para as 
disciplinas com maior carga horária: português e matemática, 
contudo fomos atendidos apenas para as disciplinas do ensino 
fundamental, amentamos de 4 aulas semanais para 6 aulas 
semanais as disciplinas de português e matemática. Não foi uma 
grande conquista, mas os alunos que levavam 21 meses para 
concluir, agora levam 14 meses para conclusão dessas disciplinas 
com esse aumento de 4 para 6 aulas (Direção da Escola, 2012).  

 

O gráfico (Quadro 8) mostra que a disciplina mais procurada no 

Ensino Médio no período de 2009 a 2011 foi Geografia e empatados: História, 

Educação Física e Matemática. As que tiveram menor procura neste mesmo período 

foram às disciplinas de Inglês e Artes. 
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Quadro 8 – Disciplinas com maior procura no Ensino Fundamental – Fase II entre 
2009 e 2011. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da 
autora. 

 

Observando os dados referentes ao turno matriculado pelos 

educandos da EJA, na CEEBJA “Herbert de Souza” no período de 2009 a 2011, no 

Ensino Fundamental- Fase II (Tabela 6), o mesmo fato ocorrido no Ensino Médio se 

repete, ou seja, a procura pelo turno noturno é maior, a desistência também é maior 

no turno noturno, consequentemente o número e/ou percentagem de concluintes 

também é maior no turno vespertino.  

 

Tabela 6 - Número de matrículas por turno entre 2009 e 2011 no Ensino 
Fundamental - Fase II. 

 
Fonte: Livros de Registro de Classe de Educação de Jovens Adultos: Organização da autora 

 

Tomando como base as tabelas 5 e 6, sobre os turnos de matrículas 

realizadas pelos educandos, tem-se 1.097 (79%) matrículas no turno noturno e 284 

(21%) no vespertino, enquanto os dados da tabela 6 mostram 198 (73%) matrículas 

no turno noturno e 72 (27%) no vespertino, no Ensino Fundamental - Fase II, 

mostrando que há uma procura ligeiramente maior pelo turno vespertino pelos 

jovens do ensino fundamental. 
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Tomando como base as Quadros 1 e 5, pode ser observado que o 

número de matrículas no Ensino Médio é superior ao número de matrículas no 

Ensino Fundamental - Fase II, então, é possível afirmar que a procura pela EJA foi 

maior no Ensino Médio, durante o período estudado na presente pesquisa. 

Algumas considerações da direção explicam o fato da maior procura 

pelo Ensino Médio CEIEBJA Herbert de Souza por conta da mudança do perfil. 

 

Temos percebido a mudança do perfil dos alunos que têm nos 
procurado, acredito que seja em razão de novas características 
apresentadas em seu perfil a razão da maior procura pelo ensino 
médio, pois a maioria do aluno que nos procura são jovens entre 18 
e 35 que abandonaram os estudos após concluir o ensino 
fundamental ou nos anos iniciais do ensino médio e estão retornando 
aos estudos em função do mercado de trabalho, para atender 
exigência das empresas ou para poderem participar de concursos 
públicos. Outros querem fazer cursos de graduação (Direção da 
Escola, 2012).  

 

Constata-se que não existem educandos reprovados nos registros 

pesquisados durante o presente trabalho, tem-se educandos concluintes e 

desistentes, mas não reprovados. Isto deve-se ao fato dos educandos que têm baixa 

frequência e baixo rendimento desistem das disciplinas da EJA antes do seu término 

e os educandos que têm frequência e rendimento satisfatório terminam as 

disciplinas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado revela uma conformidade entre o quadro 

estadual paranaense no que tange ao atendimento da demanda e das dificuldades 

para concluir o processo formativo. No estado do Paraná no período de 2009 a 

2011, a matricula do Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio vêm diminuindo 

nas redes estaduais, fato que se torna preocupante perante a importância dessa 

modalidade de Ensino. 

A partir do presente trabalho realizado na escola CEIEBJA Herbert 

de Souza, em Londrina, constatou-se uma preocupante evasão, tanto para o Ensino 

Fundamental - Fase II quanto para o Ensino Médio, sendo que para o primeiro, os 

levantamentos indicaram maior desistência dos educandos. Além disso, foi possível 

concluir que a maior procura por matrículas é pelo turno noturno, porém quando se 

analisa os educandos concluintes, o turno vespertino apresenta os maiores 

números. 

O resultado do número alarmante de desistentes para o Ensino 

Fundamental - Fase II e Médio, reflete a mudança da proposta no curso ocorrida no 

ano de 2005 no estado do Paraná. Até essa data, a oferta estava organizada na 

forma presencial 30% e de semipresencial 70%. Com a aprovação da nova proposta 

pedagógica, a partir do ano de 2006, a oferta passou a ser organizada de forma 

presencial, ou seja, 100% presencial.  

Dessa forma, com a formulação da nova proposta pedagógica o 

objetivo é contrapor o aligeiramento e favorecer a educação de qualidade. 

Contudo, com a mudança organizacional, a carga horária do EJA 

presencial se tornou mais difícil, principalmente para os educandos que ficaram 

muito tempo afastado dos estudos, que consideram a demora na conclusão do 

ensino como principal obstáculo, os levando à desistência.  

Como autora do presente trabalho, relato a mesma experiência 

como educando da EJA. Ao concluir o Ensino Fundamental – Fase II no ano de 

2005, e seguindo para o Ensino Médio no ano de 2006, já com a carga horária 

modificada, encontrei o obstáculo dos 100% presencial e com a consequente 

demora na conclusão do ensino médio, o que provocou reflexões sobre a provável 

desistência dos estudos, mas com os estímulos de pessoas próximas finalizei o 

Ensino Médio. 
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A educação de qualidade é importante para os educandos que 

procuram a EJA, pois são pessoas jovens e adultas que não tiveram oportunidade 

de concluir seus estudos na idade própria ou pararam de estudar e retornam aos 

estudos para um futuro melhor de vida.  

Os educandos que procuram a EJA, principalmente no período 

noturno, geralmente se enquadram em classe social de baixa renda e que precisam 

do trabalho para sustentar a família e até mesmo, como forma de sobrevivência. 

Assim, esses educandos procuram os estudos com o intuito de melhorar sua vida 

financeira ou, até mesmo, realizar o sonho de aprender a ler e a escrever, tendo 

assim a oportunidade de ser alfabetizados e fazer parte do mundo letrado de sua 

sociedade, na qual se sente excluída.  

De modo geral, os educandos da EJA passaram muito tempo de sua 

vida sem estudos e demoraram em tomar a decisão de voltar a estudar, devido, 

sobre tudo, por se sentirem envergonhados por não saberem ler e escrever perante 

uma sociedade discriminatória. Mas, é necessário salientar, que são pessoas que 

possuem uma história de vida, marcadas pela discriminação e exploração da 

sociedade, que encontram ao longo do seu caminho muitas barreiras para conduzir 

suas vidas: seja no trabalho, na família ou sociedade. Porém, são indivíduos que 

possuem uma cultura rica em conhecimentos vivenciados ao longo da sua 

experiência de vida e que merecem respeito da sociedade em geral. 

Embora a nova proposta organizacional da EJA visa buscar a melhor 

qualidade de ensino, foi constatado pelo presente trabalho, que para o educando é 

extremamente desanimador esperar tanto tempo a concluir os estudos o estado do 

Paraná, refletindo num número cada vez maior de desistentes e na queda pela 

procura da EJA. Assim, o estado do Paraná deve repensar propostas que motivem 

os educandos a não desistirem dos estudos e a  dar subsídios para um Ensino de 

qualidade para seu desenvolvimento e assim  evitando o contínuo aumento 

estatístico das desistências e a diminuição  de matrículas. 

Retornando à escola CEIEBJA Herbert de Souza objeto de estudo, 

como foi salientado anteriormente, constatou-se um número maior de concluintes no 

vespertino. Isso se deve ao maior tempo de estudo dedicado a esses educandos, 

pois são donas de casa, aposentados, jovens e educandos cadeirantes, etc., cujo 

perfil vem mudando o CEIEBJA Herbert de Souza. Para estes educandos, que não 

trabalham o dia inteiro, fica mais fácil concluir os estudos. 
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O presente trabalho é de fundamental importância para a minha  

formação de pedagoga, pois contribui para a reflexão de propostas que levem a uma 

educação de qualidade na EJA. Além disso, também buscar práticas educativas que 

desenvolvam a aprendizagem significativa e que motivem os educandos a não 

desistirem dos estudos. Nesse sentido, é de fundamental importância pensar em 

propostas que levem em consideração o conhecimento acumulado ao longo da vida 

desses educandos, uma vez que possuem vivências e cultura próprias, que podem 

ser utilizadas como um meio de se chegar ao desenvolvimento de sua 

aprendizagem, de forma coerente e motivadora. 

O trabalho apresentado também contribui para a execução de 

trabalhos futuros, pois amplia as reflexões sobre essa modalidade que vem sendo 

excluída nas políticas implementadas pela sociedade. Além disso, trabalho conduz a 

discussões sobre a evolução histórica da EJA no Brasil, que é ampla e tem passado 

por mudanças constantes ao longo dos anos. 

Cabe ainda destacar que são necessários ainda muitos outros 

trabalhos que busquem a percepção da importância do Ensino da EJA no Brasil, 

enquadradas dentro de políticas públicas de educação no âmbito dos Governos 

estaduais e Federal, pois essa é uma modalidade que não merece ser excluída, 

principalmente pelo seu perfil diferenciado de inserção social destacado pelo perfil 

dos educandos que a procuram. 
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ANEXOS 

ANEXO A – CINE CEEBJA BENTINHO 
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ANEXO B – JORNAL CEEBJA BETINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


