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RESUMO 
 
 

O trabalho de conclusão de curso proposto objetiva analisar a atuação do poder 
público na esfera de competência municipal e estadual no que se refere ao 
planejamento e implementação da chamada pública, na modalidade de ensino da 
Educação de Jovens e Adultos, no território de Londrina, no estado do Paraná. Do 
objetivo geral exposto decorrem os seguintes objetivos especifícos: estudar a 
respeito da organização político-administrativa do Estado Federativo brasileiro e 
analisar a implementação da chamada pública como política pública de acesso à 
Educação de Jovens e Adultos. A metodologia de pesquisa aplicada apresenta 
caráter qualitativo e quantitativo e a abordagem metodológica está fundamentada na 
perspectiva do materialismo histórico dialético. Entre os instrumentos de pesquisa 
utilizados estão: o levantamento de dados oficiais censitários e a realização de 
entrevistas estruturadas no entorno do Centro de Educação Básica de Jovens e 
Adultos Herbert de Souza, situado na Vila Nalin, no Bairro da Vila Nova, região 
central do município de Londrina. Os resultados obtidos por meio da pesquisa 
sugerem que a forma de organização administrativa e política-institucional do Estado 
estão vinculadas às causas econômicas, o que gera a manutenção do modelo 
societário capitalista. Deste modo, não há a garantia do acesso aos bens culturais e 
materiais à classe trabalhadora, entre eles a educação. Na organização e 
implementação de políticas públicas a função da chamada pública, na modalidade 
de ensino da Educação de Jovens e Adultos, prevista na legislação educacional 
como um dever do poder público, está em assegurar e tornar pública a oferta dessa 
modalidade, que atende a demanda de sujeitos que estão à margem da 
escolarização formal.   

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Estado Federalista. Chamada 
Pública. Políticas Públicas. Londrina. 

 



 

OLIVEIRA, Priscila Kutisque de. Public policy for access to youth and adult 
education in the context of the Brazilian Federal State. 2016. 60 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2016. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The proposed course conclusion work examines the performance of the public power 
in the sphere of municipal competence as regards the planning and implementation 
of public call, on teaching mode of Adult and Youth Education in the territory of 
Londrina in Paraná state, the general purpose exposed arising the following specific 
objectives: study about the political-administrative organization of the Brazilian 
Federal State and the analyze the implementation of call public as politics of access 
to education of young and adults. The methodology of research applied presents 
qualitative and quantitative character and the methodological approach is based on 
the perspective of materialism historical dialectic. Among the research instruments 
used are: the survey of data and structured interviews around the Centre of Basic 
Education of Adult and Youth Herbert de Souza, situated in Vila Nova, central region 
of the city of Londrina. The results obtained through the research suggests that the 
form of administrative and political-institutional organization of the State are linked to 
economic causes, which leads to the maintenance of the corporate capitalist model. 
Thus, there is no guarantee of access to cultural goods and materials to the working 
class, among them education.  On organization and implementation of public policies 
the function of public call, on teaching mode of adult and youth education, provided 
for in educational legislation as a duty of the public power, are in to ensure and make 
public the offer of this modality, which meets the demand of individuals that are 
outside the formal process of schooling. 
 
Key words: Youth and Adult Education. Federal States. Public Call. Public Policies. 
Londrina. 
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 INTRODUÇÃO  

 

O tema de pesquisa, proposto para o trabalho de conclusão de curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, foi delimitado com base em 

duas experiências, uma de militância e a outra de pesquisa. A primeira se refere à 

participação militante da pesquisadora junto ao Fórum Estadual Paranaense de 

Educação de Jovens e Adultos-Região Londrina. Dentre as atividades realizadas 

constam a participação em reuniões, encontros, grupos de trabalho e eventos 

organizativos tais como: XIV Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA) e o II e III Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos do Sul do 

Brasil (EREJA-SUL). A participação no Fórum resultou na ampliação da 

compreensão das relações de classes e da importância da organização da 

sociedade civil na defesa dos interesses da classe trabalhadora, na garantia da 

Educação de Jovens e Adultos, por meio da defesa da escola pública, laica e de 

qualidade social para todos.  

A segunda experiência realizada na iniciação cientifica1 diz respeito 

aos estudos realizados pela autora na identificação das ações do poder público, 

referentes ao atendimento das demandas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

no território da região metropolitana de Londrina, no estado do Paraná, no período 

de 2010 a 2013.  

Com base nos resultados da pesquisa (FARIAS; OLIVERA, 2014) de 

base e das ações de mobilização e articulação do Fórum é que se propõe a 

continuidade dos estudos com o objetivo de analisar da atuação do poder público no 

que tange ao acesso à escolarização, na esfera de competência municipal e 

estadual no planejamento e na implementação da chamada pública, na modalidade 

de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no território do município de 

Londrina. Do objetivo geral decorrem os seguintes objetivos específicos: estudar a 

respeito da organização político-administrativa do Estado Federativo brasileiro e 

analisar a implementação da chamada pública como política de acesso à Educação 

de Jovens e Adultos. 

O trabalho, por meio de estudos, responde às seguintes perguntas: 

                                                 
1 Projeto de Iniciação Científica realizado no período de 2009 a 2014 com bolsa da Universidade 

Estadual de Londrina e da Fundação Araucária sob a orientação da professora Dra. Adriana Medeiros 
Farias. 
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A organização político-administrativa do Estado Federativo brasileiro, bem como o 

processo de municipalização acentuado pós década de 1990, tem possibilitado o 

atendimento da demanda por escolarização de Educação de Jovens e Adultos? O 

poder público tem efetuado a implementação da chamada pública como estratégia 

legal de acesso à escolarização de pessoas jovens e adultas?  

A relevância social da pesquisa está ancorada na baixa 

escolarização da população do município de Londrina, demonstrada por meio dos 

dados extraídos do Atlas de Desenvolvimento Humano (2016) que indicam apenas 

64,87% da população adulta, ou seja, de 18 anos de idade ou mais, com conclusão 

do ensino fundamental e 26,6% o ensino médio. No âmbito da escolarização inicial, 

de acordo com os dados do Censo realizado em 2010, cerca de 4,5% da população 

de Londrina é analfabeta. Isto posto, permanece a pertinência da oferta de vagas na 

rede pública municipal e estadual nas turmas de Educação de Jovens e Adultos. 

A análise histórica é explicativa para o quadro anterior de baixa 

escolarização no campo da Educação de Jovens e Adultos. No Brasil o Estado, 

somente a partir do ano de 1940, passou a assumir de forma massiva a oferta 

educacional para as pessoas adultas. Ainda que a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, de julho de 1934, em sua redação pautava a educação 

como um direito de todos, cujos poderes públicos e as famílias deveriam ministrá-lo. 

O quadro educacional brasileiro de baixa escolarização entre a população jovem, 

adulta e idosa indica que o direito constitucional não se efetivou, e, por mais de 

quatro séculos, um conjunto considerável da população brasileira ficou à margem do 

sistema formal de ensino. 

A atuação do Estado brasileiro permaneceu por entre as décadas de 

1960 a 1990 no campo das ações supletivas e aligeiradas, com destaque para a 

atuação do governo civil militar,com a aprovação da Lei nº 5 692, publicada no ano 

de 1971. Distante desta concepção, as experiências dos anos de 1950 e 1960 dos 

movimentos sociais e populares articularam a Educação Popular e a Educação de 

Adultos e construíram práticas contra-hegemônicas de referência. As ações  

culturais educativas tinham por objetivo a emancipação das massas e a análise 

crítica das desigualdades advindas de um sistema capitalista. 

Em consonância com estas referências, a educação é afirmada 

como um direito fundamental do ser humano, prevista nos acordos internacionais, no 

qual o Estado deve garantir o acesso ao mesmo. Considerando a Educação de 
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Jovens e Adultos como um direito público subjetivo, em 1996 ela passou a ser 

definida como modalidade da Educação Básica, por meio da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9 394, de 20 de dezembro de 1996. 

Contudo o conceito da Educação de Jovens e Adultos não se 

restringe ao entendimento da modalidade de ensino e portanto ao processo de 

escolarização, mas também como ato político de reparação da dívida social e 

histórica para com as classes subalternas e, no interior dela, a garantia do acesso ao 

conhecimento sistematizado pelos sujeitos trabalhadores, quilombolas, pescadores, 

população de rua, atingidos por barragens, trabalhadores do campo, sem terra, 

negros, indígenas entre outros.  

Para o estudo da problemática exposta, o materialismo histórico 

dialético é a abordagem metodológica escolhida, uma vez que a intencionalidade é 

de contextualizar os fenômenos em um processo histórico e apresentar as 

contradições da estrutura social e da organização política estatal. Os estudos 

empreendidos nas políticas públicas exigem a abordagem histórica para de posse 

dos elementos do passado dar sentido ao fenômenos do tempo presente. Afirma 

Frigotto (1991), que para o materialismo histórico-dialético a produção de um 

conhecimento crítico deve estar a serviço dos interesses da transformação da 

realidade, ainda que se considere os tempos distintos da produção da pesquisa e da 

realidade social histórica. Corrobora com a afirmação anterior os autores que 

consideram a  

 

educação, enquanto prática social, é resultante das determinações 
econômicas, sociais e políticas, atuando na reprodução da ideologia 
dominante, como também reproduzindo as contradições que 
dinamizam as mudanças e possibilitam novas formações sociais, a 
análise das políticas educacionais deve estar associada a um 
processo de produção de um conhecimento efetivamente 
transformador e politicamente engajado, lembrando que, para Marx, o 
conhecimento teórico é necessariamente conhecimento político 
(GOMIDE, 2014, p. 11). 
 

A análise dos fenêmenos sociais educacionais propostos exige um 

tipo de pesquisa qualiquantitativa no que diz respeito ao levantamento e análise de 

dados estatísticos oficiais junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES) para compor o quadro educacional do território investigado. 
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Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo 
quando se fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da 
liberdade de linguagem consagrada pelo uso acadêmico, não se está 
referindo a uma modalidade de metodologia em particular. Daí ser 
preferível falar-se de abordagem quantitativa, de abordagem 
qualitativa, pois, com estas designações, cabe referir-se a conjuntos 
de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referencias 
epistemológicas. São várias metodologias de pesquisa que podem 
adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência 
mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a 
especificidades metodológicas (SEVERINO, 2007, p. 119). 
 

Os dados serviram de base para dimensionar a demanda total do 

município de Londrina e da população local escolhida para o estudo. Em seguida, 

realizou-se a organização e aplicação de um instrumento de pesquisa elaborado 

para a coleta de dados a respeito da escolarização da população residente na Vila 

Nalin, situada na região central do município de Londrina.  

A Vila Nalin é uma da Vilas que compõem o bairro Vila Nova, um 

dos bairros mais antigos de Londrina, com quadro sócio, econômico e educacional 

relevante para o estudo. No bairro está localizado o Centro Estadual de Educação 

Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) Herbert de Souza, escola de EJA que atende 

a escolarização do Ensino Fundamental ao Médio e que apoia a pesquisa realizada. 

Os estudos empreendidos no campo histórico-conceitual da origem 

e organização do Estado estão fundamentados teoricamente nas obras de  Dalari 

(1998), Engels (1984), Marx (1996), Marx e Engels (1998; 2008), Gramsci (1976), 

Duarte (2004) e Farias (2009; 2012). Decorrentes desta conceituação compreende-

se a organização do Estado Democrático de Direito no contexto do Estado 

Federativo com base nos estudos  fundamentais de Araujo (2006; 2013a; 2013b) e 

Saviani (2011). Na perspectiva de análise das políticas implementadas pelo Estado, 

à serviço dos preceitos do projeto neoliberal, no atendimento da demanda de EJA, 

das políticas públicas formuladas e implementadas pelo poder público municipal e 

estadual para assegurar o acesso à escolarização, os referenciais teóricos utilizados 

foram: Arroyo (2011), Costa (2015), Haddad (2007), Höfling (2001), Jeffery e Silva 

(2015), Machado (2006),  Oliveira (2006), Oliveira e Ganzeli (2001), entre outros 

autores.  

A organização textual do trabalho é composta por três capítulos. O 

primeiro apresenta o estudo da formação do Estado Federativo brasileiro e se 

concentra nos desdobramentos do processo de municipalização e articulação das 
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políticas públicas e políticas de acesso à EJA. O segundo capítulo realiza os 

apontamentos referentes às relações intergovernamentais, bem como os reflexos da 

organização político-administrativa dos entes federados na oferta das políticas 

públicas para essa modalidade de ensino.  

O terceiro e último capítulo disponibiliza os dados obtidos por meio 

do instrumento de pesquisa elaborado para este fim em busca de demarcar a 

importância do Estado, planejar e implementar as ações de chamada pública, tendo 

em vista a mesma como política de acesso e um dos mecanismos para que seja 

assegurado o direito público subjetivo à educação das pessoas jovens e adultas. 

Por fim, as considerações finais organizam os conhecimentos 

produzidos e sintetiza a relevância do estudo para a formação do Pedagogo no 

campo de atuação político-pedagógica na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos. 
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1 ESTADO FEDERATIVO BRASILEIRO 

 

O capítulo primeiro inicia os estudos a respeito dos conceitos 

balizadores da concepção histórica de Estado. Em seguida, analisa a formação do 

Estado Federativo brasileiro, concentra-se nos desdobramentos do processo de 

municipalização e articulação das políticas públicas e políticas de acesso à EJA.  

 

1.1 ESTADO, ABORDAGEM HISTÓRICO-CONCEITUAL 

 

A base etimológica do termo Estado é oriunda da língua latina e 

significa de acordo com Dicionário da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de 

Letras “conjunto de instituições político-jurídicas que organizam e regem, através de 

normas coercitivas, a ordem social” (NACENTES, 1988, p. 256). Entretanto o Estado 

visto como uma instituição que garante a manutenção da supremacia de uma classe 

sobre a outra, bem como “indicando uma sociedade política, só aparece no século 

XVI, e este é um dos argumentos para alguns autores que não admitem a existência 

do Estado antes do século XVII” (DALARI, 1998, p. 22). Os indicadores históricos 

afirmam que no período entre os séculos XVI e XVIII modificações marcantes 

ocorrem no que se refere à organização social, que antes, baseada no sistema 

feudal, passa a se estruturar nos moldes do capitalismo.  

O parâmetro para a origem do Estado se pauta no modo de 

produção, uma vez que está vinculada ao processo social de aquisição, acumulação 

e manutenção da riqueza presente no sistema capitalista e, adotado desde a Idade 

Moderna. Recorre-se assim aos estudos realizados por Karl Marx e Friedrich Engels 

contidos nas obras: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado 

(1984), O Capital (1996), A Ideologia Alemã (1998) e o Manifesto do Partido 

Comunista (2008) para compreender as formas econômicas, o modo de produção 

capitalista e as relações correspondentes de produção e de circulação.  

A ordem social de cada tempo histórico está condicionada às duas 

espécies relevantes de produção: a família e o trabalho. Desta forma, utilizaremos a 

análise desenvolvida por Friedrich Engels (1984), no século XIX, para compreender 

a relação entre a constituição familiar e o modo de produção que rege a sociedade 

capitalista. 
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Engels (1984) afirma que a análise acerca da história da família, 

inicia-se em meados do século XVII, com a obra “O Direito Materno” de Johann 

Jakob Bachofen (1861). Contudo, Engels (1984), para explicar a origem da família, 

respalda-se na obra “Sistema de Consangüinidade e Afinidade da Família Humana”, 

que fora publicado no ano de 1871, pelo antropólogo norte-americano Lewis Henry 

Morgan. Em sua obra, Morgan desenvolve o estudo acerca do sistema de 

parentesco e das expressões de ideias utilizadas para cada nomenclatura, o que 

proporciona a ampliação das discussões no campo dessa temática.  

Os estudos de ambos os autores indicam que a aplicação dos 

termos pai, mãe, filha, filho, irmã e irmão entre outras, não são apenas títulos 

destinado às pessoas com determinado grau de parentesco, mas sim expressão de 

ideias que “implicam em sérios deveres recíprocos, perfeitamente definidos, e cujo 

conjunto forma uma parte essencial do regime social” (ENGELS, 1984, p. 29).  

Deste modo, percebe-se que o sistema de parentesco permanece 

estacionário em longos períodos históricos, entretanto a expressão de ideias 

aplicadas a cada termo é adequada à organização da sociedade, pois essa não 

ocorre de forma espontânea, mas é resultante das relações de poder que são 

estabelecidas ao decorrer dos tempos.  Para comprovar a proposição exposta, 

Engels (1984) apresentou os tipos de família dialeticamente instituídas. 

A família consanguínea, destacada pelo autor, é representada por 

grupos com cônjuges comuns, em seguida aborda a família punaluana, na qual são 

excluídos de forma progressiva, os matrimônios por grupo. Logo após atenta para a 

sindiásmica ou de casal, a qual ocorre na transição da fase média para a fase 

superior da barbárie, até chegar à família monogâmica, “que não se baseava em 

condições naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade 

privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente” 

(ENGELS, 1984, p.70) e, que permanece até os dias atuais.  

As propriedades aqui mencionadas por Engels (1984) se reportam 

aos estágios da divisão do trabalho, ou seja, aos estágios de produção. A 

propriedade comum tem início com as formas rudimentares do homem produzir 

indiretamente sua subsistência, como se pode constatar no período do Estado 

selvagem, no qual “predomina a apropriação de produtos da natureza prontos para 

ser utilizados; as produções artificiais do homem são, sobretudo, destinadas a 

facilitar essa apropriação” (ENGELS, 1984, p. 28).  
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Na Barbárie, outro estágio pré-histórico de cultura, há a “criação de 

gado e a agricultura, e se pretende incrementar a produção da natureza por meio do 

trabalho humano” (ENGELS, 1984, p. 28). Desta forma, na Barbárie é possível 

constatar o comércio por meio de trocas que levou a consolidação da civilização, 

com a implementação da indústria, o que refletiu em um novo regime social, que tem 

como base a família monogâmica e a propriedade privada. 

Quanto à segunda espécie relevante de produção, o trabalho 

humano, Marx (1996) afirma que esse 

 

é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, medea, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 
naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e 
mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua 
própria vida (MARX, 1996, p. 297). 

 

Portanto, pode-se afirmar que o homem produz a sua existência, por 

meio de suas ações, atua sobre a mesma e assim pode modifica-lá. Porém, para 

entender como o trabalho se constitui na sociedade civilizada, que se desenvolve 

por meio do antagonismo de classes, é importante atentar para o modo de produção 

capitalista, considerando que o mesmo ainda rege as relações sociais atuais. 

A origem do capital está vinculada à mercadoria, que é entendida 

como “um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espécie” (MARX, 1996, p.165), que por sua vez 

é produto do trabalho humano. Deste modo, tais necessidades humanas serão de 

fato satisfeitas se esse objeto externo apresentar propriedades que de alguma forma 

sejam úteis a quem o obtém.   

Há dois fatores da mercadoria a ser considerados, para a 

compreensão da origem do capital, é seu valor de uso e o valor troca. O valor de uso 

faz referência à utilidade da coisa para satisfazer as necessidades humanas, 

contudo o “valor de troca aparece de início, como a relação quantitativa, a proporção 

nas quais valores de uso de uma espécie se trocam contra valores de uso de outra 

espécie, uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço” (MARX, 

1996, p. 166).  

O valor de troca então muda mediante processo histórico, pois a 

relação que é estabelecida entre as espécies de mercadorias se modifica também 
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ao decorrer dos tempos. Tal relação, não necessariamente, tem ligação com o valor 

de uso de ambas, entretanto se um objeto apresentar um valor de troca e não estar 

contido o caráter útil no mesmo há também o desaparecimento dos trabalhos que 

nela estão representados. Marx (1996) mencionará que “desaparecem também, 

portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de 

diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho 

humano, a trabalho humano abstrato” (p. 168). 

Deste modo, em uma sociedade capitalista, o trabalho se constitui 

por meio da transformação de um ou mais objetos em produto, que “é propriedade 

do capitalista, e não do produtor direto, do trabalhador” (MARX, 1996, p. 304). 

Entretanto para que esse processo se efetive é preciso que haja os meios de 

trabalho, que são os instrumentos utilizados para fazer dos objetos um produto em 

si. Para além desses meios de produção, ou seja, objeto e instrumentos há a força 

de trabalho, ação humana que desempenha o papel fundamental na formação do 

produto.  

As forças de trabalho representadas em determinado produto, 

servem para a atribuição de um valor de troca ao mesmo, e a quantidade de trabalho 

empregada é “medida pelo seu tempo de duração, e o tempo de trabalho possui, por 

sua vez, sua unidade de medida nas determinadas frações do tempo, como hora, 

dia etc” (MARX, 1996, p. 168). Logo nessa formação socioeconômica, para que 

ocorra o acúmulo e a manutenção da riqueza, um indivíduo detentor dos meios de 

produção, compra do operário a única mercadoria que ele dispõe, a sua força de 

trabalho e passa a utilizar o aumento da jornada de trabalho, que Marx nomeará de 

tempo de trabalho excedente, como forma de obtenção de mais-valia absoluta2.  

Portanto, em um processo de produção que prime pelo acúmulo do 

capital, o trabalhador irá dispor de sua força de trabalho para garantir sua própria 

subsistência e o capitalista requererá o aumento de sua força de trabalho para 

obtenção de maior lucro. Em meio a esse processo se produz a mais-valia relativa3 

que está vinculada à implementação de novas tecnologias para a aceleração do 

capital.  

                                                 
2Considerada por Marx (1996) uma grandeza que transforma o trabalho necessário em mais-trabalho.  
3É decorrente “da redução do tempo de trabalho e da correspondente mudança da proporção entre os 
dois componentes da jornada de trabalho” (MARX, 1996, p. 432), ou seja, da força de trabalho e dos 
meios de produção.  
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Partindo dos apontamentos apresentados se constata que “a família 

monogâmica, pouco mais antiga que a civilização, é o núcleo ao redor do qual se 

foram cristalizando a sociedade e o Estado” (ENGELS, 1984, p. 112). O Estado, por 

sua vez, foi constituído por meio da supremacia social do homem pela mulher, 

apontada pelo autor como primeira forma de divisão de classes existente e, pela 

transição da propriedade comum primitiva para a propriedade privada, a qual 

propiciou o acúmulo do capital. 

Sendo assim para Marx e Engels (2008) o “poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe 

burguesa como um todo” (p.12), por essa razão, atenta-se que o Estado foi uma 

instituição criada para manter uma sociedade classicista, que contribua para a 

manutenção do status quo.  Deste modo, não é possível atribuir um caráter universal 

ao termo Estado, considerando que o mesmo se constitui mediante a organização 

socioeconômica dos diferentes períodos históricos. 

Quanto à existência e manutenção do Estado, Machado (2006) 

aponta que esse 

 

não existe como uma mera obra da vontade dominante, tendo sim 
surgido como resultado do modo material de vida dos indivíduos, 
adotando uma forma de uma vontade dominante, que pode ser 
alterada em sua essência assim como a própria vida material dos 
indivíduos (p. 219). 
 

Sugerindo que sua natureza não é imutável e que pode ser 

modificada, desde que, o modo material de vida dos indivíduos se caracterize por 

meio de critérios distintos dos já abordados, ou seja, os de aquisição, acumulação e 

manutenção da riqueza.  

Logo, quando pensamos em organização societária, modo material 

de vida e sistema capitalista, o Estado burguês 

 

não se impõe apenas por força, repressão e dominação (aspecto 
ressaltado principalmente por Lênin), mas também pela ideologia e 
pela cultura, no consenso criado através dos ‘aparelhos privados de 
hegemonia’ presentes na sociedade civil (FARIAS, 2009, p. 28). 

 
 A ideologia mencionada se refere à produção de ideias, de 

representações das relações de produção que interferem na formulação de 

conceitos como: sociedade e homem, e que orientam o processo organanizacional 
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de um Estado4.  

A autora destaca ainda que o “conceito de Estado para Gramsci é 

identificado pela literatura como conceito de Estado ampliado, traduzido na relação 

entre a sociedade política mais a sociedade civil, ou seja, hegemonia revestida de 

coerção” (FARIAS, 2009, p. 29). Portanto, os sujeitos que compõem esse modelo 

societário são indivíduos determinados que estão inseridos em um sistema produtivo 

que está fundado no capitalismo, que acaba por orientar as relações políticas e 

sociais, uma vez que a atividade material está vinculada à produção de ideias.  

 Neste sentido, destaca-se que  

 

a estrutura social e o Estado nascem continuamente do processo vital 
de indivíduos; mas desses indivíduos não tais como aparecem nas 
representações que os outros fazem deles, mas na sua existência 
real, isto é, tais como trabalham e produzem materialmente; portanto, 
do modo como atuam em bases, condições e limites materiais 
determinados e independente de sua vontade (MARX; ENGELS, 1998, 
p.18). 
 

O Estado para atender aos interesses da burguesia se modifica para 

torna-se ainda mais complexo na organização político administrativa para dela 

emanar os mecanismos de manutenção do poder dominante.  

 

1.1.1 Estado Democrático 

 

Partindo do pressuposto de que as condições materiais de vida dos 

indivíduos são determinadas independentemente da vontade existente, que a 

atividade produtiva é determinada segundo um modo de produção e, que o mesmo 

rege as relações políticas e sociais, observa-se, no decorrer do processo histórico, 

mudanças referentes ao modelo produtivo e à organização societária.  

Nos séculos XVII e XVIII, com a Revolução Inglesa (1642-1649) e a 

Revolução Francesa (1789-1799), constatam-se que tais mudanças levaram à 

implementação do capitalismo. Na busca de justificar o modo de produção capitalista 

houve a adesão aos ideais do filósofo inglês liberal John Locke, que atentou para os 

direitos naturais, também conhecidos como jusnaturalismo, denominados de: a vida, 

                                                 
4A este respeito, Marx e Engels (1998) destacam que “a produção das ideias, das representações e 
da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio 
material dos homens” (p.18).    
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a liberdade e a propriedade privada. Pode-se afirmar que os pontos principais que 

orientam as discussões acerca do Estado Democrático, no século XVII, de acordo 

com Dalari (1998), são:  

 

A supremacia da vontade popular, que colocou o problema da 
participação popular no governo, suscitando acesas controvérsias e 
dando margem às mais variadas experiências, tanto no tocante a 
representatividade, quanto à extensão do direito de sufrágio e aos 
sistemas eleitorais e partidários. A preservação da liberdade, 
entendida sobretudo como o poder de fazer tudo o que não 
incomodasse o próximo e como o poder de dispor de sua pessoa e de 
seus bens, sem qualquer interferência do Estado. A igualdade de 
direitos, entendida como a proibição de distinções no gozo de 
direitos, sobretudo por motivos econômicos ou de discriminação entre 
classes sociais (DALARI, 1998, p. 56, grifos do autor). 
 

Com base no exposto, é possível afirmar que tais princípios em uma 

sociedade baseada nos moldes do capital foram reestruturados com o teor 

ideológico, ou seja, com representações que expressaram os interesses da classe 

dominante de forma a contribuir para a alienação daqueles que compõem a classe 

trabalhadora. Assim a supremacia da vontade popular destacada por Dalari (1998), 

voltou-se apenas para o direito ao voto, não proporcionando as condições 

necessárias para a conquista da democracia e de uma “sociedade organizada capaz 

de se educar a si própria, de ganhar experiência e adquirir uma consciência 

responsável dos deveres que competem a uma classe que conquista o poder” 

(GRAMSCI, 1976, p.30). Visto que essa consciência só se dará por meio da 

educação5. 

Quanto à igualdade de direitos, na organização societária que 

dispensa o antagonismo de classes, esta  se coloca em outros termos, uma vez que 

o direito “é uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de 

vida de sua própria classe” (MARX; ENGELS, 2008, p. 36). Os pontos orientadores a 

que se refere Dalari (1998) são válidos no sistema capitalista no qual a liberdade se 

volta para a individualidade e a democracia o interesse próprio é apresentado como 

sendo de interesse geral. 

 

 

 

                                                 
5 Tema a ser aprofundado no próximo capitulo. 
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1.1.1.1 A organização do Estado na sociedade capitalista do século XXI 

 

Considerando que a organização do Estado na sociedade capitalista 

do século XXI, que tem como parâmetro a federação, está fundamentada na 

descentralização do poder político em unidades territoriais, verifica-se que as ações 

do Estado passaram a ser desenvolvidas em esferas de governo, visto que há uma 

distribuição político-administrativa, tal condição se mostra como um mecanismo para 

a minimização do Estado.  

Contudo, para compreendermos como ocorre esse ordenamento há 

a necessidade de realizar a distinção de alguns termos, tais como: federação e 

federalismo. Para Araujo (apud COSTA, 2013a) 

 

a distinção entre federação e federalismo é importante, pois existem 
Estados organizados constitucionalmente como federações, mas o 
funcionamento engrenado pelos seus arranjos federativos varia 
consideravelmente no tempo e no espaço tornando os princípios 
políticos, jurídicos, institucionais e fiscais da federação flexíveis e 
dinâmicos (p. 789). 

 
Portanto, os arranjos federativos aqui mencionados estão vinculados 

as relações intergovernamentais estabelecidas entre as unidades territoriais que 

compõem a federação e são condicionados à estrutura produtiva vigente. Entretanto, 

para compreender como ocorrem as relações intergovernamentais se faz importante 

conceituar o termo governo.  

Governo, neste contexto, refere-se à unidade política que administra, 

normatiza e regulamenta as ações do Estado por curtos períodos. Entretanto, 

entende-se que o “governo representa as classes dirigentes do Estado, e não 

Estado no seu todo” (FARIAS, 2012, p. 06). Sendo assim 

 

são as formas das relações intergovernamentais entre as unidades 
subnacionais e o governo central numa federação que irão tipificar o 
modo de atuação do Estado nacional quanto à definição de políticas 
públicas, segundo um perfil centralizador, não centralizador ou 
descentralizador (ARAUJO apud ALMEIDA, 2013a, p. 789). 
 

As políticas públicas podem ser compreendidas de acordo com 

Höfling (2001) como ações que são de responsabilidade do Estado, cujo mesmo irá 

implementá-las e ser o mantenedor. Entretanto a autora sugere que isto ocorre “a 

partir de um processo de tomada de decisões que envolvem órgãos públicos e 
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diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 

implementada” (2001, p. 31), uma vez que as ações são destinadas a diferentes 

setores da sociedade.  

Com base no exposto, as discussões a respeito do federalismo têm 

sido pautadas no campo das Ciências Políticas e Econômicas no final da década de 

1980, e, de acordo com os estudos de Gilda Cardoso de Araujo (2013b), o tema 

“pode ser caracterizado como o pacto de um determinado número de unidades 

territoriais autônomas para finalidades comuns” (p. 34). Essas unidades territoriais 

estão ligadas à dinâmica da Distribuição Político-Administrativa (DPA), esta 

organização, torna-se marcante após a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

A República Federativa brasileira tem sua base nos moldes do 

federalismo estadunidense, que resgatou os ideais do contratualismo clássico para 

ancorar sua organização político-administrativa, após a independência do país, no 

ano de 1776. Contudo, as discussões acerca da reformulação constitucional dos 

Estados Unidos da América (EUA), em 1786 apresentaram embates, quanto à 

autonomia dos estados, e à organização de um governo nacional que 

representassem um Estado unificado. Em busca de conciliar as duas situações os 

federalistas propuseram que 

 

as autoridades locais constituiriam porções distintas e 
independentes de soberania, e o governo não teria caráter 
nacional, visto que a abrangência da sua atuação seria apenas 
àquelas relativas ao especificado constitucionalmente, 
deixando aos estados uma autonomia residual e universal 
sobre todos os demais aspectos não especificados no texto 
constitucional (ARAUJO, 2013b, p. 52). 

 
Neste sentido, é perceptível o caráter dualista do federalismo ao que 

se refere à autonomia e à responsabilidade partilhadas entre as instâncias de 

poderes. A consolidação dos princípios republicanos e federalistas aconteceu por 

meio do texto constitucional aprovado nos EUA, elencados tais como: o sistema de 

governo presidencialista, o bicameralismo, a existência dos poderes legislativo, 

executivo e judiciário autônomos nos entes federados e o poder judiciário em 

jurisdições estadual e federal (ARAUJO, 2013b). 

No Brasil, no século XX, o legislativo, o executivo e o judiciário são 

poderes da União, de acordo com o Art. 2º da Constituição da República Federativa 
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do Brasil de 1988, contudo são independentes e devem ser harmônicos entre si. A 

mesma legislação no capítulo primeiro, que dispõe da organização político-

administrativa, prevê no Art. 18º que a União, os estados, o Distrito Federal, e os 

municípios são autônomos e que os estados podem incorporar-se entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos 

estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente 

interessada, por meio de plebiscitos, e do Congresso Nacional, por lei 

complementar. Bem como pode ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de municípios, por meio de lei estadual, no período determinado 

por Lei Complementar Federal.  

Deste modo, a legislação dispõe que os municípios, são unidades 

territoriais que possuem a autonomia para governar, legislar, organizar e administrar 

o local em que estão situados, contudo os municípios ficam limitados no que se 

referem aos recursos, assim como no campo da jurisdição.  

Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicam que a área territorial brasileira contava com um total de 1 

574 municípios no ano de 1940, no período da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Em 2008 o número de municípios subiu para 5 564 e no ano de 2013 os 

municípios do Brasil totalizaram 5 570, o que sugere um aumento de 253,87%, ou 

seja, 3 996 municípios a mais, entre o ano de 1940 e de 2013. Diante disso atenta-

se que quando o país se torna uma República Federativa há um possível aumento 

do processo municipalização.  

Contudo, observam-se sucessivas transferências das ações do 

Estado para o território dos municípios na década de 1990, nas gestões (1995/2002) 

dos governos do então presidente da república Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

no bojo da implementação do projeto neoliberal, por meio do discurso de reforma do 

Estado expresso no Plano Diretor de 1995, tendo como estratégias a privatização, a 

terceirização e a “publicização”.6 

 

 

 

                                                 
6 O termo aqui utilizado, refere-se à “publicização” do privado, como sugere Viriato (2004). 

Considerando que por meio do “esvaziamento do caráter público a partir dos anos 1990, mediante os 
mecanismos de desregulamentação, descentralização, flexibilização e privatização, a classe 
trabalhadora está perdendo parcos direitos outrora conquistados” (p.05).    
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1.1.1.1.1 Estado federativo neoliberal 

 

No contexto destacado no subitem anterior a teoria econômica que 

baliza a estrutura mercantil das relações é o neoliberalismo que é forjado no bojo da 

crise presente no processo de acumulação do capital e, contrapõe-se ao 

Keynesianismo7 propondo “um cenário de desmaterialização monetária, flexibilidade 

financeira e reestruturação de prioridades de políticas públicas em nome da 

salvação do sistema do capitalismo” (COSTA, 2015, p.108), ou seja, o Estado se 

volta para a produtividade e passa a se desresponsabilizar das questões sociais.  

Desta forma, com a implementação do projeto neoliberal foi 

inevitável a transferência de políticas públicas estatais para a esfera não-estatal. Isto 

ocorreu por meio do discurso do aumento na repartição da carga tributária, como 

enfatiza o Plano Diretor da Reforma do Estado8 (1995), aprovado pelo então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Nele o presidente afirma que 

 

a Constituição de 1988 assegurou como princípio administrativo a 
descentralização da execução dos serviços sociais e de infra-
estrutura, bem como dos recursos orçamentários para os estados e 
municípios. [...] Entretanto, os avanços no sentido de conceder maior 
autonomia na execução de serviços e de favorecer as unidades 
subnacionais caminham lentamente, menos por falta de definição legal 
do problema, e mais pela crença arraigada na cultura política brasileira 
de que cabe à União promover diretamente o desenvolvimento social 
do país. Esta crença está em contradição com a profunda tradição 
municipalista brasileira, que vem do período colonial, e aos poucos vai 
sendo abandonada, à medida em que os municípios, melhor dotados 
de recursos financeiros, vêm assumindo crescentes responsabilidades 
na área social (BRASIL, 1995, p. 26). 

  
Portanto, os arranjos federativos, após a Carta Magna de 1988, 

foram organizados de forma a contribuir com essa “tradição municipalista brasileira”, 

que pode ser vista não como uma tradição, mas como uma condição imposta pela 

reestruturação produtiva advinda do novo liberalismo. Pode afirmar ainda que a 

atuação do Estado atenta para um perfil descentralizador, no qual as políticas 

                                                 
7 Teoria econômica que propôs uma organização político-econômica na qual o Estado atuasse de 
forma a controlar a economia, contudo sem possível estatização, “Keynes quem demonstrou, de 
forma teoricamente mais consistente, a incapacidade dos mercados para corrigir a subutilização dos 
recursos produtivos e o desemprego” (FIORI, 1994, p.300). 
8 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado elaborado no ano de 1995 definiu os objetivos 
estabeleceu as diretrizes para a reforma da administração pública brasileira, sob a justificativa de 
minimizar a inflação.  
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públicas definidas dependem das relações intergovernamentais, garantindo ou não a 

execução de serviços públicos. 

O conceito de descentralização está vinculado aos aspectos 

administrativos e políticos das unidades territoriais que compõem o Estado 

Federativo brasileiro. Entretanto 

 

a lógica da gestão descentralizada passa pela noção de cooperação, 
de democracia, de autonomia. O que representa uma mudança nos 
objetivos passa-se a ter como objetivo: agilizar as decisões e a 
operacionalização do serviço público, tornando a administração mais 
eficiente e próxima do cidadão (JEFFREY; SILVA, 2015, p. 169).  

 

Tal ideia corrobora para que esse fenômeno seja condizente com o 

discurso democrático abordado desde o século XVII. Todavia, quando atentamos 

para a descentralização originada “do pensamento hegemônico neoliberal” (Ibidem, 

p.69), como sugere os autores mencionados anteriormente, a democracia não é 

propiciada. As políticas públicas passam a ser executadas pelo poder público em 

esferas de governos, indicando uma desconcentração das funções do Estado. 
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2 O REGIME DE COLABORAÇÃO NA OFERTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EJA: O CASO DE LONDRINA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

O segundo capítulo do presente trabalho realizará os apontamentos 

referentes às relações intergovernamentais, bem como os desdobramentos da 

organização político-administrativa dos entes federados na oferta das políticas 

públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

2.1 AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE EJA 

 

Partindo da premissa de que os arranjos federativos de determinada 

federação estão vinculados às relações intergovernamentais e, que isto tem 

desdobramentos na articulação e formulação de políticas públicas, nota-se que as 

relações estabelecidas entre os diferentes níveis de governo podem ser respaldadas 

em um modelo cooperativo, também nomeado de federalismo intraestatal. 

 Araujo (2013a) afirma que “o pressuposto básico do modelo 

cooperativo é o estímulo a uma maior interação entre as políticas, com ênfase na 

equalização de condições de vida em todo o território nacional” (p.790). A autora 

destaca ainda que o termo equalização é definido por: 

 

“igual, plano, liso, justo”, derivado do latim “equidade”. No que se 
refere aos estudos sobre o federalismo, tratar da equalização significa 
discutir duas questões relevantes: o (des)equilíbrio vertical 
(distribuição de encargos, competências e recursos entre governo 
central e governo subnacionais) e o (des)equilíbrio horizontal 
(diferenças entre governos subnacionais na capacidade de prestação 
de serviços públicos) (ARAUJO, apud PRADO, 2013a, p.790). 

 
A autora sugere que as políticas públicas, no interior do estado 

capitalista, no modelo cooperativo, possibilitam uma equalização de condições de 

vida, ou seja o acesso aos direitos sociais relevantes para a classe subalterna. Isto 

posto, para o campo educacional, a “equalização” aqui mencionada sugere que as 

relações intergovernamentais devem garantir a distribuição equilibrada tanto de 

recursos quanto de prestação de serviços públicos, entre os entes federados. 

Deste modo, no que tange ao acesso à Educação, para exemplificar 

o que expõe a autora a respeito horizontalização da atuação do poder público na 



 30 

prestação de serviços, tomar-se-á como paramêtro a pesquisa9 realizada por Farias 

e Oliveira (2014) na cidade de Londrina e Região Metropolitana, nas esferas 

municipal e estadual, referentes às políticas públicas destinadas à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), nos anos de 2010 a 2013, no estado do Paraná. Os dados 

obtidos por meio desse estudo servirão de base para a análise ampla dos aspectos 

administrativos e políticos que levam ao processo de descentralização das ações do 

Estado. 

A pesquisa realizada proporcionou o levantamento das ações 

públicas e privadas efetivadas em âmbito municipal e estadual destinadas ao 

atendimento da demanda de matrícula de EJA, nos dezessete municípios que 

compunham a região metropolitana de Londrina, de acordo com a Lei Complementar 

Estadual nº 157, de julho de 2013, quais sejam: Alvorada do Sul, Arapongas, Assai, 

Bela Vista do Paraíso, Cambé, Florestópolis, Ibiporã, Jataizinho, Jaguapitã, 

Londrina, Pitangueiras, Porecatu, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, 

Sertanópolis e Tamarana.   

 
Tabela 01 – Números de estabelecimentos autorizados para a oferta de EJA 

Fonte: SEED/Núcleos Regionais de Educação (2014)10 

                                                 
9A pesquisa intitulada “Identificação e Análise das Políticas Educacionais de Jovens e Adultos no 

Território Norte Paranaense”, realizada sob a coordenação da Profa. Dra Adriana Medeiros Farias. 
10 Farias e Oliveira (2014). 
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Por meio da Tabela 01 - Números de estabelecimentos autorizados 

para a oferta de EJA, percebe-se que há uma descontinuidade nas ações de 

atendimento da demanda de EJA nos municípios, sendo assim Farias e Oliveira 

(2014) destacam em seus estudos que  

 

os estudantes da EJA ao terminarem a Fase I se deslocam para 
cidades vizinhas para dar continuidade à escolarização, ou 
permanecem fora da escola. Tal situação indica a inexistência de uma 
política pública articulada estadual e municipal para a oferta da EJA, o 
que pode proporcionar a descontinuidade da escolarização, fragilidade 
na garantia do direito à educação e subalternização da EJA nas 
pautas das políticas de governo (FARIAS; OLIVEIRA, 2014, p.605). 
 

 Observa-se assim o (des)equilíbrio horizontal mencionado por 

Araujo (2013a), uma vez que temos diferenças vinculadas à capacidade de 

prestação de serviços públicos, ou seja,  no campo educacional em apenas cinco 

municípios há a articulação entre os governos subnacionais para o atendimento da 

demanda de EJA em Londrina e Região Metropolitana.   

  

2.1.1 A Organização do Poder Público Frente à Distribuição de Competências e 

Recursos 

 

Com base na perspectiva de (des)equílibrio vertical mencionada por 

Araujo (2013a), destaca-se a seguir a organização dos entes federados quantos às 

suas competências e à distribuição de recursos, em busca de demonstrar os limites 

existentes na organização do federalismo intraestatal na estrutura político-

administrativa. Para tanto, tomaremos como parâmetro a cidade de Londrina e a 

região metropolitana.  

 A região metropolitana que antes contava com dezessete 

municípios, foi ampliada para vinte e quatro, incluindo o município de Centenário do 

Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Uraí, Rancho Alegre e 

Sertaneja, de acordo com a Lei Complementar nº 165, de 14 de novembro de 2013. 

Entretanto ressalta-se que legislação estadual que dispõe sobre os municípios que 

integram esse território  exclui em seu texto o município de Arapongas, porém no 

documento “Perfil da Região Metropolitana de Londrina 2013”, formulado pela 

Prefeitura do Município de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de 

Planejamento Orçamento e Tecnologia, apresenta o mesmo como parte do território. 
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Deste modo, incluiremos nesta análise inicial os dados referentes à Arapongas.   

O Gráfico 01 - Taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais da Região 

Metropolitana de Londrina demonstrará, em porcentagem, o quadro da população 

desse território que fora privada do direito à Educação. 

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico/2010. 

 

A Educação é um direito fundamental do ser humano, reconhecido 

para todos e todas desde a promulgação da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1934, bem como pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Nesse sentido, a educação proporciona o desenvolvimento 

humano e deve ser garantida a todos e todas, no qual o poder público, ou seja, a 

União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, deve oferta-lá além de 

garantir o acesso a qualquer pessoa que queira iniciar ou dar sequência ao processo 

de escolarização. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) pode considerar um território livre de analfabetismo, quando 96% 

de sua população, com 15 anos de idade ou mais, está alfabetizada. Contudo, como 

podemos ver no gráfico 01, nenhum dos vinte e cinco municípios que compõem essa 
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região apresentam uma taxa de analfabetismo menor que 4%. Nota-se ainda que 

dezoito municípios apresentam uma porcentagem maior do que a estimativa 

nacional, que é de 8,3%, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), do ano de 2014.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, prevê que 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996, grifo 
nosso).   
 

 A demanda de Ensino Fundamental, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, presente no Gráfico 01, Taxa de analfabetismo de 15 anos idade 

ou mais da Região Metropolitana de Londrina, explicita a responsabilidade dos 

municípios com relação à oferta e ao atendimento dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, uma vez que é sua 

área de competência, de acordo com a legislação educacional.   

As competências são determinadas pela Constituição de 1988, a 

qual define o que é de responsabilidade de cada ente da Federação. Sendo assim o 

texto constitucional estabelece que  

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de 
forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio; 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório; 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 
regular (BRASIL,1988, grifo nosso).  

 
 O texto indica a organização dos entes federados em regime de 
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colaboração, em busca da garantia do acesso à Educação Básica pública de 

qualidade, contudo a partir dos dados apresentados, pode-se afirmar que essa 

organização não garante o acesso à educação,  tampouco garante o direito público 

subjetivo das pessoas que não tiveram e/ou não puderam participar do processo 

formal de ensino.  

No Brasil, observa-se que em função da organização político 

administrativa houve a necessidade de adotar um regime de colaboração, pois a 

Carta Magna (1988), apresentada no Art. 3º atenta que os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil são: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 
1988). 

 
Na análise quanto ao regime de colaboração Araujo (2013) constata 

que este teve sua origem na Alemanha, tendo sua consolidação no período pós 

Segunda Guerra Mundial, e que “na Alemanha, ao contrário do Brasil, há uma 

interdependência entre os estados com o governo federal, tanto na elaboração 

quanto na execução das políticas sociais” (Idem, p.792). 

Entretanto o regime de colaboração, no Brasil, não se efetiva, pois 

para a redução das desigualdades sociais regionais, seria necessária a articulação 

entre os níveis de governo. O que depende de uma normativa que regulamente esse 

processo, atualmente não aprovado. 

Considerando a presente forma de organização do Estado, afirma-se 

que a distribuição de competências está determinantemente vinculada à distribuição 

de recursos. Deste modo, os incisos II e III, do Artigo 3º, da Constituição Federal 

tratam da gestão fiscal e tributária e, para comprender esta estrutura, é necessário  

saber que o desenvolvimento nacional apontado e a superação da pobreza e 

desigualdades sociais estão ligados à administração pública do fisco e dos tributos, 

respaldados no Sistema Tributário Nacional. Portanto, a distribuição de 

competências das incidências dos tributos, que são os seguintes itens: taxas, 

impostos e demais contribuições de melhorias, ocorre por meio do mesmo. 
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O Estado em tese, ao realizar as arrecadações tem por objetivo 

suprir os gastos públicos, bem como garantir a equalização das condições de vida. 

Entretanto a atual estrutura se mostra injusta, considerando que há exigências mais 

incisivas de tributações em alguns segmentos de atividades econômicas. Assim por 

meio das disposições presentes na Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966, 

denominada Código Tributário Nacional, constata-se que os tributos são utilizados 

também na regulamentação do mercado financeiro, o que gera distorções entre as 

esferas de governo e não garante a equidade das condições de vida, por meio dos 

serviços públicos.  

 O Sistema Financeiro é subdividido em entidades normativas, 

supervisoras e operacionais. Assim as normativas ficam responsáveis pela definição 

das políticas e diretrizes gerais referentes a essa estrutura, não apresentando 

função administrativa. Na organização nacional funcionam como entidade normativa 

o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC)11.  

 As entidades supervisoras assumem funções executivas, tais como: 

fiscalização, normatização e regulamentação. Deste modo são entidades 

supervisoras do nosso Sistema Financeiro o Banco Central do Brasil (BCB), a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência Nacional de 

Previdência (PREVIC), as operadoras podem ser todas as demais instituições 

financeiras. Nesta estrututa, a entidade supervisora responsável por executar a 

política monetária, que envolve os títulos do Tesouro Nacional, é o Banco Central12. 

 Criado em 1986, o Tesouro Nacional tem por objetivo manter o 

equilíbrio entre as receitas e despesas do poder público. Para tanto, a política fiscal 

cumpre a função de estabilizar a macroeconomia, bem como a redistribuição de 

renda e alocação de recursos. Deste modo, nessa estrutura econômica, o Estado 

volta-se à produtividade, que acaba se distanciando das pautas sociais, utilizando-se 

de dinâmicas para a redistribuição de renda e alocação recursos.  

 Portanto para demonstrar as distorções entre as esferas de governo 

na perspectiva do (des)equílibrio vertical, a Tabela 02 - Receitas tributárias 

municipais referentes ao ano de 2014, demonstra em valores reais a receita de 

importância dos municípios que compõem o território da Região Metropolitana de 

                                                 
11 Informações obtidas por meio do sítio da Comissão dos Valores Mobiliários (CVM).  
12 Informações obtidas por meio do sítio do Banco Central do Brasil (BCB).  
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Londrina. Todavia, seis dos municípios pesquisados não divulgaram nos Cadernos 

Estatísticos Municipais, elaborados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES), no ano de 2016, são eles: Cambé, Florestópolis, 

Jaquapitã, Tamarana, Guaraci e Uraí. 

 
Tabela 02 – Receitas tributárias municipais referentes ao ano de 2014 

Município População Estimada - 2015 Receita Tributária 

Londrina 548.249 403.842.751,38 

Arapongas 115.412 42.675.380,18 

Rolândia 63.316 22.308.360,97 

Ibiporã 52.330 18.093.220,95 

Sertanópolis 16.373 5.509.827,46 

Assai 16.212 4.767.352,1 

Porecatu 13.973 2.763.248,64 

Bela Vista do Paraíso 15.612 2.488.218,25 

Sertanópolis 5.724 2.230.203,47 

Alvorada do Sul 11.057 2.105.422,03 

Primeiro de Maio 11.243 1.976.662,48 

Jataizinho 12.504 1.948.337,12 

Centenário do Sul 11.312 1.630.918,97 

Sabaúdia 6.585 1.432.465,99 

Pitangueiras 3.073 779.134,8 

Lupionópolis 4.859 651.767,84 

Prado Ferreira 3.668 319.786,71 

Rancho Alegre 3.990 304.663,6 

Miraselva 1.885 267.309,12 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/2016.  

  

 A receita pode ser considerada a fonte de renda do Estado, contudo 

cada ente federado fica incumbido de arrecadar tributos de acordo com sua 

competência. A receita municipal, por exemplo é composta pelos seguintes 

impostos: Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto 

Sobre Transmissão (ITBI), Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS),Taxas, Contribuições de Melhoria, Dívida Ativa Tributária, referente aos 

tributos não arrecadados anteriormente e Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza Retidos na Fonte (IRRF).  

 A Tabela 01 - Receitas tributárias municipais referentes ao ano de 

2014, quando comparada ao Gráfico 01 - Taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais 

da Região Metropolitana de Londrina sugere, por meio de uma análise inicial, que 

podemos ter uma arrecadação elevada de tributos, contudo isso não reflete na 
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execução dos serviços públicos, tais como a Educação. Deste modo, para uma 

maior dimensão dessas condições econômicas desiguais dos municípios, o Gráfico 

02 - Média de arrecadação tributária segundo o índice populacional a seguir 

contabiliza a média de arrecadação segundo a população estimada, do ano de 2015 

de acordo com o IBGE. 

 

 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/2016.  

  

Os dados indicam que os índices de analfabetismo podem estar 

vinculados à conjuntura econômica, pois se percebe que os municípios com 

menores taxa de analfabetismo são os mesmos que apresentam a média de 

arrecadação segundo a população estimada mais alta, exceto o município de 

Sertaneja que dispõe de um índice de 9,52%. Contudo se considerarmos o índice 

populacional veremos que o município de Londrina apesar de sua alta arrecadação 

tributária tem um número expressivo de pessoas analfabetas, isto ocorre em função 

não apenas das condições econômicas dos municípios, mas também da 

implementação e execução das políticas públicas destinadas ao atendimento 

educacional desta demanda.  
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 Como já mencionado a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, o Art. 211 prevê que a União cumprirá função redistributiva e 

supletiva na organização em regime de colaboração, em busca de equalizar 

oportunidades educacionais, bem como garantir um padrão de qualidade. Deste 

modo, com a aprovação do Código Tributário Nacional, no ano de 1966 houve a 

regulamentação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), esse fundo é 

constituído por um percentual do recolhimento do Imposto sobre a Renda (IR) e 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que compete a União realizar a 

arrecadação.  

Neste fluxo de recursos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), criado por meio 

da Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, com o intuito de 

financiar o Ensino Fundamental em âmbito nacional, teve como fonte de recursos o 

FPM e o Fundo de Participação dos Estados (FPE). Portanto 15% eram destinados 

a esse nível de ensino, mediante ao número de matrículas efetivadas.  

Contudo, a modalidade ensino que atende a demanda presente no 

gráfico 01 não foi contemplada, uma vez que   

 

a EC 14/96 alterando o Art. 208 da Constituição Federal, fragilizou o 
direito ao ensino fundamental do jovem e do adulto que a ele não 
tiveram acesso em idade própria, transformando o dever do Estado 
em assegurar esse ensino em mera “oferta” (ARELARO; KRUPPA, 
2002, p. 100). 

 
A oferta de ensino pelo Estado foi reduzida quando da aprovação do 

FUNDEF, entretanto, os municípios que tinham um governo democrático popular 

comprometido com os interesses da classe trabalhadora mantiveram o atendimento 

à EJA. De modo geral houve redução do número de matrículas e o quadro se 

alterou, quando o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aprovou a Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007 que regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (FUNDEB)13. O 

Fundo incorporou as transferências intergovernamentais que vão além do FPM, com 

uma dedução da receita orçamentária que atinge 20% das arrecadações e a 

inserção da EJA no computo das matrículas. 

                                                 
13 O FUNDEB tem sua base legal na Emenda Constitucional nº 53/2006, que deu nova redação aos 
artigos 7º, 23º, 30º, 206º, 208º, 211º e 212º da Constituição Federal e ao artigo 60º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, sendo previsto por meio da Lei 11.494/2007. 
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 Deste modo, o mesmo passou a ser composto por recursos dos 

estados, municípios e Distrito Federal, assim como de recursos federais e deve ser 

aplicado na Educação Básica, incluindo as modalidades de ensino. 

Para tanto, é necessario destacar que o Sistema Nacional de 

Educação está previsto na Constituição Federal (1988) e que a organização 

administrativa e político-institucional do Estado em âmbito nacional não proporcionou 

a construção do mesmo, pois   

 

na construção do sistema nacional de educação e na efetivação do 
plano nacional de educação deve-se levar em conta o regime de 
colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, conforme disposto na Constituição Federal, efetuando 
uma repartição das responsabilidades entre os entes federativos, 
todos voltados para o mesmo objetivo de prover uma educação com o 
mesmo padrão de qualidade a toda a população (SAVIANI, 2011, 
p.14). 
 

Entretanto, o que sugere Saviani (2011) está distante de se efetivar 

considerando que são atribuídas aos municípios maiores responsabilidades, para 

com a educação e os recursos para a efetivação de políticas públicas não são 

redistribuídos de forma a garantir o padrão mínimo de qualidade. Isto é, a noção de 

autonomia e cooperação na lógica da descentralização como sugere Araujo (2013b) 

é distorcida, uma vez que os municípios passam a ter mais competências, a partir do 

Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995, contudo com menores condições 

orçamentárias para execução dos serviços públicos. 
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3 CHAMADA PÚBLICA COMO ESTRATÉGIA DE ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS 

 

 O terceiro capítulo parte dos estudos anteriores que afirmam que os 

arranjos federativos no território brasileiro deveriam assegurar a articulação entre as 

esferas de governo no que tange a elaboração e articulação das políticas públicas 

no país. Diante da premissa, o texto fará uma breve análise da demanda de 

escolarização de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município de Londrina, 

com um estudo de campo para analisar a implementação da chamada pública como 

estratégia de acesso à escolarização. 

 

3.1 A CHAMADA PÚBLICA E O DEVER DO PODER PÚBLICO EM SUA ORGANIZAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

A Educação como direito está prevista na legislação brasileira desde 

1934 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos a partir de 1948. Nas 

legislações que regulamentam a Educação em âmbito nacional, em vigor, a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1996 e o Plano Nacional de Educação de 2001 e 2014, em todas elas a 

Educação é inscrita como um direito de todas as pessoas. 

 Entretanto quando atentamos para o campo da EJA, nota-se que, no 

Brasil, após o recenseamento de 1940, mais da metade da população brasileira não 

tinha acesso ao processo de escolarização. O Estado que até esse período histórico 

oferecia ações esparsas e descontínuas, assume de fato a oferta de ensino e as 

políticas públicas passaram a ser implementadas massivamente. Contudo, tais 

políticas de acordo com Farias (2012) eram “um conjunto de estratégias 

governamentais compensatórias, à margem do sistema formal de ensino, com 

períodos de ausência de planos e, por fim, de ações que figuram apenas como 

marketing de governo” (p.05).  

 As experiências de movimentos sociais que contaram com a 

participação incisiva, nos anos de 1960, do educador e filosófo brasileiro Paulo 

Freire e que pautavam-se na Educação Popular, apresentaram uma concepção de 

Educação de Adultos, inovadora, alicercada nas relações dialógicas “sendo 

instrumento importante de aperfeiçoamento das relações entre as classes populares, 
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os movimentos sociais e o Estado” (ARELARO; KRUPPA, 2002, p. 90). Desta forma 

quando retomamos o conceito de Estado Democrático, mencionado no primeiro 

capítulo, verifica-se que o mesmo não propiciou a garantia de diversos direitos, tais 

como o da Educação. Na história da Educação, o atendimento à EJA é também a 

reparação de uma dívida social para com os jovens, adultos e idosos que foram 

privados do acesso à Educação.  

 A este respeito Cury (2000) menciona que as raízes da 

desigualdade ao que se refere à aquisição da leitura e da escrita são de ordem 

histórico-social que “resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à 

educação escolar de negros escravizados, índios reduzidos, cablocos migrantes e 

trabalhadores braçais, entre outros” (p.06). Por esse motivo, a EJA precisa de 

modelo pedagógico próprio, considerando que “os sujeitos que integram a demanda 

da EJA são resultantes históricos da concepção elitista para educação de massas, 

sustentadas pelos interesses das classes dominantes na formação econômica e 

cultural brasileira” (FARIAS, 2012, p. 04).   

 A organização jurídico-política-administrativa do Estado brasileiro 

afirma que uma das formas de oferta de escolarização, de atendimento da demanda 

desses sujeitos que se encontram à margem do processo formal de ensino, pode ser 

a chamada pública. A ação que é de responsabilidade do poder público está 

regulamentada no Art. 5º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, mais precisamente nos incisos I e II, do § 1º, que prevê o recenseamento das 

pessoas que não concluíram a educação básica, bem como a chamada pública. 

Com base neste pressuposto o Fórum Paranaense de Educação de 

Jovens e Adultos, composto por representantes dos diferentes seguimentos da  

sociedade conceituou coletivamente a chamada pública como 

 

um conjunto de ações contínuas promovidas e financiadas pelo 
Estado, com a finalidade de assegurar ampla publicização da oferta da 
Educação de Jovens e Adultos. As ações são integradas entre os 
diversos setores da administração pública estadual e municipal, de 
entidades da sociedade civil organizada e de movimentos sociais e 
populares. Pressupõe o caráter diagnóstico, formativo e informativo 
com implementação em curto, médio e longo prazos (FÓRUM DE EJA 
LONDRINA, 2012). 
 

A construção desse conceito teve como base a legislação vigente 

que organiza a educação nacional. O conceito é resultado de construção coletiva do 
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Fórum a partir da necessidade de pressionar o Estado para a efetivação da 

chamada pública, no município de Londrina. Para tanto, o Fórum apresentou um 

dossiê14 junto ao Ministério Público da Comarca Londrina denunciando a precária 

oferta de EJA; o cumprimento da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e a Deliberação n. 05/2010 do Conselho Estadual de Educação 

(CEE/PR) quanto à chamada; o fortalecimento da estrutura do Núcleo Regional de 

Educação de Londrina para atender as demandas de EJA e, por fim, a instituição de 

um Grupo de Trabalho para tratar das questões referentes às políticas educacionais 

de EJA. O Ministério, por sua vez constituiu um Grupo de Trabalho da Educação de 

Jovens e Adultos, GT-EJA, sob a coordenação da 24ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Londrina. 

Após as discussões do Grupo de Trabalho, o poder público, na 

esfera municipal e estadual15, organizou um conjunto de ações de chamada pública 

de EJA por meio de panfletos, propagandas na TV, entre outras ações pontuais e 

desarticuladas com as distintas secretarias. 

Com base nos encaminhamentos do GT-EJA, a Coordenação de 

Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Londrina, realiza um conjunto 

de ações de divulgação das escolas de EJA nos espaços de maior concentração de 

pessoas: feiras livres, terminais de ônibus, mercados, praças públicas, entre outros 

espaços. As ações foram concentradas na coordenação de EJA, da Secretaria 

Municipal de Educação e algumas delas realizadas em conjunto com a Universidade 

Estadual de Londrina16. Todas elas sem ampliação de recursos financeiros. 

O Núcleo Regional de Educação de Londrina, por sua vez, limitou-se 

às ações de divulgação junto à mídia televisiva local para publicizar a EJA e o 

período de matrículas.17 

Dado o número limitado e desarticulado de ações realizadas em 

torno da chamada pública, o GT-EJA do Ministério Público, avaliou que o poder 

                                                 
14 Dossiê produzido pelo Fórum em 2012 (Digitado). 
15 No território Municipal de Londrina, a atuação do poder público estadual se dá pelo Núcleo 
Regional de Educação. NRE/ Londrina. 
16 Como parte das ações formativas do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID)/CAPES, Subprojeto de EJA do curso de Pedagogia, UEL, os estudantes de iniciação à 
docência também participaram de várias ações de chamada pública nas escolas pertencentes ao 
Programa. 
17Entrevista concedida à TV Tarobá pelo NRE: Disponível em: 
http://www.tarobalondrina.com.br/escolas-municipais-oferecem-aulas-de-educacao-fisica-para-alunos-
da-eja/. 
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público de Londrina não tinha implementado a estratégia de acesso à escolarização 

como previsto na legislação e como o Fórum conceituara. Associado ao 

esvaziamento da Chamada pública estava a aprovação da Instrução 008/2013 pela 

Secretaria Estadual de Educação que limitava o número de matrículas na EJA, nas 

escolas e, portanto, resultando o fechamento de várias turmas. 

A avaliação está presente no documento “Posicionamento do Fórum 

Paranaense de Educação de Jovens e Adultos sobre a Instrução 002/2014 da 

Sued/Seed/PR”, pelo Fórum Estadual Paranaense de EJA denunciando, desta vez, 

a revogação da 008/20013 e a repaginação desta, na versão aprovada da 

Resolução 002/2014. 

 

3.1.1 A Chamada pública como estratégia diagnóstica e de acesso à escolarização 

na Vila Nova 

 

O número reduzido de ações de chamada pública dos poderes 

públicos municipal e estadual, em especial as ações da SEED-PR no fechamento de 

turmas com as limitações de matrícula impostas pelas resoluções estaduais citadas, 

também instigaram à pesquisa, no que tange ao levantamento proposto que 

potencializa o caráter diagnóstico e de recenseamento do ato da chamada pública. 

Para tanto, foi realizada uma amostra implementando uma ação parcial de chamada 

pública, em um território do município de Londrina.  

A área é denominada Vila Nova constituída ao todo por 23 bairros, 

jardins e vilas, que são: Bairro Nossa Senhora do Desterro, Chácara Agari, Chácara 

Pietraróia, Jardim Guaporé, Jardim Oguido, Jardim Yoshikawa, Parque ABC, Parque 

São Cristovam, Residencial Tietê, Vila Adolfo, Vila Aparecida, Vila Conceição I, Vila 

Conceição II, Vila Jardim Agari, Vila Mendonça, Vila Monteiro, Vila Nalin, Vila 

Nóbrega, Vila Paraíso, Vila Primavera, Vila Rando, Vila Surujus e Vila Tabapuã de 

acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina.  

O Perfil Municipal de Londrina, divulgado pela Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Tecnologia, através da Gerência de Pesquisas e 

Informações, do ano de 2014 destaca que a população residente na Vila Nova 

contabiliza um total de 6 025 pessoas. Para a pesquisa a aplicação se concentrou 

no entorno do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 
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(CEEBJA) Herbert de Souza18, ou seja, na Vila Nalin, totalizando 104 questionários, 

o equivalente a 1,72% de toda a população existente no perímetro.  

Considerando as restrições de tempo e de recursos humanos da 

pesquisa para realizar o ato de chamada pública19em toda a área da Vila Nova, 

optou-se por aplicar o instrumento de pesquisa inicialmente na Vila Nalin. 

A amostra da população no entorno do CEEBJA Herbert de Souza, 

foi caracterizada segundo o sexo (Gráfico 03), a faixa etária e o nível de ensino 

(Tabelas 03 e 04). Para tanto, utilizamos o parâmetro da pirâmide etária do IBGE 

(Gráfico 04) e por fim, a renda média familiar da população (Gráfico 05). Por fim, o 

Gráfico 06 organiza os dados do nível de escolaridade da população  

 

Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 
 

A população entrevistada na chamada pública é acentuadamente 

feminina, conforme disposição do Gráfico 03. Do total de 104 pessoas entrevistadas, 

44 são do sexo masculino e 57 do sexo feminino. A soma dos entrevistados que 

responderam todas as perguntas referentes ao sexo, idade e nível de escolarização 

contabilizaram 101 pessoas, entretanto houve três que não definiram o sexo, a 

                                                 
18O CEEBJA é um Centro para Jovens e Adultos que ocupa o prédio da Escola Estadual Rui Barbosa, 
uma das mais antigas do bairro. O Centro atende Ensino Fundamental e Médio. Os anos iniciais do 
Ensino Fundamental são ofertados em uma turma de alfabetização em colaboração com a secretaria 
municipal de educação de Londrina que mantém a turma no espaço da escola estadual. 
19O ato contou com a colaboração de alguns integrantes do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), de integrantes do Fórum e da equipe pedagógica e gestora do 
CEEBJA, assim como da professora da rede municipal de ensino que atua no referido Centro. 
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primeira apresenta uma faixa etária de 40 a 44 anos de idade, a segunda de 55 a 59 

e a terceira de 65 a 69.   

 
Tabela 03 – Distribuição da população masculina segundo a faixa etária e nível de 
ensino 

 

Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 
 
 

Por meio da Tabela 03 - Distribuição da população masculina 

segundo a faixa etária e nível de ensino, nota-se que antes da faixa etária de 45 a 

49 anos nenhum entrevistado não terminou os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

porém 11,36% da população masculina no entorno do CEEBJA Herbert de Souza 

não concluiu esse nível de ensino. Assim como 50%, ou seja, 22 pessoas que 

responderam o instrumento de pesquisa, não concluíram a Educação Básica. 
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Tabela 04 – Distribuição da população feminina segundo faixa etária e nível de 
ensino 

 

Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 

 

Referente à população feminina, a Tabela 04 - Distribuição da 

população feminina segundo faixa etária e nível de ensino, demonstra que 15,78% 

das pessoas que residem nos arredores do CEEBJA, não concluiu os anos iniciais 

do Ensino Fundamental e que 47,36% das entrevistadas não concluiu a Educação 

Básica. Os dados indicam baixa escolaridade nesta população. Historicamente é 

compreensível que as mulheres estejam fora dos sistemas de ensino. Estas foram 

expropriadas dos bens materiais e imateriais. No Brasil as mulheres e homens 

pobres estão à margem dos processos de escolarização e figuram entre a população 

de baixa escolaridade. 

Quanto ao nível de escolarização das pessoas que não definiram o 

sexo no ato da entrevista observa-se que, a pessoa que tem a faixa etária maior do 
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que as demais não concluiu os anos iniciais do Ensino Fundamental e as outras 

duas concluíram esse nível, porém não deram sequência ao seu processo de 

escolarização.  

Nas entrevistas realizadas a população não escolarizada justifica a 

ausência da escola na idade avançada, nas condições de trabalho, na relação com o 

cônjuge que a impediu de estudar, nas doenças ao longo da idade, nas tarefas 

domésticas e ou de cuidar de algum ente familiar enfermo; nas dificuldades em se 

adaptar à escola, entre outros fatores. As causas são complexas e centradas nas 

condições socioeconômicas dos entrevistados. 

 

Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 
 

Quanto à idade, o Gráfico 04 - Faixa etária da população 

entrevistada na Vila Nalin, demonstra que há um percentual maior de pessoas 

idosas nesta região. O bairro é um dos mais antigos e Londrina, sendo caracterizado 

por uma população idosa, com casas ainda de madeira, com a presença de 
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instituições públicas do início da urbanização, tais como a biblioteca pública, os 

centros de saúde, entre outros. 

A renda familiar das pessoas idosas é demonstrativo do Gráfico 05 

para expressar que o atendimento da escolarização de Jovens e Adultos também 

perpassa a faixa etária dos idosos. Para esta população estamos entendemos 

Adultos como incorporação dessa condição etária distinta. 

 

Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 
   

As rendas familiares dos entrevistados nessa região variam entre 

menos que um salário mínimo a 03 salários mínimos, como aponta o Gráfico 05 – 

Média de renda familiar da população entrevistada na Vila Nalin. No computo geral, 

observa-se que o percentual de pessoas que tem uma renda de até 03 salários 

mínimos é de 70,19%, ou seja, 73 pessoas. Dos demais 15 entrevistados possuem 

uma de maior que 03 e até 10 salários mínimos o que expressa um percentual de 

14,42%. Ao todo 05 pessoas não declararam a renda e outras 07 não possuem 

rendimentos.   

Como vimos por meio das Tabelas 03 e 04 há uma variação entre a 

idade e a escolarização da população que reside no entorno do CEEBJA Herbert de 

Souza. Desta forma o Gráfico 06 - Nível de escolarização da população residente na 

Vila Nalin, expressa um panorama percentual das pessoas que não concluíram a 
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Educação Básica, bem como as que cursaram a Educação Superior. Por meio da 

análise dos dados constata-se que 55% dos entrevistados não concluíram a 

Educação Básica e apenas 10%, ou seja, em média 11 entrevistados concluíram o 

Ensino Superior.  

 

 
Fonte: Instrumento de Pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos/2016. 
 

Portanto com base nos dados obtidos pela ação de chamada pública 

no que tange ao recenseamento, pode-se afirmar que há uma demanda expressiva 

para atendimento do poder público municipal e estadual.  Os dados indicam que 

tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio têm demanda a ser atendida pela 

competências dos poderes públicos municipal e estadual. Diretamente a demanda 

poderia ser atendida pelas escola próximas, isto se os poderes públicos tivessem 

cumprido com o ordenamento legal na realização da chamada pública, uma vez que 

essa serve para fomentar a demanda existente em determinado território. 

A chamada pública, no conceito delimitado pelo Fórum de EJA 

implica num conjunto ordenado e articulado de ações. A pesquisa demonstrou um 

dos seus aspectos que é o diagnóstico e a publicização parcial da instituição de 

atendimento, uma vez que durante a pesquisa a população foi inquerida se tinha 

conhecimento da existência de escola de EJA próxima. A esse respeito, 29,54% dos 

44 entrevistados não sabiam da existência do Centro Estadual de Educação Básica 

para Educação de Jovens e Adultos no Bairro, ou mesmo de outra escola para 
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adultos na Vila Nalin. Parte dos entrevistados, idosos desconheciam a oferta de 

escolarização e indicavam indisponibilidade para estudar considerando o fato de 

serem idosos para tal situação.  

O desconhecimento do CEEBJA demonstra também que o poder 

público não só não realizou a chamada pública no seu amplo conceito, como 

desconsidera a chamada pública no aspecto do recenseamento, uma vez que tem 

argumentado o fechamento de turmas (como ocorreu com a publicação das 

resoluções 002/2013 pela SEED/PR) na falta de demanda. Pode-se afirmar que a 

chamada pública permite caracterizar a demanda na sua especificidade etária, 

socioeconômica, entre outras informações relevantes para a organização e 

implementação de políticas de acesso à escolarização das classes subalternas. 

Pode-se concluir que a execução das políticas públicas de EJA, no 

que tange ao acesso à escolarização e a estratégia de fomento à matrícula não têm 

sido efetivada no território de Londrina com o empenho que a legislação exige, com 

os recursos humanos e financeiros necessários. Por vezes a estratégia fica sob a 

responsabilidade das escolas, dos professores e realizada no sentido parcial da sua 

função estratégica. 

Em que pese a inexistência de um modelo cooperativo, de 

federalismo intraestatal (ARAUJO, 2013a), o regime de colaboração é essencial para 

que a estratégia da chamada pública seja realizada no amplo conceito definido pelo 

Fórum de EJA (2012).  A articulação de ações, o aprofundamento dos aspectos do 

recenseamento e da publicização são essenciais para a vialização da estratégia 

como politica pública de acesso à escolarização. Na Educação de Jovens e Adultos 

a chamada pública cumpre papel decisivo na ampliação de vagas e garantia da 

oferta pública de vagas, impactando nos índices de escolarização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos pressupostos, mencionados no trabalho de conclusão 

do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, pode-se concluir que 

a organização do Estado Federativo brasileiro não proporciona a efetivação de 

políticas para o acesso à Educação de Jovens e Adultos. Neste sentido, observa-se 

que as ações de chamada pública sob responsabilidade do poder público na esfera 

de competência municipal e estadual não refletem um modelo cooperativo. 

Isso ocorre devido ao (des)equilíbrio vertical e horizontal entre os 

governos subnacionais e o governo central, deste modo as ações propostas tornam-

se desarticuladas, pontuais e fragmentadas não proporcionando o atendimento da 

demanda de EJA existente. Portanto, é possível afirmar que a chamada pública 

diagnóstica e parcial, realizada na Vila Nalin, território municipal de Londrina, aponta 

que há a permanência de população com baixo índice de escolaridade que urge pelo 

acesso à escolarização. 

Sendo assim no processo de municipalização a organização do 

poder público em esferas federativas, não reflete no recenseamento da demanda de 

EJA, tampouco a chamada dos sujeitos que não tiveram acesso à educação. Por 

meio do estudo, constata-se que a chamada pública tem um caráter importante 

quando pensamos em assegurar a ampla divulgação da EJA e a garantia do direito 

público subjetivo. Nota-se ainda que o recenseamento produzido pelo INEP, que 

trabalha com os dados educacionais, não proporciona o diagnóstico populacional 

preciso, referente à escolarização. Isto porque a demanda de escolarização é ainda 

mais complexa do que aquela apresentada pelo Censo/ IBGE. 

Portanto, mediante aos dados por amostra realizado no entorno do 

Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Herbert de Souza, há 

o indicio que o Estado Democrático desde sua organização não garante as 

condições de vida de forma justa e igualitária, assim como não vem garantindo o 

acesso à escolarização à classe trabalhadora nos moldes da equalização, tampouco 

garante a universalização da educação. 

A pesquisa indica continuidade com a ampliação dos dados e da 

análise no território de Londrina. Cumpriu com o seu papel formativo na formação do 

Pedagogo, no que tange a sua ampla atuação na Educação Básica e na Educação 

de Jovens e Adultos. Neste sentido, o processo de pesquisa foi de suma importância 
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para a formação profissional incial, uma vez que foi possível pensar, por meio da 

pesquisa, a atuação do (a) pedagogo (a) referente ao papel da educação na ruptura 

da organização societária capitalista, na defesa da Educação pública, laica, de 

qualidade socialmente referenciada para todos. 
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APÊNDICE A 

Instrumento de coleta de dados de escolarização 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 

 

1. Idade: a)       De 15 a 19 anos          b)       De 20 a 24 anos           

               c)        De 25 a 29 anos         d)       De 30 a 34 anos           

               e)       De 35 a 39 anos          f)         De 40 a 44 anos 

               g)       De 45 a 49 anos          h)       De 50 a 54 anos        

                i)       De 55 a 59 anos           j)       De 60 a 64 anos           

               k)       De 65 a 69 anos          l)        De 70 a 74 anos  

              m)       De 75 a 79 anos          n)        De 80 a 84 anos   

              o)        De 85 a 89 anos          p)       De 90 a 94 anos         

              q)        De 95 a 99 anos          r)       100 anos ou mais 

2. Estado Civil: a)       Solteiro(a)          b)       Casado (a)                   

                         c)       Separado (a)      d)       Divorciado (a)    

                         e)       Viúvo (a)      

3. Naturalidade:                                                                                   UF: 

Endereço: Rua:                                                                                     nº: 

Bairro: 

Telefones: 

4. Sexo: a)        Feminino                                              b)       Masculino  

5. Cor ou Raça: a)       Branca           b)       Preta         c)       Amarela          

                          d)       Parda             e)       Indígena    f)       Não Declarada 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg
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6. Renda Familiar:  a)       Até 01 salário mínimo                

                               b)       Mais de 01 a 02 salários mínimos 

                               c)        Mais de 02 a 03 salários mínimos  

                               d)        Mais 03 a 05 salários mínimos 

                               e)        Mais 05 a 10 salários mínimos  

                               f)         Mais 10 a 20 salários mínimos  

                               g)        Mais de 20 salários mínimos  

                               h)        Sem rendimentos 

                               i)         Não Declarada 

7. a)       Alfabetizado                                b)        Não alfabetizado 

8. Sabe ler: a)        Sim                                                      b)        Não 

9. Costuma ler: a)       Jornais                  

                         b)        Bulas de remédios 

                          c)       Contas de água e/ou luz                

                          d)        Folhetos explicativos  

                          e)       Biblia                                               f)        Livros 

                          g)       Jornais e/ou revistas                      h)        Outros          

10. Sabe escrever: a)       Sim                                           b)         Não 

11. Costuma escrever: a)        Bilhetes                              b)        Listas  

                                     c)        Meios eletrônicos               d)        Redes sociais 

                                     e)        Cartas                                 f)        Outros                

12. Nível de Escolaridade: a)       Anos Iniciais do Ens. Fundamental Incompleto  

                                           b)        Anos Iniciais do Ens. Fundamental Completo 

                                           c)       Anos Finais do Ens. Fundamental Incompleto 

                                           d)       Ens. Médio Incompleto               

                                           e)       Ens. Médio Completo                   

                                           f)        Ens. Superior Incompleto          

                                          g)        Ens. Superior Completo 

13. Anos de escolarização: a)       De 01 a 04 anos         b)        De 05 a 08 anos 
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                                            c)        De 09 a 11 anos        e)        Nenhum 

                                            d)        12 anos ou mais  

                                       

14. Realizou a escolarização: a)       Campo                 b)        Cidade 

15. Ficou por algum tempo fora da escola: a)       Sim  b)         Não 

16. Quantos anos/e ou meses ? 

17. Voltaria a estudar: a)       Sim                                  b)        Não 

18. Caso não, por que ?  a)        Trabalho                               b)       Idade     

                                         c)       Filhos (as) e/ou netos           e)       Outras 

                                         d)       Relações com o (a) cônjuge                                      

19. Sabe da existência de escola para adultos no bairro?   

a)        Sim                b)        Não  

 

20. Você faria a sua matrícula 

                                         a)       Sim                             b)       Não    

Qual o motivo? 
_______________________________________________________________ 
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