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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – UM OLHAR

SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS DA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ana Valeska Amaral Gomes

O Plano Nacional de Educação estabeleceu 26 metas para a Educação de
Jovens e Adultos - EJA, que está inserida no capítulo sobre Modalidades de Ensino.

Naquele momento histórico, a preocupação maior era com os altos
índices de analfabetismo e com a institucionalização da EJA, visando ampliar os níveis de
escolaridade da população que ainda não havia concluído a educação básica, em especial o ensino
fundamental, na idade própria.

Assim, as metas vinculam-se à erradicação do analfabetismo, ampliação
da oferta, produção de dados estatísticos, de modo a subsidiar o planejamento de políticas e
programas na área, bem como à melhoria da qualidade, no sentido de alterar o perfil da educação
de jovens e adultos, despojando-a do estigma de ensino marginal.

Neste documento, tencionamos descrever um breve cenário do atual
estágio de cumprimento das metas de EJA, com ênfase nas ações oriundas da União, dada a
escassez de informações referentes às iniciativas de estados e municípios. Trata-se, portanto, de
uma visão parcial da evolução das determinações do PNE até o momento.

O texto está organizado em cinco seções, que, excetuada a primeira,
trazem agrupamentos de metas: i) analfabetismo; ii) elevação da escolaridade; iii) qualidade e
institucionalização na EJA; iv) informação e avaliação; e, v) articulação com outras políticas
públicas.  Essa organização é apenas um jeito particular de abordar as metas, vez que entendemos
existir inúmeras relações entre as mesmas.

I – ANALFABETISMO

A erradicação do analfabetismo foi um dos cinco objetivos elencados
pelos constituintes ao definirem, no artigo 214 da Carta Magna de 1988, que um Plano Nacional
de Educação, de duração plurianual, deveria ser elaborado, visando ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público.
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Naquela década, conforme apontava o Censo Demográfico de 1980,
tínhamos 25,5% da população de 15 anos ou mais, isto é, 18,7 milhões, ainda analfabeta. Em
2000, ano imediatamente anterior à aprovação do Plano Nacional de Educação, a taxa de
analfabetismo nessa faixa etária diminuíra para 13,6%, mas englobava um contingente de 16,3
milhões de pessoas1. Uma nova redução da taxa para 11,1%, em 2005, continuou a implicar, em
termos absolutos, a existência de 15 milhões de analfabetos2.

Para enfrentar esse grande desafio, a primeira meta do PNE para a
modalidade de educação de jovens e adultos determina o estabelecimento de programas
visando alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos, e, erradicar o
analfabetismo até o fim da década.

No que diz respeito à primeira parte dessa meta, o Ministério da
Educação contabiliza cerca de 7,4 milhões de alunos atendidos nos programas financiados
integralmente ou em parte pela União, entre 2001 e 2005, entre eles: Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária-PRONERA, Programa Alfabetização Solidária - AlfaSol (2001 e
2002)3 e Programa Brasil Alfabetizado. A estimativa do MEC é que, em 2006, mais dois milhões
de alunos sejam atendidos em classes de alfabetização de jovens e adultos, no âmbito do
Programa Brasil Alfabetizado4.

Nos dois primeiros anos de implantação do Plano Nacional de Educação
(2001-2002), vigorava o Programa Alfabetização Solidária como principal ação de alfabetização de
jovens e adultos e fortalecimento da oferta pública de EJA, operando com recursos públicos e
parcerias privadas. Iniciada em 1997, essa iniciativa continua a ser implementada por uma
organização não governamental, tendo atendido, no período 1997-2005,  5,1 milhões de alunos
em cerca de dois mil municípios 5.

As principais críticas sofridas pelo Alfabetização Solidária, iniciado no
primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, diziam respeito à ausência de
institucionalização e organicidade da política educacional para jovens e adultos e à transferência
do combate ao analfabetismo do campo da responsabilidade pública do Estado para a esfera da
filantropia6. Teve, contudo, o mérito de mobilizar parcelas da sociedade civil e um grande número
                                                          
1 IBGE. Censo Demográfico 2000
2 IBGE. PNAD 2005
3 Os dois anos foram selecionados por estarem abrangidos na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso e
pós-aprovação do Plano Nacional de Educação.
4 Metas PNE Educação de Jovens e Adultos – Avaliação do cumprimento das metas para Educação de Jovens e Adultos
pelo Ministério da Educação. MEC/INEP. 2006. Mimeo

5 Ver www.alfabetizacaosolidaria.org.br
6 Ver “Relatório Síntese do II Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (II ENEJA)”, em Educação de
jovens e Adultos: uma memória contemporânea. pp.115-118. UNESCO/MEC, 2004, e “Notas sobre a redefinição da
identidade e das políticas públicas de educação de jovens e adultos no Brasil”, em Educação & Sociedade, vol. 26, n. 92,
pp. 1123-1128, Especial – Out. 2005.
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de atores do setor privado para o problema do analfabetismo. Desde sua criação, o Alfasol atuou
em conjunto com 178 empresas e instituições públicas e privadas, além de mais de duzentas
instituições de ensino superior7.

Em 2003, o MEC criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do
Analfabetismo e o Programa Brasil Alfabetizado8, incorporado, posteriormente, pela Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade numa reforma administrativa. Como principal
estratégia de ação, ele apóia e financia projetos de alfabetização de jovens e adultos apresentados
por Estados, Municípios, instituições de ensino superior e organizações sociais, com diversidade
de metodologias e práticas de ensino.

Os dados de beneficiários do Brasil Alfabetizado são 5,4 milhões de 2003
a 2005 e estimativa de 2 milhões no ano de 2006; totalizando 7,4 milhões de atendimentos em
classes de alfabetização.  Entre as entidades não governamentais que foram financiadas por esse
programa,  destacam-se, em termos de número de alfabetizandos, no período 2003-2005, o SESI,
com 798.701 atendimentos, e o próprio AlfaSol, com 550.9419. (Tabela 1)

Tabela 1 – Número de beneficiários atendidos pelos programas Alfabetização Solidária e Brasil Alfabetizado –
1997-2000, 2001 a 2006 (em milhões)

Nº de beneficiários atendidos – 1997-2000, 2001 a 2006

Programas

1997 a 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006¹

AlfaSol² 1,5 0,9 1,1 0,5 0,6 0,4 0,1

Brasil
Alfabetizado³

- - - 1,7 1,7 2 2

¹ Estimativo

² 550 mil atendimentos no período 2003-2005 estão também contabilizados nos números

do Brasil Alfabetizado.

³ Criado no ano de 2003.

Fontes: Alfabetização Solidária e www.mec.gov.br/secad/sba

                                                          
7 www.alfabetizacaosolidaria.org.br
8 Criado por meio do Decreto nº 4.834, de 08/09/2003.
9 www.mec.gov.br/secad/sba . Ver Mapa do Brasil Alfabetizado
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Somados, esses dois grandes programas atenderam, no intervalo 2001-
2005, cerca de 9 milhões de alunos. Ainda assim, a redução, em termos absolutos, da população
analfabeta de 15 anos ou mais foi de 1,3 milhão entre 2000 e 2005.

Para uma melhor compreensão da efetividade do Brasil Alfabetizado,
seria preciso conhecer se ele atende ao grupo a que se destina prioritariamente, isto é, em que
medida ocorrem re-matrículas ou matrículas de analfabetos funcionais, mas não encontramos esse
tipo de avaliação disponível e tampouco dados sobre abandono10.

Ressalte-se que há dificuldades adicionais em estabelecer relações entre
esses dados, tais como o fato de a informação coletada pelo IBGE ser declaratória. O instituto
considera alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece,
contudo, a pergunta efetivamente realizada ao entrevistado, conforme o instrumento de coleta da
PNAD 2005, é simplesmente se ele sabe ler e escrever.

Salientamos que os dados de atendimento apontados pelos programas
não se refletem nas matrículas em alfabetização de jovens e adultos registradas pelo Censo
Escolar, neste mesmo período. Decorrência da dissimilitude entre a duração, datas de início e
encerramento das turmas de alfabetização e do calendário do ensino regular, pelo qual esse
levantamento está pautado.

Vale minudenciar, por fim, a existência, desde 1998, do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA, implantado pelo INCRA, que pretende
ampliar a escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados, com oferta de educação básica
(alfabetização, fundamental e médio), cursos técnicos profissionalizantes e de nível superior11. O
Relatório de Gestão do Instituto, para o exercício 2004, informa que, naquele ano, o programa
atingiu 57.697 trabalhadores rurais nos diferentes níveis de ensino; tendo, em cinco anos,
atendido cerca de 120 mil alunos, ou aproximadamente 14% da demanda dos assentamentos no
Brasil12.

Caracterização do Analfabetismo Brasileiro

O diagnóstico do PNE acerca da concentração do analfabetismo nas
faixas etárias mais avançadas e das disparidades regionais continua atual (Quadro 1 e Gráfico 1).
Nos grupos etários de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, as taxas de analfabetismo caíram praticamente
à metade, ao passo que nos grupos finais – 40 a 49 anos e 50 anos ou mais - essa redução foi de

                                                          
10 De acordo com o Ministério da Educação/SECAD, está sendo experimentada, em 2006, a aplicação de testes
cognitivos de entrada e saída entre os alunos atendidos pelo Brasil Alfabetizado.
11 O Relatório de Avaliação do PRONERA  relata que a EJA é considerada prioritária, representando 94% das ações
educativas promovidas pelo Programa, concentradas nas regiões Norte e Nordeste.
12 Relatório de Gestão Exercício 2004. Instituto de Colonização e Reforma Agrária. www.incra.gov.br
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22% e 16%, respectivamente. Um contingente de quase 11 milhões de pessoas analfabetas tem,
de acordo com a PNAD 2005, acima de 40 anos.

É relevante considerar as diferenças no crescimento populacional desses
mesmos grupos para uma melhor compreensão da evolução das taxas de analfabetismo,
conforme aponta o Quadro 1. Apenas no último grupo, de 50 anos ou mais,  a população
absoluta cresceu de 27 para 34,6 milhões de pessoas, entre os anos 2000 e 2005, enquanto no
segundo grupo, de 15 a 19 anos, houve uma redução de cerca de 200 mil pessoas.

Diante disso, um esforço do Estado, no sentido de melhorar a eficiência
do sistema de ensino regular, será determinante para encerrar o ciclo de reposição de analfabetos
na população brasileira. Quanto às faixas etárias avançadas, onde o analfabetismo mostra sua face
mais resistente de ser combatida, é lícito inferir que, mantido o ritmo da última meia década,
dificilmente a meta de erradicação do analfabetismo será cumprida até 2011, como preceitua o
PNE.

Quadro 1 – Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 15 anos ou mais, por Grupos de Idade – Brasil - 2000 e 2005

Ano 2000 Ano 2005
Grupos de Idade

População Abs.
Taxa de

Analfabetismo População Abs.
Taxa de

Analfabetismo

15 anos ou mais 119.533.048 13,6 135.544.622 11,1
15 a 19 anos 17.939.815 5,0 17.733.925 2,3
20 a 24 anos 16.141.515 6,7 17.318.407 3,4
25 a 29 anos 13.849.665 8,0 15.464.436 5,7
30 a 39 anos 25.290.473 10,2 27.017.236 7,7
40 a 49 anos 19.268.235 13,9 23.357.550 10,8
50 anos ou mais 27.043.345 29,4 34.590.835 24,5

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005

O Gráfico 1 traz a evolução das taxas de analfabetismo para pessoas de
15 anos ou mais, por grandes regiões, para os anos de 1996, cujos dados foram utilizados na
elaboração do Plano Nacional de Educação, 2000, ano imediatamente anterior à sua aprovação e
2005, os dados mais recentes da PNAD. Observe-se que, para 1996, foi considerado apenas o
Norte urbano.

Norte e Nordeste  reduziram suas taxas de analfabetismo para maiores de
15 anos em mais de quatro pontos percentuais entre 2000 e 2005, mas ainda mantêm taxas de
dois dígitos, tendo esta última região praticamente o dobro da taxa brasileira. Ainda do ponto de
vista regional, cumpre lembrar que o Nordeste reúne uma massa de analfabetos que representa
53% dos 15,5 milhões de analfabetos acima de 10 anos identificados pela PNAD, em 2005.



8

Gráfico 1 – Taxa de analfabetismo das Pessoas de 15 anos ou mais - Brasil e Grandes Regiões – 1996, 2000 e
2005

Fonte:

1996 – Plano Nacional de Educação. Exclusive Norte rural. Exclusive áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas,
Roraima, Pará e Amapá. Pp.73

2000 – MEC/INEP. Os Desafios do Plano Nacional de Educação. Censo Demográfico 2000.

2005 – IBGE/PNAD 2005. Inclusive áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Considerando a distribuição do analfabetismo por gênero, constata-se
que quase não há disparidades entre homens e mulheres, permanecendo em cerca de meio ponto
percentual a diferença entre as respectivas taxas, no ano de 2005. No que diz respeito à domicílio,
verifica-se uma pequena diminuição de 3,3 pontos percentuais na diferença entre as taxas de
analfabetismo para a área urbana e a rural, permanecendo as desigualdades apontadas pelo PNE,
posto que o analfabetismo encontrado na zona rural para as pessoas de 10 anos ou mais de idade,
em 2005, ainda é o triplo daquele verificado para a cidade. (Quadro 2)
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Quadro 2 – Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 10 anos ou mais, por gênero e domicílio – Brasil - 2000 e
2005

Gênero DomicílioAno

homem mulher diferença urbano rural diferença

2000 13,2 12,5 0,7 9,6 27,7 18,1

2005 10,5 9,9 0,6 7,7 22,5 14,8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005

Além da questão regional, do viés etário e das feições por gênero e
domicílio, os recortes étnico-raciais e de renda permanecem como desafios. Em 2001, a taxa de
analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais entre pardos e negros era de 16,6, enquanto entre
brancos e amarelos era de 7,7; do mesmo modo, 28,8 era o percentual de analfabetos nessa
mesma faixa etária que ganhavam até um salário mínimo e 4,7 a taxa para aqueles que tinham
rendimentos entre cinco e dez salários mínimos. Os dados para os mesmos segmentos, em 1996,
eram: 20,4% para pardos e negros; 9,3% para brancos e amarelos; 34,9% para até um salário
mínimo e 7,4% entre cinco e dez salários mínimos13.

Concluindo esta seção, ressaltamos a preocupação da UNESCO com a
lenta redução dos índices de analfabetismo no mundo. Em 2003, esse organismo internacional
estabeleceu a Década das Nações Unidas para a Alfabetização, como parte do programa
Educação para Todos.

Seu objetivo é reforçar os compromissos do Marco de Ação de Dacar-
2000, do qual o Brasil foi signatário, em que se incluem: i) atingir, em 2015, 50% de melhora nos
níveis de alfabetização de adultos, em particular as mulheres, e acesso eqüitativo à educação básica
e continuada para todos os adultos; ii) assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os
jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso eqüitativo à aprendizagem apropriada e às
habilidades para a vida.

Em Dacar, a UNESCO reconheceu que a meta estabelecida em Jomtien,
dez anos antes, de oferecer educação básica a crianças, jovens e adultos, havia sido reduzida, em
boa parte dos países em desenvolvimento, à educação primária para crianças e adolescentes,
deixando a aprendizagem de adultos a uma condição marginal14.

                                                          
13 Mapa do Analfabetismo no Brasil. MEC/INEP, 2003. 1996 é o ano de referência utilizado pelo PNE para esses
dados.
14 Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996-2004, UNESCO-MEC, 2004.
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II – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE: EJA NO ENSINO FUNDAMENTAL E

MÉDIO

A Constituição Federal assegura como direito público subjetivo o acesso
ao ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursá-lo na
idade própria, entendendo que esse nível de escolarização15 é o mínimo necessário para o início da
construção de uma cidadania plena. Mais que isso, determina que o ensino médio gratuito seja
progressivamente universalizado. (Art. 208, incisos I e II)

De certo modo, esse entendimento consagrou, no texto constitucional, a
transformação por que passavam à época os paradigmas da educação de jovens e adultos, em
especial a etapa de alfabetização, ao considerar que as habilidades de leitura e escrita devem
oportunizar ao cidadão fazer frente às demandas de seu contexto social e à aprendizagem ao
longo da vida. O ciclo, portanto, apenas se inicia com o processo de alfabetização, tornando-se
consistente e duradouro ao longo das etapas seguintes.

O PNE estabeleceu as metas 2 e 3 visando assegurar, em cinco anos,
a oferta de EJA equivalente às quatro séries iniciais para 50% da população de 15 anos  e
mais sem essa escolaridade, além de assegurar, até 2011, a oferta de cursos equivalentes às
quatro séries finais para toda a população de 15 anos e mais que concluiu as séries
iniciais. A meta 16 determina que a capacidade de atendimento no ensino médio dobre, em
cinco anos, e quadruplique até 2011.

Essas metas almejam, de forma específica, à garantia da continuidade dos
estudos de jovens e adultos, com vistas à sua formação plena, e, de um modo mais genérico à
elevação da escolaridade da população.

De um modo geral, houve progressos no nível de instrução da população
brasileira, com ganho médio de 1,5 ano de estudo na última década, mas a desigualdade regional
permaneceu.

Enquanto a Região Sudeste alcançou, em 2005, uma média de 7,4 anos
de estudo para as pessoas de 10 anos ou mais de idade, esse mesmo indicador, no Nordeste, foi
de 5,4 anos, mantendo-se praticamente a mesma diferença de dois anos de estudo entre as duas
regiões, registrada pelo PNE, com base em dados de 1996, cujas médias eram 6,0 para o Sudeste e
3,9 para o Nordeste16.

A evolução no número médio de anos de estudo distingue-se também
por faixa etária, conforme Quadro 3.  No período 1995-2005, o ganho foi de 2,3 anos de estudo
para a população na faixa etária de 20 a 24 anos, e de 1,3 ano para as pessoas de 25 anos ou mais,

                                                          
15 Desde a promulgação da Lei nº 11.274/2006, o ensino fundamental passou a ter nove anos de duração.
16 Dados para 1996 foram retirados do texto legal do PNE e do IBGE/PNAD,  para as referências ao ano de 2005.
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contudo esse acréscimo esteve discretamente mais concentrado na primeira metade da década,
antes da edição do PNE.  As mulheres mantiveram, em 2005, melhores médias de anos de estudo
do que os homens, como já verificado no ano de 2001, refletindo um nível de escolarização
coerente com a hegemonia feminina nas matrículas de quase todos os níveis de ensino.

Quadro 3 – Número médio de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, total, por  sexo e
por grupos de idade – 1995, 2001 e 2005

Número Médio de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais
de idade

Total Homens Mulheres
Ano

Total

1995 5,2 5 5,3

2001 6,1 6 6,3

2005 6,7 6,6 6,9

20 a 24 anos

1995 6,7 6,3 7,1

2001 8 7,6 8,4

2005 9 8,6 9,3

25 anos ou mais

1995 5,3 5,3 5,2

2001 6 6 6,1

2005 6,6 6,5 6,7

Fonte: IBGE/PNAD 1995/2005

Nota: Exclusive área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

A elevação, contudo, não faz frente ao déficit educacional brasileiro. São
21,5 milhões de pessoas que ingressaram na vida escolar, mas ainda não conseguiram completar
nem mesmo as quatro primeiras séries do ensino fundamental, como mostram os dados da
PNAD 2005. (Quadro 4)

Cumpre registrar que, entre 2001 e 2005, diminuiu o número de pessoas
de 10 anos ou mais de idade com escolaridade entre 1 e 3 anos de estudo, no Brasil e grandes
regiões. Exceção feita à Região Norte, para a qual os dados da PNAD, em 2001, ainda se
restringia à zona urbana.

Essa redução variou entre 5 e 10%, sendo menor para as regiões Sul e
Sudeste e maior para o Nordeste e o Centro-Oeste. Em decorrência, genericamente, houve
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acréscimos nos grupos de estudo  de 4 a 7 anos e 8 a 10 anos, o que implica maior demanda no
segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio.  (Quadro 4)

Quadro 4 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, valores absolutos, segundo os grupos de anos de estudo – Brasil
e Grandes Regiões – 2001¹ e 2005²

Grupos de anos de estudo para pessoas com 10 anos ou maisRegiões
Sem instrução e menos

de 1 ano de estudo
1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos

2001
Brasil 17.398.188 22.721.195 45.602.520 21.544.498
Norte 883.032 1.294.308 2.337.076 1.277.272
Nordeste 8.690.835 8.477.096 11.042.906 4.328.112
Centro-Oeste 1.052.189 1.565.180 3.346.555 1.505.851
Sudeste 5.042.889 8.296.339 20.912.882 10.813.449
Sul 1.662.925 3.015.229 7.902.601 3.609.683

2005
Brasil 16.544.614 21.491.304 47.646.385 25.045.868
Norte 1.378.994 2.011.251 3.651.355 1.861.092
Nordeste 7.838.926 7.622.991 12.256.522 5.485.353
Centro-Oeste 1.017.839 1.400.368 3.496.883 1.798.001
Sudeste 4.817.965 7.657.346 20.470.358 11.881.142
Sul 1.490.890 2.799.348 7.771.267 4.020.280

(1) Em 2001, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e
Amapá. Inclusive as pessoas com anos de estudo não determinados e sem declaração.

(2) Em 2005, inclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e
Amapá. Inclusive as pessoas com anos de estudo não determinados e sem declaração.

Fonte: IBGE/PNAD 2001 e 2005

Dados do IBGE17 mostram que a população que está fora da escola e
tem 15 anos ou mais -  idade a partir da qual a LDB autoriza a realização de exames supletivos no
nível de conclusão do ensino fundamental - foi reduzida de 17,5 milhões, entre aqueles com um a
três anos de estudo para 14,7 milhões, no intervalo 2001-2005. No grupo de 4 a 7 anos de estudo,
a mudança foi pequena, de 31,7 para 32 milhões. Esse é um panorama mais focado para entender
os desafios a vencer na modalidade de EJA.  (Quadro 5)

                                                          
17 Ver também Relatórios de Diagnóstico dos Seminários Regionais de Acompanhamento e Avaliação do Plano
Nacional de Educação e dos Planos Decenais Correspondentes. MEC, 2006.
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Quadro 5 – População de 15 anos ou mais fora da escola por grupos de estudo – Brasil e Grandes Regiões – 2000
e 2005

Grupos de Anos de Estudo(1)

Regiões Sem Instrução ou
menos de 1 ano

De 1 a 3 anos De 4 a 7 anos
De 8 a 10
anos

Mais de 10
anos

2000
Brasil 13.077.133 17.560.822 31.754.023 12.692.029 23.401.911
Norte 1.139.891 1.407.344 1.935.931 728.077 1.172.259
Nordeste 6.086.417 6.125.154 6.532.733 2.131.242 4.425.594
Sudeste 3.839.193 6.520.895 15.098.659 6.651.975 12.620.719
Sul 1.216.323 2.364.977 5.935.749 2.314.727 3.594.657
Centro-Oeste 795.309 1.142.452 2.250.951 866.008 1.588.682

2005
Brasil 15.015.123 14.772.108 32.063.971 15.576.793 35.892.911
Norte 1.190.319 1.202.690 2.248.640 1.098.456 2.086.026
Nordeste 7.064.333 4.911.939 7.400.360 2.991.934 6.824.237
Sudeste 4.461.670 5.535.264 14.438.528 7.689.674 18.887.612
Sul 1.355.444 2.138.911 5.663.295 2.686.067 5.597.652
Centro-Oeste 943.357 983.304 2.313.148 1.110.662 2.497.384

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005
Nota: (1) - Séries concluídas

As taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos, de 18 a 24 anos,
e de 25 anos ou mais, em 2005, também expõem as necessidades e fragilidades do sistema
educacional brasileiro. Nas duas primeiras faixas etárias, as taxas de escolarização são 81,7% e
31,6%, respectivamente, mas têm implícitas o problema da distorção idade-série. Muitos estão
retidos no ensino fundamental ou no ensino médio, fora da idade adequada para o nível de ensino
que cursam. Já na faixa seguinte, de 25 anos ou mais, a taxa de escolarização é de 5,7%,
extremamente baixa, se considerarmos o número médio de anos de estudo (6,6) para esse grupo,
apontado no Quadro 3.

Sob diferentes ângulos, o número de matrículas na educação de jovens e
adultos nos dois segmentos do ensino fundamental e no ensino médio permanece demasiado
tímido (Quadro 6). Seja frente ao número de pessoas que não concluíram a educação básica , de
modo geral, como visto no Quadro 4, quanto ao público maior de 15 anos que está fora da escola
e não completou o ensino fundamental (Quadro 5), ou ainda com relação aos alunos que
permanecem no sistema de ensino regular mas fora da faixa etária adequada.
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Não obstante, pode ser observada uma ampliação de cerca de 30% nas
matrículas dos dois segmentos do ensino fundamental e de 24% no ensino médio, entre 2001 e
2005. (Quadro 6) Nesse processo, consolidou-se a descentralização das competências definidas
em lei para estados e municípios.

Desde a aprovação do PNE, os municípios incrementaram a oferta de
EJA no ensino fundamental, ampliando sua participação nas matrículas de 71 para 79,5% e de
30,3 para 44,2%, nos segmentos de 1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries, respectivamente; enquanto os estados
concentraram esforços em aumentar quase dez pontos percentuais sua contribuição nas
matrículas do ensino médio.  (Quadro 6)

Quadro 6 – Matrículas na Educação de Jovens e Adultos em nível fundamental e médio, por dependência
administrativa – Brasil - 2001 e 2005 – Cursos Presenciais com avaliação de processo.

Matrículas na EJA - Ensino Fundamental e Médio
Cursos Presenciais com avaliação de processo

Ano/Níveis Total Federal % Estadual % Municipal % Particular %

2001

EJA 1ª a 4ª EF 1.151.429 181 0,0 315.377 27,4 817.009 71,0 18.862 1,6

EJA 5ª a 8ª EF 1.485.459 4.704 0,3 923.612 62,2 450.731 30,3 106.412 7,2

Ensino Médio 987.376 566 0,1 734.864 74,4 29.248 3,0 222.698 22,6

2005

EJA 1ª a 4ª EF 1.488.574 149 0,0 282.562 19,0 1.183.618 79,5 22.245 1,5

EJA 5ª a 8ª EF 1.906.976 297 0,0 1.017.609 53,4 843.518 44,2 45.552 2,4

Ensino Médio 1.223.859 429 0,0 1.029.795 84,1 43.470 3,6 150.165 12,3

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2001 e 2005

As metas nº 2 e 3 do PNE tomam como referência a população de 15
anos ou mais que não completou o ensino fundamental. Na segunda meta, tanto podemos aludir
aos analfabetos funcionais, identificados pelo IBGE como aqueles com menos de quatro anos de
estudo, que representavam cerca de 30 milhões de pessoas em 200118, quanto relacioná-la com o
grupo que completou entre 1 e 3 anos de estudo, 17 milhões de pessoas no ano 2000. Na terceira,

                                                          
18 Mapa do Analfabetismo. MEC/INEP, 2003.
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o público alvo, que não concluiu as quatro séries finais, também era de 30 milhões, conforme
Quadro 5.

Face à grandeza desses números, muitos, inclusive o MEC/INEP, tratam
do cumprimento dessas metas em termos de evolução de matrículas, mas mesmo esse critério,
apresentado no Quadro 6, é eloqüente para avaliá-las.

Diante desse cenário, faltou, a nosso ver, um melhor dimensionamento
dos objetivos e o estabelecimento de metas progressivas para atendê-los. Tanto a formulação de
ações governamentais, quanto o monitoramento e avaliação ganhariam em objetividade com essa
medida.

Analisando o cumprimento da meta nº 16, temos que, para efetivar a
duplicação das matrículas de 2001, deveria haver um acréscimo de 750 mil matrículas entre 2005 e
2006, o que representaria triplicar o aumento ocorrido entre 2001 e 2005. Em 2011, quadruplicar
o atendimento significará ter praticamente quatro milhões de jovens e adultos matriculados no
Ensino Médio. (Quadro 7)

Quadro 7 – Matrículas de EJA no Ensino Médio – Brasil – 2001 e 2005

 e Metas do PNE para 2006 e 2011

Matrículas de EJA no Ensino Médio 2001-2005 e Metas do PNE

2001 2005 PNE Meta 2006 PNE Meta 2011

987.376 1.223.859 1.974.752 3.949.504

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar, 2001 e 2005

Considerando a lenta expansão da oferta de EJA, o MEC criou o
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
instituído pela Lei nº 10.880, de 2004, ou “Fazendo Escola” (que substituiu o Programa
Recomeço do governo anterior), e objetiva ampliar a oferta de vagas na educação fundamental
pública de jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo.

De acordo com o MEC, em 2001, o Recomeço teve orçamento da
ordem de R$187 milhões distribuídos a 1.381 municípios para atender 823.842 alunos. O
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orçamento do Fazendo Escola, em 2005, foi de R$460 milhões, beneficiando 3.361 redes
municipais e estaduais e cerca de 3 milhões de alunos19.

Embora não diretamente relacionada às metas de educação de jovens e
adultos no PNE, é válido registrar a pesquisa sobre o Indicador Nacional de Alfabetismo
Funcional, o INAF, realizada anualmente pelo  Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa,
desde 2001. Seus resultados constituem mais um forte indicativo da urgência na melhoria da
qualidade de todo o sistema de educação básica e da ampliação da escolaridade da população
brasileira.

Diferentemente do IBGE que efetua a classificação de analfabetismo
funcional para o grupo com menos de quatro anos de escolaridade, a pesquisa do IPM/Ação
Educativa procura conhecer as habilidades de leitura, escrita e cálculo, empregadas em atividades
cotidianas, com uma amostra de duas mil pessoas, com idade entre 15 e 64 anos de idade.

Após aplicar os testes de leitura e escrita nos anos de 2001, 2003 e 2005,
as conclusões da pesquisa sobre a evolução do INAF entre os níveis analfabeto, alfabetizado em
nível rudimentar, alfabetizado em nível básico e alfabetizado em nível pleno, nesse período,
foram20: i) não houve mudança no percentual de 25% de alfabetizados plenos, tampouco no nível
de um terço de alfabetização rudimentar; ii) leve tendência de diminuição no de analfabetos (de
9% para 7%); iii) elevação no percentual dos que atingem o nível básico: 34% em 2001 para 38%
em 2005. (Tabela 2)

Tabela 2 – Evolução do Índice Nacional de Alfabetismo-INAF, produzido pelo Instituto Paulo Montenegro –
Leitura e Escrita – 2001, 2003 e 2005

Evolução dos níveis de alfabetismo em leitura e escrita 2001 a 2005
2001 2003 2005    2001-2005

Analfabeto 9% 8% 7% -2pp

Alfabetizado Nível Rudimentar 31% 30% 30% -1pp

Alfabetizado Nível Básico 34% 37% 38% +4pp

Alfabetizado Nível Pleno 26% 25% 26% -

Obs: Devido ao arredondamento das casas decimais, os percentuais relativos a 2005 totalizam 101%
Fonte: Instituto Paulo Montenegro

                                                          
19 www.fnde.gov.br/educação de jovens e adultos
20 A classificação utilizada no INAF é assim traduzida pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa: a)
analfabeto – não consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificação de palavras e frases; b) alfabetizado
nível rudimentar – consegue ler títulos ou frases, localizando uma informação bem explícita; c) alfabetizado nível
básico – consegue ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou que exija uma pequena inferência; e,
d) alfabetizado nível pleno – consegue ler textos mais longos, localizar e relacionar mais de uma informação,
comparar vários textos, identificar fontes. www.ipm.org.br
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III – QUALIDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO NA EJA

Nesta seção, agrupamos metas que perpassam duas questões de muito
relevo para a educação de jovens e adultos, a primeira diz respeito à sua institucionalização,
estruturando e fortalecendo os mecanismos para oferta e gestão, a fim de que a mesma se
converta em efetiva estratégia de democratização da educação básica; e a qualidade, cuja melhoria
é determinante para mudar a visão de EJA como modalidade de menor prestígio e menor
exigência.

O reforço a certo grau de institucionalização está presente, de modo
explícito, na meta nº 10, que determina a reestruturação, criação e fortalecimento, nas
secretarias estaduais e municipais de educação, de setores próprios incumbidos de
promover a educação de jovens e adultos.

De acordo com o Ministério da Educação, todas as Secretarias Estaduais
de Educação já possuem coordenação de jovens e adultos, mas não há, no órgão, dados
sistematizados sobre a situação das secretarias municipais de educação.  Dentro do próprio MEC,
houve a reunião das áreas de alfabetização e EJA no âmbito da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD, numa tentativa de superar problemas de
desarticulação que fragilizavam a continuidade dos estudos e a consolidação de aprendizagens de
jovens e adultos.

Por sua vez, a preocupação com que a infra-estrutura das escolas
públicas de ensino fundamental e médio, em áreas localizadas por analfabetismo e baixa
escolaridade, seja aproveitada para a oferta programas de alfabetização e de ensino e
exames para jovens e adultos, está exposta na meta nº 4.

Essa meta está contemplada no desenho do Brasil Alfabetizado, que é
executado de modo descentralizado, através do financiamento de projetos de alfabetização de
jovens e adultos desenvolvidos por estados, municípios, organizações da sociedade civil e
universidades.

Tanto o Alfabetização Solidária, quanto os programas de apoio à EJA,
Recomeço (até 2002) e Fazendo Escola (a partir de 2003), consideraram as localidades de baixo
Índice de Desenvolvimento Humano21 prioritários na seleção de projetos ou de municípios a
atender22.

                                                          
21 O Índice de Desenvolvimento Humano é divulgado anualmente pela Organização das Nações Unidas e contempla
três dimensões: expectativa de vida, renda per capita e escolaridade da população.
22 “Relatório Nacional da Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação do Brasil”, apresentado na
Conferência Internacional MidTerm, na Tailândia, 2003. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996-
2004, UNESCO-MEC, 2004.
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Dentre as metas do Brasil Alfabetizado, está a expansão do atendimento
em regiões com baixa densidade populacional e em comunidades populares de periferias urbanas,
e do Fazendo Escola , atender a bolsões de pobreza.

Parcerias

Outro cuidado do PNE foi com o estabelecimento de políticas que
facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços ociosos existentes na comunidade, bem
como o efetivo aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das entidades da sociedade
civil, para a educação de jovens e adultos, expressa na meta nº 8.

No que diz respeito ao estímulo às parcerias, mais uma vez, cita-se a
estratégia de implementação do Brasil Alfabetizado, que prevê a atuação conjunta com entes
públicos e privados. Em 2005, 567 municípios, 22 estados, 47 ONG´s e 6 instituições de ensino
superior estavam envolvidas no Programa.

O mesmo Decreto nº4.834, de 2003, que criou o Brasil Alfabetizado,
instituiu a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, um colegiado de
caráter consultivo, composto por representantes da sociedade civil ligados à educação, com o
objetivo de assessorar o MEC na formulação e implementação das políticas públicas nessa área.

Considerando a ênfase no “localismo” e na EJA contida nessa meta, cabe
verificar junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino como a mesma está sendo
implementada, bem como a meta anterior, vez que os projetos são desenhados pelos entes
executores. Ademais, uma avaliação do Fazendo Escola deve oferecer subsídios relevantes sobre
o tema.

Organizações da sociedade civil e movimentos sociais têm tido
participação ativa na educação de jovens e adultos, haja vista a constituição dos Fóruns Estaduais
de EJA, gerando propostas e estudos, implantando projetos e subsidiando políticas e programas.

Formação de professores

A formação de professores e o financiamento, abordados a seguir, detêm
características que influenciam fortemente a qualidade do ensino, mas são também pilares para
que a modalidade de EJA seja definitivamente institucionalizada.

Na meta nº 7, o PNE diz que os sistemas estaduais de ensino, em
regime de colaboração com os demais entes federativos, devem manter programas de
formação de educadores de jovens e adultos, capacitados para atuar de acordo com o
perfil da clientela, e habilitados para, no mínimo, o exercício do magistério nas séries
iniciais do ensino fundamental, de forma a atender à demanda de órgãos públicos e
privados envolvidos no esforço de erradicação do analfabetismo.
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O Programa Fazendo Escola, desenvolvido pelo MEC, oferece
assistência financeira, em caráter suplementar, para a implantação da EJA nos sistemas estaduais e
municipais, custeando ações de formação continuada de docentes. Resta conhecer os
quantitativos de professores contemplados durante o período 2001-2006, após a aprovação do
PNE. Ainda no âmbito das iniciativas da União, foi criada a Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores, mas esta não faz nenhuma menção à formação de docentes para atuar
na educação de jovens e adultos.

Quanto à formação inicial, o UniEJA, destinado a apoiar projetos de
universidades para formação de professores em educação de jovens e adultos, teve vida efêmera.
Aparece com recursos pouco significativos (R$100 mil) na Lei Orçamentária de 2005, mas a ação
já  não consta na Lei Orçamentária de 2006.

Conforme o Censo Escolar, grande parte dos docentes que atuam em
EJA têm formação em nível médio ou superior, um cenário aperfeiçoado entre 2001 e 2005.
Naquele ano, 66% dos docentes tinham formação completa em nível superior, em 2005, esse
percentual foi a 73%. (Quadro 8)

Por conseguinte, políticas públicas no sentido de formar aqueles que
ainda detêm escolaridade inferior a nível médio teriam que alcançar pouco mais de dois mil
docentes. O desafio é qualificar esses profissionais com a formação em nível superior,
especialmente quando se considera as peculiaridades da EJA, sendo a qualificação do docente um
dos grandes trunfos para ajudar o alunado a superar experiências escolares malsucedidas e
combater os índices de abandono nessa modalidade.

Com este fim, é pertinente conhecer em que medida as universidades
públicas estão ofertando cursos de formação e especialização em EJA. Além disso, cabe verificar
junto aos sistemas estaduais e municipais outras medidas orientadas para a execução desta meta.
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Quadro 8 – Número de Funções Docentes na Educação de Jovens e Adultos,

por segmento e nível de formação – Brasil – 2001 e 2005

Funções Docentes em EJA
NÍVEL DE FORMAÇÃO

1ª a 4ª do E.F. 5ª a 8ª do E. F. ENSINO MÉDIO

2001

Total 42.761 65.499 44.678

Fundamental Incompleto 573 69 26

Fundamental Completo 2.444 225 31

Médio Completo 29.870 15.096 3.740

Superior Completo 9.874 50.109 40.881

2005

Total 65.213 116.781 77.859

Fundamental Incompleto 282 0 0

Fundamental Completo 1.791 156 0

Médio Completo 42.852 22.863 3.239

Superior Completo 20.288 93.762 74.620

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2001 e 2005

Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um
estabelecimento.

Financiamento

Após ter sofrido com condições adversas de financiamento, impostas
pela exclusão do cômputo das matrículas de EJA do FUNDEF, em 1996, esta modalidade
vislumbra um cenário um pouco mais promissor a partir da aprovação do FUNDEB, onde consta
que deverão ser consideradas as matrículas de EJA presencial para a distribuição do fundo23.  No
entanto, a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB será um tempo de novas disputas em
torno dos coeficientes de repartição dos recursos entre os diferentes níveis e modalidades.

                                                          
23 Conforme texto aprovado no Senado Federal e ainda em tramitação na Câmara dos Deputados.
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O orçamento do MEC, destinado a subfunção educação de jovens e
adultos, foi ampliado de 34 para 692 milhões, no período 2000-2006.  Um grande salto foi dado
no ano 2001, quando o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o Recomeço.
Entre 2003 e 2006, também há uma elevação significativa de recursos, com correspondente
expansão do Fazendo Escola, e Brasil Alfabetizado. (Quadros 9 e 10)

Quadro 9 – Orçamento da União – Ministério da Educação - 2000 a 2006 – Despesa por Subfunção Educação
de Jovens e Adultos – em R$ milhões correntes

Orçamento da União – MEC – Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Liquidado Autorizado¹

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

34 277 430 475 560 670 692

¹ Valores de 2006 – Autorizado até 24.06.2006

Fonte: SIAFI/Prodasen. Elaboração: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados
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Quadro 10 – Número de Alunos e Municípios atendidos pelo Recomeço/Fazendo Escola – 2001-2006 e pelo Brasil
Alfabetizado – 2003-2005

Beneficiários
Atendimento anual dos Programas Recomeço/Fazendo Escola no período

2001-2006 e Brasil Alfabetizado no período 2003-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006¹

Recomeço /  Fazendo Escola

Alunos 823.842 1.226.626 1.549.004 1.920.988 3.342
.531

3.327.307

Municípios 1.381 1.772 2.015 2.292 3.361 4.305

Brasil Alfabetizado

Alfabetizandos - - 1.668.253 1.717.229 1.966.132 2.000.000

¹ Meta

Fonte: www.fnde.gov.br

Em síntese, é esse o panorama atual referente ao cumprimento da meta
nº 26, “Incluir, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, a Educação de Jovens e
Adultos nas formas de financiamento da Educação Básica”.

Diretrizes Curriculares

Encerrando o item institucionalização e qualidade, abordamos
brevemente os temas diretrizes curriculares e recursos didático-pedagógicos, contemplados com
metas específicas no Plano Nacional de Educação

A meta nº 5 diz: “[E]stabelecer programa nacional de
fornecimento, pelo Ministério da Educação, de material didático-pedagógico, adequado
à clientela, para os cursos em nível de ensino fundamental para jovens e adultos, de forma
a incentivar a generalização das iniciativas mencionadas na meta anterior.”
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Considerando essa determinação, os recursos financeiros do Fazendo
Escola podem custear a aquisição de livros didáticos destinados aos alunos de EJA no ensino
fundamental, e, para esses, existe também a Coleção Viver e Aprender, disponibilizada no site do
Ministério, orientada para o primeiro segmento de 1ª a 4ª série.

No entanto, essas ações não têm o cunho de “programa nacional” tal
qual acontece com o livro didático para o ensino regular. Pontualmente, registram-se outras
ações, como a elaboração da Proposta Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e
Pescadoras Profissionais e Aqüicultores e Aqüicultoras Familiares, contida no Programa Pescando
Letras.

A Educação de Jovens e Adultos, tanto no ensino fundamental quanto
no médio, padece da falta de diversidade de materiais didático-pedagógicos, especialmente se
consideramos a variedade de públicos que ela atende, com singularidades na faixa etária,
experiência profissional e escolar, além daquelas inerentes à população brasileira.

O Conselho Nacional de Educação aprovou, em 2000, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e, com base nesse documento, o
MEC produziu propostas curriculares para os dois segmentos do ensino fundamental, como
subsídio à elaboração de projetos e propostas curriculares de educação de jovens e adultos.

Esses são os principais indicadores observados para a meta nº 12, que
previa a elaboração, no prazo de um ano, de parâmetros nacionais de qualidade para as
diversas etapas da educação de jovens e adultos, respeitando-se as especificidades da
clientela e a diversidade regional.

IV – INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO

Nesta seção, foram reunidas metas referentes a levantamento de dados,
mapeamento de demanda, certificação de competências e avaliações de experiências.  Um breve
diagnóstico mostra que houve poucos avanços neste campo, desde a aprovação do Plano
Nacional de Educação. Os desafios perduram, como a avaliação de experiências de alfabetização
e da qualidade dos programas ofertados em EJA. Adicionalmente, outras demandas ganharam
urgência, a exemplo da necessidade de se conhecer o perfil do público atendido por EJA, com
dados sócio-econômicos, além da sua trajetória escolar.

As  metas nº6 e nº 20 dizem respeito à avaliação. A primeira estipula
que devem ser realizados, anualmente, levantamento e avaliação de experiências em
alfabetização de jovens e adultos que constituam referência para os agentes integrados ao
esforço nacional de erradicação do analfabetismo. A outra demanda que os sistemas de
ensino, a cada dois anos, façam avaliação e divulgação dos resultados dos programas de
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educação de jovens e adultos, como instrumento para assegurar o cumprimento das
metas do Plano.

Dentre as atribuições previstas para a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, estão a fiscalização e avaliação das
ações financiadas no bojo dos programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. Embora haja
iniciativas nesse sentido em curso, até o momento não há avaliações publicadas sobre os projetos
financiados.

Organizações não governamentais ligadas à educação conduzem
trabalhos do gênero,  como a Ação Educativa, que produziu a avaliação externa do PRONERA24.

A meta nº 9 fixa que Estados e Municípios sejam instados a
procederem um mapeamento da população analfabeta, por meio de censo educacional,
visando localizar e induzir a demanda e programar a oferta de educação de jovens e
adultos. Já a de nº 21 requer a realização de estudos específicos com base nos dados do
censo demográfico, da PNAD, de censos específicos (agrícola, penitenciário, etc) para
verificar o grau de escolarização da população.

O IBGE disponibiliza a taxa de analfabetismo, média de anos de estudo
e taxa de escolarização da população, entre outros dados de instrução. De seu lado, o MEC realiza
o censo escolar anualmente, que contempla matrículas, estabelecimentos e docentes da educação
de jovens e adultos. Afora isso, levantamentos estatísticos direcionados para a população jovem e
adulta de menor escolaridade, como manda o PNE, são escassos.

O MEC produziu, em 2003, o Mapa do Analfabetismo, que contém
dados referentes a estados e municípios, e desenvolveu,  no ano seguinte, sob demanda do
INCRA, uma Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária25.

Somente em dezembro de 2005, o Ministério lançou um Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para o Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de
Educação e dos Planos Estaduais e Municipais Correspondentes. Em 2006, como parte desse
programa, o INEP e o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR
desenvolveram relatórios regionais de diagnóstico, com dados demográficos de população e
dados estatísticos do censo escolar relativos a cada estado e região geográfica. O trabalho inclui a
elaboração de planilhas similares a serem enviadas aos municípios, com vistas a subsidiar o
trabalho de elaboração, revisão e ajustes dos Planos Municipais de Educação.

                                                          
24 Relatório Geral de Avaliação Externa do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Ação
Educativa, 2004.
25 Relatório de Gestão Exercício 2004 do Instituto de Colonização e Reforma Agrária. www.incra.gov.br
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Entidades da sociedade civil e representantes da educação de jovens no
âmbito governamental têm demandado o cumprimento dessas metas, em especial a realização de
um censo qualitativo nacional, para um diagnóstico mais preciso da EJA.26

No mais, cabe verificar junto a estados e municípios a implantação das
metas relativas a levantamentos quantitativos ou de cunho qualitativo, tais como a localização da
demanda potencial para a educação de jovens e adultos, e, com maior urgência, a avaliação e
divulgação dos resultados dos programas de educação de jovens e adultos.

A meta nº 13 cuida do aperfeiçoamento do sistema de certificação
de competências para prosseguimento dos estudos.

O MEC criou, em 2002, o Exame Nacional de Certificação de
Competências da Educação de Jovens e Adultos – ENCCEJA, como instrumento de avaliação
das competências e habilidades de jovens e adultos, em nível de conclusão do ensino fundamental
e médio. Originalmente, ele pretendia atender à certificação de brasileiros que cursam o ensino
básico fora do país, já que o ensino de jovens e adultos é responsabilidade de estados e
municípios.

A adesão ao exame é opcional e cabe às secretarias de educação
regulamentarem a divulgação e o uso dos seus resultados e, se desejarem, a emissão de
certificados equivalentes. Já no ano seguinte ao de criação, o ENCCEJA foi suspenso e, agora, em
2006, retomado.

Algumas entidades ligadas à educação, como o Fórum de Educação de
Jovens e Adultos, fizeram críticas à reedição do ENCCEJA. Há temores que ele possa
enfraquecer os cursos presenciais de EJA, ademais, acena-se com um possível conflito de
competências do entes federativos para a implantação de um exame nacional que pode conferir
certificação.

V – ARTICULAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Educação Superior

Três metas estão intrinsecamente relacionadas às instituições de educação
superior, são elas:

Meta nº 11 – Estimular a concessão de créditos curriculares aos
estudantes de educação superior e de cursos de formação de professores em nível médio que
participarem de programas de educação de jovens e adultos.

                                                          
26 Ver Carta Aberta dos Coordenadores Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, de março de 2006, em
www.forumeja.org.br
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Meta 18 – Incentivar as instituições de educação superior a oferecerem
cursos de extensão para prover as necessidades de educação continuada de adultos, tenham ou
não formação de nível superior.

Meta 19 – Estimular as universidades e organizações não-governamentais
a oferecer cursos dirigidos à terceira idade.

Face à autonomia didático-administrativa das universidades públicas, é
pertinente a realização de levantamento específico junto às mesmas para a checagem dessas
metas. No que diz respeito à meta 18, convém lembrar que apenas as universidades têm obrigação
legal de realizar atividades de extensão.

O Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2003, reuniu, pela
primeira vez, informações sobre a extensão universitária e das IES em geral, todavia ainda não há
um programa de avaliação da extensão que possa mapear os resultados alcançados.

Grosso modo, lá estão listadas as principais temáticas de atuação da
extensão universitária, são elas: assistência à saúde; apoio jurídico; elaboração de laudos técnicos;
produção de programas de rádio e televisivos, bem como cursos presenciais e a distância com
duração de 30 horas ou mais. Não há referências sobre os temas e conteúdos desses cursos;
contudo, dentre os eixos temáticos apresentados pelo Plano Nacional de Extensão, está a
educação básica.

Por fim, importa abordar também a existência do Programa de Apoio à
Extensão Universitária Voltado às Políticas Públicas – PROEXT, implantado pelo MEC e IFES.
No ano de 2005, pouco menos da metade dos 89 projetos e programas financiados vinculavam-se
à alfabetização de jovens e adultos, EJA, formação continuada de professores e apoio à terceira
idade.

Educação a Distância e Educação Profissional

A meta nº 14 determina a expansão da oferta de programas de educação
a distância na modalidade de educação de jovens e adultos, incentivando seu aproveitamento nos
cursos presenciais.

Já a educação profissional está explicitamente referenciada na meta nº 15,
que demanda o incremento da associação entre ensino fundamental para jovens e adultos e a
oferta de cursos básicos de formação profissional.

Não conhecemos medidas específicas adotadas pelo MEC para expandir
a oferta de programas de educação a distância na modalidade de educação de jovens e adultos. As
ações mais relevantes em educação a distância estão direcionadas à formação ou capacitação de
professores e para a Universidade Aberta do Brasil, que visa ampliar a oferta no ensino superior
público.
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O Decreto  nº 5.622, de 2005, que regulamentou o artigo 80 da LDB
(revogando os Decretos nº 2.494 e 2.561, ambos de 1998), delega aos sistemas de ensino dos
estados, Distrito Federal e municípios os atos de credenciamento de instituições interessadas em
ofertar cursos a distância dirigidos à educação básica de jovens e adultos. Cabe aos mesmos,
portanto, a análise das propostas curriculares e metodologias de ensino desenhadas para esses
cursos.

O INEP registrou, em 2004 e 2005, as matrículas de EJA em cursos
semipresenciais/presença flexível, com avaliação no processo. Eram 1,1 milhão em 2004, que
foram reduzidas para 996 mil no ano seguinte. Entretanto, o Decreto nº 5.622/2005 distingue
apenas o ensino presencial e o ensino a distância, não caracterizando de forma separada os cursos
semipresenciais.

Possivelmente, a instituição do FUNDEB com a exclusividade de
cômputo do número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial,
exercerá um desestímulo sobre a expansão de programas de EAD para jovens e adultos, tal como
fixado nesta meta.

Quanto à associação entre EJA e a formação profissional, podem ser
citadas as seguintes iniciativas nas quais de alguma forma é feita essa vinculação: Pró-Jovem,
ligado à Secretaria Especial de Juventude, ProEJA e Escola de Fábrica, ambos do Ministério da
Educação. O Pró-Jovem oferece a jovens entre 18 e 24 anos a oportunidade de concluir o ensino
fundamental e aprender cursos profissionalizantes em nível básico, com uma bolsa mensal a título
de incentivo.

Criado em 2006, para atender justamente à necessidade de uma política
pública voltada para a educação de jovens e adultos que contemple a elevação da escolaridade
com profissionalização, o ProEJA pretende ampliar a oferta de vagas nos cursos de educação
profissional integrados ao ensino médio.

 Por sua vez, o Escola de Fábrica objetiva incluir jovens de baixa renda
no mercado de trabalho por meio de cursos de iniciação profissional em unidades formadoras no
próprio ambiente das empresas. Ele é dirigido ao jovem entre 16 e 24 anos, com renda per capita
de 1,5 salário mínimo e que esteja matriculado na educação básica, regular ou na modalidade de
EJA. Uma das metas é garantir empregabilidade superior a 50% aos egressos.

Outra iniciativa recente é o Programa Saberes da Terra, uma parceria
MEC e Ministério do Trabalho e Emprego, que visa oferecer oportunidade de qualificação
profissional associada à elevação de escolaridade através da EJA a moradores de áreas rurais.

Cumpre mencionar o Projeto Formar, iniciado em 1998, que atendeu
oito mil pessoas desde então. Gerenciado pelo Ministério do Planejamento, seu objetivo é
viabilizar a conclusão da escolaridade em nível médio a todos os servidores da Administração
Pública Federal que ainda não a tenham alcançado. Atualmente, o projeto passa por reformulação



28

com vistas a superar duas dificuldades: o absenteísmo e a falta de regulamentação, que prejudica a
certificação dos alunos27.

É oportuno verificar nos demais sistemas como têm evoluído as metas
aqui reunidas.

Direitos Humanos

O Sistema Integrado de Informações Penais – InfoPen, do Ministério da
Justiça, em relatório de dezembro de 2005, faz referência a quantidade de presos que participam
de laborterapia e o tipo de trabalho que realizam; entretanto, não informa dados relevantes para
acompanhamento da meta de nº 17, como número de estabelecimentos penais que oferecem
educação em seus diferentes níveis e modalidades, nem quantos presos estudam.

Não obstante, com resposta de cerca de 40% dos estabelecimentos
penais, este mesmo relatório contabiliza cerca de doze mil analfabetos e cem mil presos com
escolaridade menor que o ensino fundamental.

Pesquisa recente do Instituto Paulo Montenegro e FUNAP sobre os
índices de alfabetismo funcional da população carcerária do Estado de São Paulo demonstrou que
num universo de 123 mil presos nos presídios paulistas, apenas 18 mil estudam. Em
levantamentos ainda precários, o Ministério da Justiça contabiliza  que cerca de 18% da população
prisional participa de programas educacionais.

O Relatório de Gestão 200528, do Departamento Penitenciário Nacional
do Ministério da Justiça, relata que, até então, havia somente financiamento de projetos pontuais,
fruto de demandas apresentadas pelas unidades da federação. A partir de 2005, formalizou-se um
Protocolo de Intenções entre os Ministérios da Justiça e da Educação, para assegurar atendimento
à população presa ou egressa no âmbito dos programas de educação de jovens e adultos e do
Programa Brasil Alfabetizado.

Entidades não governamentais, como a ONG Ação Educativa, tem se
mobilizado pela aprovação de projetos de lei favoráveis à remissão da pena pelo estudo, a
exemplo do que ocorre com o trabalho. Essa medida tende a estimular a demanda por educação
dentro do sistema penitenciário,  e pode incitar o cumprimento da determinação do PNE, de
implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam
adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível
fundamental e médio, assim como de formação profissional.

                                                          
27 www.servidor.gov.br
28 http://www.justica.gov.br/depen/relatorios/RelatórioGestão2005.pdf



29

Trabalho e Emprego

Além do já citado Escola de Fábrica, implementado pelo Ministério da
Educação, é relevante citar o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que, em 2003, substituiu o
PLANFOR, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como elementos relativos às
metas nº 22 e 23, cujo tema é a articulação da educação de jovens e adultos com as
políticas públicas desenhadas para geração de emprego, combate ao desemprego, bem
como de formação, qualificação e requalificação dos trabalhadores.

O PNQ elenca os segmentos prioritários para fins de aplicação de
recursos, mas também estabelece que, em quaisquer desses segmentos, terão preferência de
acesso aos programas financiados pelo Plano as pessoas mais vulneráveis econômica e
socialmente, em particular aquelas com baixa renda e baixa escolaridade. A despeito disso, não há
distinção, no quadro de execução das metas, de público atendido ou de programas específicos de
articulação com   EJA.

Cultura

A ponte mais solidamente construída entre as políticas educacionais e
culturais está voltada para a disseminação do livro e da leitura, e a educação de jovens e adultos
não foge à regra. Grosso modo, é esse o cenário da meta nº 24, que visa à articulação das
políticas de educação de jovens e adultos com as culturais.

O FNDE, no ano de 2003, executou o “Palavra da Gente”, que
implicou a distribuição de coleções direcionadas à educação de jovens e adultos, para uso
pessoal e propriedade do aluno, bem como para as escolas públicas que abrigavam turmas de
EJA. Em 2004, o Casa de Leitura distribuiu bibliotecas itinerantes para uso comunitário nos
municípios, contendo livros de coleções já distribuídas a alunos e escolas púbicas.

Em 2006, MEC e o Ministério da Cultura criaram uma Câmara
Interministerial de Educação e Cultura visando intensificar as ações neste campo.

Considerações Finais

Com exceção da meta nº 26, que trata da extensão à EJA do disposto no
PNE para o ensino fundamental, formação de professores, educação a distância, financiamento e
gestão, educação tecnológica, formação profissional e educação indígena, acreditamos que foram
abordados aqui tópicos relevantes para estabelecer um panorama preliminar sobre o
cumprimento das metas da modalidade de educação de jovens e adultos no Plano Nacional de
Educação.
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Destacamos, dentre os analisados, três pontos: i) analfabetismo; ii)
matrículas em EJA, e; iii) financiamento.  A redução da população analfabeta de 15 anos ou mais,
em termos absolutos, não foi compatível com o esforço implementado com os programas de
alfabetização. Cabe, portanto, uma avaliação mais minuciosa para compreender esses resultados.
Além disso, perduram as características etárias e regionais do analfabetismo brasileiro: 11 milhões
de pessoas analfabetas têm acima de 40 anos e o Nordeste apresenta uma taxa de analfabetismo
que é praticamente o dobro da brasileira.

O número de matrículas na educação de jovens e adultos nos dois
segmentos do ensino fundamental e no ensino médio permanece demasiado tímido. A despeito
da ampliação de cerca de 30% nas matrículas dos dois segmentos do ensino fundamental e de
24% no ensino médio, entre 2001 e 2005, ainda está distante o cumprimento das metas relativas à
expansão da oferta de EJA. No limite, o público potencial é a população de 15 anos ou mais que
está fora da escola, isto é,  14,8 milhões de pessoas que têm entre 1 e 3 séries concluídas; e, outros
32 milhões de pessoas que concluíram entre 4 e 7 séries, conforme a PNAD 2005.

Concluindo, destacamos a inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB. No entanto, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, será um
tempo de novas disputas em torno dos coeficientes de repartição dos recursos entre os diferentes
níveis e modalidades, inclusive com a possibilidade de inserção de limites de gasto para esta
modalidade.
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