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Resumo 
O presente texto apresenta a análise preliminar da pesquisa que versa sobre “Os impactos do 
Fundeb para a Educação de Jovens e Adultos no município de Juiz de Fora”. Partido deste 
cenário, observa-se que a Secretaria de Educação deste município, a partir do departamento 
responsável pela EJA, vem implementando, desde 2010, uma Proposta Curricular que busca 
contemplar à identidade própria destes sujeitos. Adotou-se como metodologia, a pesquisa 
bibliográfica e documental. Diante dos arcabouços legais e teóricos analisados, acredita-se 
que a apreciação desta experiência possa contribuir para a reflexão tanto dos educadores que 
trabalham com essa modalidade de ensino, como também para os que acreditam e buscam 
uma cultura escolar mais solidária, capaz de dialogar com os saberes e experiências dos 
educandos.  
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Abstract: 
This paper presents a preliminary analysis of the research that talks about "The impacts of 
Fundeb for Youth and Adults in the city of Juiz de Fora." Advantage of this scenario, it is 
observed that the Department of Education of this city, from the department responsible for 
adult education, has been implementing since 2010, which seeks a Curriculum Proposal 
include the identity of its own subjects. The methodology used was documentary and 
bibliographical research. Given the legal frameworks and theoretical analysis, it is believed 
that the assessment of this experience can contribute to a reflection both of educators who 
work with this type of education, but also for those who believe and seek a more supportive 
school culture, capable of dealing with knowledge and experiences of students. 
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EJA & Currículo: Ordenamento normativo 

 O processo de globalização da economia e o avanço tecnológico incidente, 

especialmente, a partir do final do século XX, já indicavam que a baixa escolarização dos 

jovens e dos adultos se fazia associar a novas dimensões de exclusão. Nesse sentido, a 

alfabetização por si só deixou de se apresentar suficiente para dar lugar à compreensão da 

necessidade da aprendizagem contínua, capaz de propiciar ao aluno conhecer efetivamente o 

mundo em que vive, bem como ser capaz de agir criticamente sobre ele.  
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 Fatores diversos fizeram com que boa parte dos brasileiros se afastasse/fossem 

afastados dos bancos escolares, impedindo-os de concluir o processo de escolarização. A 

necessidade do trabalho precoce e, em muitos casos, a incapacidade do sistema escolar de 

acolher e atender os diferentes perfis do alunado, constituíram-se fatores que, entre outros, 

motivaram esse abandono. Em outras palavras, a educação escolar não chegou para todos. A 

fim de ir de encontro essa realidade, a Constituição de 1988, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 14/1996, garantiu aos não alfabetizados “ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria” (art. 208, inciso I). Por sua vez, a Emenda nº 59/2009 amplia, 

constitucionalmente, a faixa etária obrigatória e gratuita para o intervalo compreendido dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, sendo que, ao assegurar a oferta gratuita aos que 

“não tiveram acesso na idade própria”, garante o oferta da Educação de Jovens e Adultos, não 

apenas em nível de ensino fundamental, mas também, em nível de ensino médio. 

 Em conformidade com essa determinação, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional, sancionada em 1996, incorporou a denominação “Educação de Jovens e Adultos” 

em substituição ao antigo Ensino Supletivo, sendo que não houve uma simples troca de 

nomenclatura. Como esclarece Soares (2002, p.12) “o termo ensino se restringe à mera 

instrução, já o termo educação é mais amplo, compreende diversos processos de formação”. 

No entanto, o que era para ser uma conquista se tornou um problema, pois o processo 

de institucionalização da EJA a levou a uma “forte aproximação da cultura escolar regular, em 

sua forma de organização pedagógica” (HADDAD, 2007, p. 208). A análise de Di Pierro é 

oportuna para a compreensão dessa temática: 

 
Ao focalizar a escolaridade não realizada ou interrompida no passado, o 
paradigma compensatório acabou por enclausurar a escola para jovens e 
adultos nas rígidas referências curriculares, metodológicas, de tempo e 
espaço da escola de crianças e adolescentes, interpondo obstáculos à 
flexibilização da organização escolar necessária ao atendimento das 
especificidades desse grupo sociocultural. Ao dirigir o olhar para a falta de 
experiência e conhecimento escolar dos jovens e adultos, a concepção 
compensatória nutre visões preconceituosas que subestimam os alunos, 
dificulta que os professores valorizem a cultura popular e reconheçam os 
conhecimentos adquiridos pelos educandos no convívio social e no trabalho 
(2005, p. 1118).  
 

Para prosseguir, faz-se necessário explicitar alguns antecedentes, ocorridos ainda na 

década de 1990, período em que o MEC, por meio da Coordenadoria de Educação de Jovens e 

Adultos (COEJA), reuniu-se com responsáveis pela EJA nos sistemas educacionais, ocasião 
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em que encaminhou à Câmara de Educação Básica (CEB) pedido de audiência a fim de 

discutir assuntos pertinentes a essa demanda da educação.  

A referida audiência se concretizou com a presença do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), sendo que, a partir daquele encontro, a CEB indicou o prof. Carlos Roberto 

Jamil Cury para ser o relator e intermediar um estudo mais rigoroso acerca das 

especificidades dessa modalidade. Partindo do exposto, foi formulado o Parecer CNE/CEB 

no11 de 2000, o qual, tendo por referência audiências públicas que permitiram ouvir a 

comunidade educacional, deu origem às “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos”. O extenso documento abordou aspectos pontuais e de fundamentação 

teórica, bem como enfatizou as potencialidades e as peculiaridades que essa modalidade 

requer frente aos desafios atuais. Conforme disposto no documento: 

 
As novas competências exigidas pelas transformações da base econômica do 
mundo contemporâneo, o usufruto de direitos próprios da cidadania, a 
importância de novos critérios de distinção e prestígio, a presença dos meios 
de comunicação assentados na micro-eletrônica requerem cada vez mais o 
acesso a saberes diversificados (p. 08-09). 

 

Observadas as orientações do Parecer, deparamo-nos com a flexibilidade de nossa 

legislação educacional, em que os entes federados gozam de autonomia pedagógica para 

estabelecer ações normativas e propostas diferenciadas. Em relação à EJA, está previsto que 

“os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 

efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames” (LDB, art. 37, § 1º). 

No entanto, cumpre lembrar que aquele contexto foi envolto por intensas reformas de 

cunho economicistas, integrantes do projeto neoliberal, mudanças que afetaram 

negativamente a EJA, pois se, de um lado, definiram espaços de autonomia pedagógica para 

seu atendimento; por outro lado, muitas ações continuavam com caráter compensatório, com 

recursos escassos e equipes técnicas desatualizadas e mal formadas (PAIVA, 2009, p. 67). 

Como destacado, apesar dos respaldos legais apresentados, as práticas metodológicas 

destinadas à EJA ainda se encontram imbuídas de um caráter compensatório, com a tendência 

de reposição de conteúdos, como acontecia com o antigo Ensino Supletivo. Percebe-se que a 

organização pedagógica dentro das escolas tem contribuído para negligenciar novas 

iniciativas de aprendizagem pertinentes à EJA, pois muitas políticas implementadas pelos 
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sistemas educacionais, pouco potencializam processos pedagógicos que valorizem as 

experiências não-escolar desses alunos.  

Acredita-se, então, que não se trata de abandonar os conteúdos formais clássicos, mas 

sim, adaptá-los a formas alternativas que possam favorecer a escolarização desses alunos. 

Como sugere Oliveira (2007, p. 98), a principal preocupação do trabalho pedagógico, bem 

como dos processos de avaliação, deve ser os saberes que contribuam para o desenvolvimento 

da consciência crítica e não o “saber enciclopédico”, ancorado em uma visão “bancária da 

educação”, principal crítica que fundamenta a pedagogia freiriana. Tendo como uma das suas 

principais características a memorização dos conteúdos, essa concepção não pretende que o 

educando avalie criticamente os conteúdos propostos, postura que inviabilizaria sua libertação 

da condição de “oprimido” (FREIRE, 2005).  

 Contrariamente a esta lógica, o paradigma da educação popular ganha respaldo, pois 

questiona a valorização diferenciada entre conhecimento científico e os saberes socialmente 

construídos. Essas referências curriculares são fortemente influenciadas pela proposta 

freiriana de eleição de temas geradores pertinentes à experiência sociocultural dos alunos, 

bem como uma abordagem interdisciplinar do currículo (DI PIERRO, JOIA e RIBEIRO, 

2001).  

Embora a legislação admita a possibilidade de horários, metodologias e currículos 

diferenciados para o trabalho com esses sujeitos, concretamente há poucas propostas 

pedagógicas com sentido crítico e problematizador destinadas à EJA. Como adverte Oliveira 

(2007), a predominância da abordagem formalista dos currículos e a superioridade do saber 

teórico sobre o prático têm servido aos desígnios da “legitimação dos mecanismos de 

dominação social e política das populações subalternizadas” (p. 92).  

Ademais, a autora acredita que não há critérios que cientifique a seleção e organização 

dos saberes escolares, portanto, é preciso repensar os espaços de discussão curricular 

propiciados nas escolas, assim como os critérios de organização de conteúdos e das 

metodologias de ensino.  

Sendo assim, propostas curriculares diferenciadas são formas de garantir uma ação 

educativa significativa para esses sujeitos, apoiadas na transversalidade do currículo, 

consciente de que o conhecimento não se constrói em campos do saber previamente definidos, 

mas, no caso da EJA, em um trabalho pedagógico construído a partir das histórias de vida, 

dos interesses e dos saberes que os alunos trazem para o ambiente escolar.  

Cabe destacar que não existe uma “receita metodológica” pronta, principalmente em 

se tratando da heterogeneidade dos sujeitos da EJA. Neste sentido, a socialização de 
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experiências inovadoras em construção é de grande relevância tanto para a área acadêmica, 

como para os profissionais que atuam diretamente com este público.  

 

A EJA em Juiz de Fora: uma organização pedagógica em construção  

Tendo em vista as discussões travadas sobre a Educação de Jovens e Adultos no 

cenário educacional, é pertinente realizar uma breve descrição da nova proposta organização 

curricular que vem sendo implementada, desde 2010, pela Secretaria Municipal de Educação 

de Juiz de Fora (SME/JF), a qual tem como objetivo, entre outros, combater a evasão e a 

repetência na EJA, tendo como diretriz oportunizar aos educandos a vivência crítica dos 

conteúdos trabalhados.  

É importante destacar que a apreciação da experiência do município mineiro está 

associada à pesquisa que analisa “Os impactos do Fundeb para a Educação de Jovens e 

Adultos no município de Juiz de Fora”. Para melhor conhecimento do leitor, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) é um fundo contábil que subvincula parte dos recursos que são 

vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensinoii.  

O FUNDEB é um fundo contábil que a partir de 2007 substituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF). No período da aprovação e vigência, o FUNDEF foi bastante questionado, 

primeiramente, por não ter contemplado os alunos da educação infantil e do ensino médio, e 

depois, por atender exclusivamente aos alunos do ensino fundamental regular, excluindo as 

matrículas da modalidade de EJA.  

Apesar disso, o discurso do governo federal (PEC nº 415/2005) fazia referência ao 

FUNDEF como uma política positiva, apesar de segmentada e incompleta, por isso propunha 

a aprovação do FUNDEB a fim de assegurar a universalização do atendimento de todos os 

segmentos da educação básica (ROSSINHOLI, 2010). 

Com um mecanismo de repasse similar ao FUNDEF, o FUNDEB possuiu 

peculiaridades que o diferencia do antigo Fundo. Conforme está previsto, amplia a 

distribuição dos recursos para toda a educação básica, como Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, além de contemplar as matrículas da EJA. Sua vigência será até 

2020, totalizando 14 anos. Para Pinto (2007), o FUNDEB resgatou o conceito de educação 

básica como um direito, pois nele estão incluídas todas as etapas e modalidades da educação 

básica.  
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Com efeito, nota-se que a continuidade e o sucesso das políticas públicas relacionadas 

não só à EJA, como às demais modalidades da educação básica estão diretamente ligadas ao 

campo do financiamento educacional. Sendo assim, se por um período, a EJA esteve privada 

de se beneficiar de parte dos recursos destinados à educação, provavelmente, seu atendimento 

também foi comprometido.  

Tendo em vista o que é proposta do presente texto, convém destacar o documento 

“Orientações pedagógicas e administrativas para a EJA” da SME/JF. A referida proposta 

busca se fundamentar na concepção crítico-diáletica, pois sugere relações dialéticas, entre 

sujeito e objeto, entre conhecimento e ação, entre teoria e prática. De acordo com seus 

proponentes, o educador deve despertar no educando a consciência crítica do seu próprio 

meio de vida, de seus costumes, crenças, práticas e relações sociais, pois só assim ele se 

tornará capaz de interferir criticamente na sua própria realidade (JUIZ DE FORA, 2010).  

Como explicita Saviani (2008), há uma ação recíproca entre educação e sociedade, 

para ele, a sociedade não determina incondicionalmente a educação, o determinado também 

reage sobre o determinante. Consequentemente, a educação também interfere sobre a 

sociedade, podendo contribuir para sua própria transformação. 

Essa formulação envolve a necessidade de se compreender a educação no seu 

desenvolvimento histórico-objetivo e, por conseqüência, a possibilidade de se articular uma 

proposta pedagógica cujo ponto de referência e compromisso seja a transformação da 

sociedade e não sua manutenção e/ou perpetuação. Esse é o sentido teórico básico pedagogia 

histórico-crítica. Seus pressupostos, portanto, são os da concepção dialética da história. 

Envolve a possibilidade de se compreender a educação escolar tal como se manifesta no 

presente, entendendo esta manifestação do presente como resultado de um longo processo de 

transformação histórica. (SAVIANI, 2008). 

 Esse arrazoado, pode-se dizer, inspirou a referida proposta de organização curricular, 

a qual propõe uma vivência metodológica diferenciada daquela pertinente à concepção de 

cultura enciclopédico-burguesa. Sua dinâmica dispõe sobre um currículo em processo, o qual 

perpassa as realidades circundantes do processo educativo, dando origem à opção por Eixos 

Temáticos Integradores.  

Estes eixos foram sistematizados e elencados em quatro eixos: 1- Cidadania e Meio 

Ambiente; 2 – Cidadania e Cidade/Sociedade; 3 – Cidadania e Cultura; 4 – Cidadania e 

Trabalho, sendo que, além de estarem articulados entre si, estes eixos estão em harmonia 

com o Eixo Norteador, no caso, Cidadania Comunicação e Tecnologia. 
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 A discussão e definição coletiva dos eixos aconteceram em 2010, os quais 

começaram a ser trabalhados efetivamente a partir de 2011, se fazendo presentes, ao mesmo 

tempo, para todos os alunos em qualquer escola que ofertasse a EJA. Para cada eixo 

trabalhado, foi reservado um semestre letivo, fato que contribui para a troca de experiências 

e socialização entre os coordenadores pedagógicos e professores, durante as reuniões 

coletivas que aconteceram/acontecem mensalmente na Secretaria de Educação do município.  

Conforme documento oficial desta proposta - Diretrizes curriculares – Educação de 

Jovens e Adultos -, os temas e os conteúdos deverão ser constituídos com base nas 

características dos sujeitos da EJA de acordo com a realidade de cada comunidade escolar.  

Os eixos interagem com temas e, estes, por sua vez, com os conteúdos programáticos, sendo 

que conforme as referidas diretrizes:  

 

(...) essa transversalidade garante que mesmo mantendo-se o ponto de vista 
especifico de cada campo de conhecimento, os eixos temáticos, os temas e 
os conteúdos abordam aspectos do campo comum, numa tessitura coletiva 
dos saberes (JUIZ DE FORA, 2011, p. 19). 
  
 

A maior abrangência do eixo “Cidadania, Comunicação e Tecnologia”, deve-se, 

segundo argumentos da proposta, à popularização da internet, onde pessoas ou organizações 

partilham conhecimentos, mesmo estando em tempos e espaços distintos.  

Atualmente, os ambientes virtuais de relacionamentos e de pesquisas, as plataformas 

de estudos à distância, e tantos outros criam novas possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Além disso, conforme seus proponentes, este eixo se articula naturalmente aos demais, e a 

todos os conteúdos, na medida em que se configura como elemento indispensável, não só 

como recurso teórico, mas principalmente como prática cotidiana do espaço escolar e 

extraescolar. Convém destacar que, contrariamente, uma organização curricular 

compartimentada por disciplinas rígidas, pode não permitir aos sujeitos da EJA o diálogo 

entre as experiências vividas, os saberes anteriormente tecidos e os conteúdos escolares.  

Partindo destas reflexões, é importante destacar que a proposta de trabalho com Eixos 

Temáticos Integradores está em fina coerência com a alternativa proposta por Oliveira:  

 
(...) o princípio da transversalidade no currículo, argumentando que o 
conhecimento não se cria nos campos de saber previamente delimitados, mas 
segundo a lógica das redes, ou seja, saberes diversos, sob a forma de 
informações explícitas ou de observações e vivências práticas se articulam 
com outros, dos quais já se dispunha anteriormente, modificando os sujeitos 
e as formas de compreensão do mundo que cada um possui (2007, p.96). 
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 Assim um mesmo saber faz parte de diferentes campos significativos, em que a 

flexibilidade curricular propicia o imbricamento das experiências diversas que os alunos 

trazem consigo. Segundo o Parecer CEB/CNE nº 11/2000: 

 
A flexibilidade pode, ainda, atender a esta tipificação do tempo mediante 
módulos, combinações entre ensino presencial e não–presencial e uma 
sintonia com temas da vida cotidiana dos alunos, a fim de que possam se 
tornar elementos geradores de um currículo pertinente (p. 61). 
 
 

Em conformidade com este Parecer, a carga horária dos alunos e professores também 

foi repensada na proposta em questão. A reorganização curricular propôs um período de 

atividades extraclasse para os alunos, intitulado no documento municipal, como tempo de 

“Alternância de Estudos”. Segundo o documento, este tempo destina-se ao cumprimento de 

atividades, de forma individual e/ou coletiva, fora do horário da escola, bem como à 

participação em atividades culturais, durante alguns sábados do semestre, denominadas 

Culminância de Estudos (dia em que são apresentados os trabalhos que têm por base projetos 

desencadeados a partir dos Eixos Temáticos Integradores).  

Conforme proposto, a carga horária não-presencial do aluno deve ser de 2 horas e 30 

minutos por semana, tempo destinado as atividades extracurriculares. Essas Atividades de 

Alternância são elaboradas pelos professores, coletivamente, tendo por princípio um 

processo dialógico, democrático, contextual, que procura promover a interdisciplinaridade e 

busca tecer as devidas relações com a realidade dos alunos, tendo como fio condutor os 

Eixos Temáticos Integradores.  

Vale destacar ainda que o horário dos professores também passou a prever, além do 

tempo associado às aulas presenciais, um período de Alternâncias de Estudos destinado, 

entre outros, a reuniões com a equipe pedagógica e à realização do planejamento das 

atividades associadas aos eixos trabalhados. 

Segundo o documento, a concepção de educação que norteia a proposta em tela está 

baseada em uma prática que não seja meramente conteudista. Mais especificamente: 

 

Os conteúdos mínimos exigidos para a formação serão abordados com a 
finalidade de desenvolver habilidades básicas, não perdendo de vista o 
vínculo entre o conhecimento produzido em sala de aula e a vida de cada 
um dos educando (JUIZ DE FORA, 2010, p. 6). 
 
 

Portanto, sem pretensão de explorar esse debate, pode-se dizer que essa proposta 

apresenta um caráter inovador e propenso à educação progressista. Consciente de que são 
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raras as ações que apontam para a especificidade formativa destes alunos, provavelmente, os 

sujeitos envolvidos nesta proposta se deparam com constantes desafios e resistências, no 

entanto, o primeiro passo foi dado.  

 

Algumas considerações  

 Após uma breve contextualização da EJA no cenário educacional pós-constituição de 

1988, bem como a apresentação da proposta curricular, associada a esta modalidade de 

ensino, que vem sendo implementada junto às escolas municipais de Juiz de Fora, torna-se 

imperativo apresentar algumas ponderações.  

 Percebe-se que, apesar dos avanços legais ora apresentados (a LDB, as Diretrizes 

Curriculares para a EJA, o FUNDEB), dentro do contexto nacional, muitas práticas 

curriculares e metodológicas concernentes à EJA ainda se encontram caracterizadas pela 

fragmentação dos conteúdos, prática comum também no ensino regular. 

 Partindo do exposto, é possível afirmar que a partir do FUNDEB, enquanto política 

educacional que atendeu toda à educação básica, contribuiu para algumas mudanças no 

respeito à metodologia de trabalho desenvolvida com os alunos da EJA no município de Juiz 

de Fora.  

Nota-se que a proposta curricular desenvolvida no referido município, constitui-se 

importante instrumento para que profissionais e educandos envolvidos com essa modalidade 

de ensino, possam refletir sobre a EJA, tendo como um de seus pontos básicos de análise a 

flexibilidade curricular. A proposição de uma organização curricular, tendo por base Eixos 

Temáticos Integradores possibilita maior aproximação entre currículo, vivências e 

experiências dos alunos. Por fim, acredita-se que esta reorganização curricular e 

metodológica possa contribuir para (re)forçar o sucesso educacional dos sujeitos envolvidos.  
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