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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

•  
Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos vem sendo marcada pelo processo de exclusão desde o período do
Brasil Colônia, até dias atuais. Educandos oriundos da EJA são frutos dessa exclusão social, educacional, econômica,
política e cultural que se produz e reproduz em nosso país, ao longo do tempo e da história. Segundo Haddad (2009)
estes sujeitos representam a maioria da população sendo compostas de jovens, adultos e idosos que, por não serem
escolarizados, encontramse à margem de nossa sociedade tendo seus direitos básicos subtraídos.
Neste sentido, é importante enfatizarmos os estudos que vêm sendo efetivada acerca da história da Educação de
Jovens e Adultos e das políticas públicas que são direcionadas a modalidade, observando a relação que estas têm com
a efetivação na realidade da EJA na Bahia e no município de Irecê, localizada a 410 km da capital Salvador, no sertão
da Bahia, tendo como base produtiva o cultivo do feijão. É uma área rural, e ainda apresenta índice alto de analfabetos
e precisa garantir a estes sujeitos da EJA, que tem sua história de vida marcada pela exclusão, pela falta de acesso à
educação formal, que eles exerçam a sua cidadania, a participação social, cultural e política, tanto na cidade quanto no
campo.
   Neste cenário, a problemática desta pesquisa procura elucidar a efetivação das políticas pública que vem sendo
ofertada pelo município de Irecê/BA, aos jovens, adultos e idosos não alfabetizados daquela localidade, destacando
como vem sendo pensado e efetivado as políticas nesta modalidade de educação. Assim, investigamos como a política
direcionada a EJA vem se efetivando no município de Irecê.
Para consolidar o nosso estudo, utilizamos os trabalhos científicos dos seguintes autores: Haddad (2000, 2007, 2009)
Fávero (2009), Cury (2000), Haddad e Di Pierro (2000) entre outros Eles apontam para a importância de
compreendermos a caminhada histórica das políticas para a EJA, reconhecendo o que tem sido proposto e efetivado
para que possamos realizar a intervenção na prática educacional e social.
Neste contexto, permeado por conflitos humanos e pedagógicos, é que este estudo se justifica, pois investigamos as
políticas para a educação de jovens e adultos para proceder as mediações reflexivas que contribuam com a
transformação social e principalmente para a formação humana dos educandos da EJA.
 
Iniciando a caminhada: Políticas Públicas para educação de jovens e adultos...
Iniciamos nossa caminhada a respeito das políticas publicas para a educação de jovens e adultos a partir da década de
1960, pois segundo Fávero (1999) após a evidência do fracasso das propostas de alfabetização do estado brasileiro na
década de 1950, a sociedade civil organizada pelos diversos movimentos sociais propõe outra dinâmica para alfabetizar
adultos a partir das experiências provenientes dos movimentos de cultura popular uma nova perspectiva de educação
de adultos se instaura com uma forte evidência com os princípios da alfabetização proposta por Paulo Freire (1996).
A ditadura militar instalada em 1964, ainda segundo Fávero (1999) aniquilou as proposta de alfabetização tão bem
sucedida nos anos anteriores desenvolvidas por Paulo Freire dando lugar a propostas de alfabetização caráter
assistencialista e compensatório, ensino supletivo de cunho assistencialista, compensatórias colocando a Educação de

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/politicas_publicas_da_educacao_de_jovens_e_adultos_na_bahia_e_no_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.17,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Adultos mais uma vez à margem dos direitos sociais. A democratização do acesso à educação escolar na história da
educação brasileira nos revela as marcas da exclusão geradas pelas práticas das políticas educativas no percurso da
consolidação do direito à educação.
Os jovens e adultos que por diversas circunstâncias da vida que não realizaram sua escolaridade básica alcançam a
plenitude do direito á educação na Constituição de 1988; entretanto, os fatos históricos posteriores á Constituição de
1988 na conjuntura das políticas neoliberais que orientaram as reformas implementadas nos governos de Fernando
Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso limitaram esta efetiva conquista expressa na Constituição de 1988,
através da Emenda Constitucional nº 14/96 e a LDBEN 9394/96.  A respeito dos entraves para a concretização deste
direto expresso Haddad argumenta que:
Ambas estabeleceram limitações á plena implementação da EJA impedindo a sua universalização e a sua oferta com
qualidade. O discurso da inclusão, que vinha na sendo predominante na década de 1980, passa a ser substituído pelo
discurso da limitação desse direito, agora com novas características, onde o direito é reconhecido formalmente, mas
não são consignadas as condições para a sua realização nos desdobramentos deste enunciado. (2007, p. 8)
 As contradições expressas na Emenda Constitucional 14/96 e consequentemente na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9424/96, FUNDEF 9424/6 para a planificação do direito à educação para os jovens e adultos promovem
entraves para os municípios e estados na oferta da EJA. A Emenda Constitucional 14/96 desobrigou o governo federal
de aplicar metade dos recursos da educação para erradicação do analfabetismo, criou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino FundamentalFUNDEF, que exclui a EJA dos investimentos para o ensino fundamental
explicito na análise de Haddad e Di Pierro sobre a atenção dispensada a EJA nesta Lei:
Embora tenha sido aprovada por unanimidade do Congresso, a Lei 9.424/96 recebeu vetos do presidente, um dos quais
impediu que as matrículas registradas no ensino fundamental presencial de jovens e adultos fossem computadas para
efeito dos cálculos dos fundos, medida que focalizou o investimento público no ensino de crianças e adolescentes de 7
a 14 anos e desestimulou o setor público a expandir o ensino fundamental de jovens e adultos. (2000, p. 123)
Todavia, a EJA passa a ser reconhecida como direito na Constituição de 1988, quando passa a ser contemplada como
uma modalidade da Educação Básica e reafirmada na LDB 9394/96 superando o estigma do ensino supletivo centrado
na reposição da escolaridade, no entanto, não atinge algo que é fundamental para sua planificação que seria uma
atitude ativa por parte poder público na convocação e na criação de condições para que o aluno possa frequentar a
escola (Haddad, 2007).
As contradições entre o direito instituído e as práticas políticas para efetivação do direito reafirmam mais uma vez, no
processo histórico de EJA, a negligência das políticas públicas com esta modalidade de educação. Fica evidente que a
partir da emenda constitucional EC14/96 a EJA que não se estabelece enquanto uma política pública em virtude das
limitações financeiras transcorridas neste período sendo fortalecida enquanto modalidade da Educação Básica com a
publicação do parecer11/2000 e com as reivindicações realizadas através dos Fóruns de EJA promoveu a visibilidade
da EJA no âmbito das políticas públicas.
Diante das circunstâncias políticas que apresentavam a Educação de Jovens e Adultos, Haddad (2007), considera que
os sinais de resistência para garantir o direito à EJA são evidenciados através do Parecer 11/2000, relatado por Carlos
Jamil Cury que incorporou a nova concepção de Educação de Jovens e Adultos às normas e diretrizes da educação
básica.
O Parecer 11/2000 nos orienta na perspectiva de assegurar uma nova configuração da EJA no cenário educativo atual. 
As referências do contexto histórico, econômico, político, social e educacional que demarcaram a exclusão dos jovens e
adultos da escola, encontram através da mão do relator, a prerrogativa para justificar a função reparadora da EJA.
Ao demonstrar através da função reparadora, a EJA como uma modalidade da Educação Básica com suas
especificidades, a escola precisa dialogar com estas particularidades, anuímos com Cury (2000) que considera também
como uma forma de assegurar aos jovens, adultos e idosos o seu espaço democrático de aprendizagem, de formação
social, de si e do outro como igual, de reconhecimento da leitura e escrita como indispensável na qualidade de vida do
jovem, adulto e idoso e, sobretudo, reconhecer as pressões do mercado de trabalho que se impõem às necessidades de
escolarização do ensino fundamental e médio. Assim, para Cury (2000, p.05) ”Ser privado deste acesso é, de fato a
perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea”.
Anuímos com o Parecer 11/2000 ao defender um modelo pedagógico próprio para a EJA, demarcando no referido
parecer, como uma ação imprescindível da efetivação da função reparadora a fim de criar situações pedagógicas
coerentes com as demandas de aprendizagem dos jovens e adultos. O retorno à escolarização está explicito no texto do
parecer como função equalizadora da EJA e para efetivação desta função fica evidente a demanda por mais vagas para
estes ‘novos’ alunos e ‘novas’ alunas.
Apreendemos a relevância desta função também pelo seu poder de proporcionar a todas as pessoas de todas as idades
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oportunidades de buscar novas aprendizagens através de sua inserção no espaço escolar e assim “possibilitar ao
indivíduo jovem e adulto e idoso retomar seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências
adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado”
(CURY, 2000, p.10).
O sentido da EJA expresso através da capacidade do potencial humano de aprender ao longo da vida e de oportunizar
a todos a atualização dos conhecimentos pela via escolar ou não escolar está relacionada com a função qualificadora e,
neste sentido, “é uma promessa a ser realizada na conquista de conhecimentos até então obstaculizados por uma
sociedade onde o imperativo do sobreviver comprime os espaços de estética, da igualdade e da liberdade,” (CURY,
2000. p.11).
A função permanente vislumbra novos caminhos para a configuração de modelos pedagógicos para a EJA, dessa
forma, amplia a concepção de educação, aprendizagem, ensino subjacente a esta modalidade de educação delineando
os caminhos de pesquisa para a produção de recursos teóricos práticos voltados para a EJA.
A resistência aos mecanismos de exclusão é uma das características peculiares da EJA, as limitações posteriores a
LDB 9394/96 impulsionaram novas formas criativas de luta pelos direitos educacionais entre os percalços das
contradições do direito instituído e as limitações da LDB 9394/96, Emenda Constitucional 14/96 e o FUNDEF Lei
9424/96.
Ajustamos com Paiva (2005) quando destaca que a EJA não deve ser compreendida apenas como uma modalidade
educativa da Educação Básica para os sujeitos que não foram beneficiários deste direito na idade própria, no entanto
Paiva a partir da declaração de Hamburgo em 1997 apresenta o verdadeiro sentido da EJA:
O verdadeiro sentido da EJA é o da educação continuada, que favorece processos educativos para jovens e adultos s,
cujas condições de vida os mantêm afastadas dos conhecimentos indispensáveis á sua humanização, assim como
quanto aos direitos sociais á saúde, ao emprego, á qualidade de vida, á formação profissional etc (Paiva, 2005, p. 181).
 
A defesa da EJA como um espaço de educação, ultrapassando os limites da concepção de modalidade de educação
perspectiva a promoção uma ações pedagógica também no contexto escolar, coerente com os sentidos que os sujeitos
atribuem e escola e sua aprendizagem precisam superar o equivoco da concepção desta modalidade relacionada
apenas à conclusão de uma etapa da Educação Básica, a EJA constituise como um direito á aprendizagem ao longo da
vida, portanto sua abrangência vai além dos requisitos da educação formal, dessa forma é urgente à definição de
políticas publicas para este segmento. 
 
  As políticas públicas de jovens e adultos na Bahia e no município de Irecê
              Na Bahia, a política pública para a educação de jovens e adultos passou por uma lenta evolução. Segundo o
IBGE, em 2007 o índice de analfabetismo era de 18% no Brasil, enquanto na Bahia chegava a 21,9%. Em 2011, no
Brasil essa taxa foi de 8,6% e o contingente foi de 12,9 milhões de pessoas.  Já nos dados divulgados pelo Censo de
2012 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 8,7%, o que correspondeu ao
contingente de 13,2 milhões de analfabetos.
               Os dados referentes à região Nordeste registrou taxa de analfabetismo de 17,4% entre as pessoas de 15 anos
ou mais de idade em 2012. Isto representou 0,5 pontos percentuais acima da taxa de 2011 (16,9%). Na a região
Nordeste, ainda segundo o IBGE, concentra mais da metade (54%) do total de analfabetos de 15 anos ou mais de
idade. Embora essas taxas continuem altas, o IBGE ressalta que as taxas de analfabetismo vêm diminuindo. Já na
Bahia acontece o inverso, vem crescendo, apresentava o índice de 16,9% em 2011, e passou para 17,4% em 2013.
A proposta para a educação de jovens e adultos da Secretaria Estadual de Educação da Bahia é pautada no Programa
Educação ao Longo da Vida, que visa garantir à educação básica a população jovem, adulta e idosa, compreendida
como processo de formação plena, onde deverá considerar as formas de vida, experiências, trabalho, objetivando
contribuir com o a democratização e efetivação do processo educacional construído pela EJA no Estado da Bahia,
fazendo parte desse projeto os adolescentes de 15 a 18 ano. E no que se refere a alfabetização de jovens, adultos e
idosos o Estado trabalha com o Programa TOPATodos pela Alfabetização, que visa alfabetizar esses sujeitos que
estão fora do contexto educacional.
Assim, a Secretaria de educação do Estado da Bahia, junto com os professores, gestores, alunos, Diretorias Regionais
de Educação – DIREC , Universidades Públicas e particulares do estado da Bahia discutiram e elaboraram um
documento, no qual compreende a educação como processo formativo. Apresentam o currículo em tempos formativos:
1º Tempo: Aprender a Ser, contendo 03 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Identidade e Cultura;
Cidadania e Trabalho; Saúde e Meio Ambiente); 2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 02 Eixos Temáticos, com
01ano de duração cada um (Trabalho e Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos Sociais); 3º Tempo: Aprender a
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Fazer, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Globalização, Cultura e Conhecimento;
Economia Solidária e Empreendedorismo). (SEC/ BA, 2009, p. 20).
Nesta proposta, o Estado assume o compromisso de fazer da EJA um campo de direitos e de responsabilidade pública,
pretendendo adequar a essa modalidade de educação a experiência de vida do alunotrabalhador, promovendo uma
educação pautada nos princípios dialógicos da educação, formando sujeitos com consciência emancipada, críticos,
reflexivos, propondo o acompanhamento dos alunos segundo os tempos formativos, investindo na formação docente
para atuar no EJA (SEC/ BA. 2009). Mais uma vez constatamos que a proposta esta longe da prática, e que não vem
acontecendo essa educação libertadora, com princípios críticos e reflexivos pensando em formar o cidadão, continua
muito longe do contexto em que se da à EJA na atualidade.
A proposta de Aprendizagem ao Longo da Vida exibe como concepção uma política para a EJA, que deve garantir ao
jovem e ao adulto o direito à educação, como sujeitos de direito, que tenham seus saberes e fazeres reconhecidos e
suas experiências respeitadas. Que assegure: “O acesso ao conhecimento, à riqueza cultural, à diversidade de
linguagem, à consciência corporal e às múltiplas possibilidades e complexidades do mundo do trabalho que devemos
assegurar na prática pedagógica específica de EJA”. (SEC/BA, 2009, p. 12)
             O Estado assume o compromisso de inserir a EJA no campo de direitos coletivos e de responsabilidade pública,
assumindo assim a política de EJA na atual política do Estado. Com isso assegura a oferta da EJA considerando suas
características e modalidades adequadas às suas experiências de vida e de trabalho, garantindo as condições de
acesso e permanência na EJA enquanto um direito humano pleno que se efetiva ao longo da vida, da mesma forma
como foi pensada na perspectiva da teoria Freiriana, adotando os eixos temáticos de identidade, trabalho, cultura,
diversidade e cidadania, numa perspectiva da Pedagogia da Libertação.
              A proposta da política para a EJA na Bahia é pautada numa concepção Freiriana de educação, que pensa o
jovem e o adulto como seres críticos e participativos, que são respeitados como sujeitos, tendo a garantia do direito à
educação pública de qualidade. No entanto, a execução deste Programa enquanto campo de direitos está muito longe
da concepção Freiriana. O que vem sendo implementada ainda é a concepção de negação de direito à educação
enquanto política, que presa pela qualidade.
 O que temos visto é a realização de uma política aligeirada, assistencialista, que não garante nem o acesso e muito
menos a permanência desse sujeito nas escolas que oferecem a educação de jovens e adultos. É o que vem
acontecendo no Programa TOPA, que busca erradicar o analfabetismo na Bahia.
              É importante registrar que os alunos que saem dos programas de erradicação do analfabetismo como o TOPA,
não têm chegado ao ensino fundamental, médio e supletivo.  O Estado não tem assegurado de fato a continuidade dos
estudos desses sujeitos, ainda falta investimento em material didático pedagógico, formação do educador, espaços
adequados, investimentos que garantam o direito a uma educação de qualidade.
              Além da proposta de Educação ao Longo da Vida, a SECBA apresenta os cursos propostos do Ensino
Supletivo e de Aceleração, que visam “garantir ao jovem e adulto conhecimentos e habilidades básicas pela
aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo que deverão se constituir [...] instrumentos de defesa de seus direitos e
deveres enquanto cidadãos”. (BAHIA, 1998, p. 3). E por fim, o Estado considera que chegará a uma efetiva política
educacional que reverta à negação histórica de direitos e construa uma educação para todos. No entanto com as
proposta que tem apresentado ainda não tem assegurado essa educação, tem apenas oferecido programas que
vendem a ilusão de que estamos investindo de forma significativa na EJA.
               Notamos a multiplicidade de programas (federal e estadual) com o objetivo de alfabetizar o jovem e os adultos,
mas uma descontinuidade dos mesmos. Trabalhamse ao mesmo tempo vários programas de alfabetização de jovens e
adultos: TOPA, Brasil Alfabetizado, Pescando Letras, com os mesmos propósitos, objetivos, metas e, no entanto não
conseguimos avançar em uma construção de propostas efetivas de política pública.
Apresentamos como desafio superar a lógica compensatória na EJA e construímos uma proposta pedagógica voltada a
essa modalidade de ensino, ofertando escolas adequadas, professores com formação, acesso a bibliotecas,
laboratórios, em fim uma educação que atenda as necessidades e especificidades da EJA. Percebemos que existe a
política para a EJA, no entanto não conseguem concretizar a implementação.
No município de Irecê, localizado no sertão da Bahia, de acordo o Anuário Estatístico da Bahia de 2012, a matrícula na
EJA era de 1.977 alunos entre a sede e a zona rural. No ano de 2014, de acordo com as informações da DIREC 21 este
número passava para 4.950 alunos matriculados no programa TOPA e na EJA têm mais de 9.000 mil alunos
matriculados em todo o Território de Identidade de Irecê. O município desenvolve vários programas em parceria com o
Estado: Formação pela Escola, TOPA, Mais Educação, Mais Cultura, Acessibilidade, Escola do Campo, Pacto pela
Alfabetização, PDE interativo, alunos defasados de 15 a 17 anos.
Dos Programas destacados acima, o TOPA é direcionados à EJA, porém com base nas leituras realizadas sobre o
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programa de alfabetização de adultos, que tem o objetivo de erradicação do analfabetismo, percebemos que vem sendo
implantado, mas não com a responsabilidade que deveria, pois não consegue avançar ou ao menos dar conta do que o
próprio programa propõe: alfabetizar as pessoas. O programa é apenas implantado, mas não há uma política
direcionada e a sociedade ainda fica presa aos programas compensatórios.
A rede estadual de ensino do município de Irecê implantou também o projeto da EJA de Educação ao Longo da Vida
desde 2010, do estado, com o intuito de garantir aos alunos que saíssem do processo de alfabetização a continuidade
no processo de escolarização, Isto, de fato, não vem acontecendo, pois os alunos que saem dos Programas TOPA, do
Brasil Alfabetizado não tem chegado ao ensino supletivo, a DIREC 21 e a SEC de Irecê, não sabem onde estão esses
sujeitos.
De acordo as informações obtidas através da coordenação da DIREC 21 e da coordenação da Secretaria Municipal de
Educação do município de Irecê não existem uma pesquisa ou levantamento para localizar quem são e onde se
encontram os adultos e idosos alfabetizados pelos programas de erradicação do analfabetismo o TOPA, assim como
não demonstram a preocupação em esses sujeitos darem continuidade a seus estudos nos programas supletivos
adotados pelas redes: municipal e estadual de educação. Percebemos neste caso que não há uma preocupação com
esse público que frequenta os programas de alfabetização e sua continuidade, sua permanência no processo
educacional.
Já a Secretaria Municipal de Educação no ano de 2011, em parceria com a UFBA FACED através de um curso de
especialização em Currículo para os professores do município elaborou como produto final a proposta curricular do
município. (PROPOSTA DO CURRICULAR PARA O MUNICÍPIO DE IRECÊ, 2013)
Essa proposta foi construída com a participação de todos (professores, técnicos, coordenadores e gestores)
apresentado em 2013, para sua implantação a partir de 2014. A Proposta Curricular do município de Irecê foi dividida
em ciclos: educação infantil, infância e préadolescência, adolescência, ciclo de formação humana, educação de jovens
e adultos, educação do campo, tecnologia, educação especial e legislação.
 A educação de jovens e adultos, neste projeto é pensada como ciclo da juventudematuridade, que compreende o
adolescente com a faixa etária de 15 anos a cima e os adultos, com o objetivo de “pensar a formação do sujeito que
desenvolva o conhecimento de si, sua capacidade efetiva, cognitiva, ética, estética, de inserção social, para agir com
perseverança, na busca de conhecimento e no exercício da cidadania” (PROPOSTA DO CURRICULAR PARA O
MUNICÍPIO DE IRECÊ, 2013, P.65). 
A EJA foi organizada por temas geradores, divididos em 03 blocos: ciências naturais, ciências sociais e linguagens, a
carga horária é semanal de 20 h em 182 dias letivos. A proposta tem a intenção de adotar um currículo para a EJA, que
pense o jovem e o adulto ressignificando seus papéis sociais, valores, dinâmicas e as relações de aprendizagem entre
os sujeitos, com professores com formação adequada para atuar neste segmentado. É importante ressaltar que foi um
trabalho dinâmico, responsável, onde todos os professores da rede participaram de forma ativa e que deve ser
considerado e respeitado.
Neste contexto, percebemos que as políticas públicas para o EJA continuam com ações isoladas, aligeiradas e sem
uma continuidade, com o caráter assistencialista, sempre uma proposta compensatória sem que as instituições e
secretarias tomem para si a responsabilidade da EJA e implantem uma política verdadeira para este segmento.
A modalidade da EJA precisa de política publica que deixe para trás o caráter compensatório e passe a investir nos
sujeitos e garantindo o acesso e principalmente a permanência, que garanta a continuidade dos seus estudos, que
disponha de material didático especifico e principalmente que ofereça uma formação para este educador. Uma política
que ultrapasse a condição de campanhas e de programas emergenciais, que a EJA seja colocada como uma
modalidade de ensino voltado para uma clientela especifica uma educação com qualidade.
              É neste sentido que Arroyo afirma que:
A EJA sairá da configuração supletiva, preventiva, moralizante se houver mudança no olhar sobre os jovens e adultos, e
eles forem vistos com seu protagonismo positivo, sujeitos de direitos e de deveres do Estado. Ai poderá se configurar
uma política pública. (Arroyo, 2011, p.101)
 Pensar uma política que reconheça seu dever de garantir uma educação de qualidade para este segmento, que
respeite os sujeitos da EJA, avançando na política de direitos coletivos sociais historicamente negadas. Para isso será
preciso identificar quem são esses jovens, adultos e idosos,que estão chegando às salas do EJA, e porque estão lá.
Constituir o campo da EJA como um campo de responsabilidade pública, e que o direito a educação ultrapasse o direito
a oportunidade de escolarização ou de compensação.
Quando saímos do processo de alfabetização de adultos, que vem sendo realizado pelos programas e campanhas de
erradicação do analfabetismo e damos continuidade ao processo de escolarização, tanto o estado quanto o município
trabalham com o Programa Supletivo do 2º ao 9º ano.
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Neste contexto observamos que as políticas direcionadas a EJA, ainda são implementadas em caráter compensatório,
aligeirados, tendo como base os índices, as estatísticas de quantos foram alfabetizados, e não na perspectiva de incluir
os sujeitos da EJA, de garantir seu direito a uma educação pública e de qualidade que objetive a transformação social, a
emancipação social, política, educacional como Paulo Freire tanto objetivou.
 
Considerações ...
Nesta pesquisa objetivamos identificar as políticas para a educação de jovens e adultos que vem sendo efetivadas no
estado da Bahia e no município de Irecê, para compreendermos como vem sendo sua eficácia como política pública na
universalização da Educação Básica.
As evidencias encontradas na pesquisa a luz do diálogo teórico a respeito das políticas direcionadas a EJA no Estado
da Bahia, ainda traz arraigado na sua história o caráter assistencialista, compensatória. É necessário que haja a
efetivação de políticas públicas que garantam o acesso, permanência, sucesso e aprendizagem de todos os estudantes
desta modalidade educativa.
No município de Irecê, ainda é mais preocupante a efetivação das políticas públicas para a EJA, pois observamos que
ainda estão dependentes de programas pontuais, aligeirados e fragmentados para atender a modalidade da EJA,
apesar de apresentarem as propostas para a modalidade ainda não conseguem viabilizar, efetivar essas políticas.
Neste sentido, o estudo subsidia a compreendermos o contexto das políticas direcionadas para a EJA, proporcionando
uma reflexão crítica sobre a efetivação dessas políticas no contexto das secretarias de educação, para que não fique
restrito aos programas de erradicação do analfabetismo, como se a EJA se reduzisse apenas ao processo de
alfabetização.
Identificamos que a política direcionada a alfabetização de jovens e adultos na Bahia e no município de Irecê, ainda não
atendem de forma permanente e efetiva as demandas de alfabetização, trazem arraigadas a política aligeirada,
assistencialista e passageira. Ainda carece de efetivar as políticas propostas, implementandoas de forma mais efetiva,
processual e contínua, ponderando também a continuidade dos projetos e propostas de efetivação das políticas
direcionadas a modalidade da EJA.
Esperamos que as ponderações aqui apresentadas sejam inquietantes e provocadoras de novas reflexões. Não
trouxemos aqui verdades prontas e acabadas, porém alguns resultados de um estudo que ainda está em andamento e
 que em outros momentos poderão suscitar novas questões, novos olhares e novas perspectivas.
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