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Resumo: O artigo objetiva evidenciar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos orçamentos do Estado da
Bahia no período de 2014 a 2017. Para esse fim, fizemos uma breve revisão e abordagem sobre os documentos
de planejamento e orçamento na administração pública, visando identificar, analisar e conhecer os programas,
ações e despesas originalmente orçadas pelo Estado destinadas à EJA. O tema insere-se no campo das
políticas públicas educacionais. Os números revelam a não prioridade e quase invisibilidade da EJA no seio das
políticas educacionais e vão de encontro com os resultados apresentados na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD) 2017 onde a taxa de analfabetismo na Bahia ficou em 12,7% que corresponde a
aproximadamente 1,524 milhão de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA). Financiamento. Orçamento.

Abstract: The article aims to highlight the Education of Young People and Adults (EJA) in the budgets of the
State of Bahia in the period from 2014 to 2017. To this end, we made a brief review and approach on planning
and budget documents in public administration, aiming at identify, analyze and know the programs, actions and
expenses originally budgeted by the State for the EJA. The theme is in the field of public educational policies.
The figures reveal the lack of priority and almost invisibility of the EJA within educational policies and are in line
with the results presented in the National Survey of Household Sample Continuous (PNAD) 2017, where the
illiteracy rate in Bahia was 12.7% corresponds to 1,524 million people aged 15 or over who can not read or write.

Keywords: Youth and Adult Education (EJA). Financing. Budget.

Resumen: El artículo objetiva evidenciar la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en los presupuestos del
Estado de Bahía en el período de 2014 a 2017. A ese fin, hicimos una breve revisión y abordaje sobre los
documentos de planificación y presupuesto en la administración pública, identificar, analizar y conocer los
programas, acciones y gastos originalmente presupuestados por el Estado destinados a la EJA. El tema se
inserta en el campo de las políticas públicas educativas. Los números revelan la no prioridad y casi invisibilidad
de la EJA en el seno de las políticas educativas y van de encuentro con los resultados presentados en la
Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua (PNAD) 2017 donde la tasa de analfabetismo en Bahía
quedó en el 12,7%. corresponde a aproximadamente 1,524 millones de personas de 15 años o más que no
saben leer o escribir.

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos (EJA). Financiación. Presupuesto.

1 INTRODUÇÃO

O processo de planejamento e orçamento transcendem os aspectos meramente numéricos. Assim, de acordo
com Pereira (2009), “as questões orçamentárias ultrapassam o viés único de alocação matemática
(despesa/receita pública)”, salientando que “não basta utilizar o dinheiro público de forma a atingir um mero
equilíbrio financeiro”, tendo em vista que a demanda do cidadão e da sociedade em geral “não e apenas
financeira, mas principalmente social”. (PEREIRA, 2009, p. 359-361).

O orçamento público é um instrumento estruturante da ação governamental onde são evidenciadas as
prioridades das diversas políticas públicas e tem sido um campo rico de pesquisas nos últimos anos. A análise
dos orçamentos assim como dos gastos realizados pelo setor público em educação e do seu retorno social
constitui-se em elemento fundamental à compreensão da importância atribuída pelo governo ao investimento e
financiamento em educação. De acordo com Pinho (1976, p.11-12) “há um acordo unânime quanto à relação
direta entre a riqueza de uma nação e o nível de educação de seu povo, entre a velocidade expansão
econômica e a taxa formação do capital humano.”

Nesse sentido, o volume de recursos alocados aos orçamentos em educação pode ser utilizado para se fazer
uma comparação de como os diversos países e entes governamentais valorizam a educação de sua população.
A relação entre educação e desenvolvimento econômico e social é objeto de pesquisas por especialistas e
estudiosos de diversas áreas. O debate centra-se não só no volume e vinculação dos recursos, mas também na

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/orcamentos_do_estado_da_bahia_e_a_educacao_de_jovens_e_adultos_pr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



relação entre a qualidade e equidade do financiamento.

Para MARTINS, 2010. p. 499 o financiamento da educação é um dos pilares de sustentação das políticas
públicas em educação, “um instrumento de sua realização, mas ao mesmo tempo é também uma política
pública social setorial, que merece espaço próprio de estudo”.

Ao tratar da questão “por que investir prioritariamente em Educação e por que financiar a Educação”
MELCHIOR, 1987. p.125 e 126 argumenta:

[...] Porque a Educação ainda é o principal meio de fazer com que os homens se
transformem em seres humanos. [...] Porque é atualmente o maior empreendimento em
que se lançam a sociedade e os países mais desenvolvidos, os quais independentes de
qualquer orientação ideológica, fazem da Educação sua base e alicerce para
desenvolver seus habitantes e sua tecnologia, sem os quais não há progresso,
desenvolvimento e crescimento econômico. (MELCHIOR, 1987. p.125 e 126).

No Brasil, as fontes de financiamento da educação estão claramente definidas na Constituição Federal,
Constituições Estaduais, além das Leis Orgânicas dos municípios. As políticas de vinculação de recursos assim
como o modelo brasileiro de financiamento à educação atendem a determinações constitucionais. O artigo 212
da CF 1988 dispõe sobre estrutura do financiamento da educação e define a aplicação de percentuais e
recursos mínimos à área:

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino (BRASIL- CF, 1988).

Assim, percentuais mínimos de investimentos são destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE): 18% para a União e 25% para os Estados e Municípios, da receita resultante de impostos.

O orçamento materializa as diretrizes do direcionamento dos recursos públicos por área de atuação do governo.
O volume e a qualidade dos investimentos evidenciam as iniciativas, compromissos e o nível de prioridade do
governante. O estudo do orçamento público transformou-se em uma preocupação recorrente de pesquisadores.
A partir dos orçamentos pode-se identificar, entre outras informações, o processo de tomada de decisão e as
políticas públicas priorizadas para o atendimento das demandas do cidadão e da sociedade em geral.

Do ponto de vista formal os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tratam
exclusivamente da Educação de Jovens e Adultos, definindo que será “destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio” (BRASIL, 1996). A gratuidade deve ser
assegurada pelos sistemas de ensino através da manutenção de cursos e exames.

Vários estudos tem evidenciado a baixa densidade discursiva sobre o financiamento e orçamentos destinados a
Educação, em especial a Educação de Jovens e Adultos (EJA), sinalizando que o tema enseja ampliação de
debate e aprofundamento. VENTURA, 2009. p. 11, no panorama da produção acadêmica referente à EJA,
argumenta que a maioria das pesquisas desenvolve:

[...] estudos de caso e sistematizações de experiências de abrangência reduzida; poucos
são os estudos sobre financiamento; e são poucos os estudos sobre a EJA tal como
ocorre nas redes públicas de ensino. (VENTURA, 2009. p. 11).

No Brasil verifica-se que a temática é pouco estudada (Haddad, 2002, p. 17; Ribeiro, 2009, p. 139), constatando
ausência de estudos voltados especificamente para o financiamento da EJA, identificando na literatura raras e
pontuais abordagens sobre matéria tão relevante. A escassez, em todos as esferas de governo, de dados
coerentes e consistentes, distorção na alocação dos recursos, subdeclaração da despesa realizada, dificuldade
de acesso a sistemas governamentais, bem como complexidade da linguagem, dos relatórios e documentos de
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planejamento e orçamento na administração pública são apontadas como algumas das possíveis razões a essa
baixa densidade discursiva, no que tange as análises sobre investimento e financiamento da Educação de
Jovens e Adultos.

É nesse contexto que se insere o presente estudo, visto que objetiva evidenciar a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) nos orçamentos do Estado da Bahia no período de 2014 a 2017. Para esse fim, fizemos uma
breve revisão e abordagem sobre os documentos de planejamento na administração pública, visando identificar
e analisar as principais fontes de recursos, bem como conhecer os programas, ações e as despesas
originalmente orçadas pelo Estado destinadas à EJA. O tema insere-se no campo das políticas públicas
educacionais e, mais enfaticamente, aos estudos sobre o orçamento, investimento e financiamento da
educação.

2. EDUCAÇÃO: OS NÚMEROS REVELADOS NOS ORÇAMENTOS DA BAHIA

O tema investimento em educação surge como problema econômico na medida em que é essencialmente uma
questão de alocação e aplicação de recursos. No Brasil com frequência, os governos (dos três níveis) declaram
que investem um volume considerável de recursos para educar e formar o cidadão. Assim, é provável que o
recurso destinado à educação, apesar da vinculação e historicamente apresentar aumentos crescentes, mesmo
assim, eles ainda sejam insuficientes frente às reais demandas e aos problemas estruturais do sistema de
ensino.

Percebemos, então, que, o quantitativo e o qualitativo dos investimentos em educação precisam ser reavaliados
e redirecionados identificando-se critérios que orientem a otimização: da abrangência, da qualidade, dos
resultados e ao longo do tempo.

Para Verhine (2002) a literatura sobre o tema indica que o nível de gastos com a educação no Brasil é baixo
enfatizando aspectos como eficiência, eficácia, equidade e os níveis de desperdício, além da desigualdade e
manipulação política dos recursos públicos destinados à área:

[...] o sistema de ensino, como um todo, sofre problemas de eficiência, eficácia e
equidade. Dentre os problemas mais importantes, destacam-se: a complexidade
excessiva do sistema de financiamento, a falta de regras para organizar a distribuição de
responsabilidades entre os vários órgãos que participam do sistema educacional e a
ausência de procedimentos efetivos para monitorar e avaliar a distribuição e uso dos
fundos públicos. Dentre as consequências destes e de outros problemas relacionados,
estão os níveis altíssimos de desperdício, desigualdade e manipulação política dos
recursos financeiros públicos, no sistema educacional brasileiro. (VERHINE, 2002. p. 3).

Eis aí, portanto a necessidade de focalizar o interesse, a atenção e o controle, não só sobre o volume de
investimentos, mas também sobre o modo como o gasto em educação tem sido ou pode ser percebido.
Portanto, não se trata de se discutir apenas e tão somente se os recursos são ou não suficientes, trata-se
também de saber em que eles estão sendo investidos, com que propósitos, com que qualidade de gasto, com
que resultados e quais são os beneficiários.

O processo orçamentário está definido no artigo 165 da Carta Constitucional de 1988 que institui três
instrumentos básicos de planejamento governamental: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei das Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA). O PPA tem vigência de quatro anos e estabelece os
programas de governo de forma a organizar as políticas públicas e ação governamental visando à concretização
dos objetivos. A LDO define os parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da LOA. Já a LOA
consiste em um dos seus mais relevantes instrumentos e revela as políticas públicas e o nível de prioridade da
ação governamental.

Na análise tomamos por referência os conceitos e estrutura de classificação previstos na Portaria nº 42/1999,
que atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e § 2° do art. 8º,
ambos da Lei nº 4.320/64. Conceitualmente a função constitui-se no maior nível de agregação das diversas
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áreas de despesa que competem ao setor público.

Miranda (2013), aponta que, no período de 2004 a 2013, na Bahia os recursos anuais destinados à função de
governo Educação, no ano de 2004 representando 15,65%, já em 2013, dez anos depois, responde por 16,46%
que corresponde a um acréscimo de menos de 1% (0,81%), conforme demonstra a Tabela 1, na sequência.

Tabela 1 - Orçamento do Estado da Bahia / Participação da Função de Governo Educação Recursos do
Tesouro 2004 - 2013

FUNÇÃO DE
GOVERNO 2004 % 2013 %

12 Educação 1.797.828.059 15,65 4.726.159.891 16,46
Estado Bahia/

Orçamento Total 11.488.179.057 100,00 28.712.488.310 100,00

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013. Disponível em:>.
Acesso em 15 jan. 2016.

Analisando os números das Leis Orçamentárias de 2014 a 2017, apura-se 16,00%; 15,22%; 14,62% e 15,32%
respectivamente ao período. Verifica-se, portanto, um decréscimo na participação percentual da função
Educação no orçamento global do Estado. A queda mais acentuada é registrada em 2016, com apenas 14,62%.
Comparado a 2014 (16,00%), apura-se uma redução de 1,38%, segundo apontam os dados da Tabela 2.

Tabela 2 – Orçamento do Estado da Bahia / Participação da Função de Governo Educação / Recursos do
Tesouro – 2014 a 2017

Ano Estado Bahia/
Orçamento Total

Função
Educação %

2014 29.618.811.499 4.738.331.374 16,00
2015 31.707.652.000 4.824.481.469 15,22
2016 34.273.358.867 5.009.510.853 14,62
2017 35.374.849.633 5.419.543.050 15,32

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2014 – 2017. Disponível em: <
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios>.
Acesso em: 08 jan. 2017

Considerando-se que o orçamento se constitui uma ferramenta para análise de planejamento e execução de
políticas públicas, e também evidencia como cada ente governamental estabelece as áreas prioritárias de
atuação no contexto de determinada política pública, neste caso a Educação, os dados são relevantes e
reveladores. Frente aos números surge um conjunto de inquietações e provocações para as quais não
identificamos respostas nos documentos formais das instâncias de governamentais: se a educação é prioridade
de governo, enquanto estratégia fundamental na promoção e capacitação dos recursos humanos e,
consequentemente, no esforço em prol do desenvolvimento econômico e social, por que a alocação de recursos
evidencia reduções progressivas Quais indicadores, variáveis e argumentos que justificam e fundamentam à
redução

Os números do orçamento público traduzem e refletem sobre a realidade e o que pensam os governantes com
relação às diversas políticas públicas. A análise das decisões sobre o processo de planejamento, alocação e
execução dos recursos orçamentários é, certamente, um importante e rico mecanismo para o desenvolvimento
de pesquisas e investigações diante de fenômenos sociais.

3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS ORÇAMENTOS DO ESTADO DA BAHIA: PRIORIDADE OU
INVISIBILIDADE

Todos reconhecem a grande relevância da lei orçamentária. Há quem afirme que, depois da Constituição, as leis
orçamentárias são as mais importantes para o cidadão, pois nelas se traduz um compromisso entre as múltiplas
aspirações da coletividade com a limitada capacidade de pagá-las mediante tributos e outras fontes de receita
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pública.

Para Dourado, et.al. 2006, p.27 o conhecimento sobre aspectos sobre orçamento de cada esfera de governo é
fundamental para que se possa entender o financiamento público da educação no Brasil. O autor faz a seguinte
ponderação:

Compreender o financiamento da educação básica no Brasil implica conhecer o
processo orçamentário e sua execução, analisar a responsabilidade dos entes
federados, a importância do regime de colaboração entre estes e o papel desempenhado
pelos fundos destinados à educação básica, assim como as fontes adicionais de
recursos. (DOURADO, et.al. 2006, p.27).

Esse aspecto é tratado por Fialho e Carneiro (2016), ao abordarem a necessidade do dimensionamento do
gasto social pelos governos federal e estaduais, no Brasil.

Dimensionar os gastos dos governos federal e estadual em áreas sociais é fundamental
para medir a sensibilidade do Estado brasileiro – e, no caso específico, da Bahia – na
provisão de recursos para o atendimento às necessidades sociais, entre elas, as
educacionais. (FIALHO; CARNEIRO, 2016. p. 71-72).

A programação orçamentária no modelo brasileiro é estruturada em programas de trabalho com a alocação de
recursos detalhada em funções e subfunções de governo. A atual classificação funcional foi instituída pela
Portaria nº 42/1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão (MOG) e é composta de um rol de funções e
subfunções prefixadas, que servem como aglutinadora das despesas públicas por área de ação governamental
nos três níveis de governo e possibilita a consolidação das contas nacionais. Trata-se de uma codificação
independente dos programas e de aplicação obrigatória, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. A subfunção representa uma partição da função e visa agregar determinado subconjunto de
despesa do setor público. As subfunções poderão ser combinadas com funções de governo, diferentemente
daquelas a que estejam vinculadas.

Na estrutura das classificações orçamentárias a função 12-Educação é composta de oito subfunções, conforme
Quadro 01 a seguir.

Quadro 01 – Função Educação respectivas Subfunções

12 – Educação

361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
363 – Ensino Profissional
364 – Ensino Superior
365 – Educação Infantil
366 – Educação de Jovens e Adultos
367 – Educação Especial
368 – Educação Básica

Fonte: Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.

O foco deste estudo é a subfunção 366 – Educação de Jovens e Adultos. O horizonte temporal da série histórica
orçamentária analisada encontra-se sob a vigência de dois Planos Plurianuais: 2012-2015 e 2014-2017. Na
estrutura do PPA há basicamente dois tipos de Programas denominados de Temáticos e de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado. Os Programas Temáticos são construídos com o objetivo de retratar as
agendas de governo, organizadas por recortes selecionados de Políticas Públicas que orientam a ação
governamental. A análise dos Programas Temáticos possibilita a visualização das ações transversais e
multissetoriais das políticas públicas. Já os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são
instrumentos do PPA que estruturam o conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da
atuação governamental.
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No Plano Plurianual 2012-2015 a Educação de Jovens e Adultos se insere nos Programas Temáticos
102-Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e 104-Educação Superior no Século XXI. Já no contexto da
Matriz Programática do PPA 2016-2019 do Estado, as ações da EJA estão alocadas ao Programa Temático 212
- Educar para Transformar.

Quadro 02- Bahia-PPA 2012/2015 e 2016/2019 – Programas contemplam ações Educação de Jovens e Adultos

BASE LEGAL PROGRAMA EMENTA

Lei nº 12.504, de
29/11/ 2011 Institui o
Plano Plurianual
(PPA) do Estado da
Bahia para o
quadriênio 2012-2015.

102 Alfabetização e
Educação de Jovens e
Adultos

Reduzir o índice de analfabetismo e
assegurar a oferta de escolarização de
jovens, adultos e idosos, criando as
condições objetivas para inclusão
social, política, econômica e cultural.

104 Educação
Superior no Século
XXI

Consolidar o Sistema Educacional de
Educação Superior por meio da
implementação de políticas públicas
visando o desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural e a inserção nos
territórios de identidade.

Lei n° 13.468, de
29/12/2015 Institui o
Plano Plurianual
Participativo (PPA) do
Estado da Bahia para
quadriênio 2016-2019.

212 – Educar para
Transformar

Educação Básica; Educação Integral;
Educação Contextualizada;
Diversidade e direitos humanos;
Integração família-escola; Esporte
educativo; Lazer; Educação
Profissional; Ensino Superior,
pesquisa e Extensão;
Empreendedorismo.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Os orçamentos anuais contêm o detalhamento da distribuição dos recursos alocados as diversas áreas de
atuação do governo. A Tabela 3, a seguir, demonstra o volume de recursos e a participação percentual da
Educação de Jovens e Adultos no orçamento inicial geral do Estado destinado a função de Governo Educação
no período de 2014 a 2017, considerando os recursos de todas as fontes.

Tabela 3 – Participação da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
na Função Educação Orçamento Recursos de Todas as Fontes -

Bahia.2014 a 2017.

ANO FUNÇÃO
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E
AULTOS

%

2014 4.804.434.071 59.332.000 1,23
2015 4.889.704.469 63.543.000 1,30
2016 5.048.777.376 28.292.000 0,56
2017 5.463.724.050 23.156.000 0,42

Fonte: Elaborado pela autora. .Leis Orçamentárias Anuais, 2014
– 2017. Disponível em: . Acesso em: 08 jan. 2017

No período de 2014 a 2017 o orçamento inicial global, considerando os recursos do tesouro e outras fontes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, alocado a EJA apresenta as seguintes participações comparadas a
função Educação: 2014 – 1,23%; 2015 – 1,30%; 2016 – 0,56%; 2017 – 0,42%. Constata-se decréscimo
progressivo na participação percentual da EJA no volume global dos recursos destinados à Educação. A queda
mais acentuada é registrada em 2017, com apenas 0,42%.

Situação similar é verificada na avaliação dos dados da participação da Educação de Jovens e Adultos no valor
programado da despesa do Governo Estadual com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), onde a
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participação média, no período estudado (2014 – 2017), é inferior a 1% (0,57%). A maior participação da EJA
nos recursos orçados à MDE é evidenciada em 2014 e também se configura abaixo de 1% (0,90%). Cabe
salientar que, conforme define a Lei nº 11.494/2007, os critérios determinados para utilização dos recursos do
MDE são os mesmos para todas as etapas e modalidades de ensino, inclusive para a EJA. Assim, os recursos
poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária conforme
estabelece o art. 211 da Constituição Federal.

No contexto do debate sobre financiamento e o volume de recursos destinados à educação Volpe (2004)
enfatiza a dicotomia entre discurso e prática no que tange a EJA.

[...] o dever do Estado para com a educação é inócuo sem que seja seguido da
respectiva provisão de recursos públicos para sua efetivação. Assim, a discussão sobre
o direito de todos à educação implica necessariamente no equacionamento das fontes
de recursos para o seu financiamento, fundamental para o escopo das políticas
praticadas. (VOLPE, 2004. p. 11 e 12).

Os números revelam a não prioridade e quase invisibilidade da Educação de Jovens e Adultos, no seio das
políticas educacionais da Bahia e vão de encontro com os resultados apresentados nas duas últimas edições da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 2016 e 2017 publicadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Tabela 4 - Taxa de analfabetismo pessoas de 15
anos ou mais de idade / Brasil - Grandes Regiões

(%) - 2016 – 2017
TAXA 2016 TAXA 2017

BRASIL 7,2 7,0
Nordeste 14,8 14,5

Norte 8,5 8,0
Centro Oeste 5,7 5,2

Sudeste 3,8 3,5
Sul 3,6 3,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas,
Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
2016-2017.

De acordo com os resultados da PNAD a taxa de analfabetismo no Brasil em 2017 foi de 7,0% que corresponde
a 11,5 milhões de analfabetos evidenciando uma redução de 0,2 pontos percentuais em relação aos 7,2%
apurados em 2016 que representa aproximadamente 300 mil pessoas.

A região Nordeste, com 14,8% e 14,5% em 2016 e 2017 respectivamente, campeã em analfabetismo tem a
maior taxa, o dobro da nacional, bem acima do segundo colocado, o Norte e quase quatro vezes maior do que
as taxas do Sudeste e do Sul. A meta 9 do Plano Nacional de Educação que consiste em elevar a taxa de
alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, considerando uma redução desse
indicador para 6,5%, só foi atingida para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Tabela 5 - Taxa de analfabetismo pessoas de 15
anos ou mais de idade /Brasil – Estados Região

Nordeste (%)
TAXA 2016 TAXA 2017

BRASIL 7,2 7,0

Nordeste 14,8 14,5

Alagoas 19,4 18,2
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Piauí 17,2 16,6

Maranhão 16,7 16,7

Paraíba 16,3 16,5

Ceará 15,2 14,2

R.G.do Norte 14,7 13,5

Sergipe 14,7 14,5

Bahia 13,0 12,7

Pernambuco 12,8 13,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas,
Coordenação de Trabalho e Rendimento,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua 2016-2017.

Ainda de acordo com a PNAD em 2017 um dos maiores contingentes de analfabetos está na Bahia com 1,524
milhão de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever, onde a taxa de analfabetismo ficou em
12,7%, caracterizando um redução de 0,3 pontos percentuais em relação aos 13,0% apurados em 2016. Já o
número de matrículas total na Educação de Jovens e Adultos, na Bahia em 2016 foi 339.476 e 361.001 em
2017, conforme sinopses estatísticas da Educação Básica divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Tabela 6 - Número Total de Matrículas / Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Brasil, Região Nordeste, Bahia - 2016 - 2017

Brasil / Região
Nordeste / Bahia

Número Total de Matrículas na Educação de Jovens e
Adultos

2016 2017
Brasil 3.482.174 3.598.716

Nordeste 1.330.079 1.415.594
Bahia 339.476 361.001

Fonte Inep.Sinopses Estatísticas da Educação Básica,2016 e 2017.
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica

Os resultados evidenciados no presente estudo, ainda que preliminares e parciais, alertam quanto à
necessidade e urgência em se aprofundarem pesquisas voltadas à investigar e analisar as políticas públicas de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e como são planejados, orçados e executados os recursos destinados a
EJA, em todos os níveis de governo, para que essas políticas sejam concretamente viabilizadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo partimos da compreensão da importância do debate sobre o financiamento e investimentos em
Educação de Jovens e Adultos (EJA). No decorrer da pesquisa buscamos subsídios teóricos que nos
possibilitassem compreender questões atinentes ao financiamento da EJA na Bahia a partir da identificação das
principais fontes de recursos e análise dos programas, ações e as despesas originalmente orçadas pelo Estado
destinadas à EJA.

Assim, este estudo teve o objetivo central de evidenciar como EJA é contemplada nas das Leis Orçamentárias
Anuais do Estado da Bahia no período de 2014 – 2017 buscando caracterizar o efetivo posicionamento,
compromisso e grau de prioridade ou invisibilidade do governo para a EJA, já que o orçamento materializa as
diretrizes do direcionamento dos recursos públicos por área de atuação do governo. A temática é rica,
desafiadora e enseja aprofundamento frente a relevância do assunto.

Certamente que este estudo deixa muitas lacunas mas também aponta e sinaliza inquietações e provocações
para novas pesquisas sobre qual o investimento que efetivamente é destinado à EJA, quais as prioridades,
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indicadores, variáveis e princípios que orientam a tomada de decisão na alocação dos recursos a EJA na Bahia,
Estado com um dos maiores contingentes de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever.

Acreditamos que tanto a natureza quanto o volume de informações levantadas, ora disponibilizadas e
socializadas, possam ser úteis e contribuir, não só para o debate sobre o tema, bem como, para subsidiar novas
pesquisas sobre como planejar, investir, acompanhar e avaliar a alocação dos recursos à Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na Bahia.
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