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RESUMO 

 
Esta dissertação, denominada “A configuração do direito de aprender de pessoas jovens e 

adultas no Brasil: uma análise no período de 2001 a 2015 em âmbito nacional”, insere-se no 
contexto das discussões do direito à educação, estabelecendo um diálogo entre a Teoria dos 
Direitos Fundamentais e o campo da Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA), 
considerando o período histórico de 2001 a 2015. O desenvolvimento da pesquisa  
concentrou-se em duas questões principais: Como tem se configurado a EPJA, em nível 
nacional, no âmbito de seus documentos normativos, no tocante ao direito de aprender de 
educandos na educação básica? Quais as contribuições da teoria dos direitos fundamentais 
para pensar o direito de aprender de educandos da EPJA? Para responder a tais inquietações, 
definimos os seguintes objetivos: a) Analisar a configuração da EPJA, em nível nacional, no 
âmbito de seus documentos normativos, identificando elementos caracterizadores do direito 
de aprender de educandos na educação básica; b) Analisar as contribuições da teoria dos 
direitos fundamentais para pensar o direito de aprender de educandos da EPJA, identificando 
eventuais contradições entre os conceitos extraídos da referida teoria com os documentos 
oficiais analisados. Metodologicamente, optamos por uma abordagem qualitativa, buscando 
respaldo na concepção filosófica do materialismo histórico-dialético e utilizando-se 
principalmente das ideias de totalidade, contradição e historicidade como referências para a 
interpretação dos dados selecionados. Adotamos uma pesquisa do tipo documental,            
apoiamo-nos, ainda, em análises bibliográficas com o intuito de fundamentar e conferir maior 
cientificidade aos resultados produzidos. O lócus de recolha dos dados foram sítios 
eletrônicos governamentais, nos quais tivemos a oportunidade de selecionar os documentos 
normativos produzidos em EPJA durante o período de recorte escolhido (de 2001 a 2015). 
Para fins de seleção e organização dos dados, foram utilizadas as contribuições da análise de 
conteúdo temática (BARDIN, 2001). A Teoria dos Direitos Fundamentais e a bibliografia de 
autores da área serviram de referências conceituais para a análise dos dados, respaldada 
sempre numa perspectiva crítica, histórica e totalizante, conforme exige o embasamento 
filosófico adotado. Entre os principais resultados e conclusões desta pesquisa, identificamos 
que a EPJA, no Brasil, compõe o núcleo de direitos adjetivados como fundamentais (mínimo 
existencial), sendo que suas conquistas adquiridas ao longo da história não podem ser objeto 
de retrocesso (vedação de retrocesso social). Além disso, constatamos diversos programas e 
projetos que se preocuparam com a EPJA, desde a alfabetização à educação básica. Apesar de 
termos identificado uma série de conquistas no sentido de efetivação da EPJA, averiguamos 
também alguns desafios como o irrisório valor dos benefícios pagos aos estudantes, a 
limitação de idade para alguns programas e a inexistência de descentralização de recursos 
para algumas iniciativas. Desse modo, não arriscaríamos dizer que a EPJA foi tratada como 
expressão do mínimo existencial que representa, uma vez que, mesmo diante de alguns 
avanços, constatados em documentos normativos, há melhorias a serem realizadas, se 
desejamos, de fato, avançar na qualidade da educação na modalidade educativa em análise.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Educação; Teoria dos Direitos Fundamentais; Educação de 
Pessoas Jovens e Adultas; Projetos e Programas governamentais. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation, entitled "The configuration of the right to learning for young people and 
adults in Brazil: an analysis in the period from 2001 to 2015 at nationwide", has been part of 
discussion of the right for education, establishing a dialogue between the Theory of 
Fundamental Rights and the field of Education for Youth and Adults (EPJA), considering the 
historical period from 2001 to 2015. The development of research has focused on two main 
questions: How has EPJA been configured, at nationwide, within its normative documents, 
regarding the right to learn from students in basic education? What are the contributions of 
fundamental rights theory to thinking about the right to learn from EPJA students? In order to 
answer to these concerns, we have defined the following objectives: a) Analyzing the 
configuration  of  EPJA,  at nationwide, within its normative documents, identifying elements 
which characterize the right of learners in basic education. b) Analyzing the contributions of  
Theory of  Fundamental Rights to think the right of students from EPJA to learn, identifying 
possible contradictions among  concepts extracted from theory in reference with the official 
documents analyzed. Methodologically, we have opted for a qualitative approach, seeking 
support in philosophical conception of historical-dialectical materialism and mainly using    
ideas of totality, contradiction and historicity as references for interpretation  of  selected data. 
This study has used the documentary research, and it also has supported   in bibliographical 
analysis with the intention to base and to give greater scientificity to the produced results. The 
data collection locus have been governmental electronic sites, in which we had the 
opportunity to select normative documents produced in EPJA during the chosen cut-off period 
(from 2001 to 2015). For purposes of data selection and organization, the contributions of 
thematic content analysis (BARDIN, 2001) have been  used.  The Theory of Fundamental 
Rights and the bibliography of authors in the field served as conceptual references for analysis 
of data, always backed up in a critical, historical and totalizing perspective, as required by the 
philosophical background adopted. Among main results and conclusions of this research, we 
have identified that  EPJA, in Brazil, composes the core of rights considered as fundamental 
(existential minimum), and its achievements acquired throughout history can´t be object of 
regression (social regression prohibition). In addition, we have seen a number of programs 
and projects that have been concerned with EPJA, from literacy to basic education. Although 
we have identified a number of achievements in implementation of EPJA, we have also found 
some challenges such as the derisory value of  benefits paid to students, the age limitation for 
some programs and the lack of decentralization of resources for some initiatives. In this way, 
we would not venture to say that the EPJA has been treated as an expression of  existential 
minimum that it represents, since, even in the face of some advances, found in normative 
documents, there are improvements to be made if we really wish, in fact, to advance the 
quality of education in the educational modality under analysis. 

KEY WORDS: Right to Education; Theory of Fundamental Rights; Education for Youth and 
Adults; Government Projects and Programs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A única arma para melhorar o planeta é a educação com ética. Ninguém nasce 
odiando outras pessoas pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 
Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser 
ensinadas a amar (NELSON MANDELA apud SAMPAIO, 2016, s.p.). 

 

 

Neste estudo, procuramos estabelecer um diálogo entre a Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas (EPJA) e o arcabouço de documentos normativos que os resguarda, com o 

intuito de demonstrar não apenas o direito a essa modalidade educativa, mas buscando captar 

a essência do fenômeno estudado, identificando suas nuances durante o período de recorte 

escolhido. Para tanto, entendemos necessário correlacionar a educação à denominada Teoria 

dos Direitos Fundamentais, a qual parece ser unânime em reconhecer o direito à 

aprendizagem como algo intrínseco à condição humana, sem o qual as pessoas careceriam da 

dignidade mínima que lhes é inerente. 

 

 

Situando objeto, questões e objetivos de pesquisa 

 

 

Por ora, neste introito, limitar-nos-emos a contextualizar o objeto de estudo, 

delimitando-o e estabelecendo conexões com as perguntas centrais de pesquisa e seus 

respectivos objetivos. Para tanto, buscamos situar, brevemente, a EPJA no estado brasileiro, 

destacando sua guarida constitucional e legal. 

Sendo assim, preliminarmente, insta verificar que a preocupação com o 

analfabetismo e com os processos de ampliação da escolaridade da população tem sido uma 

constante não apenas na sociedade brasileira, mas em vários países do mundo. 

Historicamente, é possível observar que não são poucos os eventos nacionais e internacionais 

(conferências, simpósios, seminários, audiências públicas, dentre outros) que buscam 

investigar as causas e possíveis soluções para os grandes índices de exclusão social e, em 

particular, do processo de exclusão educacional de uma parcela da população brasileira e 

mundial. 
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Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

demonstram que, apesar das taxas de analfabetismo terem diminuído entre os anos de 2007 a 

2013, os ganhos obtidos durante esses 6 anos foram simplórios. A título de exemplo, a taxa de 

analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais de idade que em 2007 era de 10,1% (dez 

vírgula um por cento) da população brasileira, em 2013, diminuiu para 8,5% (oito vírgula 

cinco por cento). Isso significa uma redução de 1,6% (um vírgula seis por cento) em 6 anos, 

ou seja, menos de 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento) por ano (IBGE, 2015). 

No Brasil, a organização do sistema educacional pode ser classificada em 

Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica, onde se situa o objeto deste estudo, é 

composta pelos seguintes níveis de ensino: a) Educação Infantil (com creches para crianças de 

até três anos de idade e com pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade); b) Ensino 

Fundamental (a partir dos 6 anos de idade e com duração de 9 anos) e c) Ensino Médio (a 

partir dos 15 anos de idade, com duração de três anos). (BRASIL, 1996b). 

Não obstante a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei 9394/96, prever a correlação entre idade e nível de escolaridade, vários fatores 

relacionados à exclusão escolar acabam por frustrar a expectativa legal, mantendo 

adolescentes, jovens, adultos e idosos sem a escolaridade básica completa, o que demonstra a 

produção histórica do fracasso no ambiente da escola. 

Com o intuito de mitigar esse problema, a Educação Básica, no Brasil, mostra-se 

flexível (BRASIL, 2000b), objetivando atender jovens, adultos e idosos que não cursaram tal 

modalidade educativa na época prevista em lei. Nesse contexto, a Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas (EPJA)2 aparece como uma modalidade de Educação Básica, devendo estar 

disponível para aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e/ou médio, 

propiciando uma aprendizagem contínua (função qualificadora), conforme vem sendo 

recomendado e difundido pela United Nation Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Unesco)3. (CAVACO, 2009). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) dispensou, 

em seu capítulo terceiro, Seção I, nos artigos 205 a 214, tratamento específico à Educação, 

reconhecendo-a ainda como direito social que deve ser garantido pelo estado, nos termos do 

artigo 6º do mesmo diploma legal. Ao tratar da obrigatoriedade da Educação Básica, a 

Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009, conferiu nova redação ao inciso I 
                                                             
2 Neste trabalho, optamos por utilizar a sigla EPJA (Educação de Pessoas Jovens e Adultas) ao invés de EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), seguindo a tendência utilizada pelos pesquisadores dessa modalidade educativa, 
que entendem que a primeira expressão, por uma questão também de gênero, é considerada mais apropriada. 
3 Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas. 
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do artigo 208 da CRFB/88, contemplando a EPJA nos seguintes termos: “I – educação básica 

e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria.” (BRASIL, 1988). 

Como se observa da leitura do dispositivo supra, a CRFB/88 afirma que o Estado 

tem o dever de garantir a Educação Básica, inclusive na modalidade de pessoas jovens e 

adultas. Trata-se de inquestionável conquista, tendo em vista que a previsão citada eleva o 

direito à EPJA ao contexto do direito constitucional. Isto é, sendo a CRFB/88 a lei que rege 

todo o ordenamento jurídico pátrio, considerada hierarquicamente superior, toda e qualquer 

espécie normativa (lei, resolução, medida provisória, decretos, dentre outras) no Brasil 

(federal, estadual ou municipal) não pode legislar de maneira contrária, sob pena de padecer 

do vício da inconstitucionalidade e, por conseguinte, ser declarada nula. 

Contudo, a CRFB/88, embora possa ser considerada prolixa, abordando vários 

assuntos de diferentes ordens, por diversas vezes, limita-se a estabelecer certos direitos, 

deixando sua regulamentação para instrumentos normativos infraconstitucionais. 

Foi com o objetivo de regulamentar o direito à educação, previsto na CRFB/88, 

que o Congresso Nacional aprovou, em 20 de dezembro de 1996, a Lei 9.394/96 (LDBEN), a 

qual estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. A EPJA foi apreciada em seu 

capítulo II (Da Educação Básica), Seção V (Da Educação de Jovens e Adultos), 

especificamente nos artigos 37 e 38. 

Seguindo o mesmo objetivo da Lei 9.394/96, vários documentos (leis, decretos, 

medidas provisórias, emendas constitucionais, pareceres, dentre outros) têm sido elaborados 

pelos entes políticos da República Federativa do Brasil4, todos com a finalidade de 

regulamentar o direito à EPJA, sobretudo pela adoção de políticas públicas para a área em 

questão, bem como, orientações curriculares que possam efetivamente garantir uma educação 

adequada a essa modalidade educativa. 

Tais regulamentações têm recebido importantes contribuições procedentes de 

movimentos nacionais e internacionais, que orientam os entes públicos na identificação e 

consequente solução de desafios enfrentados na referida modalidade. Citamos, por exemplo, o 

papel fundamental das Conferências Internacionais de Educação de Adultos (Confintea), que 

desde o ano de 1949 desenvolvem relevante influência na promoção dessa modalidade como 

política pública (CAVACO, 2009). 

                                                             
4 De acordo com a CRFB/88 são entes políticos (ou federativos): a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 
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Para Gadotti (2013), o direito à EPJA necessita garantir não apenas o acesso, a 

permanência e a conclusão dos estudos no nível de educação básica, mas requer também as 

condições para continuar os estudos em outros níveis e tempos de vida dos sujeitos. 

Diante desse cenário, o presente trabalho inscreve-se no contexto das discussões 

sobre o Direito à Educação, lançando um olhar, especificamente, sobre o direito de aprender 

no âmbito da EPJA em nível nacional. 

Inspirado5 na produção do Parecer 116, do Conselho Nacional de Educação, de 

relatoria do conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, que faz um estudo da conjuntura da EPJA 

desde a primeira Constituição do país7 até o ano 2000, optamos por fazer um recorte temporal 

neste trabalho entre os anos de 2001 a 2015, com o intuito de dar continuidade às proposições 

já oferecidas pelo citado documento. Nosso objeto de pesquisa situa-se, assim, na apreensão, 

em documentos normativos da EPJA, a partir do ano de 2001, do direito de aprender de 

educandos na educação básica e suas interfaces com conceitos da Teoria dos Direitos 

Fundamentais8. 

Pelo exposto, duas perguntas são nucleares nesta pesquisa: a) Como tem se 

configurado a EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos normativos, no 

tocante ao direito de aprender de educandos na educação básica? b) Quais as contribuições da 

Teoria dos Direitos Fundamentais para pensar o direito de aprender de educandos da EPJA? 

Com base nas referidas questões de pesquisa, tivemos dois objetivos centrais: a) 

Analisar a configuração da EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos 

normativos, identificando elementos caracterizadores do direito de aprender de educandos na 

educação básica; b) Analisar as contribuições da Teoria dos Direitos Fundamentais para 

pensar o direito de aprender de educandos da EPJA, identificando eventuais contradições 

entre os conceitos extraídos da teoria com os documentos oficiais analisados. 

Pretendemos que os resultados desta pesquisa possam contribuir e orientar o 

processo de reflexão e de novas propostas educacionais no contexto da EPJA, colaborando 

com a atuação de diferentes sujeitos envolvidos no desenvolvimento de políticas e práticas 

nesta modalidade educativa. 

O nosso desejo em especializar no campo do Direito Educacional, notadamente na 

modalidade EPJA, associado à formação em Direito, com especialização em Direito 
                                                             
5 A utilização do verbo na primeira pessoa impõe-se por se tratar da justificativa pessoal deste pesquisador para a 
elaboração e desenvolvimento do presente trabalho. 
6 Aprovado em 5 de maio de 2000. 
7 Constituição imperial de 1824. 
8 No primeiro capítulo deste trabalho, apresentamos os principais conceitos da teoria dos direitos fundamentais 
utilizados na presente pesquisa. 
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Constitucional, bem como à nossa condição de docente, justificam a predileção pelo objeto de 

estudo. 

 

 

Organização da dissertação 

 

 

A presente dissertação foi organizada em três capítulos e considerações finais, 

conforme delineamos a seguir. O primeiro, intitulado de “Interfaces entre Teoria dos Direitos 

Fundamentais e Educação de Pessoas Jovens e Adultas”, tem como escopo analisar o direito à 

educação à luz da Teoria dos Direitos Fundamentais, correlacionando-os e fazendo uso de 

conceitos como fundamentalidade do direito à educação, reserva do possível, mínimo 

existencial e vedação do retrocesso social. Tais observações, além de situar o leitor acerca da 

posição da educação frente ao ordenamento jurídico pátrio, serviram como parâmetros para 

fins da análise de dados. 

No segundo capítulo, denominado “Movimentos de organização, elaboração e de 

análise dos dados: a pesquisa desenvolvida”, apresentamos os caminhos metodológicos 

adotados neste trabalho, demonstrando e justificando a opção por uma abordagem qualitativa, 

pelo método do materialismo histórico-dialético, por um trabalho do tipo documental e, por 

fim, pela utilização de contribuições da técnica de análise de conteúdo temática no processo 

de seleção e organização dos dados. 

No terceiro capítulo, denominado “Educação de Pessoas Jovens e Adultas no 

Brasil: uma análise de projetos e programas em âmbito nacional”, analisamos, por meio dos 

documentos selecionados, como tem se configurado o direito de aprender de pessoas jovens e 

adultas no âmbito de Projetos e Programas criados e/ou alterados no período de 2001 a 2015. 

Observamos se essas políticas apresentaram um movimento de progresso social e se os 

conceitos advindos da Teoria dos Direitos Fundamentais estão em relação de consonância ou 

contrariedade com as políticas desenvolvidas. Buscamos, neste momento, captar a realidade 

histórica produzida no campo da EPJA, evidenciando os movimentos construídos e suas 

contradições na história desta modalidade educativa. 

Nas Considerações Finais, sintetizamos as informações produzidas neste trabalho, 

buscando responder às questões de pesquisa propostas. Assim, traçamos as tendências 

caracterizadoras do direito de aprender de jovens e adultos na educação básica, explicitando 
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contribuições dos conceitos extraídos da Teoria dos Direitos Fundamentais, que  colaboraram 

para pensar o direito à educação desses educandos. 

Por fim, acreditamos que as contribuições aqui apresentadas deixam em aberto a 

possibilidade de continuidade, abrindo margens para pesquisas vindouras, explorando-se 

temas e documentos não analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1 INTERFACES ENTRE TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS 

 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, 
devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas 
participar de práticas com ela coerentes (FREIRE, 2000, p.33). 

 

 

Este capítulo aborda as principais características da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, tomando-se como referência autores consagrados no assunto. São apresentados 

os principais conceitos dessa teoria, correlacionando-os com o Direito à Educação. 

Posteriormente, analisamos o direito à EPJA e suas especificidades, situando-a no contexto do 

Direito à Educação. 

 

 

1.1 Da dignidade da pessoa humana à fundamentalidade de direitos 

 

 

O termo direitos fundamentais (droits fundamentaux) teve origem na França, por 

volta do ano de 1770, no contexto dos movimentos políticos e culturais que precederam a 

elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 

(NOVELINO, 2013). 

As insatisfações com o regime monárquico absoluto e os anseios por uma nova 

sociedade, tendente à expansão comercial e cultural, serviram de fonte de inspiração para a 

confecção de diversas declarações de direitos do homem, que passaram a discutir direitos 

fundamentais da pessoa (SILVA, 2005). 

A ideia de fundamentalidade de um direito está intimamente relacionada à 

proteção e promoção (do princípio) da dignidade da pessoa humana, que orienta de modo 

decisivo na adjetivação de direitos como fundamentais, considerados garantias inerentes à 

condição natural de todo ser humano. 

O advento do cristianismo teve papel determinante na construção axiológica da 

expressão dignidade da pessoa humana, sobretudo pelos ensinamentos de que o homem é 

criado à imagem e semelhança de Deus, bem como de que Deus assumiu a condição humana 
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com o intuito de redimi-la. Tais preceitos acabaram por imprimir ao ser humano um valor 

próprio, que deve servir de vetor na constituição das normas de um país (MENDES, 

BRANCO, 2012). 

A dignidade da pessoa humana, de acordo com Sarlet (2001, p.60), refere-se à 

 
[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. 

 

Conforme se depreende da citação supra, e apesar da enorme carga valorativa que 

a locução dignidade da pessoa humana exprime, trata-se de uma expressão metafísica, 

extremamente vaga, o que dificulta sobremaneira estabelecer um rol exaustivo de condutas 

que estão ou não de acordo com o termo. Assim, “Passar fome, dormir ao relento, não 

conseguir emprego são, por certo, situações ofensivas à dignidade humana.” (BARROSO, 

2000, p.296). 

Nessa toada, os direitos fundamentais estão inseridos numa conjuntura em que 

eles preexistem ao próprio Estado, dado ao seu atributo de inseparabilidade do homem. Não 

obstante, atualmente, e em razão de sua função de nortear a elaboração do direito positivo9, as 

normas reconhecidas como fundamentais encontram-se tanto em documentos internacionais 

(tratados e convenções) como nas constituições de cada nação, que é livre para fazer suas 

próprias escolhas, optando por positivá-los ou não. 

Partindo da premissa de que os organismos internacionais exercem enorme 

ingerência na formulação das políticas públicas nacionais, seja por meio da produção de 

conhecimento e informação10, ou ainda pelo financiamento de determinados projetos11 

(VENTURA, 2008), é possível constatar a influência direta e indireta das Declarações 

firmadas no âmbito internacional junto ao poder legislativo de cada país (MUNIZ, 2002). 

No entanto, a própria Muniz (2002) alerta ao fato de que tais declarações, 

enquanto permanecerem apenas na seara internacional, não têm o condão de efetivar direitos 

fundamentais, haja vista a inexistência de um órgão internacional com força suficiente para 

fazer valer estes direitos, impondo sanções em casos de transgressões. 

                                                             
9 Direito positivo são as normas positivadas por um determinado estado, isto é, são as opções legislativas de um 
povo, que definem seus direitos e deveres.  
10 Demarcando a atuação dos governos nacionais através de princípios e necessidades gerais. 
11 O que constitui uma indução de políticas no âmbito interno. 
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As noções de soberania e independência de cada nação demonstram que os 

documentos internacionais, apesar do poder de influência que podem exercer, necessitam que 

sejam internalizados no âmbito de cada país, a fim de que possam gozar do atributo da 

coercibilidade, isto é, impor sanções em caso de violação. Em outras palavras, de nada adianta 

estabelecer direitos se não forem previstos mecanismos de sanção. 

Por conseguinte, como a expressão “direitos fundamentais” é extremamente vaga, 

a conceituação desses direitos também é de difícil determinação, sendo que diversas doutrinas 

optam por defini-los como os direitos necessários para a garantia da dignidade do homem. 

Lado outro, situação que também se mostra adversa, refere-se ao conteúdo dos 

direitos fundamentais. Novelino (2013) afirma que tais direitos encontram-se relacionados às 

ideias de liberdade e igualdade, que são valores inerentes à condição de todo ser humano. 

Assim, o que se observa no âmbito interno, é que cada nação irá firmar seus 

próprios padrões de direitos fundamentais, levando em consideração os seus valores, sua 

história, cultura, ética, moral etc. (RAWLS, 1997), muitas vezes influenciado por diretrizes 

fixadas por organismos supranacionais. Dessa forma, há uma tendência de que cada país, no 

momento de elaboração de sua constituinte, dispense tratamento aos direitos que aquela 

sociedade entende como sendo fundamentais para uma vida digna, conferindo, por via de 

conseqüência, possíveis sanções para o caso de violação destes direitos. 

 

 

1.2 Classificação dos Direitos Fundamentais 

 

 

A tarefa de classificar direitos e institutos jurídicos é considerada algo bem 

peculiar, tendo em vista que, na tentativa de assimilar certas características comuns, cada 

autor pode partir de premissas diversas, de modo que cada estudioso elabore uma rotulação 

distinta, não havendo que se falar em classificações adequadas  e/ou inadequadas. 

No entanto, e com fins meramente didáticos, optamos por demonstrar nesta 

pesquisa a classificação intitulada de dualista, adotada, dentre outros, por Sarlet (2012). De 

acordo com esta concepção, os direitos fundamentais são divididos em direitos de defesa e 

direitos prestacionais. 
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Os direitos de defesa referem-se àquilo que George Jellinek chamou de status 

negativus ou status libertatis12. Tal status, analisado em sua perspectiva ampla, “[...] gera uma 

obrigação negativa endereçada ao Estado para que ele deixe de fazer algo (obrigação de 

abster-se de intervir na esfera de liberdade). (NOVELINO, 2013, p.381).  

Dessa forma, esses direitos individualizam-se pelo fato de exigirem do Estado um 

dever de abstenção, de cunho negativo, que, segundo Sarlet (2012, p.142), 

 
[...] se dirigem a uma obrigação de abstenção por parte dos poderes públicos, 
implicando para estes um dever de respeito a determinados interesses individuais 
por meio da omissão de ingerências ou pela intervenção na esfera de liberdade 
pessoal apenas em determinadas hipóteses e sob certas condições. 

 

Portanto, são considerados de defesa os direitos à vida, à propriedade, à igualdade, 

às liberdades (de expressão, imprensa, manifestação, reunião, dentre outros). (SARLET, 

2012). Sendo assim, o Estado não pode interferir na vida privada da família, determinando, 

por exemplo, a quantidade de filhos que um casal resolve gerar ou mesmo adotar, haja vista o 

seu dever de abstenção na esfera de liberdade pessoal do indivíduo. 

Por conseguinte, os direitos prestacionais envolvem o status positivus ou status 

civitatis, que, ao contrário do grupo anterior, exigem um dever de agir do Estado, isto é, a 

prestação de condutas ativas por parte dos poderes públicos (NOVELINO, 2013). 

Nesse diapasão, podemos observar que os direitos fundamentais infligem não 

apenas um dever de abstenção do Estado, mas também comportamentos ativos, sempre com o 

intuito de proteger e concretizar a dignidade da pessoa humana. 

Reforçando esse sentir, Sarlet (2012, p.152) ensina que  

 
[...] enquanto os direitos de defesa (status libertatis e status negativus) se dirigem, 
em princípio, a uma posição de respeito e abstenção por parte dos poderes públicos, 
os direitos a prestações, que, de modo geral, e ressalvados os avanços ao longo do 
tempo, podem ser reconduzidos ao status positivus de Jellinek, implicam uma 
postura ativa do Estado, no sentido de que se encontra obrigado a colocar à 
disposição dos indivíduos prestações de natureza jurídica e material (fática). 

 

Nesse contexto, Sarmento (2000, p.71) diz o seguinte: 

 
[...] o estado tem não apenas o dever de se abster de praticar atos que atentem contra 
a dignidade humana, como também o de promover esta dignidade através de 
condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em seu 
território. O homem tem a sua dignidade aviltada não apenas quando se vê privado 

                                                             
12 NOVELINO (2013). 
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de alguma das liberdades fundamentais, como também não tem acesso à 
alimentação, educação básica, saúde, moradia etc. 

  

De acordo com Novelino (2013, p.383), o direito a prestações estatais pode ser de 

duas espécies, quais sejam: 
 
I) Prestações materiais, consistentes no oferecimento de bens e serviços a pessoas 
que não podem adquiri-los no mercado (como alimentação, educação, saúde...) ou 
no oferecimento universal de serviços monopolizados pelo Estado (segurança 
pública); II) prestações normativas (ou jurídicas), consistentes na criação de normas 
jurídicas para tutelar interesses individuais, como a regulamentação das relações de 
trabalho. 

 

Diante do exposto, não resta dúvida de que a Educação é um direito fundamental. 

Mais especificamente, no Brasil, no que se refere à EPJA, conforme será discutido em 

momento oportuno13, e tendo em vista a sua obrigatoriedade e gratuidade, é possível concluir 

ainda pela natureza prestacional desta modalidade educativa, podendo-se exigir do Estado 

uma postura positiva, um dever de agir para a sua concretização. 

Por fim, como o objeto de estudo deste trabalho refere-se ao direito à educação, 

em especial à EPJA, tomamos como parâmetro apenas as observações da Teoria dos Direitos 

Fundamentais concernentes aos direitos a prestações, sobretudo dos direitos fundamentais 

sociais, como é o caso da educação. 

 

 

1.3 Teorias dos Direitos Fundamentais ou Teoria dos Direitos Fundamentais? 

 

 

Verificado, ainda que em linhas gerais, o que é um direito fundamental, bem 

como o conteúdo axiológico desses direitos, e partindo da premissa de que o ponto central 

deste capítulo é analisar alguns conceitos da denominada Teoria dos Direitos Fundamentais, é 

possível que surjam algumas indagações, tais como: Que teoria é essa? Trata-se de uma teoria 

universal? Única? Ou sua aplicabilidade estaria restrita a um determinado espaço físico? 

Preliminarmente, conforme já demonstramos nas páginas anteriores, os direitos 

fundamentais estão diretamente relacionados à concretização da dignidade do ser humano. 

Em razão disso, verificamos que a materialização da dignidade do homem exige do Estado 

                                                             
13 E já brevemente analisado na introdução deste trabalho. 
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posturas ora de abstenção, ora de prestação. Esse é um consenso que não se discute, é 

intrínseco à própria noção de fundamentalidade de um direito. 

No entanto, seguindo os ensinamentos de Alexy (2015), é possível estabelecer 

diversas teorias sobre os direitos fundamentais. Assim, podem surgir teorias históricas (que 

descrevem como os direitos fundamentais surgem e se desenvolvem), sociológicas (acerca da 

finalidade dos direitos fundamentais no sistema social), filosóficas (que buscam estabelecer 

fundamentos destes direitos), etc. 

Na obra Teoria dos Direitos Fundamentais, por exemplo, Alexy (2015) 

desenvolve seus estudos tomando como base uma teoria jurídica geral dos direitos 

fundamentais positivados na Constituição da Alemanha. Ou seja, faz uma análise, do ponto de 

vista jurídico, dos direitos que a população Alemã entendeu como sendo necessários para a 

concretização de uma vida digna. A partir disso, desenvolve conceitos, analisa a estrutura das 

normas positivadas, seu alcance etc. 

Dessa forma, percebemos que apesar de cada país possuir soberania para elaborar 

a sua Teoria dos Direitos dos Fundamentais, com base nos seus valores e peculiaridades 

políticas e sociais, o que ensejaria a adoção de uma multiplicidade de Teorias, é necessário 

levar em consideração o fato de que a inspiração é sempre a mesma, qual seja, a proteção do 

ser humano. Noutros termos, o conteúdo dos direitos fundamentais pode variar conforme a 

região, mas o vetor axiológico permanece comum. Por isso, apesar das variações, e tomando 

como base a etimologia da própria palavra “teoria”14, entendemos mais apropriado a opção no 

singular, ou seja, adotar uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 

Não obstante, insta deixar claro que a análise da Teoria dos Direitos 

Fundamentais aqui abordada busca fazer uma correlação com o direito à educação no Brasil, 

verificando como tem se configurado o direito à EPJA em âmbito nacional. Portanto, embora 

os conceitos que se pretende explorar gozem de certo consenso no âmbito internacional, o 

trabalho será direcionado ao estudo das regras jurídicas positivadas no ordenamento jurídico 

pátrio. Nessa medida, não seria inadequado dizer que este capítulo refere-se a uma Teoria dos 

Direitos Fundamentais do Brasil. 

Além disso, este estudo será mais delimitado, uma vez que o direito à EPJA será 

observado como um direito social fundamental à prestação, que exige do Estado uma postura 

ativa. Por isso, seguindo as lições de Leivas (2006), seria possível demarcar ainda mais o 

                                                             
14 Conhecimento especulativo, ideal, independente das aplicações. Conjunto de regras, de leis sistematicamente 
organizadas, que serve de base a uma ciência e dão explicação a um grande número de fatos. Conjunto 
sistematizado de opiniões, de ideias sobre determinado assunto (DICIO, 2016b, s.p.). 
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campo de estudo, em razão de que os conceitos a serem analisados neste capítulo referem-se a 

uma Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais (no Brasil). 

Essa delimitação torna-se necessária porque a estrutura das normas (regras e 

princípios) dos direitos de defesa (abstenção) não se confunde com a estrutura das normas 

(regras e princípios) dos direitos à prestação (conduta ativa). Como não deve ser difícil de 

imaginar, a prestação de bens materiais pelos poderes públicos esbarra-se numa série de 

problemáticas, a começar pelo financiamento. Sua concretização, como será analisada 

posteriormente, depende de políticas públicas extremamente efetivas. 

Portanto, embora o direito à educação, invariavelmente, seja um direito 

fundamental, tendo em vista sua relação direta com a dignidade dos seres humanos, o objetivo 

deste trabalho é analisar como esse direito fundamental, notadamente na modalidade de 

EPJA, tem se apresentado no Brasil. 

Contudo, não se pode esquecer a grande influência dos estudos comparados para o 

desenvolvimento de uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais no Brasil, de modo que os 

conceitos muitas vezes são importados de legislações extravagantes. É por essa razão que 

consideramos relevante a leitura de autores como Alexy (2015), apresentando importantes 

contribuições advindas da experiência Alemã. 

 

 

1.4 O direito à educação frente ao ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

Eleita especialmente para a elaboração de uma nova constituição, e com o intuito 

de instaurar um Estado Democrático de Direito, a assembleia constituinte de 1988 optou por 

positivar, dentre os direitos e garantias fundamentais para a sociedade brasileira, o direito à 

educação. Dessa forma, a constituinte tratou de regulamentar a educação como direito social 

logo em seu capítulo II (Da ordem social), pertencente ao título II (Dos direitos e garantias 

fundamentais).15 

Adiante, a educação recebeu tratamento específico e pormenorizado no capítulo 

III (Da Educação, da cultura e do desporto), Seção I (Da educação) do título VIII (Da ordem 

social) da própria CRFB/88, em seus artigos 205 a 214. 

Dentre as normas estabelecidas, convém destacar: 

                                                             
15 Artigo 6º da CRFB/88. 
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a) A educação é um direito de todos e dever do estado e da família, 

tendo como objetivo a preparação do educando para o exercício da cidadania e 

para o mercado de trabalho (artigo 205); 

b) A gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais 

(artigo 206, inciso IV); 

c) A gestão democrática do ensino público, que prevê um sistema 

de colaboração entre os entes federados (artigo 206, inciso VI e artigo 211); 

d) O dever do estado em garantir a educação básica, considerada 

obrigatória e gratuita, inclusive na modalidade de EPJA (artigo 208, inciso I); 

e) O ensino obrigatório e gratuito é considerado um direito público 

subjetivo, ou seja, pode ser exigido individualmente por qualquer brasileiro, 

de modo que o seu não oferecimento importa em responsabilidade do poder 

público (artigo 208, parágrafos 1º e 2º). 

 

Embora a CRFB/88 tenha estabelecido uma gestão democrática e um regime de 

colaboração entre os entes federativos, determinou-se, nos parágrafos do artigo 211, uma 

divisão de competências na atuação de cada ente, exatamente nos seguintes termos: 

 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil. 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e médio. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 
(BRASIL, 1988). 

 

Dessa maneira, interessante observar que o ensino fundamental e médio16 ficou a 

cargo, pelo menos prioritariamente, dos municípios, estados e distrito federal. Tal repartição 

de competências, contudo, não pode ser usada como justificativa para que a União se exima 

de responsabilidades junto à EPJA, haja vista o regime de colaboração instituído. 

Destacando a imprescindibilidade da ação conjunta dos entes federativos, o 

parecer n. 11 enfatiza que 
                                                             
16 E, consequentemente, a EPJA. 
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[...] é muito importante que esta política pública seja articulada entre todas as esferas 
de governo e com a sociedade civil a fim de que a EJA seja assumida, nas suas três 
funções, como obrigação peremptória, regular, contínua e articulada dos sistemas de 
ensino dos Municípios, envolvendo os Estados e a União sob a égide da colaboração 
recíproca (BRASIL, 2000b, p. 53). 

 

A par disso, os artigos trazem ainda uma série de normas de natureza 

principiológica, tais como a garantia do padrão de qualidade do ensino, erradicação17 do 

analfabetismo, universalização do atendimento escolar etc. Tais princípios servem de vetor 

para a criação de políticas públicas eficazes. 

Em 20 de dezembro de 1996, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9394, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, buscando regulamentar o direito à 

educação, já estabelecido na CRFB/88. A LDBEN traz, em seus 92 artigos, diversos preceitos 

acerca da organização da Educação no país, disciplinando as suas finalidades, distribuindo 

responsabilidades e deveres para a garantia desse direito, especificando os níveis e 

modalidades educacionais. 

A EPJA foi disciplinada na seção V (Da educação de jovens e adultos) do capítulo 

II (Da educação básica) e que pertence ao título V (Dos níveis e das modalidades de Educação 

e Ensino), nos artigos 37 e 38 da LDBEN, in verbis: 

 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º 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. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento.  
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;18 

                                                             
17 Apesar de alguns documentos, a exemplo do PNE (2014-2024), utilizarem a expressão “erradicação” do 
analfabetismo, alguns autores entendem que se trata de terminologia inadequada, tendo em vista que o 
analfabetismo não pode ser visto como uma doença, isto é, como uma erva daninha que precisa ser erradicada. 
Nesse sentido, Freire (1981) ensina que o termo erradicação deve ser evitado, uma vez que sugere incapacidade 
do povo, pouca inteligência. Nesses termos, preferimos utilizar a expressão “universalizar a alfabetização”. 
18 Interessante observar que, ao tratar de exames no âmbito da EPJA, a Resolução n. 3, de 15 de junho de 2010, 
expedida pelo MEC, substitui a expressão “supletivo” por Educação de Jovens e Adultos (EJA), determinando a 

obrigatoriedade do poder público inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ao que 
parece, procurou-se distinguir os exames supletivos, considerados “de massa”, com os exames avaliativos que se 

espera realizarem no campo da EPJA, os quais devem levar em conta as especificidades de seus alunos. 
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II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL, 1996b). 

 

Embora não tenha dito de maneira expressa, mas pela forma e localização como a 

EPJA foi tratada pela referida lei, enquadrando-a dentro do tópico “Dos níveis e das 

modalidades de educação e ensino”, não resta dúvida de que a LDBEN disciplinou a EPJA 

como modalidade educativa própria, o que parece ser um avanço do ponto de vista da antiga 

lei de diretrizes e bases da educação nacional, a lei 5.692/71. Apesar disso, e conforme se 

verifica dos dispositivos supramencionados, a LDBEN não trouxe grandes progressos para a 

EPJA, uma vez que a CRFB/88 já havia contemplado a sua obrigatoriedade e gratuidade, 

tratando-a ainda como direito público subjetivo. 

De acordo com o raciocínio supra, Haddad e Di Pierro (2000, p. 121) assim se 

manifestam: 

 
A seção dedicada à educação básica de jovens e adultos resultou curta e pouco 
inovadora: seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos trabalhadores 
ao ensino básico adequado às suas condições peculiares de estudo, e o dever do 
poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos. 

 

Assim, a concretização desse direito acaba ficando a mercê da adoção de políticas 

e fixação de diretrizes curriculares pelos poderes públicos. É em razão disso que este trabalho 

busca analisar a configuração da EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos 

normativos, identificando elementos caracterizadores do direito de aprender de educandos na 

educação básica, bem como, as contribuições da teoria do direito fundamental para pensar o 

direito de aprender de educandos da EPJA, identificando eventuais contradições nos 

documentos oficiais analisados. 

Destarte, por tudo já observado até o momento, é possível afirmar que a educação 

goza do atributo da fundamentalidade. As modalidades educacionais gratuitas e obrigatórias, 

como é o caso da EPJA, com muito mais vigor, carecem ser encaradas como direitos 

fundamentais que prevêem uma prestação ativa do Estado. Esse entendimento torna-se 

indiscutível em razão do previsto no artigo 208, §1º, da CRFB/88, in verbis: “O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.” (BRASIL, 1988). 
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1.5 A questão da efetividade dos direitos sociais 

 

 

Atualmente, não há dúvidas acerca do caráter normativo dos direitos 

fundamentais, que vinculam todo o ordenamento jurídico do país independentemente de 

regulamentação infraconstitucional. Isto é, nos termos do §1º do artigo 5º da CRFB/88, “As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata.” 

(BRASIL, 1988). Ou seja, devem ser aplicadas independentemente de regulamentação. 

Noutras palavras, “A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia 

imediata (art. 5º, §1º) ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu 

dever de guardar-lhes estrita observância.” (MENDES, BRANCO, 2012, p.681). 

Ocorre que, segundo Novelino (2013, p.620), 

 
A simples afirmação de que todos os direitos fundamentais, dentre os quais os 
sociais estão incluídos, devem ter aplicabilidade imediata, em face do disposto no 
§1º do art. 5º da Constituição, não parece resolver o problema da efetividade dos 
direitos sociais. Tratar um assunto extremamente complexo de uma forma simplória 
e com abordagens puramente ideológicas pode acabar tendo um efeito contrário ao 
desejado. A complexidade envolvendo os direitos sociais e sua efetividade exige 
uma análise específica e pontual desses direitos, para que sejam encontradas 
soluções adequadas à sua natureza e enunciado, sempre tendo como diretriz-guia o 
princípio da máxima efetividade. Este impõe uma interpretação que confira maior 
eficácia social “possível” ao direito em jogo, de modo a fazê-lo cumprir a finalidade 
para o qual foi criado. 

 

Dessa maneira, precisamos ter em mente que a implementação de direitos gera, 

direta ou indiretamente, um custo para o Estado. Esse custo, associado à questão da limitação 

orçamentária, torna-se um óbice para a efetiva concretização dos direitos fundamentais, 

sobretudo os de cunho social, que reclamam uma postura ativa dos entes federativos 

(SARLET, 2012). 

Apesar desse dilema, a interpretação das normas de direitos fundamentais 

submete-se ao princípio da máxima efetividade, isto é, tais normas necessitam produzir a 

máxima eficácia social possível, de modo que sejam concretamente obedecidas e aplicadas 

(SARLET, 2012). Trata-se, sem dúvida, de importante diretriz endereçada ao poder público 

quando da elaboração de suas políticas públicas, fixação de diretrizes curriculares e execução 

de suas práticas educacionais. 

Contudo, e apesar da regra que determina aplicabilidade imediata aos direitos 

fundamentais, as normas constantes na CRFB/88 e na LDBEN 9394/96 não garantem, por si 

só, a satisfação dos direitos sociais. Prova disso é a atual situação de crise enfrentada pelo 
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país, demonstrando déficits em diversos direitos fundamentais sociais instituídos, como é o 

caso da educação e saúde. 

Nesse sentido, tratando especificamente da EPJA, o parecer n. 11 dispõe: 

 
Para se avançar na perspectiva de um direito efetivado é preciso superar a longa 
história de paralelismo, dualidade e preconceito que permeou a sociedade brasileira 
e as políticas educacionais para a EJA. Neste sentido, consoante a colaboração 
recíproca e a gestão democrática, a avaliação necessária das políticas implica uma 
atualização permanente em clima de diálogo com diferentes interlocutores 
institucionais compromissados com a EJA (BRASIL, 2000b, p.54). 

   

Para Novelino (2013, p.617-618), “A implementação de tais direitos ocorre 

mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, 

destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana 

digna.” 

Portanto, embora haja prescrições legais no sentido de que os direitos 

fundamentais precisam ser efetivos, de modo que produzam a máxima eficácia na sociedade, 

percebemos que, na prática, a situação não é tão simples, pois a concretização de um direito 

encontra perímetros de índole orçamentária, de modo que a sua solidificação acaba por 

depender de escolhas políticas. 

Por oportuno, convém lembrar que a República Federativa do Brasil está 

estruturada sob a forma de um estado democrático de direito, o que denota o respeito de todos 

às regras jurídicas estabelecidas (inclusive os governantes) e a prevalência da soberania 

popular. Quanto ao fato do povo exercer a soberania, temos uma democracia semidireta ou 

representativa, o que significa que, na grande maioria das vezes, a vontade do povo é exercida 

por nossos representantes legais, eleitos por meio do denominado sufrágio universal. Logo, 

por via de consequência, a efetivação de um direito fundamental está diretamente ligada às 

escolhas dos representantes dos poderes legislativos e executivos. 

 

 

1.6 A Reserva do possível 

 

 

A grande dificuldade encontrada quando se depara com um direito fundamental de 

cunho social, que prevê uma prestação a ser fornecida pelo Estado, assim como ocorre com o 
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direito à educação, está relacionada às limitações do próprio Estado (reserva do possível), 

sobretudo no que se refere aos recursos para a efetivação desses direitos (SARLET, 2012). 

A expressão “Reserva do possível” remonta ao direito alemão, tendo sido 

difundida no ano de 1972, ocasião em que o Tribunal Federal da Alemanha proferiu decisão 

relativa ao direito de acesso ao ensino superior, determinando certas limitações. Nesse 

sentido, a reserva do possível é entendida como uma limitação fática e jurídica utilizada pelo 

Estado para justificar a não realização de certos direitos fundamentais (NOVELINO, 2013). 

De acordo com Sarlet (2012), a reserva do possível apresenta três dimensões, 

quais sejam: 

a) Disponibilidade fática (limitação e escassez de recursos 

materiais para atender as diversas demandas sociais). 

b) Disponibilidade jurídica (existência de autorização orçamentária 

para fazer frente aos custos necessários para a efetivação dos direitos sociais. 

Aqui, trata-se de uma exigência legal no sentido de que as despesas públicas 

devem ter previsão legal). 

c) Proporcionalidade e razoabilidade da prestação (a pretensão 

deve ser razoável, ou seja, analisa-se não apenas a disponibilidade financeira 

do Estado em relação a um indivíduo em si, mas se o Estado tem recursos para 

garantir o direito a todos os indivíduos que se encontrem em situação de 

equivalência). 

 

Dessa forma, ao ser demandado acerca da efetivação de direitos sociais, o Estado 

pode ter como defesa a reserva do possível, normalmente consubstanciada na falta de 

disponibilidade fática e/ou jurídica e na desproporcionalidade da prestação. Por outro lado, a 

reserva do possível não pode ser encarada como uma tese absoluta, de modo que a sua 

alegação deve vir acompanhada de justo motivo demonstrado objetivamente pelo poder 

público (MENDES, BRANCO, 2012). 

 

 

1.7 O mínimo existencial 

 

 

Constada tal situação, em que as necessidades humanas são infinitas e os recursos 

são finitos, buscou-se estabelecer, à luz da dignidade da pessoa humana, quais seriam as 
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prioridades a serem fornecidas. Fala-se, então, na ideia de mínimo existencial19, que “[...] 

consiste em um grupo menor e mais preciso de direitos fundamentais formado pelos bens e 

utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana digna.” (NOVELINO, 2013, p.623). 

Nesse contexto, Mendes e Branco (2012, p.678) afirmam que 

 
[...] em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de 
todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e 
econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, 
invariavelmente, escolhas alocativas. 

 

De acordo com Barcellos (2002), o mínimo existencial é composto pelos direitos 

à saúde, educação, assistência aos desamparados (moradia, vestuário, alimentação) e acesso à 

justiça. Assim, ele existe para orientar as metas prioritárias do orçamento, quando da 

formulação e execução das políticas públicas. Autenticando esse entendimento, Sarlet (2012), 

Torres (1998) e Leivas (2006) também partilham da ideia de que a educação compõe o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais (mínimo existencial). 

Nesse sentido, destacando a imprescindibilidade do direito à educação, Gadotti 

(2013, p.13) diz que “O analfabetismo é uma ofensa ao direito à cidadania: é como negar o 

direito humano à comida, à liberdade, o direito a não ser torturado.” Em outras palavras, ele 

verbera que a educação “[...] é necessária para a conquista da liberdade de cada um e o seu 

exercício da cidadania, para o trabalho, para tornar as pessoas mais autônomas e mais felizes. 

A educação é necessária para a sobrevivência do ser humano.” (GADOTTI, 2013, p.22). 

Corroborando com o raciocínio anterior, Oliveira e Santos (2014, p.1-2) afirmam: 

 
Ao se garantir o respeito ao núcleo essencial dos direitos fundamentais (mínimo 
existencial), através de políticas públicas como a EJA, com a promoção de igualdade 
de chances, é que se iniciam a ação da cidadania reivindicatória e o exercício da 
democracia deliberativa [...]. 

 

Lado outro, Guerra e Emerique (2006) chamam a atenção ao fato de que a 

construção de um conteúdo que compõe o núcleo de direitos fundamentais (mínimo 

existencial) não pode ser utilizada como justificativa para o estado oferecer apenas o mínimo, 

isto é, devemos evitar que os direitos sociais sejam transformados em mínimo existencial, 

impedindo, consequentemente, a adoção de visões minimalistas em detrimento de uma visão 

mais global. 

                                                             
19 Expressão recorrente na jurisprudência do Tribunal Federal da Alemanha, ganhando destaque a partir de uma 
decisão proferida em 1953. 
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Assim, “A proposta de estabelecer um rol de direitos que comporiam um mínimo 

vital tem por objetivo evitar a total ineficácia jurídica de vários dispositivos sobre direitos 

sociais [...]” (GUERRA, EMERIQUE, 2006, p. 394). 

A própria CRFB/88, em seu artigo 208, diz que o acesso ao ensino público 

gratuito e obrigatório é um direito público subjetivo. Logo, diante da inércia estatal no 

oferecimento de um curso tido como gratuito e obrigatório, como é o caso da EPJA, é 

possível judicializar uma demanda com o intuito de garantir tal direito. 

Por oportuno, questão controversa reside no fato da possibilidade ou não de 

alegação da reserva do possível frente ao mínimo existencial. Embora haja entendimentos 

contrários, o que parece prevalecer é que o mínimo existencial deve ser encarado como algo 

absoluto, impassível de relativização pela reserva do possível (SARLET, 2012). 

Corroborando com esse raciocínio, Muniz (2002, p. 91-92) ratifica: 

 
Ora, se o objetivo do direito fundamental à educação é o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana, é necessário que o poder público assegure os pressupostos 
para o uso desse direito, do contrário, tal direito carece de valor. 

       
      [...] 

 
Se a educação é considerada pela Constituição como direito fundamental, então seu 
caráter também é absoluto, intangível, cujo respeito impõe-se aos governantes, com 
um imperativo categórico, independentemente de abundância ou não recursos.  

  

Logo, temos que o direito à EPJA, além de configurar-se como direito 

fundamental, dada a sua íntima relação com a dignidade do ser humano, compõe o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, representando uma parte do seleto rol daquilo que se 

convencionou a chamar de mínimo existencial. 

 

 

1.8 A vedação do retrocesso social 

 

 

O estudo dos direitos fundamentais impõe a discussão de outro conceito, qual 

seja: a “vedação do retrocesso social”, também conhecido como “efeito cliquet”, “proibição 

de contrarrevolução social” ou “proibição de evolução reacionária.” 
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Tal conceito, considerado por parte da doutrina jurídica um princípio, comunga a 

ideia de que os direitos sociais, dentre os quais a educação20 faz parte, à medida que vão 

sendo concretizados por meio de políticas públicas, passam a ser considerados o próprio 

direito social garantido. Desta sorte, estão submetidos à lógica da vedação do retrocesso 

social, significando que o estado não pode voltar atrás no grau de concretização dos direitos 

sociais (SARLET, 2012). 

Em outras palavras, a satisfação dos direitos sociais pressupõe progressividade, 

isto é, uma noção de gradualidade na sua efetivação, proibindo-se, pelo menos em regra, o seu 

retrocesso (ABRAMOVICH, COURTIS, 2004).  

Nesse sentido, Novelino (2013, p.625) admoesta: 

 
Essa limitação é dirigida aos poderes encarregados da concretização desses direitos, 
atuando no sentido de impedir o legislador e o administrador de extinguir ou reduzir 
uma determinada política pública efetivadora dos direitos fundamentais sociais. 

 

Lado outro, há quem entenda que a vedação do retrocesso social precisa ser 

interpretada com cautela, em regime de exceção, sob pena de desrespeito à autonomia do 

poder legislativo e executivo. Dessa forma, Miranda (2000) defende que esse princípio 

somente deve ter aplicabilidade aos direitos sociais que são objeto de um consenso profundo, 

restringindo-se àqueles já sedimentados na consciência da sociedade, como é o caso da EPJA 

no Brasil (direito público subjetivo e positivado na CRFB/88, cuja não implementação gera 

responsabilidade aos poderes públicos). 

Assim, a EPJA tem sido uma preocupação não apenas dentro do território 

brasileiro, mas em grande parte dos países do globo terrestre. Os documentos elaborados no 

país (leis, medidas provisórias, decretos, pareceres, resoluções etc.) e no mundo (convenções 

e tratados internacionais, Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos) 

demonstram o enorme consenso acerca da extrema relevância dessa modalidade da educação 

básica. 

Corroborando com essas ideias, Soares (2002, p.40) ensina que 

 
[...] a educação de jovens e adultos representa uma promessa de efetivar um 
caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. Nela, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos poderão atualizar conhecimentos mostrar 
habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura. 

 

                                                             
20 E, consequentemente, a EPJA. 
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No mesmo sentido, Di Pierro (2010) relembra que as retóricas educativas do país 

demonstram o enorme consenso que gira em torno do direito humano à educação, 

independentemente da idade, o que requer uma formação continuada ao longo da vida. 

Por fim, constatada a importância da EPJA para a sociedade brasileira, auxiliando 

na superação dos índices de analfabetismo no Brasil, bem como a consciência da população 

acerca da necessidade da melhora da qualidade dessa modalidade, temos que a vedação do 

retrocesso social pode e deve ser um princípio matriz quando da elaboração e reformulação de 

políticas públicas e fixação de diretrizes curriculares em EPJA. 

 

 

1.9 O direito à EPJA e suas especificidades 

 

 

1.9.1 Peculiaridades da EPJA 

 

 

Consoante já delineado nos tópicos anteriores, do ponto de vista formal, a EPJA, 

no Brasil, tem status de direito fundamental. O povo brasileiro, por meio de seus 

representantes legitimamente eleitos, optou por dar destaque a esta modalidade de educação, 

determinando sua gratuidade, obrigatoriedade e exigibilidade (direito público subjetivo) 

perante os entes políticos competentes. 

Lado outro, a EPJA também precisa ser analisada em sua perspectiva material 

(qualitativa), descriminando-se suas peculiaridades, funções. O estudo de tais questões é de 

extrema relevância quando da análise das políticas públicas e diretrizes curriculares em EPJA, 

pois permitem identificar, numa perspectiva ampla (totalidade), como vem se configurando o 

direito de aprender de pessoas jovens e adultas. 

Com fincas no reconhecimento dessas especificidades, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e sua Câmara de Educação Básica (CEB), aprovaram em 10 de maio de 

2000, o Parecer n. 11, de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, ocasião em que 

foram traçadas as bases legais e deliberadas as diretrizes curriculares para EPJA. 

O documento, de observância obrigatória por todos os sistemas de ensino que se 

ocupem da EPJA e que tenham por escopo fornecer certificados de conclusão de curso (seja 

em nível fundamental ou médio), representou um importante marco histórico para a EPJA ao 



34 

 

tratar de seus fundamentos, funções, bases legais das diretrizes curriculares nacionais, bases 

histórico-sociais, formação de professores, cursos, exames, dentre outras determinações. 

Posteriormente, a CEB já editou diversos documentos (entre pareceres e 

resoluções), todos com o escopo de fixar diretrizes específicas para a EPJA, determinando, 

dentre outras coisas, a idade mínima para ingresso, a duração dos cursos, a certificação de 

exames, a oferta na modalidade de educação à distância, requisitos para obter credenciamento 

na oferta de cursos e certificação etc.21 

Nesse diapasão, destacamos a “[...] grande preocupação dos educadores em 

redefinir as características específicas e um espaço próprio para essa modalidade de ensino.” 

(HADDAD, DI PIERRO, 2000, p. 112). 

Não se admite que o trabalho dos educadores de adultos se restrinja a reproduzir 

as ações e características da educação infantil, de modo que o adulto seja encarado como uma 

pessoa imatura e ignorante. Torna-se necessário, portanto, pensar propostas pedagógicas 

próprias, adequado para atender as particularidades dos educandos, cuja grande maioria é 

composta por trabalhadores, almejando a (re)inserção no mundo de trabalho (BRASIL, 

2000b). 

É imprescindível, dessa maneira, que os projetos político-pedagógicos levem em 

consideração uma série de fatores, tais como a necessidade de uma formação de professores 

específica para a EPJA; a oferta de cursos em horários compatíveis com a carga horária de 

trabalho; o reconhecimento de identidades pessoais e diversidades coletivas (ou seja, o 

respeito à heterogeneidade de público); que os mecanismos de avaliação levem em 

consideração a experiência de vida dos educandos; enfim, que a estrutura dos cursos tenha a 

flexibilidade curricular necessária para possibilitar a permanência dos educandos nas escolas 

(SOARES, 2002). 

Tais peculiaridades representam, ou pelo menos deveriam representar, as 

diretrizes da EPJA, isto é, as políticas públicas desenvolvidas para esta modalidade educativa 

necessitam levar em conta tais especificidades, sob pena de continuar negando aos jovens, 

adultos e idosos uma educação de qualidade, fato este que busca superação no conteúdo de 

sua função reparadora. 

 

                                                             
21 Como exemplo, citamos alguns documentos expedidos pela CEB: a) Parecer n. 11, de 10 de maio de 2000; b) 
Resolução n. 1, de 5 de julho de 2000; c) Parecer n. 36, de 7 de dezembro de 2004; d) Parecer n. 20, de 5 de 
setembro de 2005; e) Resolução n. 4, de 27 de outubro de 2005; f) Parecer n. 29, de 5 de abril de 2006; g) 
Parecer n. 23, de 8 de outubro de 2008; h) Parecer n. 6, de 7 de abril de 2010; i) Resolução n. 3, de 15 de junho 
de 2010; j) Parecer n. 11, de 5 de outubro de 2011 e k) Parecer n. 4, de 13 de março de 2013.  
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1.9.2 A tríplice função da EPJA 

 

 

Ao discorrer acerca do Parecer n. 11/2000, o conselheiro relator Carlos Roberto 

Jamil Cury identifica três funções específicas da EPJA que, embora possuam finalidades 

próprias, demonstram que uma função não necessariamente exclui a outra, representando uma 

situação de complementaridade. Assim, reproduzindo as lições do citado documento, o autor 

leciona que a EPJA possui as funções reparadora, equalizadora e permanente (BRASIL, 

2000b). 

A função reparadora parte do pressuposto de que os índices de analfabetismo são 

maiores entre pessoas com mais idade22. Tal fato, segundo o relator do Parecer n. 11, é 

conseqüência do caráter subalterno atribuído pelas elites à educação escolar de certa parcela 

da população (negros, índios, trabalhadores braçais etc.), as quais, ainda hoje, sofrem com as 

consequências desta realidade produzida historicamente (BRASIL, 2000b). 

Assim, tal função busca reparar essa discriminação, não apenas com o intuito de 

restaurar um direito que lhes foi negado (o direito a uma escola com qualidade), “[...] mas 

também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano.” 

(SOARES, 2002, p.34). 

Dessa forma, a educação escolar, enquanto ambiente democrático, pode exercer 

papel determinante na eliminação dessas discriminações, propiciando à população, social e 

educacionalmente excluída, construir conhecimentos necessários ao exercício da cidadania. 

Percebemos, portanto, que a função reparadora representa uma expressão do 

reconhecimento de uma política de igualdade, em que a EPJA é direito de todos e dever do 

Estado, o qual deve garantir universalmente (a todos) a educação básica de qualidade para 

aqueles que não a cursaram no período previsto na LDBEN 9394/96. 

A função equalizadora, por sua vez, prescreve a necessidade do reconhecimento 

das diferenças, isto é, não se deve apenas garantir uma igualdade perante a lei, mas uma 

igualdade de oportunidades, o que sugere, por vezes, um tratamento diferenciado entre 

aqueles que são desiguais, sempre com o intuito de garantir uma real igualdade. 

Noutras palavras, seria possível afirmar que, enquanto a função reparadora busca 

uma igualdade perante a lei, com tratamento idêntico (universal) a todos os indivíduos 

(igualdade formal), a função equalizadora vai além, determinando uma concreta igualdade, 

                                                             
22 O Parecer n. 11 aponta ainda que, além das pessoas com maior idade, o analfabetismo aflige com mais vigor 
pessoas provenientes de regiões pobres e interioranas, bem como, de grupos afro-brasileiros. 
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com oportunidades iguais, o que pode justificar, inclusive, um tratamento desigual (igualdade 

material). 

Isso ocorre porque tratar igualmente pessoas desiguais (que tiveram oportunidades 

diferentes) é um fato gerador de desigualdades. Assim, a igualdade efetiva pressupõe tratar os 

iguais de maneira igual, e os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade. É 

com base nesse raciocínio que a EPJA reclama propostas pedagógicas próprias, levando-se 

em consideração a diversidade das pessoas que irão frequentar essa modalidade educativa. 

Reforçando esse sentir, e ao afirmar que os alunos dos cursos em EPJA estão 

focados no mercado de trabalho, o relator conselheiro do parecer n. 11/2000 admoesta que 

“Cabe aos sistemas de ensino regular a oferta adequada, específica a este contingente, que não 

teve acesso à escolarização no momento da escolaridade universal obrigatória, via 

oportunidades educacionais adequadas.” (BRASIL, 2000b). 

Nesse sentido, Soares (2002, p.39-40) leciona: 

 
A EJA busca formar e incentivar o leitor de livros e das múltiplas linguagens visuais 
juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania. Ora, isto requer algo mais 
desta modalidade que tem diante de si pessoas maduras e talhadas por experiências 
mais longas de vida e de trabalho. 
[...] 
Neste sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem 
receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. 

 

Por fim, a função permanente (ou qualificadora) preocupa-se não apenas com as 

carências do passado, mas com as necessidades de aprendizagem no presente, reconhecendo 

pessoas jovens, adultas e idosas como sujeitos de direito e de cultura (DI PIERRO, 2005). 

Para Ventura (2008), a função qualificadora (educação continuada ao longo da 

vida) é fruto da superação do paradigma da educação compensatória, considerada uma visão 

redutora, já que analisa a EPJA apenas como reposição de estudos via escolarização. 

A EPJA como educação permanente tem ganhado força no âmbito das discussões 

ocorridas nas Confintea, sobretudo após a III Confintea, realizada em 1972, na cidade de 

Tóquio (Japão), momento em que a Educação de Adultos passa a ser associada à necessidade 

de uma educação contínua e, posteriormente, à ideia de uma aprendizagem ao longo da vida 

(Confintea V e VI). (TIMOTHY, SPEZIA, 2014). 

Nesse particular, embora não seja o objetivo precípuo deste trabalho analisar a 

EPJA no âmbito internacional, insta destacar que as Confintea representam importantes 

discussões no campo das diretrizes dessa modalidade, exercendo influência ímpar na 

elaboração das políticas públicas e fixação de diretrizes curriculares internas de cada país. 
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Tendo como principal agência promotora a Unesco, até o momento já foram realizadas 6 

(seis)    Confintea 23, cada qual com concepções e tendências que refletem as necessidades 

históricas em EPJA de cada período. 

Apesar da tendência de educação permanente disseminada na III Confintea 

mostrar-se um pouco diversa da concepção de educação continuada ao longo da vida24 

(confintea V), ambas demonstram a necessidade de não se preocupar apenas com o passado, 

mas com as necessidades de aprendizagem no presente e futuro (educação continuada).25 

Atualmente, percebemos uma tendência no Brasil em associar a EPJA à 

concepção de educação continuada ao longo vida, o que pode ser demonstrado pelo Parecer n. 

11/2000, ao instituir sua função qualificadora, determinando a necessidade de atualização de 

conhecimentos ao longo da vida (VENTURA, 2008). 

Nesse sentido, o Parecer n. 11 da CEB destaca: 

 
[...] em todas as idades e em todas as épocas da vida, é possível se formar, se 
desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que 
transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 
reconhecimento do outro como sujeito (BRASIL, 2000b). 

 

Além do Parecer n.11/2000, diversos outros documentos adotaram a concepção de 

EPJA como aprendizagem ao longo da vida, a exemplo da Lei 10.172/01, que institui o já 

revogado Plano Nacional da Educação (PNE). 

Para Ventura (2008), a EPJA somente atingirá o seu objetivo de propiciar 

atualização de conhecimentos por toda a vida, se sua oferta estiver associada a uma série de 

fatores, tais como a obrigatoriedade do estado em ofertá-la, a necessidade de profissionais 

qualificados, de número de horas suficiente para formação, local e infraestrutura adequados 

etc. Além disso, torna-se imprescindível que os cursos ofertados atendam as diversas 

possibilidades humanas, e que não estejam necessariamente atrelados às necessidades 

imediatas do mercado. 
                                                             
23 I Confintea, realizada na Dinamarca, em 1949; II Confintea, realizada no Canadá, em 1960; III Confintea, 
realizada no Japão, em 1972; IV Confintea, realizada na França, e 1985; V Confintea, realizada na Alemanha, 
em 1997 e VI Confintea, realizada no Brasil, em 2009. 
24 A disposição “educação continuada ao longo da vida” estabelece uma relação direta entre educação e atividade 
econômica, isto é, as políticas de formação são conseqüências das políticas de emprego. Ou seja, a EPJA passa a 
ser relacionada com a complexidade da sociedade da informação. 
25 Conforme analisamos, a EPJA no Brasil é um direito social. Contudo, as duas últimas Conferências 
demonstram que a ideia de EPJA como direito social (proveniente de um estado providência – welfare state) tem 
sido superada, em especial pela reconfiguração do papel do estado (que sai de uma política de intervenção social 
e ingressa no neoliberalismo). Parece que, apesar da literatura e de alguns documentos (a exemplo do parecer 
n.11/2000) se inclinarem para a concepção de EPJA como educação continuada ao longo da vida, a legislação 
brasileira ainda vê tal modalidade como um direito social (público subjetivo) que, consoante já se afirmou, goza 
dos atributos da obrigatoriedade e gratuidade. 
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Por fim, Gonçalves (2010, p.39) verbera que os desafios em EPJA são diversos, e 

vão desde a “[...] superação da educação compensatória que identifica a EJA como ambiente 

de ‘correção de descompasso’ da história escolar dos sujeitos, à exigência de educação de 

educação de qualidade para todos e por toda a vida.” 

 

 

1.9.3 A EPJA antes de 2001: alguns desafios a serem enfrentados 

 

 

Compulsando as políticas públicas que se dedicaram à EPJA ao longo da história 

do país, é possível verificar que não foram poucas as iniciativas nesta área, o que demonstra 

uma preocupação cada vez mais evidente com essa modalidade educativa, bem como a sua 

importância para a superação dos índices de analfabetismo. 

Embora não seja o objetivo deste trabalho analisar a EPJA antes do ano de 2000, 

faz-se necessária uma breve apresentação de como se encontrava tal modalidade nesse 

período. Com esse objetivo, Haddad e Di Pierro (2000) destacam as seguintes medidas: 

a) Instalação do Serviço de Educação de Adultos (SEA), em 1947; 

b) Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). 

Movimento em favor da educação de adultos que ocorreu entre 1947 e 1950, 

de importância significativa, uma vez que criou os estados e municípios infra-

estrutura para atender a EJA; 

c) Diversas campanhas e programas ocorridos entre 1959 a 1964, 

dentre eles: Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (1961); Movimento de Cultura Popular do Recife (1961); os 

Centros populares de cultura; a Campanha de Pé no Chão; o Programa 

Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura (1964), dentre 

outros; 

d) Criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), 

em 1971; 

e) Regulamentação o Ensino Supletivo, por meio da Lei 5692/71; 

f) Diversos convênios firmados entre o Mobral e Comissões 

Municipais, Secretarias de Educação e instituições privadas; 

g) Aprovação da revogada Lei 5692, de 11 de agosto de 1971, que 

definiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
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h) Programas de regulamentação do Ensino Supletivo; 

i) Criação da Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adultos (Educar), em 1985 (que substituiu o Mobral); 

j) Promulgação da atual Constituição da República, em 5 de 

outubro de 1988 (que conferiu o direito universal ao ensino fundamental 

público e gratuito, independentemente da idade); 

k) Extinção da Fundação Educar e descentralização da 

escolarização de jovens e adultos, transferindo a responsabilização dos 

programas em EPJA da União para os municípios (década de 1990); 

l) Aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei 9394, de 1996; 

m) A Reforma Educacional de 1995, que buscou descentralizar os 

encargos financeiros com a Educação; 

n) Criação, em cada um dos estados, do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(Fundef), por meio da Lei 9424/96; 

o) Vetos do Presidente da República à Lei 9424/96, “[...] um dos 

quais impediu que as matrículas registradas no ensino fundamental presencial 

de jovens de 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.” (HADDAD, DI PIERRO, 2000, p. 

123); 

p) Programa Alfabetização Solidária (PAS), em 1996; 

q) Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), 

operacionalizado a partir de 1998; 

r) Criação do Plano Nacional de Formação do Trabalhador 

(Planfor); 

s) Aprovação do Parecer 11/2000, expedido pelo Ministério da 

Educação (MEC), por meio da CEB do CNE; 

t) Resolução n. 1/2000, expedida pelo MEC, por meio da CEB do 

CNE; 

u) Dentre outras. 
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Além disso, devem-se destacar as disposições transitórias da atual LDBEN 

9394/96 e, posteriormente, as normas da própria CRFB/88 (por meio da EC 59/09), os quais 

previam a obrigatoriedade do poder executivo federal elaborar e submeter ao Congresso 

Nacional um plano plurianual de educação, mais conhecido como PNE, de duração decenal 

(BRASIL, 1988, 1996). 

Entre 1996 a 2001, o poder executivo no âmbito da União envidou esforços na 

construção do projeto do PNE, cujos desafios para a EPJA, de acordo com Haddad e Di Pierro 

(2000, p. 122) eram três: “[...] resgatar a dívida social representada pelo analfabetismo, 

erradicando-o; treinar o imenso contingente de jovens e adultos para a inserção do mercado de 

trabalho; e criar oportunidades de educação permanente”. 

O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em 9 de janeiro de 2001, por 

meio da Lei 10172, momento em que passou a viger o PNE, com duração entre 2001 a 2010. 

Concomitantemente, frisamos que, em 10 de maio de 2000, foi aprovado o já citado Parecer n. 

11/2000, expedido pelo MEC. 

Como se observa, no ano de 2001, a EPJA já se encontrava consolidada como 

uma modalidade de educação básica própria, com disposições específicas na CRFB/88, na 

LDBEN e no PNE (Lei 10172/01), contando ainda com um parecer e uma resolução do MEC, 

que estabeleceram e sistematizaram as suas diretrizes curriculares. 

Por oportuno, como este estudo busca respaldo no método materialista histórico 

dialético, cuja abordagem preconiza a totalidade e eventuais contradições existentes, não será 

necessário, neste momento, discriminar quais as políticas públicas em EPJA estavam em 

vigor no ano de 2001. Tal análise será feita de maneira ampla, quando da seleção de temas 

para fins de análise que serão desenvolvidos no terceiro capítulo. 

Considerando que a EPJA é um direito público subjetivo, fundamental, gratuito, 

obrigatório e goza, ainda, da autonomia de uma modalidade própria da educação básica, com 

diretrizes específicas, é que o objeto central desta pesquisa buscou responder às indagações 

apresentadas na introdução deste trabalho. 

Verificadas as interfaces entre a Teoria dos Direitos Fundamentais e a EPJA, o 

próximo capítulo é dedicado às escolhas metodológicas utilizadas nesta pesquisa, 

demonstrando os procedimentos seguidos, com o intuito de conferir cientificidade e 

credibilidade aos resultados alcançados neste estudo. 
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2 MOVIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E DE ANÁLISE 

DOS DADOS: A PESQUISA DESENVOLVIDA 

 

 

Este segundo capítulo apresenta os percursos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento deste estudo, indicando e referenciando as orientações epistemológicas e 

filosóficas da pesquisa, bem como delimitando os instrumentos de produção de informações e 

proposta de organização e análise dos dados. 

 

 

2.1 A essência (natureza) do estudo 

 

 

O presente trabalho busca respaldo na concepção filosófica preconizada por Karl 

Marx26, uma vez que objetiva compreender a realidade da EPJA de forma ampla, 

interpretando-a criticamente e verificando a existência de eventuais contradições nas políticas 

públicas, bem como, em orientações normativas adotadas nessa modalidade educativa. 

A dialética marxista, também conhecida como materialismo histórico-dialético, é 

um método de interpretação da realidade que busca abarcá-la da maneira mais totalizante 

possível, superando eventuais dicotomias (sujeito e objeto; qualitativo e quantitativo; 

interioridade e exterioridade) e inter-relacionando os fatos e fenômenos que constituem essa 

realidade. Nesse sentido, o mundo é visto como fundamentalmente contraditório e em 

constante movimento, preconizando-se os princípios da contradição, totalidade e historicidade 

(KONDER, 1981). 

Em outras palavras, para o pensamento marxista, “[...] o que importa é captar, 

detalhadamente, as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções e rastrear as 

conexões sobre os fenômenos que os envolvem.” (PIRES, 1997, p. 85-86). 

A lógica dialética parte do pressuposto de que o mundo é dialético (é contraditório 

e se movimenta), e seu escopo é orientar a reflexão crítica, fazendo com que o pesquisador se 

atenha aos fatos que estão por trás da mera aparência dos fenômenos. Assim, “[...] é preciso 

de um método, uma teoria de interpretação, que consiga servir de instrumento para a sua 

                                                             
26 Embora a doutrina marxista tenha sido criada por Karl Marx, deve-se ter em mente que o método marxista, da 
forma como é concebido hoje, recebeu diversas contribuições, em especial de Friedrich Engels e Vladimir Ilich 
Lênin (TRIVIÑOS, 2011). 
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compreensão, e este instrumento lógico pode ser o método dialético tal qual pensou Marx.” 

(PIRES, 1997, p. 86). 

Dessa maneira, a construção do pensamento para a interpretação da realidade 

supera a lógica formal, na medida em que essa é apenas um momento da lógica dialética. Ou 

seja, o materialismo histórico-dialético parte 

 
[...] do empírico (a realidade dada, o real aparente, o objeto assim como ele se 
apresenta à primeira vista) e, por meio de abstrações (elaborações do pensamento, 
reflexões, teoria), chegar ao concreto: compreensão mais elaborada do que há de 
essencial no objeto, objeto síntese de múltiplas determinações, concreto pensado. 
Assim, a diferença entre o empírico (real aparente) e concreto (real pensado) são as 
abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais completa a realidade 
observada (PIRES, 1997, p. 87). 

 

Assim, Marx (1968 apud NETTO, 2011, p. 45) “[...] não hesita em qualificar este 

método como aquele que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto [...]”. Isto é, a 

abstração é encarada como algo indispensável ao pesquisador, na medida em que é por meio 

da capacidade intelectual do sujeito que se torna possível a análise, extraindo-se do objeto de 

estudo suas determinações mais concretas (NETTO, 2011). 

Nesse diapasão, este trabalho visa alcançar seus objetivos pela leitura dos 

documentos selecionados (empírico) para, à luz da Teoria dos Direitos Fundamentais 

(abstrações), compreender criticamente como tem se apresentado o direito de aprender de 

pessoas jovens, adultas e idosas, no período de 2001 a 2015 (concreto), identificando e 

analisando, ainda, a existência de possíveis contradições. 

A perspectiva crítica de Marx representa um longo estudo do conhecimento 

acumulado. Nesse compasso, Netto (2011, p.18) admoesta: 

 
[...] a crítica ao conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, 
tornando-os consistentes, os seus fundamentos, os seus condicionamentos e os seus 
limites – ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse 
conhecimento a partir dos processos históricos reais. 

 

Almejamos, desse modo, perceber a essência (KOSIK, 2011) do objeto de estudo, 

analisando a configuração da EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos 

normativos expedidos pela União. Em outros termos, a investigação profunda e 

pormenorizada da EPJA irá delimitar os procedimentos do investigador, o qual, por meio de 
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sua interação com o objeto, de modo produtivo e criativo, estabelecerá categorias e fixará 

determinações concretas.27 

A concepção marxista sofreu, por um lado, forte influência do materialismo 

filosófico, isto é, um modo de interpretar os fenômenos e objetos que parte dos pressupostos 

de materialidade do mundo28; do fato de que o mundo é cognoscível29 e, por fim, de que a 

matéria precede ao espírito30 (material). Tal concepção “[...] apoia-se nas conclusões da 

ciência para explicar o mundo, o homem e a vida.” (TRIVIÑOS, 2011, p. 21). E, como o 

pensamento científico está em constante transformação, a noção de conhecimento tido como 

verdadeiro também é relativo, suscetível a variações conforme o momento histórico analisado. 

A ideia de conhecimento relativo suscetível a mudanças está intrinsecamente 

relacionada à concepção dialética do método, isto é, “[...] a dialética é a forma mesma como a 

realidade se desenvolve, pois no universo tudo é movimento e transformação e nada 

permanece como é.” (MINAYO, 2013, p.339). 

Lado outro, suas concepções também estão calcadas numa interpretação dialética 

dos acontecimentos, destacando-se ainda a relevância da prática social como critério da 

verdade, ou seja, “[...] afirma que a prática é o critério decisivo para reconhecer se um 

conhecimento é verdadeiro ou não.” (TRIVIÑOS, 2011, p.27). 

Como exemplo, Netto (2011) faz referência à obra “O Capital”, em que Marx 

conclui pela impossibilidade do capitalismo existir sem crises econômicas. Tal afirmação, 

decorrente de seus estudos, pôde ser considerada verdadeira graças à prática social e histórica 

dos últimos 150 anos, que demonstraram que o capitalismo realmente necessita de crises para 

continuar se aprimorando. 

Assim, Marx desenvolveu suas ideias a partir de uma concepção filosófica 

materialista, que é dialética e histórica ao mesmo tempo. Noutros termos, idealizou um 

método: a) dialético (porque supera a lógica formal, rompendo com a visão dicotômica);        

b) material (em razão dos homens se organizarem em sociedade para produção e reprodução 

                                                             
27 Para Kosik (2011), há uma distinção entre representação e essência (conceito da coisa em si). O homem, tido 
como um ser que age objetivamente em face da realidade, está inserido concretamente no mundo. Assim, o 
homem experimenta, inicialmente, uma práxis utilitária, criando as suas próprias representações das coisas, as 
quais estão envolvidas pelo senso comum. Essa práxis utilitária, que se distancia do que realmente é essencial, é 
denominada de pseudoconcreticidade, e apresenta como característica a superficialidade, o imediatismo. Nesse 
contexto, o autor demanda pela necessidade de suplantar a pseuconcreticidade para alcançar a essência, e, para 
tanto, deve-se analisar o fenômeno, verificando como a coisa se manifesta nele. Essa superação somente é 
possível por meio da análise científica. 
28 “[...] todos os fenômenos, objetos e processos que se realizam na realidade são materiais, que todos eles são, 

simplesmente, aspectos diferentes da matéria em movimento.” (TRIVIÑOS, 2011, p.52). 
29 Possibilidade do homem compreender a realidade. 
30 Entende que a realidade objetiva existe independentemente da consciência. 
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da vida) e c) histórico (que visa analisar como os homens vêm se organizando ao longo da 

história), (PIRES, 1997). 

Dessa maneira, teríamos um método embasado na matéria (materialismo 

filosófico), na dialética (maneira de interpretar o mundo como contraditório, dinâmico, em 

constante movimento) e na prática social (critério para reconhecer um conhecimento como 

verdadeiro), com o intuito ainda de enfocar o conhecimento historicamente e, entendendo, 

destarte, que as verdades ditas científicas são limitadas pela história. 

O método marxista está calcado na concepção de materialidade dialética, a qual se 

esforça no sentido de buscar explicações coesas e racionais para os fenômenos advindos da 

sociedade, da natureza e do espírito (pensamento), introduzindo os aspectos da contradição 

(ideia de mutabilidade de mundo) e totalidade (conexão entre todos os aspectos de cada 

fenômeno) na compreensão da realidade, já que a dialética implica a interpretação do mundo 

como em constante transformação e desenvolvimento, visando analisá-lo da forma mais 

totalizante possível (dialético). O feitio histórico da materialidade31, por sua vez, está 

relacionado à vida em sociedade e à sua evolução ao longo da história (histórico), 

(TRIVIÑOS, 2011). 

Para Frigotto (2010, p.79), 

 
[...] a dialética, para ser materialista e histórica, não pode constituir-se numa 
“doutrina” ou numa espécie de suma teológica. Para ser materialista e histórica tem 
de dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular. Isto implica 
dizer que as categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não são 
apriorísticas, mas construídas historicamente. 

 

Portanto, a metodologia empregada representa um compromisso com o objeto de 

estudo, buscando desvendá-lo minuciosamente, com o escopo de transformar direta ou 

indiretamente a realidade da EPJA. Nesse sentido, Franco, Carmo e Medeiros (2013, p.96) 

ensinam que “[...] na medida em que o indivíduo estabelece uma pesquisa qualitativa dialética 

das políticas educacionais, estabelecerá uma crítica que, inevitavelmente, apresentará pontos 

promotores e propagadores de uma necessária transformação no cenário social.” 

No mesmo sentido, Minayo (2013, p.339) afirma: “Em Marx, a dialética está 

presente como método de transformação do real que por sua vez modifica a mente criando 

ideias.” 

                                                             
31 O materialismo histórico entende que a história não resulta de ideologias, mas derivam das relações sócio-
econômicas e das relações de produção (TRIVIÑOS, 2011). 
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Pelo exposto, esta dissertação busca embasamento nas contribuições do 

materialismo histórico-dialético, utilizando, a priori, das categorias de contradição e 

totalidade. Serão considerados os caracteres conflitivo, histórico e dinâmico, adotando uma 

postura crítica e analisando as eventuais incongruências de interpretação e de interesses nos 

documentos que serão fontes de pesquisa (GAMBOA, 1989). 

Diante do exposto, considerando a abordagem usada durante o desenvolvimento 

da pesquisa, em que se busca a todo o momento compreender e interpretar os documentos 

selecionados, evidenciamos a opção por uma pesquisa qualitativa, destacando o elemento 

subjetivo quando da interpretação e/ou reinterpretação dos dados utilizados (processo de 

produção das informações). (MINAYO, 2013). 

Nesse particular, ao dissertar acerca do método marxista, Netto (2011) afirma que 

a relação entre sujeito e objeto não pode ser encarada como uma relação de externalidade 

(neutralidade), concluindo que o sujeito encontra-se implicado no objeto, ou seja, imprimi-se 

relevância à subjetividade nesta perspectiva de estudo. 

A preocupação e o comprometimento com o procedimento (estabelecendo 

técnicas apropriadas de sistematização dos dados), a análise profunda do objeto de estudo 

(LUDKE, ANDRE, 1986) e o próprio problema proposto (MARQUES, 1997)32 também 

ratificam a abordagem qualitativa. 

Ad argumentandum tantum33, a adoção dos critérios totalidade, historicidade e a 

análise crítica, típicos do método dialético adotado, já evidenciam a necessidade de superação 

do positivismo34, inclinando para a imprescindibilidade da adoção de uma epistemologia 

qualitativa (MINAYO, 2013). 

 

 

2.2 O tipo da pesquisa e lócus de recolha de dados 

 

 

Por conseguinte, com o intuito de compreender como a EPJA tem se configurado, 

no período de 2001 a 2015, optamos por uma pesquisa do tipo documental, buscando análises 

                                                             
32 De acordo com Marques (1997), necessita haver uma coerência lógica entre o problema proposto e a 
abordagem metodológica, de modo que o próprio questionamento da pesquisa vai indicar o modo como esta 
deve ser desenvolvida. 
33 Apenas para argumentar (tradução nossa). 
34 Caracterizado pela inexistência da subjetividade na produção do conhecimento, pela visão isolada dos 
fenômenos sociais (considera a realidade como formada por partes isoladas) etc. (TRIVIÑOS, 2011). 
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bibliográficas para justificar e fundamentar as informações que se pretende extrair dos dados 

recolhidos. 

De acordo com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a utilização de documentos 

como forma de captar dados para um trabalho científico deve ser valorizado, sobretudo pela 

quantidade e qualidade de informações que deles se pode extrair, permitindo contextualizar o 

objeto de estudo no âmbito histórico e sociocultural. 

Nesse contexto, a pesquisa documental revela-se em plena consonância com o 

método adotado, visto que o escopo é analisar a EPJA numa perspectiva ampla, verificando 

não apenas o que os documentos representam em seu imediatismo (KOSIK, 2011), mas 

buscando desvelar as forças históricas e sociais que estão por trás de cada positivação. 

Tal tipo de pesquisa possibilita visualizar a EPJA historicamente, permitindo 

captar o seu processo de evolução no aspecto temporal. Seguindo essa linha de raciocínio, e 

ao dissertar sobre a utilização de documentos em pesquisas, Cellard (2008, p.295) afirma: 

“Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da 

atividade humana em determinadas épocas.” 

Acerca da pesquisa documental, Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p.4) assim 

se manifestam: 

 
Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele informações, 
ele o faz investigando, examinando, usando técnicas apropriadas para seu manuseio 
e análise; segue etapas e procedimentos; organiza informações a serem 
categorizadas e posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na 
realidade, as ações dos investigadores [...] estão impregnadas de aspectos 
metodológicos, técnicos e analíticos. 

 

Dessa forma, o uso de documentos para a pesquisa científica com o intuito de 

produzir conhecimento, seguindo os procedimentos adequados de investigação, manuseio e 

análise de dados, caracteriza a denominada pesquisa documental. 

O conceito de documento, por sua vez, pode ser interpretado em sentido amplo, 

podendo ser definido como 

 
Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 
possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, 
os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros. 
(APPOLINÁRIO, 2009, p.67). 
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Nesta pesquisa, serão utilizados apenas documentos impressos, disponibilizados 

digitalmente no sítio eletrônico do Palácio do Planalto, o qual disponibiliza as espécies 

normativas produzidas no âmbito federal (documentos normativos expedidos pelo Congresso 

Nacional e Presidência da República). 

Espécies normativas35 são regras criadas pelo poder competente e que possuem 

força coercitiva (caráter obrigatório) e geral (aplica-se a todas as pessoas indistintamente), nos 

termos do artigo 59 da CRFB/88, in verbis: 

 
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis. (BRASIL, 1988). 

 

Nesse compasso, serão fontes de análise os documentos classificados como 

espécies normativas, expedidos pela União, seja pelo poder executivo federal ou poder 

legislativo federal, no período de 2001 a 2015. 

Por oportuno, insta informarmos que, inicialmente, tínhamos por escopo analisar 

também os documentos normativos expedidos pelo MEC, normalmente consubstanciados sob 

a forma de pareceres e resoluções, e que tratassem de forma específica da EPJA. Chegamos, 

inclusive, a selecionar os documentos no âmbito do MEC, entre os anos de 2001 a 2015. 

Contudo, diante da quantidade de dados já selecionados na plataforma virtual do 

palácio do planalto, e considerando o limite temporal de 2 (dois) anos para encerramento 

deste trabalho, bem como a própria concepção de análise profunda requerida pelo 

materialismo histórico-dialético e pela formação strictu senso, consideramos mais adequado 

delimitar a análise apenas às citadas espécies normativas. 

Questão relevante, e que não pode ser ignorada, sobretudo pela proximidade 

existente, é a diferença entre as pesquisas bibliográfica e documental. Enquanto a primeira 

parte de documentos revestidos de cientificidade (considerados secundários), em que se 

utilizam contribuições de diversos autores acerca de determinado assunto, a segunda reveste-

se de documentos que ainda não receberam tratamento analítico (considerados primários). 

(OLIVEIRA, 2007). 

                                                             
35 Ou documentos normativos. 
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Nesse particular, interessante frisar que, embora haja a opção por uma pesquisa do 

tipo documental, também serão utilizados documentos secundários (referências bibliográficas, 

sobretudo livros, artigos científicos e periódicos publicados em revistas) ao longo de todo o 

trabalho, sempre com a finalidade de embasar as informações produzidas. 

 

 

2.3 Procedimento de seleção, organização e análise de dados 

 

 

Em consonância com a abordagem qualitativa desta dissertação, e para fins de 

seleção, organização e análise dos documentos, buscamos respaldo no viés da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2001), adaptando-a as peculiaridades da problemática deste trabalho, 

bem como à análise filosófica do materialismo histórico-dialético aqui adotado. 

A Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin (2001, p.42), é conceituada 

como uma série de: 

 
[...] técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Destacando o processo de inferência na Análise de Conteúdo, Minayo (2013, 

p.303) a define como “[...] técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas 

inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de procedimentos 

especializados e científicos.” 

Para Oliveira (2008), o principal escopo da Análise de Conteúdo é a manipulação 

das mensagens, colocando em evidência indicadores que possibilitem inferir acerca de uma 

realidade diversa da mensagem. Ou seja, ela permite o acesso a diversos conteúdos presentes 

num documento, sejam eles explícitos ou não. 

Assim, ao adotar essa espécie de análise dados, temos por finalidade “[...] 

ultrapassar o alcance meramente descritivo da mensagem, para atingir, mediante a inferência, 

uma interpretação mais profunda.” (MINAYO, 2013, p.307). 

Ocorre que a Análise de Conteúdo apresenta diversas técnicas para a produção do 

conhecimento, cada qual com sistematizações particulares, e cuja escolha precisa estar em 

sintonia com o objeto da pesquisa, isto é, a técnica adotada deve ser suficientemente hábil 
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para responder à problemática proposta, bem como para alcançar os objetivos perseguidos 

(CALVACANTE, CALIXTO, PINHEIRO, 2014). 

Nesse compasso, optamos pela Análise de Conteúdo na modalidade temática, em 

que “A noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto.” 

(MINAYO, 2013, p.315). Graficamente, o tema pode ser uma frase, uma palavra ou mesmo 

um resumo. Para Bardin (2001, p.105), “O tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à 

leitura.” 

Quanto ao procedimento, seguimos as etapas da Análise de Conteúdo propostas 

por Bardin (2001), adequando-as a esta pesquisa, quais sejam: a) pré-análise; b) exploração do 

material ou codificação e c) tratamento dos resultados – inferência e interpretação. 

 

 

2.3.1 Pré-análise 

 

 

A fase da pré-análise consistiu na escolha e organização dos documentos, bem 

como na elaboração de alguns indicadores para uma melhor compreensão do material, e pôde 

ser dividida nas seguintes etapas: 

 

a) Mapeamento das espécies normativas produzidas pela União, durante o período de 

2001 a 2015 

 

Consoante já analisado, utilizamos como lócus da pesquisa o sítio eletrônico do 

Palácio do Planalto (figura 1), haja vista tratar-se de endereço eletrônico governamental, cujas 

informações encontram-se sempre atualizadas. 
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Figura 1: Sítio do Palácio do Planalto 

Disponível em: http://www2.planalto.gov.br. 
Acesso em: 14 maio 2016.
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b) Localização, seleção e organização dos dados 

 

No sítio eletrônico do Palácio do Planalto, procedemos à exploração dos itens 

“acervo” e “legislação”, o que direcionou este pesquisador para as espécies normativas 

produzidas pelo Poder Legislativo Federal (Congresso Nacional) e pelo Poder Executivo 

Federal (Presidência da República), consoante se verifica na figura 2. 

Antes de iniciar o procedimento de seleção dos dados, preferimos restringir a 

busca às seguintes espécies de documentos: Constituição (e suas emendas), Leis ordinárias, 

Leis complementares, Códigos, Estatutos, Medidas Provisórias, Decretos, Decretos não 

numerados e Leis Delegadas. Tal fato se deu por dois motivos: primeiro porque apenas tais 

documentos possuem força normativa (impõem regras impositivamente) e, segundo, em razão 

de serem as espécies normativas hábeis a tratar da matéria “Educação”.36 

A título de exemplo, não faz sentido pesquisar a espécie de documento decreto-

lei, tendo em vista que o mesmo foi substituído pela medida provisória no ano de 1988, de 

modo que após essa data não mais se admite a edição de decretos-lei no Brasil (NOVELINO, 

2013). Do mesmo modo, as Mensagens de Veto Total, as Propostas de Emenda à 

Constituição, os Projetos de Lei e os pareceres da Advocacia Geral da União (AGU)37 não 

constituem documentos normativos e, por conseguinte, não são aptos a tratar do objeto de 

estudo deste trabalho. 

Dessa forma, a localização e seleção dos documentos foram feitas obedecendo-

se à seguinte ordem: 1º) Constituição (e suas emendas); 2º) Leis ordinárias; 3º) Leis 

complementares; 4º) Códigos; 5º) Estatutos; 6º) Medidas Provisórias; 7º) Decretos; 8º) 

Decretos não numerados e 9º) Leis Delegadas. 

Após a seleção de uma determinada espécie de documento, a triagem passou a 

ser feita por ano, a partir de 2001, consoante se verifica nas figuras 3 e 4. 

Escolhida a espécie normativa e o ano, procedemos à leitura e análise das 

ementas (figura 4), tomando como referência qualquer menção às seguintes palavras: a) 

Educação; b) Jovens; c) Adultos; d) Idosos; e) EJA e f) EPJA. 

Restando dúvidas acerca do conteúdo de cada documento, partimos à sua leitura 

preliminar, observando se o mesmo referia-se à EPJA, conforme figura 5. Tratando-se de 

assunto diverso, o documento foi descartado. 
                                                             
36 Consoante afirmamos anteriormente, estas são as espécies normativas (documentos) previstas no artigo 59 da 
CRFB/88. 
37 Embora tenha certa carga de normatividade, os pareceres da AGU são orientações para a Administração 
Pública Federal. 
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Figura 2: Sítio eletrônico do Palácio do Planalto – item legislação 

Disponível em: http://www4.planalto.gov.br 
Acesso em: 15 maio 2016. 
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Figura 3: Sítio eletrônico do Palácio do Planalto – Leis ordinárias 

Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias#content 
Acesso em: 16 maio 2016. 
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Figura 4: Sítio Eletrônico do Palácio do Planalto – Leis ordinárias expedidas em 2001 

Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias/legislacao-1/leis-ordinarias/2001#content 
Acesso em: 16 maio 2016.
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Figura 5: Sítio eletrônico do Palácio do Planalto – Leis ordinárias expedidas em 2001 – Lei 12.172, de 9 de janeiro de 2011 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10172.htm 
Acesso em: 16 maio 2016.
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Depois de realizado o mesmo procedimento em todas as espécies normativas, 

selecionamos um total 63 (sessenta e três) documentos normativos expedidos pela União, 

todos eles direta ou indiretamente relacionados à EPJA. 

Como este momento foi destinado apenas à localização, seleção e organização dos 

dados, optamos por incluir qualquer documento que fizesse menção à EPJA, nos termos 

especificados nos parágrafos anteriores. Na etapa seguinte, quando da leitura profunda dos 

dados, deixamos em aberto a possibilidade de uma nova triagem de documentos, 

selecionando-se apenas aqueles que foram produzidos com o intuito de regulamentar 

especificamente a EPJA. 

Localizados e selecionados os dados, os mesmos foram organizados em pastas 

próprias e separadas pelo ano de edição, considerando-se a ordem cronológica das 

publicações. 

Conforme afirmamos, apesar de não termos utilizado os documentos elaborados 

internamente pelo MEC, procedemos à seleção dos dados no sítio eletrônico deste ministério, 

tomando por base os itens “resoluções do CNE” e “pareceres do CNE” (figura 7). Após, 

passamos a escolha dos documentos ano a ano, de 2001 a 2015, utilizando-nos de raciocínio 

idêntico à seleção feita no âmbito do sítio eletrônico do palácio do planalto. A eleição dos 

dados, com base em tais critérios, foi feita observando as seguintes palavras:        a) 

Educação; b) Jovens; c) Adultos; d) Idosos; e) EJA; e f) EPJA.
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Figura 6: Sítio Eletrônico do MEC – Conselho Nacional da Educação – Atos normativos – Súmulas, Pareceres e Resoluções 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes 
Acesso em: 18 maio 2016.
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Deste esforço, encontramos um total de 61 (sessenta e um) documentos. Da leitura 

destes dados, percebemos que muitos destes documentos selecionados não tratavam 

especificamente da EPJA, ou seja, apenas faziam menção a tal modalidade educativa, sem 

trazer diretrizes gerais. A partir daí, e respaldados numa abordagem qualitativa (que permite a 

alteração dos procedimentos conforme o desenvolvimento da pesquisa), optamos por adotar 

um novo procedimento de seleção de documentos no MEC, utilizando o item “normas 

classificadas por assuntos”. 

Nesse compasso, e apenas para fins de registro, após adotar este novo 

procedimento, encontramos um total de 9 (nove) documentos expedidos entre os anos de 2001 

a 2015, quais sejam: 

a) Parecer CNE/CEB n. 36/2004, aprovado em 7 de dezembro de 2004; 

b) Parecer CNE/CEB n. 20/2005, aprovado em 15 de setembro de 2005; 

c) Resolução CNE/CEB n. 4, de 27 de outubro de 2005; 

d) Parecer CNE/CEB n. 29/2006, aprovado em 5 de abril de 2006;  

e) Parecer CNE/CEB n. 23/2008, aprovado em 8 de outubro de 2008; 

f) Parecer CNE/CEB n. 6/2010, aprovado em 7 de abril de 2010; 

g) Resolução CNE/CEB n. 3, de 15 de junho de 2010; 

h) Parecer CNE/CEB n. 11/2011, aprovado em 5 de outubro de 2011 e 

i) Parecer CNE/CEB n. 4/2013, aprovado em 13 de março de 2013. 

 

Frisamos que embora os dados selecionados na seara do MEC não tenham sido 

objeto de análise nesta pesquisa, optamos por dispor tais informações neste trabalho, não 

apenas em razão desta triagem ter despendido tempo e esforço intelectual, mas principalmente 

porque estes dados podem servir de suporte para pesquisas vindouras. 

Portanto, levando em consideração os documentos normativos localizados no sitio 

do Palácio do Planalto e os documentos expedidos pelo MEC, essa fase foi marcada pela 

seleção e organização de 72 (setenta e dois) documentos, conforme observamos no apêndice 

A, logo ao final deste trabalho. 

 

c) Leitura flutuante dos documentos, assegurando um contato direto e intenso do 

pesquisador com os dados recolhidos. 
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2.3.2 Exploração do material 

 

 

De acordo com Minayo (2013, p.317), essa fase “[...] consiste essencialmente 

numa operação classificatória que visa a alcançar o núcleo de compreensão do texto. Para 

isso, o investigador busca encontrar categorias que são expressões ou palavras significativas 

em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado.” 

Nessa pesquisa, esse momento foi marcado pela leitura exaustiva dos dados 

selecionados e pelo seu respectivo fichamento, buscando, por meio da elaboração de um 

quadro de referência, criar codificações para cada documento, estabelecendo ainda:                 

a) unidades de contextos, sob a forma de fragmentos extraídos do documento em análise e      

b) unidades de registro, sob a forma de temas. 

A codificação visa auxiliar quando do tratamento dos dados, evitando-se a 

repetição demasiada de um mesmo documento com todas as suas especificidades. 

Pretendemos, com isso, estabelecer um código ou sigla para cada documento, a fim de que 

possa servir de parâmetro quando da citação do mesmo no momento da análise. Lado outro, 

esta técnica evita que o texto fique cansativo, diminuindo a reprodução de termos e palavras 

idênticas. Assim, a codificação foi criada pela(s) inicial(is) do nome do documento, seguida 

de hífen, do número da legislação e dos dois últimos números do ano de expedição, colocados 

entre parênteses. As unidades de contexto, aqui denominadas de “fragmentos de documentos 

selecionados”, correspondem a uma citação idêntica (direta) à prevista no documento, a qual 

represente maior similaridade à EPJA. Assim, buscamos instituir uma correlação entre o 

documento e o objeto de estudo desta pesquisa. 

A título de exemplo, utilizamos a Lei Ordinária n. 12.513, de 26 de outubro de 

2011, representada abaixo pelo quadro 1, com o intuito de demonstrar o que oi feito ao longo 

deste trabalho. 
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DOCUMENTO 
NORMATIVO 

CODIFICAÇÃO FRAGMENTOS DO 
DOCUMENTO 

SELECIONADO 

TEMA 

Lei ordinária 12.513, 
de 26 de outubro de 
2011. 
 

LO-12.513(11) Art. 2o  O Pronatec 
atenderá 
prioritariamente:  
I - estudantes do ensino 
médio da rede pública, 
inclusive da educação de 
jovens e adultos. 

Iniciativas em 

relação a projetos e 

programas. 

Quadro 1 – Sistemática de organização dos dados para fins de análise. 
 

 

Todos os documentos passaram pela análise supracitada, o que criou as condições 

necessárias para escolher os temas e passarmos à fase seguinte, marcada pelos processos de 

inferência e interpretação extraídos dos dados organizados. 

A seleção de temas (unidades de registro), todos direta ou indiretamente 

relacionados à EPJA, foi realizada obedecendo-se a alguns critérios, tais como: a regularidade 

com que o tema foi citado; a relevância dada aos discursos estabelecidos nos diversos 

documentos (o que pode ser aferido pelos detalhes especificados sobre um determinado 

assunto); a possibilidade de análise numa perspectiva histórica e dialética; o nexo com os 

conceitos importados da Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Nesse particular, selecionamos, a priori, 3 (três) temas: 1) Iniciativas com relação 

a projetos e programas (apêndice B); 2) Direito ao ensino fundamental e/ou médio (apêndice 

C) e 3) Financiamento da EPJA (apêndice D). 

Por fim, apesar da seleção supramencionada, vimo-nos obrigados a restringir a 

análise, nesta dissertação, ao primeiro tema, pelas mesmas razões já apontadas anteriormente, 

especialmente pelo limite temporal para a conclusão da pesquisa. Observada a necessidade de 

limitar o estudo a um dos três temas apontados, escolhemos trabalhar com as iniciativas em 

relação a projetos e programas, haja vista o grande número de dados concernentes a este 

assunto, nos termos do apêndice B. 
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2.3.3 Tratamento dos resultados – inferência e interpretação 

 

 

Para Minayo (2013, p.318), a terceira e última fase da Análise de Conteúdo é 

aquela em que 

 
Os resultados brutos são submetidos (tradicionalmente) a operações estatísticas 
simples (porcentagens) ou complexas (análise fatorial) que permitem colocar em 
relevo as informações obtidas. A partir daí, o analista propõe inferências e realiza 
interpretações [...]. 

 

Nesse particular, após a exploração do material, com a respectiva definição do 

tema, procedemos às inferências e interpretações, buscando estabelecer um diálogo entre os 

documentos, os conceitos discutidos no âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais, as 

categorias da dialética marxista e com os autores do campo da EPJA no Brasil. 

Assim, tentamos interpretar o tema, utilizando, a priori, os critérios da 

contradição, totalidade e historicidade. A análise do assunto foi feita numa perspectiva ampla 

(totalizante), verificando não apenas o que os documentos dispõem em seu imediatismo, mas 

almejando a sua essência, o concreto pensado. Para isso, os esforços foram no sentido de fazer 

uma análise dos temas do ponto de vista histórico e social, observando o desenvolvimento da 

modalidade educativa EPJA no contexto da história. Lado outro, considerando o aspecto 

dialético de mundo, o tratamento dos resultados também buscou demonstrar eventuais 

contradições existentes. 

Noutros termos, realizadas as inferências e interpretações com base nos 

parâmetros apontados, sempre que possível associamos os resultados aos conceitos extraídos 

da Teoria dos Direitos Fundamentais, em especial o mínimo existencial e a vedação do 

retrocesso social. 

Ante o exposto, no próximo capítulo, passamos à análise da configuração da 

EPJA no tocante aos projetos e programas criados e/ou modificados durante o período de 

recorte adotado neste trabalho. 
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3 EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

DE PROJETOS E PROGRAMAS EM ÂMBITO NACIONAL 

 

 

Após a análise dos documentos selecionados, bem como a definição do tema a ser 

analisado (Iniciativas em relação a projetos e programas), neste capítulo, dedicamo-nos ao 

tratamento dos resultados, tomando por base a tabela de organização de dados do tema 

escolhido (apêndice B) e referências bibliográficas que guardaram similitude com o assunto 

explorado. 

Durante esse processo de reflexão crítica, tivemos como premissas a concepção 

filosófica acolhida, advinda do materialismo histórico-dialético, bem como, contribuições 

oriundas dos conceitos discutidos no âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Nesta terceira fase da pesquisa, qualificada pela exploração do material 

selecionado, observamos um quantitativo razoável de projetos e/ou programas38 que, embora 

nem sempre fossem exclusivos à EPJA, permitiram analisar a configuração desta modalidade 

educativa durante o período definido para esta pesquisa, identificando elementos capazes de 

caracterizar o direito de aprender dos educandos na educação básica. 

Além disso, as diversas alterações legislativas ocorridas, no período de 2001 a 

2015, evidenciam a análise do ponto de vista histórico e dialético, admitindo um ensaio entre 

a Teoria dos Direitos Fundamentais e possíveis contradições entre os conceitos daí extraídos e 

os documentos analisados. 

Sendo assim, no tocante às “iniciativas em relação a projetos e programas”, 

selecionamos um total de 28 (vinte e oito) documentos, dentre decretos, medidas provisórias e 

leis ordinárias. Todos eles tratam, de forma direta ou indireta, de iniciativas de programas ou 

projetos no âmbito da EPJA. 

Lado outro, é interessante destacar que destes 28 (vinte e sete) documentos, 18 

(dezoito) foram de iniciativa governamental, ou seja, foram expedidos pelo poder executivo 

                                                             
38 Neste trabalho, utilizamos os termos projetos e programas para indicar as iniciativas em EPJA criadas ou 
modificadas no período de 2001 a 2015. Apesar de não fazermos distinção entre os dois conceitos, é interessante 
verificarmos a diferença entre políticas de governo e políticas de Estado. Para Oliveira (2011), as políticas de 
governo são caracterizadas por sua efemeridade, e cuja institucionalização não parece ser fruto de um consenso 
social. As políticas de Estado, por sua vez, são aquelas fortemente institucionalizadas, que perduram por mais de 
um governo.  
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federal, sob a forma de decreto ou medida provisória39, que são atos normativos de 

competência do chefe do poder executivo. Os demais foram criados diretamente pelo 

Congresso Nacional (poder legislativo). 

Essa informação parece importante para demonstrar o grau de relevância dado à 

EPJA pelo governo numa certa época, sobretudo se comparada com as iniciativas 

governamentais num determinado período histórico distinto. A título de exemplo, Ireland 

(2012) afirma que, a partir da posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, 

houve um grande movimento no sentido de institucionalização da EPJA, garantindo-se um 

maior acesso à educação escolar ao longo da vida. 

Por oportuno, consoante veremos mais à frente, a expedição de tais documentos 

foi bem distribuída ao longo do tempo analisado, destacando-se apenas os anos de 2005 (em 

que foram criados 5 documentos); 2014 e 2015 (nestes dois anos não houve iniciativa em 

relação a projetos e programas em EPJA no âmbito dos documentos normativos 

selecionados). 

Por conseguinte, no período de recorte deste trabalho, observamos a criação ou 

modificação dos seguintes projetos e programas: 

a) Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem (Profae); 

b) Programa Brasil Alfabetizado (PBA); 

c) Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens 

(PNPE); 

d) Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação 

Fundamental de Jovens e Adultos e Programa de Apoio aos Sistemas de 

Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; 

e) Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja); 

f) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem); 

g) Projeto Escola de Fábrica; 

h) Programa Brasil Profissionalizado; 

i) Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH); 

j) Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera); e 

                                                             
39 Apesar de a medida provisória possuir prazo de vigência determinado, e ter de passar pelo crivo do Congresso 
Nacional para adquirir status de lei, a sua edição demonstra claramente que a iniciativa partiu do chefe do poder 
executivo, e não do Congresso Nacional. 
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k) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Torna-se necessário reiterar que essas foram as iniciativas em EPJA no domínio 

dos documentos normativos analisados40, expedidos entre os anos de 2001 e 2015. Portanto, a 

eventual existência de outras iniciativas não constitui objeto de nossa pesquisa. O programa 

nacional do livro didático para a educação de jovens e adultos (PNLD-EJA), por exemplo, 

embora represente importante iniciativa para o campo da EPJA, não será analisada por nós, 

uma vez que o programa foi criado internamente pelo MEC, por meio de sua resolução n. 51, 

de 16 de setembro de 2009. 

 

 

3.1 Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 

 

 

O projeto de profissionalização dos trabalhadores da área de enfermagem (Profae) 

surgiu como consequência à lei ordinária n. 7.498, de 25 de junho de 198641, que, ao 

regulamentar o exercício da enfermagem, estabeleceu o prazo de 10 (dez) anos para os 

profissionais que não possuíssem a formação técnica estabelecida em lei pudessem capacitar-

se (BRASIL, 1986). 

Ou seja, após a regulamentação da atividade, o que instituiu a necessidade de 

formação própria, o legislador entendeu por bem não impedir, pelo menos de imediato, o 

exercício de atividades elementares de enfermagem àqueles que já a desempenhavam. Assim, 

determinou o prazo de 10 (anos) para que tais profissionais buscassem a devida formação 

(DELLAFINA, 2012). 

Nesse contexto, o Profae foi criado pela portaria n. 1.262, de 15 de outubro de 

199942, do Ministério da Saúde (MS), o qual buscou articulações com o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 

fins de cooperação financeira e, ainda, junto à Unesco (cooperação técnica). (BRASIL, 1999). 

O principal objetivo deste programa é qualificar os profissionais da enfermagem, 

buscando, por via de consequência, a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Para tanto, 

o Profae estruturou-se em dois eixos de atuação, quais sejam: a) Oferta de cursos de 

                                                             
40 Conforme procedimento delineado no capítulo metodológico. 
41 Apesar de este documento encontrar-se fora do período de análise da pesquisa, tornou-se necessário o seu 
estudo para contextualizar o assunto, o que permitiu uma análise ampla do ponto de vista histórico.  
42 Idem. 
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qualificação profissional de auxiliar de enfermagem e b) oferta de cursos de complementação 

do ensino fundamental na modalidade de EPJA (BRASIL, 2000a). 

Portanto, partindo dessas premissas, consideramos que o Profae traz implicações 

diretas para a EPJA, tendo em vista que uma de suas finalidades é ofertar cursos de 

complementação do ensino fundamental, na modalidade de jovens e adultos, para aqueles 

profissionais da enfermagem que ainda não concluíram essa etapa do ensino básico. Com isso, 

o programa busca regularizar a qualificação e posterior situação profissional dos educandos 

que não tiveram acesso ao ensino fundamental no momento previsto em lei. 

Entre os anos de 2001 a 2015, selecionamos 4 (quatro) documentos que tratam 

especificamente do Profae, quais sejam: a) D-3.936(01); b) LO-10.429(02); c) LO-10.853(03) 

e d) LO-11.129(05). 

Sendo assim, apesar da perspectiva de análise ampla adotada por nós, o que, por 

vezes, remete-nos para períodos aquém ou além da delimitação temporal deste trabalho, 

buscamos não fugir muito acerca das previsões constantes nos documentos selecionados, sob 

pena de não conseguirmos concluir a pesquisa durante o prazo previsto para este curso de 

mestrado. 

Dessa forma, observamos que há menos de 2 (dois) anos, após a instituição do 

Profae, o governo federal editou o documento D-3.936 (01), o qual determinou, no âmbito do 

financiamento, uma contrapartida de 1% (um por cento) dos Estados e Distrito Federal para a 

execução do curso de complementação do ensino fundamental, na modalidade de educação de 

jovens e adultos trabalhadores. (BRASIL, 2001a). 

Posteriormente, a medida provisória n. 21, de 9 de janeiro de 2002, convertida na 

íntegra no documento LO-10.429(02), instituiu o “auxílio-aluno”, cujo valor foi de R$ 30,00 

(trinta reais) por educando matriculado em algum curso do Profae. A assistência deveria ser 

paga pela União durante os anos de 2002 a 2003. 

Contudo, o pagamento do auxílio acabou sendo estendido até o ano de 2005. 

Primeiro, a medida provisória n. 156, de 23 de dezembro de 2003, convertida na LO-

10.853(04), dilatou o prazo para o exercício de 2004. E, posteriormente, a LO-11.129(05), 

que criou o Programa nacional de inclusão de jovens (Projovem), dilatou o beneficio para 

2005. 

De acordo com o artigo 1º da LO-10.429(02), o auxílio teve como fundamento o 

 
[...] custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto 
de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem Profae, nos 
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deslocamentos de suas residências para os locais de realização dos cursos que estiverem 
frequentando e destes para suas residências. (BRASIL, 2002b). 
 

No âmbito dos documentos normativos selecionados e analisados, não houve 

qualquer outra modificação na estrutura do Profae. No entanto, o próprio sítio eletrônico do 

MS elenca algumas ações não previstas no acordo inicial. São eles: 

a) Complementação de estudos para técnico de enfermagem; 

b) Coleção de oito livros texto para cada aluno; 

c) Mestrado profissional para gestores das Escolas Técnicas do SUS (ET-

SUS) e recursos humanos das secretarias de saúde; 

d) Pesquisa em toda a rede ET-SUS; 

e) Construção e equipamento de oito ET-SUS, em articulações com o 

Programa de expansão da educação profissional (PROEP/MEC); 

f) Construção e/ou reforma de ET-SUS pelo Profae; 

g) Concepção e expansão da formação de especialistas docentes em 

educação profissional para todas as categorias da área da saúde; e 

h) Criação e consolidação da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-

SUS). (BRASIL, 2014b). 

 

Em 17 de fevereiro de 2014, o MS divulgou dados, informando que, embora a 

meta do programa fosse profissionalizar 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) trabalhadores 

como auxiliares de enfermagem, promover a escolarização de 95.000 (noventa e cinco mil) 

trabalhadores que não haviam concluído o ensino fundamental e oferecer a complementação 

de estudos a 90.000 (noventa mil) auxiliares em enfermagem para habilitá-los como técnicos 

de enfermagem, 

 
Os resultados obtidos indicam que 207.844 alunos foram formados como auxiliares 
e técnicos em enfermagem, 10.198 trabalhadores concluíram o ensino fundamental e 
80.124 concluíram a complementação do auxiliar para técnico de enfermagem. Os 
dados acima só refletem os concluintes, no entanto, o Profae chegou a atender 
323.512 no total (BRASIL, 2014b). 

 

Pelos números anteriores, percebemos a importância do programa para fins de 

qualificação dos profissionais da enfermagem, apesar dos dados serem decepcionantes quanto 

à oferta dos cursos de complementação do ensino fundamental na modalidade de EPJA 

(cumpriu-se pouco mais de 10% da meta). 
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Diante desse contexto, podemos verificar que dentro da abrangência do Profae 

houve uma preocupação com a EPJA, inclusive quanto ao financiamento específico para os 

cursos de complementação do ensino fundamental, nos termos do D-3.936(01). Tal fato, 

associado às melhorias do programa apresentadas pelo MS (tais como oferecimento de livros 

para os alunos, formação dos profissionais docentes e gestores e a instituição da pesquisa), 

permite dizer que houve um movimento de progresso na efetivação do direito à EPJA 

(ABRAMOVICH, COURTIS, 2004), pelo menos do ponto de vista normativo. 

No mesmo sentido, a prorrogação do auxílio-aluno até 2005, inicialmente previsto 

apenas para os anos de 2002 e 2003, também corrobora com a ideia de gradualidade 

(ABRAMOVICH, COURTIS, 2004) na efetivação da EPJA. 

Por outro lado, o ínfimo valor do benefício e a sua própria extinção sugerem que a 

EPJA poderia merecer atenção maior, haja vista sua condição de núcleo essencial dos direitos 

fundamentais (mínimo existencial). Tais questões, aliás, não estão em consonância (relação de 

contrariedade) com a vedação de retrocesso social que deve reinar na EPJA, de modo que o 

poder público não possa voltar atrás no grau de concretização deste direito (SARLET, 2012). 

Infelizmente, não foi possível verificar se a extinção do auxílio, em 2005, 

impactou na quantidade de matrícula e conclusão dos cursos, uma vez que não foram 

encontrados dados específicos nesse sentido. 

Cabe relatar, ainda, que a LO-11.129(05), ao prorrogar o auxílio-aluno até o ano 

de 2005, não previu benefício substitutivo no âmbito do Projovem, até mesmo porque os dois 

programas passaram a coexistir. Tal fato revela crítica freqüente que vem sendo discutida no 

âmbito da EPJA, que é a desarticulação entre seus programas e projetos (IRELAND, 2012). 

 

 

3.2 Programa Brasil Alfabetizado 

 

 

O programa Brasil alfabetizado (PBA) constitui uma iniciativa do poder executivo 

federal, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e instituído em 8 de setembro de 

2003, por meio do D-4.834(03). Com a intenção inicial de universalizar a alfabetização43, o 

PBA focaliza a EPJA, já que sua finalidade, além de capacitar alfabetizadores, é alfabetizar 

                                                             
43 Preferimos utilizar a expressão “universalizar a alfabetização” e não erradicação do analfabetismo, conforme 
analisamos na nota de rodapé nº. 16.  
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educandos com 15 anos ou mais de idade que ficaram à margem do processo de alfabetização 

e escolarização. 

Sua implementação levou em conta o regime de colaboração entre os entes 

federativos previsto no artigo 211 da CRFB/88, destacando-se ainda o papel relevante de 

cooperação dos órgãos da sociedade civil. Assim, previu-se a transferência de recursos 

financeiros aos estados e municípios, bem como, às entidades consideradas parceiras 

(empresas privadas, universidades, organizações não governamentais e instituições civis). 

(ALMEIDA, CORSO, 2014). 

O orçamento para custear o PBA depende de dotações consignadas ao MEC, 

conforme se depreende do D-4.834(03), em seu artigo 6º, in verbis: “As despesas decorrentes 

da edição deste decreto correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas anualmente 

ao Ministério da Educação.” (BRASIL, 2003a). Nesse ponto, Ireland (2012, p. 5) destaca que 

“[...] o decreto garantiu uma fonte de recursos independente dos recursos destinados à 

modalidade de EJA.” 

Ao longo dos anos, o programa sofreu algumas alterações no âmbito dos dados 

analisados, destacando-se àquelas advindas dos documentos LO-10.880(04)44, D-5.475(05) e 

D-6.093(07).45 

A LO-10.880(04) modificou o sistema de repasses ao PBA, priorizando a 

transferência de recursos de forma automática, o que conferiu maior facilidade e celeridade 

em sua execução. Nessa toada, a exposição de motivos da medida provisória n. 173, de 16 de 

março de 200446, dispõe: 

 
[...] dá-se, também, uma importante evolução, com a instituição da descentralização 
de recursos e transferência legal, universalizando sua execução e constituindo um 
instrumento de incentivo para a adesão de estados, Distrito Federal e municípios na 
luta pela promoção da alfabetização no Brasil. 
[...] 
A agilidade na execução e simplificação de procedimentos pretendidos decorrem, a 
partir do momento em que os programas são instituídos com força de lei, mediante o 
repasse dos recursos financeiros de forma automática, deixando o campo da 
transferência voluntária e passando a caracterizar uma transferência legal (BRASIL, 
2004c). 

                                                             
44 A medida provisória 173, de 16 de março de 2004 foi convertida na íntegra na LO-10.880(04), razão pela qual 
fizemos menção apenas ao último documento. Não obstante, utilizamos a exposição de motivos da referida 
medida, a fim de captar a essência da iniciativa.  
45 O programa contou ainda com a elaboração de 6 (seis) resoluções pelo MEC, mas que não serão analisadas, 
conforme seleção dos dados apontados no capítulo metodológico. Porém, apenas para fins de registro, são elas: 
a) Resolução CD/FNDE n. 33, de julho de 2007; b) Resolução CD/FNDE n. 40, de setembro de 2008; c) 
Resolução CD/FNDE n. 12, de abril de 2009; d) Resolução CD/FNDE n. 6, de abril de 2010/ e) Resolução 
CD/FNDE n. 32, de julho de 2011 e f) Resolução CD/FNDE n. 44, de setembro de 2012. 
46 Conforme anunciamos, trata-se de documento que precedeu a LO-10.880(04). Logo, os motivos da elaboração 
dos dois documentos são comuns. 



69 

 

 

Se por um lado a descentralização representou um avanço, pelo menos do ponto 

de vista da desburocratização; por outro lado, é interessante observar um dado levantado por 

Machado (2011), qual seja: ao analisar as informações do Sistema Brasil Alfabetizado 

(SBA)47, a autora alerta para uma mudança no perfil das parcerias estabelecidas com o MEC, 

especialmente após o ano de 2007, data da edição do D-6.093(07). 

Nesse particular, percebeu-se um aumento considerável de parceiras com as redes 

públicas de ensino, conforme observamos nos trechos abaixo: 

 
Observa-se a mudança no perfil das parcerias estabelecidas pelo PBA, desde seu 
inicio, em 2003, até o ano de 2010, quando o financiamento deixa de ser repassado 
por convênios com outras instituições que não sejam redes públicas de ensino, o que 
vai ocorrer a partir do ano de 2007. Esta opção pela transferência dos recursos às 
instituições públicas é justificada pelo governo como uma tentativa de atender ao 
preceito constitucional de obrigatoriedade do Estado na implementação de política 
educacional (MACHADO, 2011, p.7). 

 

Ora, pelas conclusões da autora, parece ter havido uma preferência na realização 

de parcerias com entes públicos, o que somente se justificaria caso os repasses integrassem o 

percentual de transferências obrigatórias em educação estipulados pela CRFB/88. 

Os decretos D-4.834(03) e D-5.475(05), por sua vez, não trouxeram grandes 

pormenores quanto à regulamentação do programa, determinando apenas a incumbência do 

ministro de estado da educação elaborar normas que asseguram o pleno funcionamento do 

PBA e de sua respectiva comissão (BRASIL, 2003a, 2005a). 

Convém salientar, apenas, que o D-5.475(05) criou a Comissão Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, substituindo, assim, a antiga Comissão 

Nacional de Alfabetização instituída pelo D-4.834(03). Ambas as comissões possuem a 

funções consultivas, com o intuito de assessorar o MEC na proposição e efetivação de 

políticas nacionais relativas à alfabetização e, após 2005, também em relação à EPJA 

(BRASIL, 2005a). 

Apesar da nítida preocupação em inserir a EPJA no âmbito da citada comissão, 

Almeida e Corso (2014, p.32) denunciam a inexistência de políticas públicas “[...] que 

assegurem articulação efetiva entre a fase de mobilização – representada pela alfabetização – 

e a de continuidade, a qual deveria assegurar o acesso universal dos jovens e adultos ao ensino 

fundamental e médio na modalidade EJA.” 

                                                             
47 Sistema de dados responsável por armazenar os plano plurianuais de alfabetização, documento que passou a 
ser exigido com o D-6.097(07) para que os parceiros pudessem solicitar apoio técnico e financeiro. 
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Isso ocorre porque, a exemplo de programas anteriores48, o PBA assumiu um 

caráter de campanha, desvinculando a alfabetização da educação básica49. Apesar das críticas 

e das alterações sofridas pelo programa, ele continua assumindo um viés emergencial. Nesse 

sentido, Catelli Jr. (2014) censura as diretrizes do PBA, informando que a sua definição como 

programa de ação setorial traduziu-se em iniciativas de curta duração, com baixo custo, 

improvisação de alfabetizadores com sutis ajudas de custo e com insuficiente orientação e 

acompanhamento didático-pedagógico. 

Por conseguinte, o D-6.093(07), ao reorganizar o PBA, alterou a sua finalidade, 

que passou a ser a universalização da alfabetização de jovens e adultos de 15 (quinze) anos ou 

mais50. Para tanto, o documento tratou de diversos assuntos até então omissos no contexto dos 

documentos normativos. A priorização de regiões com maiores índices de analfabetismo, a 

previsão de um plano plurianual de alfabetização como requisito para receber apoio técnico e 

financeiro, regras quanto aos alfabetizadores, execução do programa, selos de certificação e 

quanto à comissão nacional de alfabetização e educação de jovens e adultos foram inseridas. 

De acordo com o último balanço realizado pelo MEC, o PBA atendeu 

aproximadamente 14,7 (quatorze vírgula sete) milhões de jovens e adultos entre os anos de 

2003 a 2012, sendo que cerca de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) alfabetizandos foram 

beneficiados somente em 2012 (BRASIL, 2016a). 

Além disso, verificamos um aumento significativo de investimentos federais no 

PBA, que passou de R$ 193.000.000 (cento e noventa e três milhões de reais), em 2003, para 

R$ 315.000.000 (trezentos e quinze milhões de reais), em 2007 (MACHADO, 2011). 

Pelo exposto, embora o PBA seja considerado um importante programa para 

superação dos índices de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, a 

desvinculação entre a alfabetização e o consequente ensino básico tem sido objeto de crítica 

pelos educadores e pesquisadores da área, especialmente pelos exemplos de experiências 

anteriores não bem sucedidas. Nesse diapasão, Ireland (2012, p.5) afirma: “Por motivos 

políticos, a alfabetização de jovens e adultos foi, mais uma vez, artificialmente separada da 

educação escolar de jovens e adultos.” 

Nesse sentido, Almeida e Corso (2012, p.32) destacam: 

 
                                                             
48 Como ocorreu com Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e o Programa Alfabetização Solidária 
(PAS).  
49 Educação básica na modalidade EPJA, já que o objetivo do programa é atender pessoas com 15 anos ou mais 
de idade. 
50 Conforme anunciamos, o PBA nasceu, em 2003, com a finalidade de universalizar a alfabetização de pessoas 
jovens e adultas. 
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[...] o fato de que as ações de alfabetização abrigadas pelo Programa, por serem 
pulverizadas, sobrepostas e heterogêneas, reforçam um conjunto de práticas que se 
coadunam com as marcas de diferentes formas de precarização a que estão, em 
geral, submetidos alfabetizadores e alunos.  

 

Quanto ao financiamento, observamos um aumento considerável entre os anos de 

2003 a 2007, o que pode sugerir, senão a ideia de progressividade na efetivação do direito à 

educação, ao menos podemos afirmar que não houve retrocesso, demonstrando respeito à 

ideia de “proibição de contrarrevolução social” aplicável aos direitos fundamentais 

(NOVELINO, 2013). 

A dificuldade em considerar melhorias (progressão social) apenas pelo critério do 

financiamento é explicada por Machado (2011), ao indicar que a avaliação de um programa 

requer, além da mobilização de recursos, uma efetiva avaliação de sua qualidade do ponto de 

vista da aprendizagem adquirida pelos educandos, o que não será realizado neste momento. 

A descentralização dos recursos, possibilitando uma gestão mais célere e efetiva, 

representou alteração positiva para fins de ampliação do programa, facilitando a articulação 

entre o MEC e os parceiros. Aliás, a transferência automática de recursos tem sido uma 

tendência no âmbito dos documentos normativos analisados51, demonstrando um tratamento 

condizente com conceito de mínimo existencial aplicado à EPJA (SARLET, 2012). 

A última reestruturação do PBA, pelo D-6.093(07), trouxe para o campo dos 

documentos normativos questões significativas para a ampliação do programa, conforme já 

citamos. A instituição dos planos plurianuais de alfabetização, em 2007, parece ter sido de 

enorme relevância, já que os parceiros deverão se organizar melhor para aderir ao PBA, 

apresentando indicadores acerca da demanda, taxas de analfabetismo, avaliação dos 

resultados do programa, dentre outros dados. A necessidade de prestar tais informações 

incentiva a pesquisa, a qual poderá desempenhar papel ímpar na investigação e posterior 

solução das eventuais adversidades enfrentadas. 

 

 

 

 

 

3.3 Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens 

 

                                                             
51 Como exemplo, citamos o PBA e o Projovem. 
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Com o objetivo de promover a inserção de jovens no mercado de trabalho, o 

Congresso Nacional aprovou, em 2003, a LO-10.748(03), que deu vida ao Programa Nacional 

de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens (PNPE), cujo objetivo era o de promover: “I – 

a criação de postos de trabalho para jovens ou prepará-los para o mercado de trabalho e 

ocupações alternativas, geradoras de renda; e II – a qualificação do jovem para o mercado de 

trabalho.” (BRASIL, 2003b). 

Em sua redação original, o PNPE beneficiou jovens com idade entre 16 (dezesseis) 

a 24 (vinte e quatro) anos, desde que comprovassem os seguintes requisitos (artigo 2º da LO-

10.748[03]): 

a) Situação de desemprego involuntário; 

b) Não possuir vínculo empregatício anterior (inciso I); 

c) Renda mensal per capita de até meio salário mínimo (inciso II); 

d) Estar matriculado e frequentando, regularmente, estabelecimento de 

ensino fundamental ou médio, ou cursos de educação de jovens e 

adultos, nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (inciso III); 

e) Que estejam cadastrados nas unidades do Programa, nos termos da lei 

(inciso IV); 

f) Que não sejam beneficiados por subvenção econômica de programas 

congêneres e similares (inciso V). (BRASIL, 2003b). 

Ao longo de sua vigência, o programa foi alterado pela LO-10.940(04), 

regulamentado pelo D-5.199(04) e, finalmente, extinto em 10 de junho de 2008, pela LO-

11.692(08), que criou o Projovem. Como observamos, estamos diante de um programa que 

foi criado, modificado e extinto dentro do período de análise deste trabalho (persistiu por 

aproximadamente 5 anos). 

Consoante ressaltamos, o PNPE não é um programa que se dedica 

especificamente ao ensino básico de jovens e adultos, tampouco destinado apenas para esse 

público de educandos. Contudo, sua existência prestigia e incentiva a EPJA, já que inseriu 

como beneficiários jovens e adultos que estiveram matriculados nessa modalidade educativa. 

Por essa razão, e atrelado ao nosso objeto de estudo, consideramos necessário fazer alguns 

comentários sobre o assunto. 
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A iniciativa, de modo geral, consistia em estimular sociedades empresariais na 

contratação de jovens sem o ensino básico (fundamental ou médio) completo52. Como 

contraprestação, essas empresas passavam a ter direito a incentivos financeiros (BASTOS, 

2009). 

Durante todo o período de funcionamento do PNPE, beneficiaram-se jovens de 16 

(dezesseis) a 24 (vinte e quatro) anos de idade. Tal fato nos faz pensar acerca da situação dos 

sujeitos que possuem idade superior a 25 anos, que, embora matriculados na modalidade 

EPJA, encontrem-se em situação de desemprego involuntário. Essa ocorrência representa um 

fator limitador aos jovens, adultos e, principalmente, idosos, demonstrando desrespeito à 

EPJA como mínimo existencial dos direitos fundamentais (OLIVEIRA, SANTOS, 2014). 

Em 2004, a LO-10.940(04) alterou uma série de dispositivos do PNPE, muita 

delas de natureza operacional, como subvenções econômicas aos empregadores que aderissem 

ao programa, execução e supervisão do MTE, entre outras. Dentre essas modificações, 

convém analisar uma alteração trazida por este documento quanto aos requisitos para a 

participação do programa. 

A LO-10.748(03) impedia que jovens beneficiados por subvenção econômica de 

programas congêneres e similares fossem beneficiados pelo PNPE. A LO-10.940(04) 

suprimiu tal exigência, mas manteve o requisito de que somente membros de famílias com 

renda mensal per capita de até ½ (meio) salário mínimo poderiam participar do PNPE. 

A alteração, que a princípio pode parecer injusta, pois beneficiaria em tese uma 

mesma pessoa com programas distintos, foi tomada com base em critérios de equidade, já que 

a LO-10.940(04), ao determinar o limite de renda per capita, teve a cautela de inserir o fato de 

que devem estar “[...] incluídas nesta média eventuais subvenções econômicas de programas 

congêneres ou similares.” (BRASIL, 2004e). 

Ou seja, a LO-10.940(04), nesse ponto, é extensiva, já que permite que pessoas 

beneficiadas em programa de natureza congênere ou similares também sejam beneficiadas 

pelo PNPE, exigindo-se apenas que as subvenções, eventualmente recebidas, sejam levadas 

em consideração para o cálculo da renda mensal máxima permitida para a inscrição no 

programa (1/2 salário mínimo per capita). 

O D-5.199(04), expedido em 30 de agosto de 2004, normatizou o PNPE, tratando 

de questões técnicas e fiscalizatórias, a exemplo do monitoramento da movimentação no 

quadro de empregados das empresas que aderiram ao programa, evitando-se a substituição de 

                                                             
52 Observados os demais requisitos. 
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trabalhadores ativos por jovens do PNPE53, sob pena de cancelamento da adesão ao programa; 

critérios para a concessão da subvenção econômica às empresas e atribuições e estrutura do 

conselho consultivo do PNPE (BRASIL, 2004b). 

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), entre os anos de 2005 a 200854, o PNPE atendeu a 364.198 

(trezentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e oito) jovens, destacando-se a região 

sudeste, responsável pela participação de 156.767 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e 

sessenta e sete) jovens trabalhadores (DIEESE, 2016). 

Analisando os indicadores do IBGE (2016), disponibilizado no item “pesquisa 

mensal de emprego - PME”55, constatamos que, entre os anos de 2003 a 2008, houve uma 

redução dos índices de desocupação de 16,6% (dezesseis vírgula seis por cento) para a 

população compreendia entre 18 e 24 anos de idade56. 

Apesar dessa diminuição dos índices de desemprego, Bastos (2009) anuncia que 

os resultados obtidos pelo programa entre os anos de 2003 e final de 2007 foram simplórios. 

Essa conclusão talvez justifique o curto período de duração do programa, que acabou sendo 

revogado em 2008, com a criação do Projovem, que instituiu iniciativa similar no âmbito do 

Projovem trabalhador, conforme analisamos adiante. 

 

 

3.4 Programa de apoio a estados e municípios para a educação fundamental de jovens e 

adultos e Programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à educação de 

jovens e adultos 

 

 

Preocupado com o baixo índice de escolaridade e imbuído na tentativa de 

superação do analfabetismo, o governo federal criou, em 2001, o programa de apoio a estados 

e municípios para a educação de jovens e adultos, cujo cerne consistia num apoio financeiro 

da União a Estados e Municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

                                                             
53 Como as empresas filiadas ao PNPE recebiam subvenções econômicas, os documentos normativos proibiam a 
substituição de empregados ativos por jovens do PNPE. 
54 Ano de sua extinção. 
55 Explorando os itens: a) resultados; b) estudos; e c) retrospectivas 2003 a 2008.  
56 Como os indicadores do IBGE não apresentam as taxas de desocupação entre os 15 e 24 anos de idade (faixa 
etária de jovens atendidos pelo PNPE), utilizamos como referência o indicador de idade de 18 a 24 anos, por 
questão de proximidade.  
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A MP-2.178-36(01), em seu artigo 20, determinou que a assistência financeira, no 

âmbito do programa, ficava vinculada ao 

 
[...] número de alunos atendidos pelo respectivo sistema do ensino fundamental 
público, de acordo com as matrículas nos cursos da modalidade “supletivo 

presencial com avaliação no processo”, extraídas do censo escolar realizado pelo 

Ministério da Educação no ano anterior. (BRASIL, 2001b). 
 

Nestes termos, Machado, Paiva e Ireland (2007, p. 166) afirmam que o programa 

“Apoia, técnica e financeiramente, governos estaduais e municipais, para os quais transfere 

um valor per capita, conforme a matrícula registrada nos Censos Escolares em cursos 

presenciais de ensino fundamental para jovens e adultos.” 

Entre os anos de 2001 e 2002, houve um crescimento considerável nas matrículas 

de jovens e adultos nos sistemas de ensino estaduais e municipais, demonstrando a relevância 

e eficiência da iniciativa. O orçamento do programa, que em 2001 foi de R$ 189.700.000 

(cento e oitenta e nove milhões e setecentos mil reais), em 2002 passou para R$ 340.000.00 

(trezentos e quarenta milhões de reais). (MACHADO, PAIVA e IRELAND, 2007). 

Além disso, Machado, Paiva e Ireland (2007) admoestam que o número de 

municípios atendidos teve um aumento de 94% (noventa e quatro por cento), se comparado os 

anos de 2000 a 2002. Ou seja, os municípios atendidos pelo programa passaram de 946 

(novecentos e quarenta e seis), em 2000, para 1.859 (um mil oitocentos e cinquenta e nove) 

em 2002. 

No entanto, a iniciativa foi prevista em caráter temporário, e acabou sendo extinta 

em dezembro de 2003, conforme redação do artigo 19, §1º, inciso I, da MP-2.178-36(01), in 

verbis: “§1º. A destinação de recursos da União aos programas de que trata este artigo 

compreenderá os exercícios de: I – 2001 a 2003 no caso do inciso I.” (BRASIL, 2001b). 

O aumento do número de matrículas e o termo final do programa, associado à 

necessidade de articulação com o PBA, fez com que o governo federal editasse a medida 

provisória n. 173, de 16 de março de 2004, posteriormente convertida na LO-10.880(04), que 

instituiu o Programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à educação de jovens e 

adultos (PEJA), cuja finalidade era a de substituir o programa anterior, dando continuidade à 

iniciativa de 2001. 

Nesse particular, a exposição de motivos da medida provisória 173 afirma: 

 
Atendendo demandas existentes, o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos visa a uma reformulação de critérios, 
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com extensão no atendimento, do Programa de Apoio a Estados e Municípios para 
Educação Fundamental de Jovens e Adultos, instituído pela Medida Provisória n. 
2.178-36, de 24 de agosto de 2001, que teve seu prazo de vigência encerrado em 
dezembro de 2003. (BRASIL, 2004c). 

 

Ao dissertar acerca da necessidade de articular a EPJA com o PBA, o mesmo 

documento anuncia que “O Programa garantirá, assim, a continuidade, com qualidade, das 

salas de jovens e adultos e contribuirá para a progressão escolar dos alunos dentro de um 

processo contínuo iniciado no combate ao analfabetismo.” (BRASIL, 2004b, p. 1). 

Desenvolvido pelo MEC e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), o principal objetivo continuou sendo o de assistência financeira da 

União aos demais entes federativos com baixos índices de IDH, buscando-se expandir o 

oferecimento de vagas para a educação fundamental em EPJA. Nesse sentido, o artigo 3º da 

LO-10.880(04) dispõe que o escopo do programa é de “[...] ampliar a oferta de vagas na 

educação fundamental pública de jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no 

processo, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos sistemas de ensino 

estaduais, municipais e do Distrito Federal.” (BRASIL, 2004d). 

Para tanto, determinou-se que os saldos existentes em 2004, no âmbito do 

programa de apoio a estados e municípios para a educação de jovens e adultos, fossem 

transferidos para o PEJA, evitando a descontinuidade da ação. 

Questão significativa e que merece destaque é a forma de repasse dos recursos. 

Tanto o programa inicial (de 2001) quanto o PEJA adotaram como diretriz a descentralização, 

tornando prescindível a pactuação de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênere 

entre a União e o sistema educacional beneficiado. Tal fato, conforme já tivemos 

oportunidade de manifestar no PBA, permite uma maior celeridade em sua execução. 

Assim como a MP-2.178-36 (01), a LO-10.880(04) previu que a assistência 

financeira teria como base o número de matrículas na educação fundamental pública, 

conforme registros provenientes dos censos escolares. 

Posteriormente, em 2012, a medida provisória n. 562, de 20 de março de 2012, 

convertida na LO-12.695, de 25 de julho de 2012, trouxe modificações ao PEJA, sobretudo no 

que se refere ao cálculo do valor de repasse pela União. A importância da assistência 

financeira, que permanece sendo estabelecido pelo ministro de estado da educação, passou a 

ter como base os seguintes critérios: 

a) O número de estudantes atendidos exclusivamente na educação de 
jovens e adultos nos estabelecimentos públicos de ensino, cujas 
matrículas ainda não tenham sido computadas no âmbito do Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Fundeb, de que trata a lei 11.494, de 20 
de junho de 2007, independente da situação cadastral no censo escolar;  
 

b) O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para educação 
de jovens e adultos do ano anterior ao da assistência financeira, nos 
termos da lei 11.494, de 20 de junho de 2007. (BRASIL, 2012c, 2012d). 

 
De acordo com a exposição de motivos da medida provisória n. 562, a alteração é 

benéfica, uma vez que permite o financiamento a partir da matrícula, ou seja, não há a 

necessidade de esperar a alteração cadastral no âmbito do censo escolar. Nesse particular, a 

mencionada exposição de motivos explica melhor a mudança: 

 
[...] pode haver um lapso temporal entre a matrícula do estudante na modalidade 
EJA e o seu cômputo para fins de recebimento de recursos no âmbito do FUNDEB, 
que pode variar de 6 meses a 18 meses. A nova regra estimula o aumento do 
atendimento do público da EJA, pois possibilita o financiamento dessa modalidade 
de ensino a partir da efetivação da matrícula ou o início das aulas. (BRASIL, 
2012b). 

 

Ante o exposto, pela análise dos documentos selecionados, observamos 

gradualidade (ABRAMOVICH, COURTIS, 2004) no âmbito desses dois programas, seja pela 

sequência da iniciativa (que inicialmente estava prevista apenas até 2003), seja pela adoção de 

critérios descentralizados de repasse, ou ainda pela alteração de critérios que permitissem uma 

maior amplitude no financiamento da educação fundamental em EPJA. 

Não obstante, partindo da premissa de que a EPJA não é apenas um direito 

fundamental, mas está no âmago desses direitos (mínimo existencial), o legislador poderia ter 

adotado uma postura mais extensiva, determinando que o PEJA também concedesse 

assistência financeira ao ensino médio na modalidade EPJA, sobretudo porque em 2012 já 

estava em vigor a EC-59(09), tornando obrigatória e gratuita toda a educação básica, inclusive 

na modalidade EPJA. 

 

 

3.5 Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos 

 

 

O programa de integração profissional ao ensino médio na modalidade de 

educação de jovens e adultos (Proeja) foi instituído em 2005 pelo D-5.478(05), no âmbito das 
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instituições educacionais federais indicadas pelo supramencionado documento57. O Proeja, 

desde sua criação, abrangeu duas modalidades de cursos, quais sejam: 

a) Formação inicial e continuada de trabalhadores, com carga horária 

máxima de 1.600 (um mil e seiscentas) horas; 

b) Educação profissional técnica de nível médio, com carga horária 

máxima de 1.400 (um mil e quatrocentas) horas. (BRASIL, 2005b). 

Haja vista o seu objetivo de fortalecer as estratégias de desenvolvimento 

socioeconômico, as áreas profissionais dos cursos ofertados no âmbito do Proeja devem 

priorizar as demandas locais e regionais, o que requer, por vezes, a participação prévia da 

população no procedimento de escolha dos cursos, por meio de reuniões, audiências públicas 

e outros tipos de consulta popular. 

Por conseguinte, há uma predileção por cursos de educação profissional 

integrados ao ensino médio, conforme observamos no artigo 2º do D-5.478(5), in verbis: “Os 

cursos de educação profissional integrado ao ensino médio, no âmbito do Proeja, serão 

ofertados obedecendo ao mínimo inicial de dez por cento do total das vagas de ingresso, tendo 

como referência o quantitativo de vagas no ano anterior.” (BRASIL, 2005b). 

Para Almeida e Corso (2014, p. 36), 

 
[...] o Ensino Médio Integrado para o aluno de EJA aparece como positividade 
porque favorece uma formação mais completa, à medida que propõe a integração 
entre a formação geral e específica, já que o sistema de ensino brasileiro foi 
historicamente marcado pela dualidade curricular. Também porque a EJA, 
historicamente, foi marcada por políticas de formação aligeiradas, ora voltadas por 
formações rápidas para atender ao mercado de trabalho e/ou ora voltadas a 
programas de alfabetização. 

 

Pouco mais de um ano de sua criação, o Proeja sofreu significativas mudanças 

pelo D-5.840(06)58, a começar pela sua própria designação, que mudou de programa de 

integração profissional ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos para 

programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na 

modalidade jovens e adultos. 

Como podemos observar, apesar da sigla Proeja permanecer a mesma, o decreto 

de 2006 ampliou expressivamente o campo de atuação do programa, tornando possível 

                                                             
57 De acordo com o D-5.478(05), o Proeja foi criado no interior dos Centros Federais de Educação Tecnológica, 
Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais. 
58 Que revogou o D-5.478(05). 
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associar os seus cursos ao ensino fundamental, atendendo-se, portanto, a toda educação 

básica, consoante verificamos no §2º, artigo 1º, do documento D-5.840(06): 

 
§2º. Os cursos e programas do Proeja deverão considerar as características dos 
jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: 
 
I – ao ensino fundamental e ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de 
trabalhadores, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004; 
II – ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4º, §º1, 
incisos I e II, do Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004. (BRASIL, 2006a). 

 

Lado outro, o Proeja continuou ofertando duas modalidades de cursos, o de 

formação inicial e continuada de trabalhadores e o de educação profissional técnica de nível 

médio. A grande novidade, nesse tocante, refere-se à alteração da carga horária. Antes, como 

vimos, o D-5.478(5) previa uma carga horária máxima de 1.600 (um mil e seiscentas) horas e 

1.400 (um mil e quatrocentas) horas, para os cursos de formação inicial continuada de 

trabalhadores e educação profissional técnica de nível médio, respectivamente. Atualmente, o 

D-5.840(06) determina que os cursos de formação inicial continuada de trabalhadores tenham 

uma carga horária mínima de 1.400 (mil e quatrocentas) horas, e que os cursos de educação 

profissional técnica de nível médio possuam carga horária mínima de 2.400 (duas mil e 

quatrocentas horas). 

Tal modificação é de extrema relevância, não apenas pelo quantitativo de horas 

atribuído a cada curso, mas principalmente porque o documento de 2006 prevê uma carga 

horária mínima, ou seja, vincula o sistema educacional que irá ofertar cursos pelo Proeja 

àquele mínimo previsto na legislação federal. O D-5.478(5) previa apenas uma carga horária 

máxima, isto é, a legislação, além de limitar a carga horária do curso, facultava ao sistema 

educacional estabelecer a carga horária mínima.59 

Ainda quanto às mudanças trazidas pelo D-5.840(06), percebemos uma expansão 

quanto aos sistemas de ensino autorizados a oferecer cursos do Proeja (MACHADO, 2011). A 

partir de 2006, o Proeja não se limitava mais às redes federais de ensino, nos termos do artigo 

1º, §3º do citado documento: 

 
O Proeja poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino 
estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, 

                                                             
59 É interessante verificar que essa análise foi feita no âmbito dos documentos normativos selecionados. Logo, 
não analisamos se, entre os anos de 2005 e 2006, havia alguma resolução no âmbito do MEC no sentido de 
estabelecer uma carga horária mínima para os cursos no âmbito do Proeja.  
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aprendizagem, e formação profissional vinculadas ao sistema sindical (Sistema “S”), 

sem prejuízo do disposto no §4º deste artigo. (BRASIL, 2006a). 
 

Além das modificações mencionadas, observamos várias regulamentações 

específicas anteriormente inexistentes, como a exigência da elaboração de projetos político- 

pedagógicos para a abertura de cursos e programas do Proeja, estabelecida pelo D-5.840(06). 

Tudo isso indica que houve, no âmbito dos documentos normativos, uma preocupação maior 

com o programa e, consequentemente, com a EPJA. 

Ainda no período de recorte deste trabalho, identificamos duas iniciativas para 

ampliar o programa. A primeira ocorreu com a expedição do D-6.095(07), que fixou diretrizes 

para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, estabelecendo-

se como um dos objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a oferta 

de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores e de educação 

profissional técnica de nível médio, no âmbito do Proeja. A segunda sobreveio quando o 

Proeja foi integrado ao Pronatec, o que significou uma tentativa de aumento de suas 

matrículas (BRASIL, 2014a). 

Dessa forma, o programa “[...] tem como perspectiva a proposta de integração da 

educação profissional à educação básica buscando a superação da dualidade trabalho manual 

e intelectual [...]” (ALMEIDA, CORSO, 2014). 

Essa articulação, entre EPJA e educação profissional, embora tenha ganhado 

contornos mais concretos com a criação do Proeja (D-5.478[05]), já havia sido prevista no 

decreto n. 5.154, de 2004, ao determinar que os cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores deveriam articular-se, “[...] preferencialmente, com os cursos de educação de 

jovens e adultos [...]”. (BRASIL, 2004a). Posteriormente, a LO-11.741(08) inseriu 

determinação similar na própria LDBEN 9.394/96, que passou a consignar em seu artigo 37, 

§3º, que “A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento.” (BRASIL, 1996b). 

De acordo com o “Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015”, entre os 

anos de 2006 a 2012, registraram-se mais de 30.000 (trinta mil) matrículas no Proeja apenas 

na rede federal de educação de educação profissional, científica e tecnológica (BRASIL, 

2014a). 

Apesar dos números anteriores, vários pesquisadores denunciam os altos índices 

de desistência e abandono escolar no Proeja, os quais são atribuídos por diversos fatores, 

como a incompatibilidade de conciliar a jornada de trabalho com os cursos (SANTOS, 



81 

 

CREPALDI, 2011), problemas familiares, dificuldade de aprendizagem nos cursos e mudança 

de jornada de trabalho (DEBIASIO, 2010). 

Por um lado, pelo o que analisamos entre os anos de 2001 a 2015, o Proeja 

apresentou avanços na tentativa de efetivar a EPJA como expressão do mínimo existencial 

que essa modalidade educativa representa. A preocupação com a qualidade dos cursos 

(estabelecendo carga horária mínima e exigência de projetos político-pedagógicos próprios) e 

a previsão de expansão (extensão a toda a educação básica e expansão dos sistemas 

educacionais habilitados para ofertar cursos) indicam que houve incremento do programa, 

representando, portanto, um movimento de avanço social (SARLET, 2012). Por outro, os 

índices de desistência e abandono escolar denunciam a necessidade de pensar propostas 

pedagógicas e diretrizes curriculares alternativas, condizentes com a realidade dos educandos 

e, portanto, observando-se a função equalizadora da EPJA. Isso sem falar nas recorrentes 

críticas associadas à transferência de responsabilidades educacionais ao setor privado 

(HADDAD, DI PIERRO, 2015). 

 

 

3.6 Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

 

 

A criação de organismos governamentais direcionados, especificamente, à 

juventude60, aos movimentos sociais61, ao enorme número da população jovem brasileira, a 

constatação de que nessa faixa etária os índices de desemprego e violência são maiores, e a 

grande expectativa e disposição dos jovens para discutir assuntos socialmente relevantes 

(como educação, trabalho, sexualidade, cultura, esportes etc.) demonstram a importância que 

vem sendo conferida a esse grupo de pessoas com tenra idade62, evidenciando a necessidade 

de se instituir uma Política Nacional da Juventude (BRASIL, 2005c). 

Com base nesse reconhecimento de que a juventude merece um papel de destaque 

pelo poder público, o executivo federal constituiu, em 2004, o Grupo Interministerial da 

Juventude, com participação de 19 (dezenove) ministérios. Após realizar um diagnóstico dos 

jovens, analisar os dados acerca da realidade social e econômica desse público e fazer um 

                                                             
60 Como foi o caso da Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados. 
61 Respaldados por jovens autônomos, organizações sociais, pela igreja etc. 
62 De acordo com o dicionário online da língua portuguesa, a palavra jovem pode ser entendida como pessoa de 
pouca idade (DICIO, 2016a, s.p.). 
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levantamento das iniciativas governamentais nesse sentido, o grupo apontou os principais 

desafios de uma Política Nacional da Juventude, quais sejam: 

a) Ampliar o acesso e a permanência na escola de qualidade; 

b) Erradicar o analfabetismo entre os jovens; 

c) Preparar para o mundo do trabalho; 

d) Gerar trabalho e renda; 

e) Promover vida saudável; 

f) Democratizar o acesso ao esporte, ao lazer e à cultura e à tecnologia da 

informação; 

g) Promover os direitos humanos e as políticas afirmativas; 

h) Estimular a cidadania e a participação social; e 

i) Melhorar a qualidade de vida dos jovens no meio rural e nas 

comunidades tradicionais. (BRASIL, 2005c). 

Diante desse cenário, e buscando implementar uma Política Nacional da 

Juventude, a União criou, em 2005, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), 

consubstanciado na medida provisória n. 238, de 1º de fevereiro de 2005, posteriormente 

convertida na LO-11.129(05). (BRASIL, 2005d). 

Regulamentado pelo D-5.557 (05), e com o objetivo de elevar o grau de 

escolaridade da população brasileira e promover a qualificação profissional, o Projovem 

destinava-se, inicialmente, à conclusão do ensino fundamental, beneficiando jovens com faixa 

etária entre 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, desde que atendessem aos seguintes 

requisitos: a) tivessem concluído a 4ª série e não tivessem concluído a 8ª (oitava) série do 

ensino fundamental63 e b) não possuíssem vínculo empregatício (BRASIL, 2005c). 

A LO-11.129(05) previu ainda a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por mês, a ser pago por aluno matriculado, mas que não poderia exceder o 

período 12 (doze) meses ininterruptos. 

Observamos que o programa foi criado em caráter emergencial, com prazo de 

vigência de apenas 2 (dois) anos, mas foi prorrogado, em 2007, pela edição da medida 

provisória 411, convertida na LO-11.692(08), apresentando diversas alterações ao Projovem, 

das quais podemos destacar as seguintes: 

a) Passou a atender jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, criando 

4 (quatro) modalidades do programa (Projovem adolescente – serviço 
                                                             
63 De acordo com a nova legislação, expressa pela LDBEN 9394/96, a 4ª e 8ª séries correspondem atualmente ao 
5º e 9º ano.  
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socioeducativo; Projovem urbano; Projovem campo – saberes da terra e 

Projovem trabalhador); 

b) Descentralização de recursos, o que autorizou a União a transferir 

recursos aos demais entes federativos sem a necessidade de acordos, 

convênios, contratos ou quaisquer instrumentos congêneres; e 

c) O auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais 

continuou a ser concedido aos jovens matriculados nos cursos do 

Projovem, exceto na modalidade Projovem adolescente – serviço 

socioeducativo. Além disso, o prazo de concessão do benefício passou a 

variar, conforme a modalidade do programa. 

 

Com tais modificações, o D-5.557 (05), regulamentador da LO-11.129(05), 

acabou sendo revogado pelo D-6.629(09), que passou a normatizar o Projovem no âmbito da 

LO-11.692(08), tornando congruentes suas normas de execução ao novo modelo apresentado 

pelo programa. 

O alargamento da faixa etária dos beneficiados, que passou de 15 (quinze) a 24 

(vinte e quatro) anos para 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, representou um dos pontos 

mais relevantes das alterações. De acordo com a exposição de motivos da medida provisória 

n. 411 (transformada na LO-12.692[08]) 

 
Essa ampliação vem a introduzir no Brasil um padrão internacional de conceituação 
de Juventude, no qual podemos detectar três grandes grupos: os adolescentes-jovens 
(15 a 17 anos), os jovens-jovens (18 a 24 anos) e os jovens-adultos (25 a 29 anos). 
Apesar de saber que qualquer definição é arbitrária e questionável, opta-se, desta 
forma, por entender um extrato maior da sociedade, buscando propiciar 
oportunidades para um contingente cada vez maior de cidadãos. (BRASIL, 2008a). 

 

Quanto às modalidades do novo programa, convém tecermos alguns comentários. 

O Projovem adolescente – serviço socioeducativo atende jovens de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos em condições de vulnerabilidade social, isto é, devem pertencer a famílias 

vinculadas ao Programa Bolsa Família (PBF) ou estar em condição de risco social. 

Para a exposição de motivos da medida provisória 411, o Projovem adolescente 

representa uma evolução do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, 

desenvolvido no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(BRASIL, 2007d). 



84 

 

De acordo com a LO-12.692(08), essa hipossuficiência social, requisito de adesão 

a esta modalidade do programa, é verificada aos jovens: 

 
I – pertencentes à família beneficiária do Programa Bolsa Família – PBF; 
II – egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 
medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei n. 8.069, de 13 
de julho de 199064; 
III – em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei 
n. 8.069, de 13 de julho de 1990; 
IV – egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 
V – egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à exploração sexual. 
(BRASIL, 2008a). 
 

O Projovem adolescente – serviço socioeducativo, é a única modalidade não 

beneficiada pelo auxílio financeiro. Na verdade, a intenção do legislador não foi desprestigiar 

esta espécie do Projovem. Expliquemos melhor: como o Projovem adolescente atende jovens 

com capacidade civil incompleta (menores de 18 anos de idade), previu-se outro beneficio, o 

qual seria pago diretamente à família, por meio do PBF. 

O Projovem urbano, por sua vez, representa a reestruturação do antigo Projovem, 

haja vista que passa a beneficiar jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos de idade, 

alterando ainda os seus requisitos de participação. Agora, com o Projovem urbano, pouco 

importa se a pessoa possui ou não vínculo empregatício, sendo também irrelevante que ela 

tenha completado a 4ª (quarta) série65 do ensino fundamental. Para aderir ao novo programa, 

basta que o jovem saiba ler e escrever, e que ainda não tenha concluído o ensino fundamental. 

Conforme já anunciamos, a maneira de execução também foi alterada, tornando-

se desnecessária a celebração de ajustes (convênio, contrato, dentre outros instrumentos), 

determinando-se a transferência automática nos moldes do PBA. Nesse sentido, está a redação 

do artigo 4º da LO-12.692(08), in verbis: 

 
Art. 4º. Para a execução das modalidades tratadas no art. 2º desta Lei, a União fica 
autorizada a transferir recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
sem a necessidade de convênio, acordo, contratos, ajuste ou instrumento congênere, 
mediante depósito em conta corrente especifica, sem prejuízo da devida prestação de 
contas da aplicação dos recursos. (BRASIL, 2008a). 

 

Outra novidade apresentada pelo Projovem urbano é a possibilidade de executar o 

programa no interior de unidades prisionais ou sistemas de internação de adolescentes em 

                                                             
64 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
65 5º ano. 
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conflito com a lei, desde que haja acordo prévio com o Ministério da Justiça e a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos. O artigo 13 da LO-12.692(08) dispõe: 

 
Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República para 
implantação do Projovem Urbano nas unidades prisionais e nas unidades 
socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente. (BRASIL, 2008a). 
 

Essa modalidade prevê a possibilidade de pagamento de auxílio financeiro no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a 20 (vinte) parcelas. 

A terceira modalidade recebeu o nome de Projovem campo – saberes da terra, e 

atende jovens de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade que: a) residam no campo; b) 

saibam ler e escrever; c) não tenham concluído o ensino fundamental e d) preencham os 

requisitos para serem considerados como agricultor familiar ou empreendedor familiar rural66. 

Nos termos da LO-12.692(08), o Projovem campo possui como finalidade 

 
[...] elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a 
qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei n. 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do ensino fundamental e 
proporcionando a formação integral do jovem, na modalidade educação de jovens e 
adultos, em regime de alternância, nos termos do regulamento. (BRASIL, 2008a). 
 

Nos mesmos moldes do Projovem urbano, esta modalidade também prevê o 

pagamento de auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a diferença de que, 

no Projovem campo, o beneficio não pode ultrapassar 12 (doze) auxílios financeiros. 

A quarta e última espécie da iniciativa é o Projovem trabalhador, cujo objetivo é 

“[...] preparar jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, 

por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à sua inserção.” (BRASIL, 

2008a). 

Apesar da LO-12.692(08) não informar expressamente, podemos inferir que o 

Projovem trabalhador representa uma continuidade do PNPE. Primeiro porque a LO-

12.692(08) revogou a LO-10.748(03), extinguindo o programa de estímulo ao primeiro 

emprego criado em 2003. Segundo, porque os objetivos e requisitos dos dois programas são 

bem próximos, conforme podemos observar. 
                                                             
66 Tais requisitos estão dispostos no artigo 3º da Lei ordinária n. 11.326, de 24 de julho de 2006, quais sejam: a) 
praticar atividade no meio rural; b) não deter, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro módulos fiscais); c) 
utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento; 
d)  ter percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; e e) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006b). 
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O Projovem trabalhador beneficia jovens de 18 (dezoito) a 29 (vinte), que estejam 

em situação de desemprego e pertençam a famílias com renda per capita mensal de até 1 (um) 

salário mínimo. Percebam que ambos os programas (Projovem trabalhador e PNPE) buscam 

estimular jovens no mercado de trabalho67, desde que estejam em situação de desemprego e se 

enquadrem dentro de uma renda per capita familiar máxima. 

Além disso, assim como o PNPE, o Projovem trabalhador prevê incentivo às 

entidades empenhadas no programa, nos termos do artigo 19 da LO-12.692(08): 
Art. 19. Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e 
Emprego fica autorizado, mediante convênio, a efetuar transferências de 
contribuições correntes e de capital aos órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual e municipal, bem como a entidades de direito público e privado 
sem fins lucrativos, observada a legislação pertinente. (BRASIL, 2008a). 
 

Consoante se analisa da leitura do dispositivo acima, essa modalidade do 

Projovem apresenta peculiaridade que a distingue das demais. Aqui, o repasse de recursos 

prevê a necessidade da celebração de convênios, de modo que não há a descentralização dos 

recursos (transferência automática) visualizada nos outros casos. 

Relevante observar que, em 2013, a LO-12.816(13) inseriu mandamento legal no 

sentido de determinar a articulação do Pronatec com o Projovem, objetivando uma maior 

integração entre os programas desenvolvidos no âmago da EPJA. 

Apesar de reconhecerem que todos os alunos concluintes obtiveram proveitos com 

o Projovem, Soares, Ferrão e Marques (2011, p.844) indicam “[...] a desistência e evasão dos 

participantes como um dos principais obstáculos ao sucesso pleno do programa.” 

Os mesmos autores demonstram que durante a primeira fase do Projovem (2005 a 

2008)68, 57% (cinqüenta e sete por cento) dos alunos matriculados desistiram ou se evadiram 

(participaram, mas não concluíram). As causas destas estatísticas, segundo os pesquisadores, 

estão relacionadas aos seguintes fatores: a) atraso no pagamento das bolsas; b) falta ou 

insuficiência de aulas de informática; c) violência nas proximidades do núcleo; d) falta de 

recursos financeiros para o transporte; e) impossibilidade de trabalhar e frequentar as aulas; e 

f) a distância de casa ao núcleo (SOARES, FERRÃO, MARQUES, 2011). 

                                                             
67 A previsão, em alguns documentos normativos, de que a EPJA tem por escopo capacitar jovens e adultos para 
o mercado de trabalho, tem sido objeto de crítica por se tratar de uma concepção simplista. Ou seja, os cursos 
destinados a jovens e adultos não podem ter como único foco o cenário de ocupações estruturado pelo sistema 
capitalista. Devem ser pensados outros espaços de produção não baseados no individualismo e competição, 
como por exemplo, a necessidade de se reconhecer o que a economia solidária produz no país. Assim, assuntos 
como a revitalização da agricultura familiar e a descoberta de novos campos produtivos que atendam à vocação 
local devem estar presentes nas propostas pedagógicas desta modalidade educativa (BRASIL, 2009b). 

68 Antes de sua modificação pela LO-12.692(08). 
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A despeito da LO-12.692(08) e do D-6.629(09) terem trazido novidades no 

sentido de melhorar a qualidade dos cursos oferecidos, como a inclusão de módulos 

obrigatórios de informática, as matrículas no interior do Projovem continuaram diminuindo. 

De acordo com o último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2013, as matrículas do 

Projovem urbano, que em 2012 somavam 53.623 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e 

três), sofreram uma significativa queda se comparadas com o ano de 2013, que contou com 

apenas 43.406 (quarenta e três mil, quatrocentos e seis) matrículas.69 (INEP, 2016). 

Nesse compasso, Almeida e Corso (2014, p.34) apresentam sua visão crítica do 

programa: 
A configuração do Projovem Urbano, ou mesmo do Projovem Integrado como um 
todo, não supera limites de origem, quais sejam: o seu distanciamento do campo da 
EJA e o sistema educacional, o seu modelo de programa emergencial; sua proposta 
de qualificação profissional voltada para o exercício do trabalho simples e sua 
formação pragmática. Em tese, valoriza o saber empreender-se e serve à certificação 
destituída dos conhecimentos básicos exigidos nessa etapa de ensino, favorecendo à 
elevação dos indicadores de escolaridade da população. 

 

Pelo exposto, percebemos diversas alterações do âmbito do Projovem que buscam 

reafirmá-lo, demonstrando preocupação com a efetivação do direito de aprender de jovens e 

adultos. O aumento da quantidade de parcelas do auxílio financeiro (em algumas 

modalidades), a prorrogação do programa, em 2007, o aumento da faixa etária dos jovens 

atendidos, a descentralização de recursos após a LO-12.692(08)70 e a busca por uma Política 

Nacional da Juventude, demonstrando certo cuidado na articulação dos programas71, 

permitem dizer que houve, do ponto de vista normativo, progresso no ínterim desta iniciativa 

(ABRAMOVICH, COURTIS, 2004). 

Contudo, a exemplo do que discorremos sobre o PNPE, e apesar da ampliação da 

faixa etária dos jovens atendidos em 2008, a limitação de idade nos parece algo incompatível 

com a condição de direito fundamental da EPJA (GADOTTI, 2013), uma vez que deixa à 

margem do programa todo um grupo de pessoas acima dos 29 (vinte e nove) anos de idade. É 

interessante observarmos que a CRFB/88, ao garantir o direito à educação básica, inclusive na 

modalidade de EPJA, não faz qualquer limitação de faixa etária. Portanto, nesse aspecto, 

entendemos que o preceito constitucional não foi completamente obedecido, assim como não 

                                                             
69 De acordo com o Inep, as matrículas do programa Projovem urbano somente passaram a ser coletadas a partir 
de 2012, por isso não foi possível trazer indicadores anteriores. 
70 Exceto para o Projovem trabalhador. 
71 Como aconteceu com o PNPE e Projovem trabalhador; antigo Projovem e Projovem urbano; Projovem 
adolescente e Projeto Agente de Desenvolvimento Social e Humano; Projovem e Pronatec, dentre outros. 



88 

 

se respeitou a condição de núcleo essencial dos direitos fundamentais conferida à EPJA 

(BARCELLOS, 2002). 

Oportunamente, a restrição de idade, tanto no Projovem como no PNPE, não pode 

ter como justificativa limites orçamentários, haja vista que a EPJA deve ser visualizada como 

expressão do mínimo existencial dos direitos fundamentais. Portanto, os entes federativos não 

podem utilizar como subterfúgio a reserva do possível com o intuito de não conferir total 

efetividade ao direito de aprender de pessoas jovens e adultas. (SARLET, 2012). 

 

 

3.7 Projeto Escola de Fábrica 

 

 

A instituição do Projeto Escola de Fábrica teve como precedentes históricos as 

mesmas discussões analisadas por nós na criação do Projovem, em 2005. Suas premissas 

advêm da necessidade de se conferir ao jovem uma maior inclusão social, o que demandaria a 

articulação de uma Política Nacional da Juventude (BRASIL, 2005d). 

Nesse contexto, o governo federal aprovou a medida provisória n. 251, de 14 de 

junho de 2005, convertida posteriormente na LO-11.180(05), dando início ao Projeto Escola 

de Fábrica, consistindo no “[...] aporte de recurso do governo federal para abertura de salas de 

aula em empresas e se destina à capacitação profissional de jovens de 16 a 24 anos, que não 

concluíram o ensino básico, provenientes de famílias de escassos recursos.” (UNESCO, 2008, 

p.47). 

Tratou-se de iniciativa vinculada à educação profissional, e seu objetivo consistiu 

na oferta de formação profissional inicial e continuada aos jovens de baixa renda, o que se deu 

por meio de cursos ministrados em locais predeterminados. De acordo com o artigo 2º da LO-

11.180(05), o projeto destinava-se a: 

a) Jovens de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) anos de idade; 

b) Com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e 

meio; e 

c) Que estivessem matriculados na educação básica regular da rede 

pública ou na modalidade de jovens e adultos. 

Com o intuito de garantir a sustentabilidade do programa, previu-se o pagamento 

de bolsa auxílio no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) mensais para cada jovem 

matriculado, e que deveria perdurar por todo o curso. 
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Assim como se observou no Proeja, os cursos deveriam priorizar as necessidades 

locais e regionais do trabalho, os quais deveriam ser compostos por atividades teóricas e 

práticas, incentivando e favorecendo a obtenção de diploma de nível técnico de nível médio 

(BRASIL, 2005e). 

Apesar da LO-11.180(05) ter previsto a necessidade de articulação do Projeto 

Escola de Fábrica com os demais programas e projetos no âmbito federal, a LO-11.692(08) 

acabou por extingui-lo. Observem que, durante um período, entre os anos de 2005 e 200872, as 

duas iniciativas chegaram a funcionar simultaneamente. Foi apenas em 2008, quando da 

reestruturação do Projovem, que o Projeto Escola de Fábrica foi extinto. 

Questão que não fica clara nos documentos e referências analisados é se alguma 

das novas modalidades do Projovem (LO-11.692[08]) absorveu o Projeto Escola de Fábrica. 

A princípio, não parece que haja uma correspondência específica entre as duas iniciativas, já 

que os requisitos de acesso não são idênticos. Após compulsar a exposição de motivos que 

levou à reformulação do Projovem, também vislumbramos que não foi a intenção do 

legislador estabelecer algum vínculo entre os programas. 

De toda forma, ao fazer uma análise comparativa, observamos um descompasso 

entre o valor das bolsas e o âmbito de extensão dos programas. Ou seja, enquanto o auxílio do 

Projeto Escola de Fábrica somava a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por 

mês, o benefício disponibilizado no Projovem não ultrapassava a quantia de R$ 100,00 (cem 

reais) mensais, além de limitar o número de bolsas. De todo modo, se por um lado o Projeto 

Escola de Fábrica atendia a toda educação básica, o novo Projovem dedicava-se apenas 

àqueles que não tinham concluído o ensino fundamental (apesar de alfabetizados). 

Diante de tais constatações, percebemos um movimento na contramão da 

efetivação do direito à EPJA, transgredindo a vedação de retrocesso social (SARLET, 2012). 

Primeiro, porque um programa foi extinto. Segundo porque, mesmo que se identifique um 

movimento de continuidade entre o Projeto Escola de Fábrica e o Projovem, o valor do 

benefício foi reduzido, estreitando-se ainda o seu âmbito de abrangência (de toda a educação 

básica para o ensino fundamental, apenas). 

 

3.8 Programa Brasil Profissionalizado 

 

 

                                                             
72 O Projeto Escola de Fábrica teve validade por menos de 3 (três) anos. 
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Com a finalidade de estimular o ensino médio integrado à educação profissional, 

o poder executivo federal criou, no âmbito do MEC, a Programa Brasil Profissionalizado 

(PBP). Para tanto, o D-6.302(07) previu a necessidade de enfatizar “[...] a educação científica 

e humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional no 

contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais.” (BRASIL, 2007c). 

Embora o programa não seja exclusivo à EPJA, um dos seus objetivos consiste em 

“[...] incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar a elevação da 

escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a melhoria da qualidade do 

ensino médio, inclusive na modalidade de jovens e adultos.” (BRASIL, 2007c). 

Trata-se, portanto, de iniciativa que beneficia a EPJA, na medida em que se 

preocupa com a formação de jovens e adultos, buscando articular essa modalidade educativa 

com a educação profissional, apesar de este incentivo estar restrito ao ensino médio. 

O PBP consiste basicamente na possibilidade da União conceder auxílio 

financeiro aos demais entes federativos (estados, municípios e distrito federal), a fim de que 

apliquem os recursos no desenvolvimento e estruturação do ensino médio integrado à 

educação profissional. A forma de repasse não é automática e requer pactuação de convênio 

ou execução indireta, conforme verificamos no artigo 2º do D-6.302(07). 

Apesar do D-6.302(07) ter assinalado a possibilidade de convênio apenas com os 

entes federativos, restringindo sua execução ao ensino médio, Cêa e Silva (2016, p.7) afirmam 

que o programa 

 

[...] alarga-se, a partir de 2008, para a também oferta de cursos profissionalizantes 
sequenciais ao ensino médio, sem vinculação com a rede regular de ensino. Assim, 
abre-se largamente a possibilidade dos entes conveniados ao Brasil 
Profissionalizado estabelecerem convênios com entidades da sociedade civil, não 
integrantes das redes públicas, que se tornam executoras das ações e para as quais, 
em última instância, os recursos públicos passam a ser destinados. 
 

Talvez o grande benefício do PBP encontre-se no fato da assistência financeira 

não estar incluída na transferência obrigatória de recursos para educação, prevista no artigo 

212 da CRFB/88, in verbis: “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, 1988). Noutros termos, o programa prevê recursos 

extras, fora daquele mínimo de investimento obrigatório previsto na magna carta republicana. 
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Outra questão relevante refere-se ao fato do D-6.302(07) estar vinculado ao D-

6.094(07). Expliquemos melhor: somente podem se beneficiar do PBP os entes federativos 

que tenham aderido ao Plano de Metas Todos pela Educação, instituído em 24 de abril de 

2007 pelo D-6.094(07). 

Ad argumentandum tantum73, o Plano de Metas Todos pela Educação representou 

uma iniciativa do governo federal em regime de colaboração com os entes federativos, e com 

a participação das famílias e da comunidade, com o objetivo de prover assistência técnica e 

financeira para a melhoria da qualidade da educação básica. Dentre as suas diversas diretrizes, 

consta a de “[...] manter programa de alfabetização de jovens e adultos.” (BRASIL, 2007a). 

Por um lado, é possível dizer que houve uma preocupação do legislador na 

articulação do Plano de metas e do PBP, já que a participação no segundo reclama a adesão ao 

primeiro. Contudo, ao analisar a essência (KOSIK, 2011) das duas iniciativas, podemos 

visualizar uma aparente contradição. Isso ocorre porque, conforme já refletimos, há uma 

tendência em separar alfabetização da educação básica na modalidade EPJA74. Partindo dessa 

premissa, convém observar que, se o Plano de metas prevê como diretriz apenas a 

alfabetização de jovens e adultos, não faz sentido vincular o PBP (que é um programa voltado 

ao ensino médio) à adesão ao Plano de metas. 

Tal observação, no entanto, não desmerece a iniciativa, mas serve de reflexão para 

analisarmos a maneira como os programas foram criados durante o período de análise. 

Para Colombo (2016, p.8), 

 
[...] o Programa Brasil Profissionalizado serve para catalisar o esforço de retomada 
da educação profissional de nível médio nos estados. Essa retomada vai incentivar o 
surgimento de um ensino médio com sua base científica reforçada e com um mínimo 
de articulação nacional, por via do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, com a 
nova lei de estágios para todos os alunos do Ensino Médio, com a profissionalização 
para jovens e adultos (PROEJA), com o ensino técnico a distância (e-Tec Brasil) e 
fazendo uma maior integração da Educação Profissional com o ensino médio. Isso 
fará a sistematização nacional (simetria, coerência e organicidade), na prática, do 
ensino médio e da educação profissional em todo o país. 
 

Dados publicados pelo MEC informam que, entre os anos de 2007 a 2016, “[...] o 

Programa atendeu instituições de educação profissional de 24 estados. Foram concluídas 342 

obras, sendo 86 novas escolas, 256 ampliações e/ou reformas. Ainda foram entregues 635 

laboratórios para aulas práticas.” (BRASIL, 2016b). 

                                                             
73 Apenas para argumentar (tradução nossa). 
74 Vejam o caso do Projovem, que requer alfabetização do educando para adesão. Outro exemplo já analisado é o 
Programa Brasil Alfabetizado, que tem por finalidade a alfabetização de jovens e adultos.  
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Para Garcia (2010), apud Saldanha (2012, p.6), o programa “[...] induziu a 

expansão, mas não apresentou as condições para a sua efetivação, pois a responsabilidade de 

manutenção é dos estados, que não possuem um recurso definido para a educação 

profissional.” 

De toda forma, apesar de sua abrangência não contemplar o ensino fundamental, o 

que nos parece deixar a EPJA aquém da sua condição de núcleo dos direitos fundamentais 

(mínimo existencial), o programa representa uma evolução (ABRAMOVICH, COURTIS, 

2004) para a efetivação do direito de aprender de jovens, adultos e idosos, sobretudo por 

assegurar recursos que não englobam as transferências obrigatórias em educação. 

 

 

3.9 Programa Nacional de Direitos Humanos 

 

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) foi criado em 13 de maio de 

1996 pelo decreto n. 1.904, tendo sido modificado posteriormente pelos decretos n. 4.229, de 

13 de maio de 2002 e n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Por isso, o último e o terceiro 

documento do programa ficou conhecidos pela sigla PNDH-3, e referem-se ao D-7.037(09). 

(BRASIL, 1996a, 2002a, 2009). 

Apesar do nítido movimento de continuidade entre suas edições, o PNDH-3 foi 

alvo de polêmicas e críticas, sobretudo àquelas relacionadas ao fato de que a iniciativa 

assimilou os traços ideológicos do partido político do então presidente da república, Luis 

Inácio Lula da Silva. Dentre os julgamentos, muitos afirmavam que a nova versão do PNDH 

primava pela hipertrofia do poder executivo, em detrimento dos demais poderes (ADORNO, 

2010). 

O PNDH-3 diferiu-se das versões anteriores por apresentar uma linguagem mais 

direta, bem como, pela maior amplitude e profundidade das iniciativas e direitos. Conservou 

as ações já previstas, conferindo detalhamento a elas. Assim como nas demais edições, 

caracterizou-se por: 

a) Partir da premissa de que a proteção e a promoção dos direitos 

humanos têm participação ímpar na consolidação das instituições 

democráticas; 

b)  Preocupar-se com a articulação entre os órgãos governamentais, 

assim como entre governantes e governados; 
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c) Adotar uma nova concepção de direitos humanos, mais extensa, 

primando pela indivisibilidade desses direitos. Com isso, os 

direitos humanos não se limitam aos direitos civis e políticos, 

abrangendo os direitos sociais, econômicos, coletivos e culturais; e 

d) Ser conseqüência de consultas à sociedade civil, ou seja, todos os 

programas foram fruto da participação popular (seminários e 

conferências). (ADORNO, 2010). 

Como observamos, o PNDH não representa, a priori, uma iniciativa direcionada à 

EPJA, tanto que não encontramos autores ligados a essa modalidade educativa que tenham se 

dedicado ao tema. O programa refere-se ao reconhecimento de que os direitos humanos 

devem fazer-se presentes nas políticas públicas do país. 

A razão pela qual optamos em nos ocupar com o PNDH é bem simples: após 

compulsar os três documentos que trataram do programa, observamos que, no PNDH-3, o 

legislador fez uma correlação direta entre direitos humanos e EPJA, o que reforça a sua 

fundamentalidade (SARLET, 2001), já discutida por nós no primeiro capítulo deste trabalho. 

Nesse sentido, ao instituir o seu quinto objetivo estratégico, que se refere ao 

acesso à educação de qualidade e garantia de permanência na escola, o D-7.037(09) determina 

a seguinte ação: “Integrar os programas de alfabetização de jovens e adultos aos programas de 

qualificação profissional e educação cidadã, apoiando e incentivando a utilização de 

metodologias adequadas às realidades dos povos e comunidades tradicionais.” (BRASIL, 

2009a). 

Dessa forma, para o documento, a articulação de programas de alfabetização de 

jovens e adultos com programas de qualificação profissional e educação cidadã é uma 

iniciativa necessária para concretizar a dignidade da pessoa humana, respeitando-se a 

fundamentalidade do direito de aprender de pessoas jovens, adultas e idosas. 

A preocupação do PNDH-3 com a articulação de cursos que envolvam a 

alfabetização e continuidade de estudos de pessoas jovens e adultas inova as proposições no 

ínterim desta iniciativa, demonstrando o papel imprescindível da EPJA para a concretização 

da dignidade do ser humano. 

Apesar das previsões expressas no PNDH revestirem-se na forma de 

recomendações, sem caráter obrigatório, entendemos que a alteração de 2009 concebe a EPJA 

como essência dos direitos fundamentais (mínimo existencial), representando um movimento 

de progresso para essa modalidade educativa (ABRAMOVICH, COURTIS, 2004). Ora, foi a 
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primeira vez ao longo de 13 (treze) anos75 que o PNDH se referiu especificamente à educação 

de jovens e adultos. 

 

 

3.10 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

 

 

Ainda durante o período de recorte deste trabalhado, identificamos uma 

preocupação com a regulamentação de uma política de educação do campo, cujas premissas 

estão calcadas na “[...] ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às 

populações do campo [...]” (BRASIL, 2010). 

O reconhecimento da necessidade de um tratamento peculiar às populações do 

campo76 adveio de diversos movimentos sociais, em especial do primeiro Encontro Nacional 

das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), que reivindicavam não apenas 

o acesso a terra, mas a obtenção ao conhecimento e escolarização da população assentada 

(MARIALVA, 2011). 

Por oportuno, é interessante observar que, para nós, a adoção de políticas 

focalizadas, beneficiando um determinado grupo de pessoas, não representa limitação de um 

direito, tampouco retrocesso social (SARLET, 2012). Nesse sentido, basta observarmos a 

função equalizadora da EPJA (BRASIL, 2000b), que prescreve o reconhecimento das 

diferenças como forma de atingir uma igualdade de oportunidades. 

Na verdade, a utilização destas políticas torna-se necessária quando constatamos 

que os índices de analfabetismo são consideravelmente maiores na zona rural, local onde está 

concentrada a maioria da população de campo (IRELAND, 2012). 

Nesse contexto, o governo federal criou o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (Pronera), direcionado às pessoas assentadas no âmbito da reorganização da 

estrutura fundiária do país (Reforma Agrária), visando, consequentemente, implantar uma 

política educacional específica para esta população. 

                                                             
75 Entre 1996 a 2009. 
76 De acordo com o D-7.352(10), populações do campo compreendem: “[...] os agricultores familiares, os 
extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que 
produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.” (BRASIL, 2010). 
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Instituído internamente pelo Ministério Extraordinário da Política Fundiária 

(MEPF)77, em abril de 1998, e por meio de portaria, o Pronera tinha como finalidade o 

fortalecimento da educação nos assentamentos da Reforma Agrária, buscando, como 

resultado, o desenvolvimento rural destes locais. 

Para tanto, um dos objetivos desta iniciativa foi o de incentivar e promover a 

EPJA no seio da educação do campo, mais precisamente no âmbito de abrangência dos 

assentados cadastrados na Reforma Agrária. Nesse sentido, Santos (2009, p.43) tece alguns 

comentários relacionados à articulação da educação do campo com a EPJA, promovida pela 

criação do Pronera. Vejamos: 

 
Para a Educação do Campo, foi a condição concreta para a implementação de ações 
no âmbito da educação de jovens e adultos e preparação de educadores com a visão 
e prática pedagógica a partir do campo, sob novos parâmetros e a possibilidade de, a 
partir daí, afirmar-se um novo paradigma educacional. 
 

Ao longo dos anos, o programa sofreu várias regulamentações internas, ligadas 

essencialmente à sua estrutura, definição de objetivos e normas de índole operacional (como 

diversas orientações aos parceiros, para que busquem maior agilidade na execução das ações, 

na elaboração de projetos consistentes etc.). Tais normatizações, elaboradas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), foram consubstanciadas nos seguintes 

documentos: a) Portaria n. 837, de 30 de agosto de 2001; b) Portaria n. 282, de 26 de abril de 

2004; c) Portaria n. 687, de 27 de setembro de 2004; d) Instrução Normativa n. 18, de 9 de 

maio de 2005; e e) Norma de Execução n. 73, de 30 de maio de 2008 (SANTOS, 2009). 

Apesar de todo o esforço documental no sentido de sua efetivação, o Pronera 

somente foi oficializado, no âmbito nacional, após o D-7.352(10), momento em que ganhou o 

status de política pública permanente de Estado, favorecendo as comunidades que vivem no 

campo (MARIALVA, 2011). 

O D-7.352(10), contudo, não apenas conferiu força normativa ao Pronera, fixando 

suas diretrizes e objetivos, mas foi responsável por estabelecer contornos a uma nova política 

de educação do campo. Nesse diapasão, deve ficar claro que o Pronera representa um 

programa instituído no âmbito de uma política maior, qual seja, a política de educação do 

campo. 

                                                             
77 Atualmente substituído pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). 
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Assim, o deslocamento do Pronera para a seara dos documentos normativos 

expedidos pela União, via decreto presidencial, representou importante conquista para o 

programa e, consequentemente, para a educação do campo e EPJA. 

No ínterim do D-7.352(10), o legislador reconheceu a relevância da EPJA para a 

redução dos índices de analfabetismo da população do campo, tanto que, em diversos artigos 

do documento, essa modalidade educativa é citada como iniciativa necessária para o acesso à 

educação destas pessoas. 

No que se refere à política de educação do campo, como um todo, o legislador 

trouxe como finalidades: a) a necessidade de criar políticas de educação de jovens e adultos 

nos locais onde vivem e trabalham esta população do campo; e b) a obrigatoriedade de 

promover a educação básica na modalidade de EPJA, associando qualificação social e 

profissional ao ensino fundamental (BRASIL, 2010). 

O Pronera, por questão lógica, teve seus objetivos delineados em consonância 

com a política estabelecida, tanto que um de seus objetivos consiste em “[...] oferecer 

educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária 

[...]”. (BRASIL, 2010). 

De forma mais específica, dentre os seus objetivos, o Pronera apoia projetos de 

alfabetização e escolarização de jovens e adultos na educação básica (BRASIL, 2010), o que 

demonstra uma preocupação de articular a alfabetização com a escolarização das pessoas com 

15 anos ou mais de idade. 

Quanto a sua forma de execução, o programa não previu a descentralização de 

recursos adotada em outras iniciativas. O apoio técnico e financeiro da União requer 

celebração de contrato, convênio ou outro tipo de instrumento congênere, firmado entre o 

Incra (gestor do Pronera) e a instituição de ensino parceira (BRASIL, 2010). 

Percebam, portanto, que o Pronera é um programa que integra a educação do 

campo, mas traz reflexos diretos à EPJA, já que incentiva e fomenta essa modalidade 

educativa. De acordo com dados fornecidos pelo Incra, até o momento, o Pronera já atendeu 

167.648 (cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito) alunos pela EPJA (INCRA, 2017). 
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3.11 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

 

 

No âmbito de uma política de educação profissional, e seguindo a tendência do 

PBP, no sentido de articular a educação básica com a educação profissional, a União criou o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), consubstanciado na 

LO-12.513(11), de 26 de outubro de 2011, e cuja principal meta seria criar oito milhões de 

vagas até o ano de 2014. 

Buscou-se, dessa forma, ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica 

na educação básica. Noutros termos, a iniciativa teve como finalidade: 

 
[...] expandir, interiorizar, e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 
contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica e ampliando as 
oportunidades educacionais dos trabalhadores. O programa nasceu para atender, 
prioritariamente, aos estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da 
educação de jovens e adultos, aos trabalhadores e aos beneficiários dos programas 
federais de transferência de renda. (BRASIL, 2014a). 
 

A execução do Pronatec ficou a cargo da União, mediante assistência técnica e 

financeira a programas, projetos e ações desenvolvidos com as redes de educação profissional 

(redes públicas federal, estaduais, distrital e municipais de educação profissional e 

tecnológica) e com os serviços nacionais de aprendizagem78, quais sejam: a) Serviço nacional 

de aprendizagem na Indústria (SENAI) ; b) Serviço nacional de aprendizagem  rural 

(SENAR); c) Serviço nacional de aprendizagem do transporte (SENAT); d) Serviço social da 

indústria (SESI) e e) Serviço nacional de aprendizagem comercial (SENAC). 

Nos termos da redação original da LO-12.513(11), foram previstas as seguintes 

ações: 

 
I – ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e 
tecnológica; 
II – fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de educação 
profissional; 
III – incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos 
serviços nacionais de aprendizagem; 
IV – oferta de bolsa formação, nas modalidades: 
a) Bolsa Formação Estudante; e 
b) Bolsa Formação Trabalhador; 
V – financiamento da educação profissional e tecnológica; 
VI – fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 
na modalidade de educação a distância; 

                                                             
78 Sistema “S”. 
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VII – apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do 
Programa; 
VIII – estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, 
inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais 
de Educação; e 
IX – articulação com o Sistema Nacional de Emprego. (BRASIL, 2011). 
 

Ao analisar a atuação no contexto do Pronatec, Saldanha (2012, p.7) destaca a 

Bolsa Formação, e comenta que 

 
Os critérios para a participação dos alunos a partir de 2012 foram definidos de 
diversas formas por cada estado, como a pobreza, o sorteio, a seleção, a residência 
próxima aos cursos, o desempenho escolar, as situações de risco, os participantes de 
programas sociais, a freqüência, os matriculados em 2º ou 3º ano do Ensino Médio 
etc. 
 

Nesse compasso, Haddad e Di Pierro (2015, p.212) admoestam: 

 
[...] algumas das iniciativas colocadas sob sua abrangência existiam previamente, 
como a ampliação da rede de escolas técnicas e o subprograma Brasil 
Profissionalizado, de apoio às redes estaduais para expansão e melhoria do ensino 
técnico. A principal novidade introduzida em 2011 foi a bolsa-formação [...]. 
 

Posteriormente, a LO-12.816(13) alterou o rol de atribuições do programa, 

acrescentando a necessidade de articulação do Pronatec com o Projovem. Com isso, o 

Pronatec ampliou, consideravelmente, seu âmbito de abrangência, passando a atender, além 

do ensino médio, o ensino fundamental. Apesar dos documentos normativos selecionados que 

tratam do Pronatec (LO-12.513[11]; D-7.855[12] e LO-12.816[13]) não informarem de forma 

expressa essa ampliação (do ensino médio para toda a educação básica), esta conclusão pode 

ser extraída ao analisarmos a essência (KOSIK, 2011) dos dois programas. 

Expliquemos melhor. O Pronatec, como vimos, buscou integrar educação 

profissional com o ensino médio. Já o Projovem teve como foco principal o ensino 

fundamental. A partir do momento em que a LO-12.816(13) prevê a articulação do Pronatec 

com o Projovem, há uma expansão do Pronatec, que passa a atender não apenas o ensino 

médio, mas também o ensino fundamental (BRASIL, 2013). 

Nesse ponto, percebemos que, durante o período de recorte deste trabalho, houve 

uma preocupação na articulação de diversas iniciativas relacionadas à EPJA, pelo menos do 

ponto de vista normativo. Diversos documentos já citados comprovam essa assertiva. 

Observemos outro exemplo: 

Em 2012, o D-7.855(12) delineou as competências do Conselho Deliberativo de 

Formação e Qualificação Profissional, criado no âmbito do Pronatec, quando de sua 
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instituição pela LO-12.513(11). Dentre suas atribuições, destacamos o dever de “[...] propor 

medidas que permitam articular as ações que integram o PRONATEC com outros programas 

e ações de formação e qualificação profissional e de elevação de escolaridade de jovens e 

adultos.” (BRASIL, 2012a). 

Tal situação é, no mínimo, curiosa e merece ser objeto de pesquisas futuras, já que 

a desarticulação entre projetos e programas é uma crítica frequente que vem sendo feito por 

autores da EPJA (IRELAND, 2012; HADDAD, DI PIERRO, 2015; ALMEIDA, CORSO, 

2014). 

Assim como outras iniciativas já analisadas anteriormente, o Pronatec não se 

destina exclusivamente à EPJA, mas atende jovens e adultos matriculados na educação básica 

desta modalidade educativa. Nesse particular, o programa beneficia prioritariamente: 

 
I – estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 
adultos; 
II – trabalhadores; 
III – beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e 
IV – estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do 
regulamento. (BRASIL, 2011). 
 

O Pronatec, desenvolvido na modalidade EPJA, traduz “[...] o esforço na melhoria 

do acesso a processos de ensino e aprendizagem de qualidade social e no fortalecimento do 

direito à educação ao longo da vida para todos, com objetivos e metodologias próprias.” 

(BRASIL, 2014a). 

Em outras palavras, o MEC divulgou, em 2013, por meio da Nota Informativa n. 

12, que: 

 
O PRONATEC EJA consiste na oferta gratuita de cursos técnicos nas formas 
integrada e concomitante e de cursos de formação inicial e continuada, articulados à 
educação básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, por intermédio da 
Bolsa-Formação, na perspectiva de fortalecer e ampliar a articulação entre educação 
profissional e elevação de escolaridade. (BRASIL, 2013). 
 

Conforme observamos nas citações anteriores, atualmente há três espécies de 

Pronatec, desenvolvidos na seara da EPJA, quais sejam: 

a) Pronatec EPJA Técnico Integrado (destinado a egressos do ensino 

fundamental na modalidade EPJA, com idade igual ou superior a 

18 anos, cuja gestão fica a cargo de órgãos da EPJA e do 

Projovem); 
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b) Pronatec EPJA Técnico Concomitante (destinado a egressos do 

ensino fundamental na modalidade EPJA, com idade igual ou 

superior a 18 anos, cuja gestão fica a cargo de órgãos da EPJA e 

do Projovem); 

c) Pronatec EPJA Formação Inicial e Continuada – FIC (para 

estudantes matriculados no ensino fundamental na modalidade 

EPJA, com idade igual ou superior a 15 anos, e no ensino médio 

na modalidade EPJA, com idade igual ou superior a 18 anos, cuja 

gestão fica a cargo de órgãos da EPJA).  (BRASIL, 2013). 

 

De acordo com o “Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015”, expedido 

pelo MEC, entre os anos de 2011 a 2014, registrou-se um aumento expressivo no número de 

matrículas no Pronatec: as matrículas que, em 2011, somavam 920.299 (novecentos e vinte 

mil, duzentos e noventa e nove), em 2014, passaram para 7.341.047 (sete milhões, trezentos e 

quarenta e um, e quarenta e sete), quantitativo bem próximo da meta prevista, inicialmente, de 

oito milhões de vagas para o ano de 2014 (BRASIL, 2014a). No ano de 2015, o MEC 

registrou 1.300.000 (um milhão e trezentas) mil matrículas (BRASIL, 2016c). 

Por um lado, o Pronatec parece apresentar impacto significativo para a 

escolarização de pessoas com 15 (quinze) anos ou mais de idade: basta analisarmos o 

crescente número de matrículas desde a sua criação. A integração da EPJA com a educação 

profissional indica preocupação com os jovens e adultos que não concluíram a educação 

básica, convergindo para a tentativa de observância da tríplice função da EPJA, buscando-se 

não apenas o direito à educação (função reparadora), com igualdade de oportunidades (função 

equalizadora), mas absorvendo as necessidades futuras desses sujeitos por meio da 

qualificação profissional (função permanente). A articulação do Pronatec com o Projovem, 

portanto, está em consonância com a previsão constitucional trazida pela EC-59(09), na 

medida em que houve uma ampliação na esfera de atuação daquele programa, o que reforça a 

sua condição de núcleo essencial dos direitos fundamentais (SARLET, 2012). 

Lado outro, Haddad e Di Pierro (2015) tecem críticas ao programa. Vejamos. 

Primeiro, criticam o seu viés privatizante, o que induz a transferência de recursos públicos 

para o setor privado, seja através da participação do Sistema “S” ou de outras instituições 

privadas. Segundo, repreende a curta duração dos cursos, bem como o fato de serem 

direcionados à qualificação pontual para o posto de trabalho, de forma desarticulada com a 

educação básica, o que rescinde com a ideia de educação integrada. E, terceiro, denunciam a 
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ausência de mecanismos de gestão democrática, de meios de avaliação de seus resultados e 

monitoramento. 

Após refletir sobre os projetos e programas anteriormente citados, com o objetivo 

de analisar a configuração da EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos 

normativos, identificando elementos caracterizadores do direito de aprender de educandos na 

educação básica, é imprescindível indicarmos os dados gerais disponíveis acerca de 

matrículas na EPJA nos últimos anos. 

Nesse particular, embora não tenhamos nos dedicado, neste trabalho, a analisar 

especificamente as diretrizes e metas estabelecidas pelos Planos Nacionais de Educação já 

implementados no Brasil, podemos utilizar os dados do seu observatório como parâmetro para 

identificar como a EPJA vem se configurando nos últimos anos. 

Dessa forma, o citado observatório do PNE 2001-2010 (Lei ordinária 10.172, de 9 

de janeiro de 2001) indica uma significativa redução de matrículas na EPJA. Considerando a 

faixa etária de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, registrou-se 2.358.517 (dois milhões, 

trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e dezessete) matrículas em 2007, sendo que este 

número diminuiu para 1.746.072 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil e setenta e 

duas) matrículas em 2013 (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2013).79 

Apesar da restrição de idade (18 a 29 anos) e do tempo da pesquisa (2007 a 2013), 

os dados do observatório do PNE servem de parâmetro para verificarmos que, a despeito da 

preocupação na criação de projetos e programas relacionados à EPJA no âmbito normativo, 

existem diversas dificuldades na implementação destas iniciativas, haja vista o crescente 

déficit de matrículas registradas. 

Por todo o exposto, selecionados e analisados os documentos normativos, que 

trataram dos projetos e programas da EPJA, nos anos de 2001 a 2015, passemos agora a tecer 

alguns comentários finais acerca das conclusões em relação às questões de pesquisa propostas 

na Introdução deste estudo. 

 

 

 

 

 

                                                             
79 O observatório do PNE é sítio eletrônico que tem como escopo monitorar os indicadores e estratégias do PNE, 
propiciando análises das políticas públicas em educação. No caso, como os dados foram disponibilizados no ano 
de 2013, estamos falando do PNE vigente entre os anos de 2001 a 2010.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Depois de ultimadas as discussões acerca da Teoria dos Direitos Fundamentais, 

delineado todo o procedimento metodológico seguido nesta pesquisa e após concluir a análise 

das iniciativas em relação a projetos e programas relacionados à EPJA durante o período de 

2001 a 2015, dedicamo-nos a tecer alguns breves comentários finais, na tentativa de responder 

às indagações propostas inicialmente. 

A presente pesquisa partiu de duas questões: a) Como tem se configurado a EPJA, 

em nível nacional, no âmbito de seus documentos normativos, no tocante ao direito de 

aprender de educandos na educação básica? b) Quais as contribuições da Teoria dos Direitos 

Fundamentais para pensar o direito de aprender de educandos da EPJA? 

Com base nas referidas questões, tivemos como objetivos: a) Analisar a 

configuração da EPJA, em nível nacional, no âmbito de seus documentos normativos, 

identificando elementos caracterizadores do direito de aprender de educandos na educação 

básica; e b) Analisar as contribuições da Teoria dos Direitos Fundamentais para pensar o 

direito de aprender de educandos da EPJA, identificando eventuais contradições entre os 

conceitos extraídos da teoria com os documentos oficiais analisados.  

Restringimos a análise no âmbito das iniciativas em relação a projetos e 

programas, criados e/ou modificados no período de 2001 a 2015. Trabalhando com 

documentos normativos expedidos neste recorte temporal, optamos por uma abordagem 

qualitativa, pela orientação da concepção filosófica do materialismo histórico-dialético, pelo 

diálogo com alguns conceitos extraídos da Teoria dos Direitos Fundamentais e pela proposta 

de organização de dados apresentada pela Análise de Conteúdo Temática (BARDIN, 2001). 

As análises sistematizadas e críticas da Teoria dos Direitos Fundamentais e dos 

programas e projetos desenvolvidos, no período citado, permitem extrair algumas 

consequências lógicas, na correlação entre a citada Teoria e a EPJA, bem como, apontar 

algumas tendências no contexto dos documentos normativos selecionados, suscetíveis de 

demonstrar como vem se apresentando a configuração do direito de aprender de pessoas 

jovens e adultas. 

Nesse sentido, constatamos que a EPJA representa um direito inerente à condição 

de “ser humano”, o que qualifica esta modalidade educativa como um direito fundamental. 

Não bastasse a sua fundamentalidade, a EPJA faz parte do âmago dos direitos fundamentais. 

Noutros termos, por uma questão de limitação de recursos orçamentários (reserva do 
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possível), convencionou-se por selecionar, no âmbito daqueles direitos que já são 

fundamentais, quais seriam as prioridades que obrigatoriamente necessitariam ser efetivadas 

pelos poderes públicos (mínimo existencial). Assim, ao lado de outros direitos essenciais, a 

EPJA é tida como cerne da dignidade da pessoa da pessoa humana, utilidade indissociável a 

uma vida humana digna. 

Por isso, do ponto de vista da Teoria dos Direitos Fundamentais, não é aceitável 

qualquer retrocesso quanto às políticas já institucionalizadas em EPJA, permitindo-se apenas 

movimentos de progresso na efetivação desse direito (vedação de retrocesso social). Não se 

admite, portanto, que os poderes legislativo e/ou executivo procedam a redução ou extinção 

de uma política pública efetivadora deste direito social (NOVELINO, 2013), sob pena de 

flagrante violação da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 

Brasil (artigo 1º, inciso III, da CRFB/88). Sob o mesmo argumento, o poder judiciário pode e 

deve proferir decisões no sentido de garantir e evitar retrocessos a essa modalidade educativa, 

não apenas porque a EPJA, como expressão do mínimo existencial que representa, deve 

condicionar as previsões orçamentárias para a sua efetivação, mas também pelo fato de que se 

trata de um direito público, subjetivo, obrigatório e gratuito, nos termos da mais alta norma 

jurídica existente em nosso país, a CRFB/88. 

Por conseguinte, após analisar a essência (KOSIK, 2011) dos programas e 

projetos desenvolvidos entre os anos de 2001 a 2015, evidenciamos algumas tendências 

caracterizadoras da EPJA, as quais apresentamos a partir de agora. 

Inicialmente, destacamos o regime de colaboração entre os entes federativos, 

previsto no artigo 211 da CRFB/88, que está cada vez mais presente na seara dos projetos e 

programas desenvolvidos em EPJA, e tem se evidenciado sob a forma de assistência técnica e 

financeira. Esse amparo, normalmente prestado pela União aos demais entes federativos, pôde 

ser visualizado em várias iniciativas analisadas, desde aqueles preocupados com a 

Alfabetização até a educação básica completa, como foram os casos do PBA, Programa de 

Apoio a Estados e Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e Adultos, PEJA e 

PBP. 

Apesar do regime de colaboração vislumbrar, a princípio, uma medida benéfica, a 

dispersão dos programas e projetos em EPJA demonstra menor efetividade dos mecanismos 

de redistribuição entre as esferas de governo. Haddad e Di Pierro (2015, p.209) afirmam que 

“[...] a oferta de EJA é desconcentrada nos 5.500 municípios das 27 unidades da Federação, 

variando segundo a capacidade financeira e administrativa de cada unidade (que difere 

sobremaneira) e as prioridades da política local.” Ou seja, a colaboração entre os entes não se 
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apresenta de forma equânime, demonstrando violação à função equalizadora desta modalidade 

educativa. 

Outro ponto observado é a frequente previsão de cooperação da sociedade civil na 

execução dos programas e projetos, o que sugere o reconhecimento de que a superação do 

analfabetismo deve ser uma ação conjunta, a ser realizada não somente pelo estado, mas 

também pela sociedade. Essa convergência de participação da sociedade civil pode ser 

verificada não apenas no âmbito interno, mas também no plano internacional. Apesar disso, a 

transferência de responsabilidade governamental para a sociedade, fruto da redefinição do 

papel do Estado pela adoção de políticas neoliberais, vem sendo questionada por muitos 

autores da EPJA, sob o argumento de que esse viés privatizante conduz à diminuição do dever 

estatal junto aos direitos sociais (HADDAD, DI PIERRO, 2015). 

Como regra, tem havido ainda uma convergência na descentralização de recursos 

para a execução de iniciativas em EPJA, o que se dá por meio da transferência automática de 

recursos, facilitando o desenvolvimento dos programas e projetos, haja vista a 

desburocratização pela inexigência da pactuação de contratos, convênios, acordos ou outros 

instrumentos congêneres. Foi o que observamos nas seguintes iniciativas: a) PBA;                  

b) Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e 

Adultos; c) PEJA e d) Projovem (exceto o Projovem trabalhador). 

Por conseguinte, percebemos uma preocupação, pelo menos no âmbito dos 

documentos normativos, em articular programas e projetos que se ocupem da EPJA, conforme 

analisamos na LDBEN 9394/96, nos decretos D-5.154(04), D-5.478(05), D-7.855(12) e nas 

leis ordinárias LO-11.180(05), LO-11.741(08) e LO-12.513(11). Apesar disso, as críticas 

advindas da inexistência desta articulação não são poucas, consoante podemos observar em 

Almeida e Corso (2014), Haddad e Di Pierro (2015) e Ireland (2012). 

A vinculação da EPJA com a educação profissional é outra circunstância que 

merece evidência ao analisarmos os projetos e programas no período definido para esta 

pesquisa. A criação do PBP em 2007 (D-6.302[07]), do Proeja em 2006 (D-5.478[05]), a 

previsão de que a EPJA deveria articular-se preferencialmente com a educação profissional 

em 2008 (LO-11.741[08]) e a instituição do Pronatec em 2011 (LO-12.513[11]) demonstram 

claramente essa nova tendência de qualificação profissional nesta modalidade educativa. Por 

oportuno, apesar desta vinculação (EPJA e educação profissional), os dados concernentes ao 

abandono escolar no Pronatec, Projovem e Proeja são preocupantes, e anunciam falhas nesta 

articulação (BRASIL, 2008b). 
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A limitação de idade para acesso a alguns programas e/ou projetos, a nosso ver, 

afronta a função reparadora da EPJA e a Teoria dos Direitos Fundamentais, conferindo a esta 

modalidade educativa tratamento aquém do núcleo essencial dos direitos fundamentais que 

ela representa (mínimo existencial). Essa restrição de faixa etária para participar dos 

programas pôde ser observada no PNPE (16 a 24 anos) e no Projovem (15 a 29 anos)80 e no 

Projeto Escola de Fábrica (16 a 24 anos). 

Nesse particular, dada a dificuldade dos projetos e programas alcançarem um 

grupo de pessoas com maior idade (idosos), Haddad e Di Pierro (2015) chamam atenção ao 

fato de que algumas pesquisas educacionais acerca dos índices de alfabetização ignoram a 

população com idade superior a 65 (sessenta e cinco anos), o que compromete sobremaneira 

os resultados da investigação em geral, já que o número de idosos excluídos do processo de 

escolarização é grande. 

Observamos, ainda, no ínterim dos programas e projetos, uma oscilação em suas 

abrangências. Alguns se preocuparam com a alfabetização, outros com o ensino fundamental 

e, por fim, outros com o ensino médio. Foram poucos os projetos e programas que se 

dedicaram à educação básica em sua totalidade na modalidade EPJA. Nesse ponto, o caráter 

emergencial e a desvinculação entre a alfabetização e educação básica de algumas iniciativas 

foram objeto de crítica.  

De modo geral, o direito de aprender de pessoas jovens e adultas está 

materializado no interior dos documentos normativos. Nesses termos, “[...] a oferta pública de 

oportunidades de alfabetização e elevação de escolaridade tornou-se uma imposição legal 

[...]” (HADDAD, DI PIERRO, 2015, p.206). 

A institucionalização da EPJA contou com a criação e reformulação de diversas 

iniciativas, as quais sofreram várias mudanças que, no plano documental, buscaram uma 

maior efetividade desta modalidade educativa (ampliação de idade no Projovem, prorrogação 

do auxílio do Profae, aumento do financiamento do PBA, tendência de descentralização de 

recursos (tornando mais célere o sistema de repasses e diminuindo a burocracia), ampliação 

da abrangência do Proeja e Pronatec, dentre outras). 

Noutros termos, entendemos que, como regra, e do ponto de vista documental, 

não podemos falar em retrocesso. Para nós, o movimento foi de progresso, de preocupação 

com a efetivação da EPJA. Observou-se, portanto, a proibição de retrocesso social 

desenvolvida pela Teoria dos Direitos Fundamentais. 

                                                             
80 Com a ressalva de que antes da LO-11.692(08), a restrição de idade era de 18 a 24 anos. 
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Por outro lado, não arriscaríamos dizer que a EPJA foi tratada como expressão do 

mínimo existencial que representa, uma vez que, mesmo diante dos documentos normativos, 

há melhorias a serem feitas, a exemplo do irrisório valor dos benefícios pagos aos estudantes, 

a limitação de idade para alguns programas, a inexistência de descentralização de recursos 

para algumas iniciativas, a desvinculação entre alfabetização e educação básica e o fato de 

alguns programas não atenderem à educação básica em geral (em consonância com a 

CRFB/88). 

Por fim, apesar das limitações de tempo e compromisso com a análise profunda e 

totalizante do método aqui adotado terem nos impedido de analisar todos os documentos 

selecionados, reafirmamos o nosso compromisso de pesquisador no sentido de, num futuro 

próximo, realizarmos estudos referentes aos dados selecionados no âmbito do MEC e aos 

temas financiamento e direito à ao ensino fundamental e/ou médio, no âmbito da EPJA. 
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Apêndice A 
Relação total de documentos selecionados por ano 

 
2001 

Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Lei ordinária n. 
10.172, 9 de janeiro 
de 2001 

Aprova o Plano 
Nacional de Educação 
e dá outras 
providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

- 

Medida provisória n. 
2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001  

Dispõe sobre o repasse 
de recursos financeiros 
do Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar, institui o 
Programa Dinheiro 
Direto na Escola, altera 
a Lei no 9.533, de 10 de 
dezembro de 1997, que 
dispõe sobre programa 
de garantia de renda 
mínima, institui 
programas de apoio da 
União às ações dos 
Estados e Municípios, 
voltadas para o 
atendimento 
educacional, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

- 

Decreto n. 3.936, de 
24 de setembro de 
2001 

Dispõe sobre a 
contrapartida do 
Distrito Federal e dos 
Estados na celebração 
de convênios 
destinados à execução 
do Curso de 
Complementação do 
Ensino Fundamental, 
na modalidade de 
educação de jovens e 
adultos trabalhadores 
do Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores da Área 
de Enfermagem - 
PROFAE. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

- 
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2002 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Medida provisória 
21, de 8 de janeiro 
de 2002 

Institui o Auxílio 
Aluno no âmbito do 
Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores de 
Enfermagem – 
PROFAE. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

Convertida na 
Lei 10.429, de 
24 de abril de 
2002. 
 

Decreto n. 4.123, de 
13 de fevereiro de 
2002 

Regulamenta a Medida 
Provisória n. 21, de 8 
de janeiro de 2002, que 
institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do 
Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores da Área 
de Enfermagem - 
PROFAE. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

- 

Lei ordinária n. 
10.429, de 24 de 
abril de 2002 

Institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do 
Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores de 
Enfermagem - 
PROFAE. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória 21, 
de 8 de janeiro 
de 2002. 

Decreto n. 4.223, de 
9 de maio de 2002 

Promulga o Acordo de 
Cooperação 
Educacional entre o 
Governo da República 
Federativa do Brasil e 
o Governo da 
República da Bolívia, 
celebrado em La Paz, 
em 26 de julho de 
1999. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

- 

 
2003 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Decreto n. 4.834, de 
8 de setembro de 
2003 

Cria o Programa Brasil 
Alfabetizado, institui a 
Comissão Nacional de 
Alfabetização e a 
Medalha Paulo Freire, 
e dá outras 
providências. 

Poder executivo 
federal (presidência 
da república) 

- 

Lei ordinária n.  
10.748, de 22 de 

Cria o Programa 
Nacional de Estímulo 

Poder legislativo 
federal (Congresso 

Documento já 
revogado pela 
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outubro de 2003 ao Primeiro Emprego 
para jovens – PNPE, 
acrescenta dispositivo à 
Lei n. 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, e dá 
outras providências. 

Nacional) Medida 
Provisória n. 
411, de 28 de 
dezembro de 
2007, e, 
posteriormente, 
pela Lei 
11.692, de 10 
de junho de 
2008. 

Medida provisória n. 
156, de 23 de 
dezembro de 2003 

Altera o caput do art. 
1o da Lei no 10.429, de 
24 de abril de 2002, 
que institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do 
Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores de 
Enfermagem – 
PROFAE 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

Convertida na 
Lei ordinária n. 
10.853, de 31 
de março de 
2004. 

 
2004 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Medida Provisória n. 
173, de 16 de março 
de 2004 

Institui o Programa 
Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar 
(PNATE) e o Programa 
de Apoio aos Sistemas 
de Ensino para 
Atendimento à 
Educação de Jovens e 
Adultos, dispõe sobre o 
repasse dos recursos 
financeiros do 
Programa Brasil 
Alfabetizado, altera o 
art. 4º da Lei 9.424 de 
dezembro de 1996, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

Convertida na 
Lei 10.880, de 
9 de junho de 
2004. 

Lei 10.853, de 31 de 
março de 2004 

Altera o caput do art. 
1o da Lei no 10.429, de 
24 de abril de 2002, 
que institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do 
Projeto de 
Profissionalização dos 
Trabalhadores de 
Enfermagem – 
PROFAE. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

Fruto de 
conversão da 
medida 
provisória n. 
156, de 23 de 
dezembro de 
2003. 
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Lei ordinária n. 
10.880, de 9 de 
junho de 2004 

Institui o Programa 
Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar 
(PNATE) e o Programa 
de Apoio aos Sistemas 
de Ensino para 
Atendimento à 
Educação de Jovens e 
Adultos, dispõe sobre o 
repasse dos recursos 
financeiros do 
Programa Brasil 
Alfabetizado, altera o 
art. 4º da Lei 9.424 de 
dezembro de 1996, e dá 
outras providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória 173, 
de 16 de março 
de 2004. 

Medida Provisória n. 
186, de 13 de maio 
de 2004 

Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei 
10.748, de 22 de 
outubro de 2003, que 
cria o Programa 
Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego 
para Jovens (PNPE), e 
dá outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

Convertida na 
Lei 10.940, de 
27 de agosto de 
2004. 

Lei Ordinária n. 
10.940, de 27 de 
agosto de 2004 

Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei 
no 10.748, de 22 de 
outubro de 2003, que 
cria o Programa 
Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego 
para os Jovens – PNPE 
e à Lei no 9.608, de 18 
de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre o 
Serviço Voluntário, e 
dá outras providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional) 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
186, de 13 de 
maio de 2004. 

Decreto n. 5.154, de 
23 de julho de 2004 

Regulamenta o § 2º do 
art. 36 e os arts. 39 a 
41 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da 
educação nacional, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

- 

Decreto n. 5199, de 
30 de agosto de 2004 

Regulamenta a Lei n. 
10.748, de 22 de 
outubro de 2003, que 
cria o Programa 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República) 

Revogado pelo 
Decreto n. 
6.629, de 4 de 
novembro de 
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Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego 
para os Jovens (PNPE), 
e dá outras 
providências. 

2008 (que 
regulamentou o 
Projovem). 

Parecer n. 36, de 7 
de dezembro de 
2004 

Aprecia a Indicação 
CNE/CEB 3/2004, que 
propõe a reformulação 
da Resolução 
CNE/CEB 1/2000, que 
define Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
para a Educação de 
Jovens e Adultos. 

CNE/CEB 
 

 

- 

 
2005 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Medida Provisória n. 
238, de 1º fevereiro 
de 2005 

Institui, no âmbito da 
Secretaria Geral da 
Presidência da 
República, o Programa 
Nacional de Inclusão 
de Jovens - ProJovem, 
cria o Conselho 
Nacional de Juventude 
- CNJ e cargos em 
comissão, e dá outras 
providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei n. 11.129, 
de 30 de junho 
de 2005. 

Medida Provisória n. 
251, de 14 de junho 
de 2005 

Institui o Projeto 
Escola de Fábrica, 
autoriza a concessão de 
bolsas de permanência 
a estudantes 
beneficiários do 
Programa Universidade 
para Todos - PROUNI, 
institui o Programa de 
Educação Tutorial - 
PET, altera a Lei 
no 5.537, de 21 de 
novembro de 1968, e a 
Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, e 
dá outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei 11.180, de 
23 de setembro 
de 2005. 

Decreto n. 5.475, de 
22 de junho de 2005 

Altera a denominação e 
o objetivo da Comissão 
Nacional de 
Alfabetização, 
instituída pelo Decreto 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Análise em 
conjunto com o 
Decreto 
4.834/2003 e 
com o Decreto 
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nº 4.834, de 8 de 
setembro de 2003. 

6.093/2007. 

Decreto n. 5.478, de 
24 de junho de 2005 

Institui, no âmbito das 
instituições federais de 
educação tecnológica, 
o Programa de 
Integração da 
Educação Profissional 
ao Ensino Médio na 
Modalidade de 
Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogado pelo 
Decreto n. 
5.840, de 13 de 
julho de 2006. 
Tendência da 
educação 
profissional. 

Lei ordinária n. 
11.129, de 30 de 
junho de 2005 

Institui o Programa 
Nacional de Inclusão 
de Jovens – ProJovem; 
cria o Conselho 
Nacional da Juventude 
– CNJ e a Secretaria 
Nacional de Juventude; 
altera as Leis nos 
10.683, de 28 de maio 
de 2003, e 10.429, de 
24 de abril de 2002; e 
dá outras providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
238, de 1º 
fevereiro de 
2005. 

Parecer n. 20, de 15 
de setembro de 2005 

Inclusão da Educação 
de Jovens e Adultos, 
prevista no Decreto nº 
5.478/2005, como 
alternativa para a oferta 
da Educação 
Profissional Técnica de 
nível médio de forma 
integrada com o Ensino 
Médio. 

CNE/CEB - 

Lei ordinária n. 
11.180, de 23 de 
setembro de 2005 

Institui o Projeto 
Escola de Fábrica, 
autoriza a concessão de 
bolsas de permanência 
a estudantes 
beneficiários do 
Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, 
institui o Programa de 
Educação Tutorial – 
PET, altera a Lei 
no5.537, de 21 de 
novembro de 1968, e a 
Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
251, de 14 de 
junho de 2005. 
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Lei no5.452, de 1o de 
maio de 1943, e dá 
outras providências. 

Decreto n. 5.557, de 
5 de outubro de 2005 

Regulamenta o 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – 
ProJovem instituído 
pela Lei no 11.129, de 
30 de junho de 2005, e 
dá outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogado pelo 
Decreto n. 
6.629, de 4 de 
novembro de 
2008. 

Parecer n. 4, de 27 
outubro de 2005. 

Inclui novo dispositivo 
à Resolução CNE/CEB 
1/2005, que atualiza as 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais definidas 
pelo Conselho 
Nacional de Educação 
para o Ensino Médio e 
para a Educação 
Profissional Técnica de 
nível médio às 
disposições do Decreto 
nº 5.154/2004. 
 

CNE/CEB - 

Decreto n. 5.622, de 
19 de dezembro de 
2005. 

Regulamenta o art. 80 
da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, 
que estabelece as 
diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

 
2006 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Parecer n. 29 ,de 5 
de abril de 2006 

Reexame do Parecer 
CNE/CEB nº 36/2004, 
que aprecia a Indicação 
CNE/CEB nº 3/2004, 
propondo a 
reformulação da 
Resolução CNE/CEB 
nº 1/2000, que definiu 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a 
Educação de Jovens e 
Adultos. 

CNE/CEB - 

Decreto n. 5.840, de 
13 de julho de 2006. 

Institui, no âmbito 
federal, o Programa 
Nacional de Integração 
da Educação 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogou o 
decreto n. 
5.479, de 24 de 
junho de 2005. 
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Profissional com a 
Educação Básica na 
Modalidade de 
Educação de Jovens e 
Adultos - PROEJA, e 
dá outras providências. 

Medida Provisória n. 
339, de 28 de 
dezembro de 2006 
 

Regulamenta o art. 60 
do Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias e dá outras 
providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei n. 11.494, 
de 20 de junho 
de 2007. 

Emenda 
Constitucional n. 53, 
de 19 de dezembro 
de 2006 

Dá nova redação aos 
arts. 7º, 23, 30, 206, 
208, 211 e 212 da 
Constituição Federal e 
ao art. 60 do Ato das 
Disposições 
Constitucionais 
Transitórias. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 

 
2007 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Decreto n. 6.093, de 
24 de abril de 2007 

Dispõe sobre a 
reorganização do 
Programa Brasil 
Alfabetizado, visando a 
universalização da 
alfabetização de jovens 
e adultos de quinze 
anos ou mais, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Análise em 
conjunto com 
os decretos 
4.834/2003 e 
5.475/2005. 

Decreto n. 6.094, de 
24 de abril de 2007 

Dispõe sobre a 
implementação do 
Plano de Metas 
Compromisso Todos 
pela Educação, pela 
União Federal, em 
regime de colaboração 
com Municípios, 
Distrito Federal e 
Estados, e a 
participação das 
famílias e da 
comunidade, mediante 
programas e ações de 
assistência técnica e 
financeira, visando a 
mobilização social pela 
melhoria da qualidade 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 
 



129 

 

da educação básica. 
Decreto n. 6.095, de 
24 de abril de 2007 

Estabelece diretrizes 
para o processo de 
integração de 
instituições federais de 
educação tecnológica, 
para fins de 
constituição dos 
Institutos Federais de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia - IFET, no 
âmbito 'da Rede 
Federal de Educação 
Tecnológica. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

Lei ordinária n. 
11.494, de 20 de 
junho de 2007 

Regulamenta o Fundo  
de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos 
Profissionais da 
Educação - FUNDEB, 
de que trata o art. 60 do 
Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias; altera a 
Lei no 10.195, de 14 de 
fevereiro de 2001; 
revoga dispositivos das 
Leis nos 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, 
10.880, de 9 de junho 
de 2004, e 10.845, de 5 
de março de 2004; e dá 
outras providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória 339, 
de 28 de 
dezembro de 
2006. 
 

Decreto n. 6253, de 
13 de novembro de 
2007 

Dispõe sobre o Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos 
Profissionais da 
Educação - FUNDEB, 
regulamenta a Lei 
no 11.494, de 20 de 
junho de 2007, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

Decreto n. 6.278, de 
29 de novembro de 
2007 

Altera o Decreto 
no 6.253, de 13 de 
novembro de 2007, que 
dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Documento 
descartado.  
Não trata 
especificamente 
da EPJA. 
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Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos 
Profissionais da 
Educação - FUNDEB e 
regulamenta a Lei 
no 11.494, de 20 de 
junho de 2007. 

Decreto n. 6.300, de 
12 de dezembro de 
2007 

Dispõe sobre o 
Programa Nacional de 
Tecnologia 
Educacional -ProInfo. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

Decreto n. 6.301, de 
12 de dezembro de 
2007 

Institui o Sistema 
Escola Técnica Aberta 
do Brasil – e-Tec 
Brasil. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogado pelo 
Decreto n. 
7.589, de 26 de 
outubro de 
2011. 

Decreto n. 6.302, de 
12 de dezembro de 
2007 

Institui o programa 
Brasil 
Profissionalizado. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

Medida Provisória n. 
411, de 28 de 
dezembro de 2007 

Dispõe sobre o 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens -
 ProJovem, instituído 
pela Lei no 11.129, de 
30 de junho de 2005, 
altera a Lei no 10.836, 
de 9 de janeiro de 
2004, e dá outras 
providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei Ordinária n. 
11.692, de 10 
de junho de 
2008.   

 
 

2008 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Lei ordinária n. 
11.692, de 10 de 
junho de 2008 
 

Dispõe sobre o 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens - 
Projovem, instituído 
pela Lei nº 11.129, de 
30 de junho de 2005; 
altera a Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 
2004; revoga 
dispositivos das Leis 
nos 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, 
10.748, de 22 de 
outubro de 2003, 
10.940, de 27 de agosto 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
411, de 28 de 
dezembro de 
2007. 
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de 2004, 11.129, de 30 
de junho de 2005, e 
11.180, de 23 de 
setembro de 2005; e dá 
outras providências. 

Lei ordinária n. 
11.741, de 16 de 
julho de 2008 

Altera dispositivos da 
Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes 
e bases da educação 
nacional, para 
redimensionar, 
institucionalizar e 
integrar as ações da 
educação profissional 
técnica de nível médio, 
da educação de jovens 
e adultos e da educação 
profissional e 
tecnológica. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 
 

Parecer n. 23, de 8 
de outubro de 2008 

Institui Diretrizes 
Operacionais para a 
Educação de Jovens e 
Adultos – EJA nos 
aspectos relativos à 
duração dos cursos e 
idade mínima para 
ingresso nos cursos de 
EJA; idade mínima e 
certificação nos 
exames de EJA; e 
Educação de Jovens e 
Adultos desenvolvida 
por meio da Educação 
a Distância 

CNE/CEB - 

Decreto n. 6.629, de 
04 de novembro de 
2008 

Regulamenta o 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens -
 Projovem, instituído 
pela Lei no 11.129, de 
30 de junho de 2005, e 
regido pela Lei 
no 11.692, de 10 de 
junho de 2008, e dá 
outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 
 

Lei ordinária n. 
11,892, de 29 de 
dezembro de 2008 
 

Institui a Rede Federal 
de Educação 
Profissional, Científica 
e Tecnológica, cria os 
Institutos Federais de 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 
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Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras 
providências. 

Decreto n. 6.721, de 
29 de dezembro de 
2008 

Promulga o Convênio 
para a Criação do 
Centro de Cooperação 
Regional para a 
Educação de Adultos 
na América Latina e no 
Caribe - CREFAL, 
assinado na Cidade do 
México, em 19 de 
outubro de 1990. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

 
2009 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Decreto n. 6.729, de 
12 de janeiro de 
2009 

Promulga o Protocolo 
de Integração 
Educativa e 
Reconhecimento de 
Certificados e Estudos 
de Nível Fundamental 
e Médio Não-Técnico 
entre os Estados Partes 
do Mercosul, Bolívia e 
Chile, assinado em 
Brasília, em 5 de 
dezembro de 2002. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Documento 
descartado. Não 
trata 
especificamente 
da EPJA. 

Decreto n. 6.755, de 
29 de janeiro de 
2009 

Institui a Política 
Nacional de Formação 
de Profissionais do 
Magistério da 
Educação Básica, 
disciplina a atuação da 
Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 
Superior -CAPES no 
fomento a programas 
de formação inicial e 
continuada, e dá outras 
providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogado pelo 
Decreto n. 
8.752, de 9 de 
maio de 2016. 

Lei ordinária n. 
11.940, de 19 de 
maio de 2009 
 

Estabelece 2009 como 
Ano da Educação 
Profissional e 
Tecnológica e o dia 23 
de setembro como o 
Dia Nacional dos 
Profissionais de Nível 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Documento 
descartado. Não 
implica 
conseqüências 
para a EPJA. 
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Técnico.  
Lei ordinária n. 
12.056, de 13 de 
outubro de 2009 

Acrescenta parágrafos 
ao art. 62 da Lei nº 
9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes 
e bases da educação 
nacional. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 

Emenda 
Constitucional n. 59, 
de 11 de novembro 
de 2009 

Acrescenta § 3º ao art. 
76 do Ato das 
Disposições 
Constitucionais 
Transitórias para 
reduzir, anualmente, a 
partir do exercício de 
2009, o percentual da 
Desvinculação das 
Receitas da União 
incidente sobre os 
recursos destinados à 
manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino de que trata o 
art. 212 da 
Constituição Federal, 
dá nova redação aos 
incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever 
a obrigatoriedade do 
ensino de quatro a 
dezessete anos e 
ampliar a abrangência 
dos programas 
suplementares para 
todas as etapas da 
educação básica, e dá 
nova redação ao § 4º 
do art. 211 e ao § 3º do 
art. 212 e ao caput do 
art. 214, com a 
inserção neste 
dispositivo de inciso 
VI. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 

Decreto n. 7.037, de 
21 de dezembro de 
2009 

Aprova o Programa 
Nacional de Direitos 
Humanos - PNDH-3 e 
dá outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Análise 
concluída 
(verificar tabela 
própria de 
análise de 
dados). 
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2010 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Parecer n. 6, de 7 de 
abril de 2010 

Reexame do Parecer 
CNE/CEB nº 23/2008, 
que institui Diretrizes 
Operacionais para a 
Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, nos 
aspectos relativos à 
duração dos cursos e 
idade mínima para 
ingresso nos cursos de 
EJA; idade mínima e 
certificação nos 
exames de EJA; e 
Educação de Jovens e 
Adultos desenvolvida 
por meio da Educação 
a Distância. 

CNE/CEB - 

Resolução n. 3, de 
15 de junho de 2010 

Institui Diretrizes 
Operacionais para a 
Educação de Jovens e 
Adultos nos aspectos 
relativos à duração dos 
cursos e idade mínima 
para ingresso nos 
cursos de EJA; idade 
mínima e certificação 
nos exames de EJA; e 
Educação de Jovens e 
Adultos desenvolvida 
por meio da Educação 
a Distância. 

CNE/CEB - 

Decreto n. 7.352, de 
04 de novembro de 
2010 

Dispõe sobre a política 
de educação do campo 
e o Programa Nacional 
de Educação na 
Reforma Agrária - 
PRONERA. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

Decreto n. 7.415, de 
30 de dezembro de 
2010 

Institui a Política 
Nacional de Formação 
dos Profissionais da 
Educação Básica, 
dispõe sobre o 
Programa de Formação 
Inicial em Serviço dos 
Profissionais da 
Educação Básica dos 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Revogado pelo 
Decreto n. 
8.752, de 9 de 
maio de 2016. 
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Sistemas de Ensino 
Público -
 Profuncionário, e dá 
outras providências. 

 
2011 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Parecer n. 11, de 5 
de outubro de 2011 

Consulta formal sobre 
a possibilidade de a 
Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio (EPSJV) 
obter credenciamento 
específico para oferta e 
certificação de Ensino 
Fundamental e Ensino 
Médio na modalidade 
de Educação de Jovens 
e Adultos. 

CNE/CEB - 

Decreto n. 7.589, de 
26 de outubro de 
2011 

Institui a Rede e-Tec 
Brasil. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Análise em 
conjunto com o 
decreto n. 
6.301, de 2007. 

Lei ordinária n. 
12.513, de 26 de 
outubro de 2011 

Institui o Programa 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec); 
altera as Leis no 7.998, 
de 11 de janeiro de 
1990, que regula o 
Programa do Seguro-
Desemprego, o Abono 
Salarial e institui o 
Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), 
no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, que 
dispõe sobre a 
organização da 
Seguridade Social e 
institui Plano de 
Custeio, no 10.260, de 
12 de julho de 2001, 
que dispõe sobre o 
Fundo de 
Financiamento ao 
Estudante do Ensino 
Superior, e no11.129, 
de 30 de junho de 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 
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2005, que institui o 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens 
(ProJovem); e dá 
outras providências. 

Decreto n. 7.626, de 
24 de novembro de 
2011 

Institui o Plano 
Estratégico de 
Educação no âmbito do 
Sistema Prisional. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 

 
2012 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Decreto n. 7.666, de 
11 de janeiro de 
2012 

Promulga o Acordo-
Quadro de Cooperação 
no Campo Educacional 
entre o Governo da 
República Federativa 
do Brasil e o Governo 
do Estado de Israel, 
firmado no Rio de 
Janeiro, em 6 de agosto 
de 2008. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 
 

Medida Provisória n. 
562, de 20 de março 
de 2012 

Dispõe sobre o apoio 
técnico ou financeiro 
da União no âmbito do 
Plano de Ações 
Articuladas; altera a 
Lei no11.947, de 16 de 
junho de 2009, para 
incluir os polos 
presenciais do sistema 
Universidade Aberta 
do Brasil na assistência 
financeira do Programa 
Dinheiro Direto na 
Escola; altera a Lei 
no 11.494, de 20 de 
junho de 2007, para 
contemplar com 
recursos do FUNDEB 
as instituições 
comunitárias que 
atuam na educação do 
campo; altera a Lei 
no 10.880, de 9 de 
junho de 2004, para 
dispor sobre a 
assistência financeira 
da União no âmbito do 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei ordinária n. 
12.695, de 25 
de julho de 
2012. 
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Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino 
para Atendimento à 
Educação de Jovens e 
Adultos; altera a Lei 
no 8.405, de 9 de 
janeiro de 1992; e dá 
outras providências. 

Lei ordinária n. 
12.695, de 25 de 
julho de 2012 

Dispõe sobre o apoio 
técnico ou financeiro 
da União no âmbito do 
Plano de Ações 
Articuladas; altera a 
Lei no 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para 
incluir os polos 
presenciais do sistema 
Universidade Aberta 
do Brasil na assistência 
financeira do Programa 
Dinheiro Direto na 
Escola; altera a Lei 
no 11.494, de 20 de 
junho de 2007, para 
contemplar com 
recursos do FUNDEB 
as instituições 
comunitárias que 
atuam na educação do 
campo; altera a Lei 
no 10.880, de 9 de 
junho de 2004, para 
dispor sobre a 
assistência financeira 
da União no âmbito do 
Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino 
para Atendimento à 
Educação de Jovens e 
Adultos; altera a Lei 
no 8.405, de 9 de 
janeiro de 1992; e dá 
outras providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
562, de 20 de 
março de 2012. 

Decreto n. 7.855, de 
05 de dezembro de 
2012 

Dispõe sobre as 
competências, a 
composição e o 
funcionamento do 
Conselho Deliberativo 
de Formação e 
Qualificação 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

- 
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Profissional, criado 
pela Lei nº 12.513, de 
26 de outubro de 2011. 

Medida Provisória n. 
593, de 5 de 
dezembro de 2012 

Altera a Lei nº 12.513, 
de 26 de outubro de 
2011, que institui o 
Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - 
Pronatec, para ampliar 
o rol de beneficiários e 
ofertantes da Bolsa-
Formação Estudante; e 
dá outras providências. 

Poder executivo 
federal (Presidência 
da República). 

Convertida na 
Lei Ordinária n. 
12.816, de 05 
junho de 2013. 

 
2013 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Parecer n. 4, de 13 
de março de 2013 

Consulta sobre a 
legitimidade e 
competência para não 
autorizar a oferta de 
exames de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
por escolas privadas. 

CNE/CEB - 

Lei Ordinária n. 
12.796, de 04 de 
abril de 2013 

Altera a Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da 
educação nacional, 
para dispor sobre a 
formação dos 
profissionais da 
educação e dar outras 
providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 
 

Lei Ordinária n. 
12.816, de 05 de 
junho de 2013 

Altera as Leis 
nos 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, para 
ampliar o rol de 
beneficiários e 
ofertantes da Bolsa-
Formação Estudante, 
no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e 
Emprego - 
PRONATEC; 9.250, de 
26 de dezembro de 
1995, para estabelecer 
que as bolsas recebidas 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

Fruto de 
conversão da 
Medida 
Provisória n. 
593, de 5 de 
dezembro de 
2012. 
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pelos servidores das 
redes públicas de 
educação profissional, 
científica e tecnológica, 
no âmbito do Pronatec, 
não caracterizam 
contraprestação de 
serviços nem vantagem 
para o doador, para 
efeito do imposto sobre 
a renda; 8.212, de 24 
de julho de 1991, para 
alterar as condições de 
incidência da 
contribuição 
previdenciária sobre 
planos educacionais e 
bolsas de estudo; e 
6.687, de 17 de 
setembro de 1979, para 
permitir que a 
Fundação Joaquim 
Nabuco ofereça bolsas 
de estudo e pesquisa; 
dispõe sobre o apoio da 
União às redes públicas 
de educação básica na 
aquisição de veículos 
para o transporte 
escolar; e permite que 
os entes federados 
usem o registro de 
preços para a aquisição 
de bens e contratação 
de serviços em ações e 
projetos educacionais.  

Lei 12.852, de 05 de 
agosto de 2013 

Institui o Estatuto da 
Juventude e dispõe 
sobre os direitos dos 
jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas 
públicas de juventude e 
o Sistema Nacional de 
Juventude - 
SINAJUVE.  

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 
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2014 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

Lei Ordinária n. 
13.005, de 25 de 
junho de 2014 

Aprova o Plano 
Nacional de Educação - 
PNE e dá outras 
providências. 

Poder legislativo 
federal (Congresso 
Nacional). 

- 

 
2015 
Documento 
normativo 

Descrição Órgão expedidor Observações 

- - - - 
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APÊNDICE B 
Tema 1: Iniciativas com relação a projetos e programas 

 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 

CODIFI-
CAÇÃO 

FRAGMENTOS DO DOCUMENTO SELECIONADO TEMA 

Medida provisória n. 
2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001 

MP-2.178-
36(01) 

Art. 18. A União apoiará financeiramente os Estados e os Municípios 
com menor Índice de Desenvolvimento Humano IDH nas ações 
voltadas para o atendimento educacional aos jovens e adultos, 
mediante a implementação dos Programas instituídos pelo art. 19. 
 
Art. 19. Sem prejuízo dos programas e projetos em andamento, ficam 
instituídos, no âmbito do Ministério da 
Educação: 
I – o Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação 
Fundamental de Jovens e Adultos; 
 
Art. 20. A assistência financeira da União para implementação do 
Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação 
Fundamental de Jovens e Adultos será definida em função do número 
de alunos atendidos pelo respectivo sistema do ensino fundamental 
público, de acordo com as matrículas nos cursos da modalidade 
"supletivo presencial com avaliação no processo", extraídas do censo 
escolar realizado pelo Ministério da Educação no ano anterior. 
 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 3.936, de 
24 de setembro de 
2001 

D-3.936(01) Art. 1. A contrapartida do Distrito Federal e dos Estados que firmarem 
convênios com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de 
Gestão de Investimentos em Saúde, no âmbito do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, com 
intuito de executar o Curso de Complementação do Ensino 
Fundamental, na modalidade de jovens e adultos trabalhadores do 
PROFAE, será de um por cento. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Medida provisória n. LO- Art. 1. Fica instituído para os exercícios de 2002 e 2003 o Auxílio Iniciativas em relação a 
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21, de 9 de janeiro de 
2002, convertida na 
Lei ordinária n. 
10.429, de 24 de abril 
de 2002 

10.429(02) Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos 
alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 
PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 
realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas 
residências. 

projetos e programas 

Decreto 4.229, de 13 
de maio de 2002. 

D-4.229(02) Dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, 
instituído pelo Decreto no 1.904, de 13 de maio de 1996, e dá outras 
providências. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 4.834, de 8 
de setembro de 2003 

D-4.834(03) Art. 1. Fica criado o Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da 
Educação, com a finalidade de erradicar o analfabetismo no País. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Lei ordinária n. 
10.748, de 22 de 
outubro de 2003 

LO-
10.748(03) 

Art. 2. O PNPE atenderá jovens com idade de dezesseis a vinte e 
quatro anos em situação de desemprego involuntário, que atendam 
cumulativamente aos seguintes requisitos: 
III – estejam matriculados e freqüentando regularmente 
estabelecimento de ensino fundamental ou médio, ou cursos de 
educação de jovens e adultos, nos termos dos arts. 37 e 38 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Medida provisória n. 
156, de 23 de 
dezembro de 2003, 
convertida na Lei 
ordinária n. 10.853, 
de 31 de março de 
2004 

LO-
10.853(03) 

Art. 1o  O caput do art. 1o da Lei no 10.429, de 24 de abril de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1o  Fica instituído para os exercícios de 2002, 2003 e 2004 o 
Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual 
pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - 
PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 
realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas 
residências." (NR) 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Lei ordinária n. 
10.880, de 9 de junho 
de 2004 

LO-
10.880(04) 
 

Art. 3. Fica instituído o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no âmbito do 
Ministério da Educação, a ser executado pelo FNDE, com o objetivo 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10429.htm#art1
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de ampliar a oferta de vagas na educação fundamental pública de 
jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo, por 
meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos sistemas de 
ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal. 
 
§ 4o Os saldos dos recursos financeiros apurados à conta do Programa 
de Apoio a Estados e Municípios para Educação Fundamental de 
Jovens e Adultos, instituído pela Medida Provisória no 2.1783-6, de 24 
de agosto de 2001 deverão ser incorporados, no exercício de 2004, ao 
Programa de Apoio aos Sistemas de ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos, nos termos de regulamentação a ser 
expedida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. 
 
Art. 8. A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução 
descentralizada do Programa Brasil Alfabetizado, será efetivada, 
automaticamente, pelo Ministério da Educação aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, sem necessidade de convênio, acordo, 
contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante depósito em 
Conta corrente específica. 

Lei ordinária n. 
10.940, de 27 de 
agosto de 2004 

LO-
10.940(04) 

III – estejam matriculados e freqüentando regularmente 
estabelecimento de ensino fundamental ou médio, ou cursos de 
educação de jovens e adultos, nos termos dos arts. 37 e 38 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou que tenham concluído o ensino 
médio; 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 5.199, de 
30 de agosto de 2004 

D-5.199(04) Regulamenta a Lei n. 10.748, de 22 de outubro de 2003, que cria o 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens -
 PNPE, e dá outras providências. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 5.475, de 
22 de junho de 2005 

D-5.475(05) Art. 1. Os arts. 2º, 3º e 5º do Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2º Fica instituída a Comissão Nacional de Alfabetização e 
Educação de Jovens e Adultos, órgão colegiado de caráter consultivo, 
com o objetivo de assessorar o Ministério da Educação na formulação 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 
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e implementação das políticas nacionais e na execução das ações de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos.” 

Decreto n. 5.478, de 
24 de junho de 2005 

D-5.478(05) Art. 1. Fica instituído, no âmbito dos Centros Federais de Educação 
Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas 
Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, o 
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA, conforme as 
diretrizes estabelecidas neste Decreto. 
 
Art. 4. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, no 
âmbito do PROEJA, deverão contar com carga horária máxima de duas 
mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente: 
I – a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação 
geral; 
II – a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação 
profissional técnica; e 
III – a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos 
normativos emanados do Conselho Nacional de Educação para a 
educação profissional técnica de nível médio e para a educação de 
jovens e adultos. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Lei ordinária n. 
11.129, de 30 de 
junho de 2005 

LO-
11.129(05) 

Art. 19. O caput do art. 1o da Lei no 10.429, de 24 de abril de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1o Fica instituído para os exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 o 
Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual 
pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - 
PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 
realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas 
residências.” 
--- 
Art. 2. O ProJovem destina-se a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10429.htm#art1.
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24 (vinte e quatro) anos que atendam, cumulativamente, aos seguintes 
requisitos: 
I – tenham concluído a 4ª (quarta) série e não tenham concluído a 8ª 
(oitava) série do ensino fundamental. 

Lei ordinária n. 
11.180, de 23 de 
setembro de 2005 

LO-
11.180(05) 

Art. 2. Os jovens participantes do Projeto Escola de Fábrica deverão 
ter idade entre 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos, renda familiar 
mensal per capita de até um salário mínimo e meio e estar matriculados 
na educação básica regular da rede pública ou na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, prioritariamente no ensino de nível 
médio, observadas as restrições fixadas em regulamento. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 5.557, de 5 
de outubro de 2005 

 Art. 1o  O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem, 
instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, será regido por 
este Decreto e pelas disposições complementares que venham a ser 
estabelecidas pela Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 5.840, de 
13 de julho de 2006 

D-5.840(06) Art. 1o  Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme as diretrizes 
estabelecidas neste Decreto. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 6.093, de 
24 de abril de 2007 

D-6.093(07) Art. 1. O Programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo a 
universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze anos ou 
mais. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 6.095, de 
24 de abril de 2007 

D-6.095(07) § 2o No plano acadêmico, o projeto de PDI integrado deverá se 
orientar aos seguintes objetivos: 
III – ofertar, no âmbito do Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos PROEJA, cursos e programas de formação inicial 
e continuada de trabalhadores e de educação profissional e técnica de 
nível médio; 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 6.302, de 
12 de dezembro de 
2007 

D-6.302(07) Art. 1º (...) 
Parágrafo único.  São objetivos do Programa Brasil Profissionalizado: 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade, a construção de novos 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm
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itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino médio, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos; 

Lei Ordinária n. 
11.692, de 10 de 
junho de 2008 

LO-
11.692(08) 

Art. 2. O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e 
nove) anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo 
educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento 
humano (...). 
 
Art. 14. O Projovem Campo Saberes da Terra tem como objetivo 
elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a 
qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do 
ensino fundamental e proporcionando a formação integral do jovem, na 
modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, 
nos termos do regulamento 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Lei ordinária n. 
11.741, de 16 de julho 
de 2008 

LO-
11.741(08) 

Art. 1. Os arts. 37, 39, 41 e 42 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 37. (...) 
§3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento.” (NR) 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 6.629, de 4 
de novembro de 2008 

D-6.629(08) Art. 32. O Projovem Campo Saberes da Terra tem como objetivo a 
oferta de escolarização em nível fundamental, na modalidade educação 
de jovens e adultos, integrada à qualificação social e profissional. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 7.037, de 
21 de novembro de 
2009 

D-7.037(09) f) Integrar os programas de alfabetização de jovens e adultos aos 
programas de qualificação profissional e educação cidadã, apoiando e 
incentivando a utilização de metodologias adequadas às realidades dos 
povos e comunidades tradicionais. 
 
A educação não formal em Direitos Humanos é orientada pelos 
princípios da emancipação e da autonomia, configurando-se como 
processo de sensibilização e formação da consciência crítica. Desta 
forma, o PNDH-3 propõe inclusão da temática de Educação em 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 
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Direitos Humanos nos programas de capacitação de lideranças 
comunitárias e nos programas de qualificação profissional, 
alfabetização de jovens e adultos, entre outros. Volta-se, 
especialmente, para o estabelecimento de diálogo e parcerias 
permanentes como o vasto leque brasileiro de movimentos populares, 
sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, entidades empresariais e toda sorte 
de agrupamentos da sociedade civil que desenvolvem atividades 
formativas em seu cotidiano. 

Decreto n. 7.352, de 4 
de novembro de 2010 

D-7.352(10) Art. 3º. Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam 
a manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas 
públicas educacionais, com o objetivo de superar as defasagens 
históricas de acesso à educação escolar pelas populações do campo, 
visando em especial: 
I – reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de 
educação de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham, 
respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário 
escolar; 
II – fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos, integrando qualificação social e profissional ao ensino 
fundamental; 
 
Art. 4º. A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio 
técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
na implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação 
da oferta de educação básica e superior às populações do campo em 
seus respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que 
atendam aos objetivos previstos neste Decreto: 
II – oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, com qualificação social e profissional, articulada à promoção 
do desenvolvimento sustentável do campo; 
 
Art. 12. Os objetivos do PRONERA são: 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 



148 

 

I – oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do 
Plano Nacional de Reforma Agrária PNRA, em todos os níveis de 
ensino; 
 
Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes 
áreas: 
I – alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino 
fundamental; 

Lei ordinária n. 
12.513, de 26 de 
outubro de 2011 

LO-
12.513(11) 

Art. 2o  O Pronatec atenderá prioritariamente:  
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação 
de jovens e adultos; 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Lei ordinária n. 
12.695, de 25 de julho 
de 2012 

LO-
12.695(12) 

Art. 12. A Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
“Art. 3º (...) 
§ 1º O valor da assistência financeira será estabelecido em ato do 
Ministro de Estado da Educação e terá como base: 
I – o número de estudantes atendidos exclusivamente na educação de 
jovens e adultos nos estabelecimentos públicos de ensino, cujas 
matrículas ainda não tenham sido computadas no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata a Lei no 11.494, 
de 20 de junho de 2007, independentemente da situação cadastral no 
censo escolar; e 
II – o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para 
educação de jovens e adultos do 
ano anterior ao da assistência financeira, nos termos da Lei no 11.494, 
de 20 de junho de 2007. 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 

Decreto n. 7.855, de 5 
de dezembro de 2012 

D-7.855(12) Art. 2º Compete ao Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação 
Profissional: 
II – propor medidas que permitam articular as ações que integram o 
PRONATEC com outros programas e ações de formação e 
qualificação profissional e de elevação de escolaridade de jovens e 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 
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adultos; 
Lei ordinária 12.816, 
de 5 de junho de 2013 

LO-
12.816(13) 

Art. 1º.  A Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:  
“Art. 4º (...) 
X – articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
PROJOVEM, nos termos da Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008.” 
 
“Art. 20A. Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar 

unidades de ensino para a oferta de educação profissional técnica de 
nível médio e educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, desde que em articulação direta com os serviços nacionais 
de aprendizagem, observada a competência de supervisão e avaliação 
dos Estados.” 

Iniciativas em relação a 
projetos e programas 
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APÊNDICE C 
Tema 2: Direito ao ensino fundamental e/ou médio 

 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

CODIFI-
CAÇÃO 

FRAGMENTOS DO DOCUMENTO SELECIONADO TEMA 

Lei Ordinária n. 
10.172, de 9 de 
janeiro de 2001 

LO-
10.172(01) 

Garantia do ensino fundamental a todos que a ele não tiveram acesso ma 
idade própria ou que não o concluíram. 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 5.622, de 
19 de dezembro de 
2005 

D-
5.622(05) 

Art. 2. A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 
modalidades educacionais: 
II – educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. Decreto n. 
5.840, de 13 de julho 
de 2006 

D-
5.840(06) 

Art. 2. As instituições federais de educação profissional deverão 
implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 2007. 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 6.094, de 
24 de abril de 2007 

D-
6.024(07) 

Art. 2º. A participação da União no Compromisso será pautada pela 
realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e 
apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e 
respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 
(...) 
XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 6.300, de 
12 de dezembro de 
2007 

D-
6.300(07) 

Parágrafo único. São objetivos do ProInfo: 
V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 
trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 6.301, de 
12 de dezembro de 
2007 

D-
6.301(07) 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Sistema 
Escola Técnica Aberta do Brasil e-Tec Brasil, com vistas ao 
desenvolvimento da educação profissional técnica na modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e 
gratuitos no País. 
Parágrafo único. São objetivos do e-Tec Brasil: 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 
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II - permitir a capacitação profissional inicial e continuada para os 
estudantes matriculados e para os egressos do ensino médio, bem como 
para a educação de jovens e adultos; 
III - contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino 
médio pelos jovens e adultos; 

Decreto n. 6.302, de 
12 de dezembro de 
2007 
 

D-
6.302(07) 

Art. 1º (...) 
Parágrafo único.  São objetivos do Programa Brasil Profissionalizado: 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade, a construção de novos 
itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino médio, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Lei ordinária n. 
11.741, de 16 de julho 
de 2008 

LO-
11.741(08) 

Art. 1º (...) 
§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 6.629, de 4 
de novembro de 2008 

D-
6.629(08) 

Art. 32. O Projovem Campo Saberes da Terra tem como objetivo a 
oferta de escolarização em nível fundamental, na modalidade educação 
de jovens e adultos, integrada à qualificação social e profissional. 
 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Lei ordinária n. 
11.892, de 29 de 
dezembro de 2008 

LO-
11.892(08) 

Art. 7º. Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º 
desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 
I – ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do 
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Emenda 
constitucional n. 59, 
de 11 de novembro de 
2009 

EC-59(09) Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 208. (...) 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (NR) 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Decreto n. 7.352, de 4 
de novembro de 2010 

D-
7.352(10) 

Art. 3º. Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a 
manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
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públicas educacionais, com o objetivo de superar as defasagens 
históricas de acesso à educação escolar pelas populações do campo, 
visando em especial: 
I – reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de 
educação de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham, 
respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário 
escolar; 
II – fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos, integrando qualificação social e profissional ao ensino 
fundamental; 
 
Art. 4º. A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio 
técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 
implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo em seus 
respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que atendam aos 
objetivos previstos neste Decreto: 
II – oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, com qualificação social e profissional, articulada à promoção 
do desenvolvimento sustentável do campo; 
 
Art. 12. Os objetivos do PRONERA são: 
I – oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano 
Nacional de Reforma Agrária PNRA, em todos os níveis de ensino; 
 
Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes 
áreas: 
I – alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino 
fundamental; 

modalidade EPJA 

Decreto n. 7.589, de 
26 de outubro de 2011 

D-
7.589(11) 

Art. 3º. São objetivos da Rede e-Tec Brasil: 
III – permitir a capacitação profissional inicial e continuada, 
preferencialmente para os estudantes matriculados e para os egressos do 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 
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ensino médio, bem como para a educação de jovens e adultos; 
IV – contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino 
médio por jovens e adultos; 

Decreto n. 7.626, de 
24 de novembro de 
2011 

D-
7.626(11) 

Art. 2º. O PEESP contemplará a educação básica na modalidade de 
educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, e a 
educação superior.  
 
Art. 4º. São objetivos do PEESP: 
IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a 
educação de jovens e adultos no sistema prisional; 
 
Art. 6º. Compete ao Ministério da Educação, na execução do PEESP: 
III – fomentar a oferta de programas de alfabetização e de educação de 
jovens e adultos nos estabelecimentos Penais; 
 
Art. 9º. O plano de ação a que se refere o § 2º do art. 8º deverá conter: 
III – atribuições e responsabilidades de cada órgão do ente federativo 
que o integrar, especialmente quanto à adequação dos espaços 
destinados às atividades educacionais nos estabelecimentos penais, à 
formação e à contratação de professores e de outros profissionais da 
educação, à produção de material didático e à integração da educação de 
jovens e adultos à educação profissional e tecnológica. 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Lei ordinária 12.796, 
de 4 de abril de 2013 

LO-
12.796(13) 

Art. 1º. A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
“Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público 

subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 
público para exigi-lo. 
§ 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: 
I – recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, 
bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica; 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 
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Lei ordinária n. 
12.852, de 5 de agosto 
de 2013 

LO-
12.852(13) 

Art. 7º. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de 
educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive pra os que a ela não 
tiveram acesso na idade adequada. 
§2º. É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a 
educação básica programas na modalidade da educação de jovens e 
adultos, adaptados às necessidades e especificidades da juventude, 
inclusive no período noturno, ressalvada a legislação educacional 
específica 

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 

Lei ordinária n. 
13.005, de 5 de agosto 
de 2014 

LO-
13.005(14) 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional.  

Direito ao ensino 
fundamental e médio na 
modalidade EPJA 
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APÊNDICE D 
Tema 3: O financiamento da EPJA 

 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 

CODIFI-
CAÇÃO 

FRAGMENTOS DO DOCUMENTO SELECIONADO TEMA 

Medida provisória n. 
2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001 

LO-
10.172(01) 

Art. 18. A União apoiará financeiramente os Estados e os Municípios 
com menor Índice de Desenvolvimento Humano IDH nas ações 
voltadas para o atendimento educacional aos jovens e adultos, 
mediante a implementação dos Programas instituídos pelo art. 19. 
 
Art. 19. Sem prejuízo dos programas e projetos em andamento, ficam 
instituídos, no âmbito do Ministério da Educação: 
I - Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação 
Fundamental de Jovens e Adultos; 

O financiamento da EPJA 

Decreto n. 3.936, de 
24 de setembro de 
2001 

D-3.936(01) Art. 1. A contrapartida do Distrito Federal e dos Estados que 
firmarem convênios com o Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde, no âmbito do 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem, com intuito de executar o Curso de Complementação 
do Ensino Fundamental, na modalidade de jovens e adultos 
trabalhadores do PROFAE, será de um por cento. 

O financiamento da EPJA 

Lei ordinária n. 
10.880, de 9 de junho 
de 2004 

LO-
10.880(04) 
 

Art. 3. Fica instituído o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no âmbito do 
Ministério da Educação, a ser executado pelo FNDE, com o objetivo 
de ampliar a oferta de vagas na educação fundamental pública de 
jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo, 
por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos 
sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

O financiamento da EPJA 

Emenda 
Constitucional n. 53, 
de 19 de dezembro de 
2006 

EC-53(06) § 4º Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere 
o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das 
matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação 
infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 

O financiamento da EPJA 
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1/3 (um terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no 
segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. 

Lei ordinária n. 
11.494, de 20 de 
junho de 2007 

LO-
11.494(07) 

Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará 
em conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica: 
XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 
XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional de nível médio, com avaliação no processo. 
 
Art. 11. A apropriação dos recursos em função das matrículas na 
modalidade de educação de jovens e adultos, nos termos da alínea c 
do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias ADCT, observará, em cada Estado e no 
Distrito Federal, percentual de até 15% (quinze por cento) dos 
recursos do Fundo respectivo. 
 
Art. 31. Os Fundos serão implantados progressivamente nos 
primeiros 3 (três) anos de vigência, conforme o disposto neste artigo. 
 
§ 2º As matrículas de que trata o art. 9º desta Lei serão consideradas 
conforme a seguinte progressão: 
I - para o ensino fundamental regular e especial público: a totalidade 
das matrículas imediatamente a partir do 1º (primeiro) ano de 
vigência do Fundo; 
II - para a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e 
adultos: 
a) 1/3 (um terço) das matrículas no 1º (primeiro) ano de vigência do 
Fundo; 
b) 2/3 (dois terços) das matrículas no 2º (segundo) ano de vigência do 
Fundo; 
c) a totalidade das matrículas a partir do 3º (terceiro) ano de vigência 
do Fundo, inclusive. 

O financiamento da EPJA 
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Art. 36. No 1º (primeiro) ano de vigência do Fundeb, as ponderações 
seguirão as seguintes especificações: 
XIV - educação de jovens e adultos com avaliação no processo 0,70 
(setenta centésimos); 
XV - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional 
de nível médio, com avaliação no processo 0,70 (setenta centésimos). 

Decreto n. 6.253, de 
13 de novembro de 
2007 

D-6.253(07) § 1º A apropriação de recursos pela educação de jovens e adultos 
observará o limite de até quinze por cento dos recursos dos Fundos de 
cada Estado e do Distrito Federal. 

O financiamento da EPJA 

Decreto n. 6.302, de 
12 de dezembro de 
2007 

D-6.302(07) Art. 1º (...) 
Parágrafo único.  São objetivos do Programa Brasil Profissionalizado: 
VI - incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade, a construção de novos 
itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino médio, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos; 

O financiamento da EPJA 

Lei ordinária n. 
12.695, de 25 de julho 
de 2012 

LO-
12.695(12) 

Art. 12. A Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte alteração: 
“Art. 3º (...) 
§ 1º O valor da assistência financeira será estabelecido em ato do 
Ministro de Estado da Educação e terá como base: 
I – o número de estudantes atendidos exclusivamente na educação de 
jovens e adultos nos estabelecimentos públicos de ensino, cujas 
matrículas ainda não tenham sido computadas no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata a 
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, independentemente da 
situação cadastral no censo escolar; e 
II – o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para 
educação de jovens e adultos do 
ano anterior ao da assistência financeira, nos termos da Lei no 
11.494, de 20 de junho de 2007 

O financiamento da EPJA 
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