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RESUMO 

A  oferta  de  oportunidades  educacionais  pelo Governo  Brasileiro  para  trabalhadores  em  defasagem  na 
relação  idade/série  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  tem  sofrido  mudanças 
significativas desde os anos 1990. Tais mudanças se inserem no conjunto de ações públicas e privadas por 
parte do Estado e do empresariado para mediar o conflito de classes e, assim, garantir a manutenção do 
consenso em um contexto marcado pela flexibilização do trabalho e da produção, desregulamentação das 
relações de produção, desemprego, proliferação do  trabalho  informal  e  intensificação da precariedade, 
para, enfim, manter a hegemonia burguesa. A partir deste contexto, tomamos como objeto de análise os 
impactos  dessa  recomposição  burguesa  na  gestão  das  políticas  públicas  para  a  EJA  no  Brasil.  Nosso 
objetivo é explicitar como o grande capital enquadra países dependentes em determinado receituário de 
gestão pública, orientando‐os, segundo a ideologia gerencialista, e condicionando suas ações no campo da 
oferta  escolar  para  trabalhadores  jovens  e  adultos.  Tomando  a  realidade  brasileira  como  referência 
empírica,  a  análise  se  desenvolve  por  meio  de  revisão  da  literatura  e  análise  de  documentos 
governamentais, dispositivos  legais, bem  como documentos e  relatórios de organismos multilaterais no 
período de 1996 a 2016. O trabalho aponta evidências de reorientação profunda das políticas públicas no 
país  nesse  período,  em  decorrência  de  reformas  gerenciais  desencadeadas  a  partir  da  instituição  do 
Ministério da Administração  Federal e Reforma do Estado  (MARE), em 1995. No  campo educacional, o 
impacto dessas mudanças  foi substantivo e se desenvolve até os dias atuais,  inclusive na gestão da EJA, 
que  por  conta  da  apologia  à  racionalidade,  à  accountability  e  à  gestão  de  qualidade  sob  parâmetros 
mercantis,  além  de  promover  evidente  juvenilização  do  público‐alvo  da  EJA,  elege  a  empregabilidade 
como principal ideologia norteadora das ações governamentais para a escolarização de jovens e adultos no 
país.   A  título de conclusão, o  trabalho aponta que as políticas públicas para a EJA no Brasil refletem as 
diretrizes do grande  capital para a  formação da  força de  trabalho de novo  tipo em países dependentes 
propagadas pelos organismos multilaterais e acatadas pelo governo brasileiro. Tais diretrizes atingem não 
só  a  estruturação  organizativa  da  EJA  –  por meio  da municipalização,  precarização,  parcerias  público‐
privadas, indução do foco para população de 16 a 29 anos, racionalização de recursos humanos e materiais 
e  de  equipamentos  escolares  etc.  –,  como  também  o  processo  de  ensino/aprendizagem  que  passa  a 
refletir mais claramente a renovação da pedagogia política do capital para manter o consenso em torno de 
seu projeto hegemônico e, assim, garantir o consentimento da classe trabalhadora. Assim a EJA passa a ser 
mais  bem  adaptada  aos  interesses  do  capital  de  educar  os  trabalhadores  não  só  para  ingresso  e 
permanência no mercado de trabalho, mas prioritariamente para aceitar com naturalidade a volatilidade 
do  emprego,  bem  como  o  caráter  excludente  e  precário  do  mercado  de  trabalho  em  tempos  de 
desemprego estrutural. 
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Resumo 
 
A oferta de oportunidades educacionais pelo Governo Brasileiro para trabalhadores em 
defasagem na relação idade/série na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem 
sofrido mudanças significativas desde os anos 1990. Tais mudanças se inserem no conjunto de 
ações públicas e privadas por parte do Estado e do empresariado para mediar o conflito de 
classes e, assim, garantir a manutenção do consenso em um contexto marcado pela 
flexibilização do trabalho e da produção, desregulamentação das relações de produção, 
desemprego, proliferação do trabalho informal e intensificação da precariedade, para, enfim, 
manter a hegemonia burguesa. A partir deste contexto, tomamos como objeto de análise os 
impactos dessa recomposição burguesa na gestão das políticas públicas para a EJA no Brasil. 
Nosso objetivo é explicitar como o grande capital enquadra países dependentes em 
determinado receituário de gestão pública, orientando-os, segundo a ideologia gerencialista, e 
condicionando suas ações no campo da oferta escolar para trabalhadores jovens e adultos. 
Tomando a realidade brasileira como referência empírica, a análise se desenvolve por meio de 
revisão da literatura e análise de documentos governamentais, dispositivos legais, bem como 
documentos e relatórios de organismos multilaterais no período de 1996 a 2016. O trabalho 
aponta evidências de reorientação profunda das políticas públicas no país nesse período, em 
decorrência de reformas gerenciais desencadeadas a partir da instituição do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), em 1995. No campo educacional, o 
impacto dessas mudanças foi substantivo e se desenvolve até os dias atuais, inclusive na 
gestão da EJA, que por conta da apologia à racionalidade, à accountability e à gestão de 
qualidade sob parâmetros mercantis, além de promover evidente juvenilização do público-
alvo da EJA, elege a empregabilidade como principal ideologia norteadora das ações 
governamentais para a escolarização de jovens e adultos no país.  A título de conclusão, o 
trabalho aponta que as políticas públicas para a EJA no Brasil refletem as diretrizes do grande 
capital para a formação da força de trabalho de novo tipo em países dependentes propagadas 
pelos organismos multilaterais e acatadas pelo governo brasileiro. Tais diretrizes atingem não 
só a estruturação organizativa da EJA – por meio da municipalização, precarização, parcerias 
público-privadas, indução do foco para população de 16 a 29 anos, racionalização de recursos 
humanos e materiais e de equipamentos escolares etc. –, como também o processo de 
ensino/aprendizagem que passa a refletir mais claramente a renovação da pedagogia política 
do capital para manter o consenso em torno de seu projeto hegemônico e, assim, garantir o 
consentimento da classe trabalhadora. Assim a EJA passa a ser mais bem adaptada aos 
interesses do capital de educar os trabalhadores não só para ingresso e permanência no 
mercado de trabalho, mas prioritariamente para aceitar com naturalidade a volatilidade do 
emprego, bem como o caráter excludente e precário do mercado de trabalho em tempos de 
desemprego estrutural. 



Palavras-chave: Estado; Hegemonia; Política Educacional; Educação de Jovens e Adultos; 

Luta de Classes. 

 

 

Introdução 

 

Historicamente, as políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil são determinadas pelas demandas formativas do bloco histórico hegemônico. Com 

variações conjunturais, a composição das políticas educacionais para a classe trabalhadora 

aglutina tanto as transformações do arranjo produtivo capitalista ao longo da história, quanto 

os determinantes superestruturais para a materialização da hegemonia burguesa. E, mesmo 

que concebida como periférica no campo amplo da educação, a oferta da EJA cumpre papel 

estratégico para a reprodução da divisão social do trabalho, o incremento do exército 

industrial de reserva, assim como o consentimento ao projeto hegemônico burguês na 

totalidade societária. 

Durante a década de 1990, as políticas públicas para a educação se caracterizaram pela 

ampliação da oferta do Ensino Fundamental, mantendo a modalidade de ensino à margem da 

agenda estatal, reproduzindo a lógica de certificação em larga escala das décadas anteriores. 

Entretanto, a partir da década seguinte a EJA passou por mutações significativas, atendendo 

com maior especificidade a faixa etária dentre 15 e 29 anos, por meio de programas, exames 

de certificação e cursos aligeirados para a escolarização e formação profissional inicial da 

classe trabalhadora matriculada na modalidade de ensino. Isto se deu de maneira fragmentada 

e com parcos recursos, além da oferta protagonizada pelo terceiro setor, que manteve as 

prerrogativas históricas da EJA.  

Deste modo, o presente estudo parte da premissa, de acordo com o levantamento e 

análise de fontes primárias e secundárias, que a gestão das políticas públicas para a EJA, após 

a reforma gerencial do Estado, almeja a manutenção de seu caráter estrutural dualista e 

compensatório sob novos vértices. Nos dias atuais, acreditamos que isto se estrutura com base 

na análise dos programas para a modalidade de ensino, assim como a oferta pública nas 

escalas municipal e estadual. Sobre o primeiro, conseguimos evidenciar a alteração do caráter 

da EJA diante das demandas formativas do capital para o trabalhador precário, por meio da 

combinação da Teoria do Capital Humano com a Teoria do Capital Social, cristalizando a 

concepção societária burguesa através da ideologia da empregabilidade e da cidadania ativa. 

E, acerca da oferta nos sistemas de ensino mencionados, perpetua-se o caráter compensatório, 



através da formação aligeirada, sem a re-significação da modalidade de acordo com suas 

particularidades sociológicas. 

Portanto, o artigo buscará explicitar as causas e os mecanismos para a formação da 

classe trabalhadora nos cursos de EJA no bojo da crise estrutural do capital, articulando as 

determinações dos organismos multilaterais e o consenso político-pedagógico para tal. Para 

isso, examinaremos o contexto sócio-histórico e os determinantes estruturais e 

superestruturais para a recomposição da hegemonia burguesa, tomando como recorte temporal 

as duas últimas décadas (1996-2016), devido à gênese das ações institucionais após a reforma 

gerencial do Estado e aprofundamento do receituário neoliberal no país.  

 

A crise estrutural do capital e o processo de recomposição da hegemonia burguesa. 

 

Sobre a gênese da crise do capitalismo no período histórico em que a pesquisa se 

debruça, Hobsbawn (1995, p. 396) acentua que sua dimensão estética se deu pela acentuação 

da pobreza nos países centrais do capitalismo fordista, consecutivo a débâcle do pleno 

emprego, que tem como causa a redução do crescimento econômico – consecutivo do 

esgotamento do regime de acumulação fordista-taylorista – nestes países na transição das 

décadas de 1960-1970. Este processo resultou na queda do potencial de compra dos 

trabalhadores e da taxa de lucro da burguesia, a estagnação da produção de bens e elevada 

inflação dos preços1 - processo descrito pelo autor como estagflação2.  

Somam-se a estes acontecimentos as políticas de substituição de importações na 

América Latina, a crise geopolítica do petróleo e o movimento de desindustrialização de 

setores de baixa intensidade tecnológica nos países centrais, derivados de sua migração para 

ambientes novos. Isto se deu pela expansão tecnológica e informacional, favorável a fluidez 

de capital, equipamentos e mercadorias, que ofereciam naquele momento condições para a 

expansão em curto prazo da taxa de lucro, impulsionados também pelos frágeis contratos 

sociais e a progressiva desregulamentação da relação capital-trabalho. 

 
Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas por uma 
palavra: rigidez. Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital 

                                                 
1 �  O autor classifica este episódio como o fim da Era de Ouro do capitalismo após a Segunda Guerra 
Mundial, onde imperava, sob a hegemonia inconteste dos Estados Unidos da América, o regime de produção e 
consumo em massa, o Estado de Bem-Estar Social, o controle inflacionário e as taxas expansivas de crescimento.   
2 �  O paradoxo deste processo ocorreu, em relação à dinâmica econômica, segundo o autor supracitado, 
nos países orientais, em especial nos NICs (Newly Industrialized Countries – Novos Países Industrializados), de 
acordo com a reestruturação mundial da produção, que abarcou a intensificação da mais-valia em escala global 



fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que 
impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento 
estável em mercados de consumo invariantes (HARVEY, 1993, p. 135). 

 

Sob a ótica do autor citado, a rigidez pode ser tomada como metáfora da crise do 

capitalismo ocidental diante da intensificação da competitividade na escala global e a 

mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), principalmente no que tange ao aprimoramento 

técnico, tecnológico e político-ideológico do regime de acumulação flexível. Ao mesmo 

tempo, a expressão se tornou o grande mote ideológico e funcional para o diagnóstico 

sintomático da insuficiência do padrão fordista-taylorista – não só no escopo produtivo –, 

assim como as bases teóricas e políticas do Estado keynesiano. Ou seja, o regime de produção 

em massa passou a ser ineficaz diante das expectativas da acumulação de capital para a 

burguesia industrial-financeira, assim como as práticas de regulação do Estado até então 

praticadas, que provocaram pela ótica do capital, empecilhos e entraves mediante a ascensão 

da competitividade em escala mundial.  

De acordo com Hobsbawn (1995), após a crise do regime fordista-taylorista a 

subsistência do capitalismo depara-se com sua maior contradição no processo de 

recomposição da hegemonia burguesa, por combinar a maximização da exploração com a 

redução do número de trabalhadores empregados. Como consequência direta da 

reestruturação produtiva, se materializa a intensificação da exploração do trabalho concreto e 

abstrato, intensificando o trabalho morto, combinado à sua relação ao trabalho vivo 

precarizado, somado à captura subjetiva do trabalhador (ALVES, 2011). Essa combinação se 

definirá como um dos elementos estruturais da crise do capital, uma vez que aniquila 

substantivamente sua capacidade civilizatória, além de sua organicidade (MÉSZÁROS, 

2011). 

A principal consequência desta reestruturação foi a adoção dos princípios 
gerais da Clean Production ou “Produção Enxuta”, combinando elementos 
do fordismo-taylorismo e do toyotismo, o que levou a maior racionalidade 
da produção e consequente diminuição do trabalho vivo, provocando 
desemprego, flexibilização de direitos trabalhistas, intensificação da 
precariedade do trabalho e exclusão social (SOUZA, 2011, p. 25). 

Portanto, a definição estrutural da crise está na ausência de mecanismos para a 

superação da ordem destrutiva do capital (MÉSZÁROS, 2011), que apenas age para manter as 

bases de acumulação sob recomposições produtivas e financeiras de curto prazo, com crises 

de mesma ordem temporal. Entretanto, o regime de acumulação se satura em períodos cada 

vez mais curtos, o que torna o capitalismo contemporâneo portador de novas qualidades, ao 



sobrepor o metabolismo social aos seus mecanismos de acumulação, lançando “a humanidade 

em permanente convulsão – pela destruição ambiental, pelo risco de aniquilamento da espécie 

humana, pela crescente perda do valor de uso da produção material, pelo desemprego” 

(FONTES, 2009, p. 59). Sob este prisma, estamos ressaltando que a crise estrutural do capital 

dialética, pois se consegue manter a expansão do capital sustentando crises societárias, com 

processos recessivos de menor periodicidade. 

Em relação à classe trabalhadora, o reflexo da reestruturação produtiva foi vital para 

o enfraquecimento político, a intensificação da precariedade do trabalho e sua fragmentação, 

vide a redefinição da sua atuação político-sindical3. Isto é decorrente da desregulamentação da 

relação capital-trabalho, em tempos de desemprego estrutural, indissociável da captura da 

subjetividade dos trabalhadores por meio dos aparelhos privados de hegemonia (GRAMSCI, 

2000). E, sob o discurso neoliberal, deflagra-se no mesmo ínterim a redefinição do papel do 

Estado, de acordo com as demandas do capital, considerado pelas teses de Hayek (2010) como 

o principal entrave da acumulação capitalista plena. Segundo o historiador Perry Anderson, 

remédio neoliberal seria: 

Manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos 
sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e 
nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta 
suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 
orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da 
taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva 
de trabalho para quebrar os sindicatos (ANDERSON, 1995, p. 11).  

Isto gerou mais instabilidades para a classe trabalhadora perante sua relação com a 

burguesia, principalmente a insegurança dos meios para a reprodução social da vida material, 

cada vez mais personificada, individualizada. E, para atender a demanda do regime de 

acumulação flexível, o Estado passa a se basear no pressuposto teórico e político que 

consolida este processo, ratificando funcional e ideologicamente as teses do Estado-mínimo. 

Logo, o mote que sustentará o processo contrarreformista 

Aponta que a competitividade internacional forçou o Estado a se tornar mais 
empreendedor, procurando manter um clima mais favorável aos negócios, 

                                                 
3 �  Souza (2015) e Antunes (2009) convergem na análise acerca da fragilização da organização 
sindical, ao explicitarem os mecanismos políticos de controle (alienação), consentimento e coerção 
perante a reprodução do capitalismo neoliberal, combinados à nova condição do trabalho em tempos 
de desemprego estrutural, que logrou ao patronato contratos mais flexíveis, intensificando a 
exploração do trabalho. 



uma vez que os movimentos sociais e a classe trabalhadora organizada 
precisavam ser contidas (RIBEIRO; SOUZA, 2010a, p. 39). 

A ofensiva neoliberal reorientou a ação do Estado de maneira abrupta após a crise do 

capitalismo no período mencionado. Dentre as causas definidas sob a ótica do capital, 

podemos explicitar a crítica ao elevado dispêndio financeiro do Estado com gastos sociais, à 

manutenção de ampla seguridade social e jurídica para a classe trabalhadora, assim como a 

regulação das atividades econômicas, produtivas e financeiras. Diante deste cenário, 

encampa-se o processo contrarreformista com intensidades e lógicas diferenciadas, 

culminando na privatização das atividades econômicas estatais, a publicização e terceirização 

dos serviços à população (Cf. BRASIL, 1995; BRESSER-PEREIRA, 1996) e a redução dos 

investimentos nas atividades sociais exclusivas do Estado para a garantia do ajuste fiscal, de 

acordo com as diretrizes do Consenso de Washington (Cf. HARVEY, 2005). O principal 

objetivo do Estado, contido nas diretrizes hegemônicas, seria a estabilidade monetária como 

meta dos governos após a crise da dívida externa, restabelecendo os pilares ratificadores do 

capitalismo dependente – vide a orientação dos organismos multilaterais para os 

investimentos, diante da soma dos empréstimos adquiridos4. 

No caso brasileiro, assim como dos demais países categorizados no bloco de 

capitalismo dependente, o processo de reforma institucional objetivou rever/reduzir o 

tamanho do Estado5 em relação às ações de cunho social, assim como a importação da “ética” 

das corporações privadas à gestão pública, principalmente diante das orientações para o 

incremento do Produto Interno Bruto (PIB). Com isso, almeja-se a delimitação do papel do 

Estado para o cumprimento das metas de ajuste fiscal, com o objetivo de equilibrar sua 

capacidade financeira, legitimados pelo novo ordenamento competitivo da economia mundial. 

Ao mesmo tempo, promove-se a reconfiguração do papel regulador/administrativo do Estado, 

voltando-o especificamente tanto para a implementação das decisões políticas, quanto para o 

incremento da mediação dos conflitos de classe. Mantém-se, assim, a capacidade de governar 

– sustentáculo ético-político e ideológico da recomposição da hegemonia burguesa – perante a 

                                                 
4 �  Sobre os organismos, destacamos as instituições de Bretton Woods, que funcionam como 
thinktanks da ofensiva neoliberal, que cumprem funções internacionais e supraestatais de controle 
político e social e naturalização da “inevitabilidade” da organização econômica capitalista (BORÓN, 
1995; PEREIRA, 2010).  
5 �  “Se acrescenta um discurso ideológico auto-incriminatório que iguala tudo o que é estatal 
com a ineficiência, a corrupção e o desperdício, enquanto que a “iniciativa privada” aparece sublimada 
como a esfera da eficiência, da probidade e da austeridade” (BORÓN, 1995, p. 78). 



conciliação desta com frações de classe, visando o consentimento ao projeto político-

econômico. 

 

Determinantes hegemônicos para a reestruturação da gestão das políticas públicas de 

educação de jovens e adultos no Brasil  

 

Sobre as demandas do campo estrutural, o Estado brasileiro, por meio das 

orientações dos organismos multilaterais, passaria a encampar na formação da classe 

trabalhadora as diretrizes político-pedagógicas hegemônicas, com a finalidade de incrementar 

o quantitativo de trabalhadores de “novo tipo”. Em consequência disto ocorre a redefinição 

das finalidades formativas da EJA, indissociável das diretrizes supranacionais. Logo, os 

impactos desse processo acarretariam mutações tanto na gestão das políticas educacionais 

para a modalidade do ensino, quanto na cristalização da Pedagogia da Hegemonia (NEVES, 

2005).  

Politicamente, em convergência aos determinantes da reestruturação produtiva, o 

pressuposto pedagógico para a EJA passa a se orientar pelo prisma da educação ao longo da 

vida, resultante do recrudescimento da Teoria do Capital Humano e da ideologia da 

empregabilidade. E, em relação à harmonização do conflito de classes, o foco seria 

materializado pela formação para a cidadania ativa e solidarismo, desenvolvido por 

pressupostos da burguesia para o desenvolvimento humano harmonioso, sob a orientação da 

Teoria do Capital Social. Ambos os desígnios são definidos pelo Relatório Delors (UNESCO, 

2000), que recomenda os meios morais para a obtenção dos resultados, assim como a 

definição hegemônica do conceito de qualidade. 

Em suma, o Banco Mundial recomenda mais atenção aos resultados, sistema 
de avaliação da aprendizagem, inversão em capital humano atentando para a 
relação custo-benefício; Propõe além da descentralização da administração 
das políticas sociais, maior eficiência no gasto social, maior articulação com 
o setor privado na oferta da educação (SHIROMA; MORAES; 
EVANGELISTA, 2000, p. 62). 

 

Acerca da gestão da modalidade de ensino, o avanço das políticas neoliberais no 

país, materializados pela reforma gerencial do Estado, demarcará de maneira substantiva a 

reestruturação da oferta da EJA, sob os ditames dos organismos multilaterais. Inicialmente, 

podemos considerar que os impactos para a gestão das políticas públicas de EJA são 



ratificados pela Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). A 

legislação que passa a estruturar a educação brasileira impacta significativamente a 

modalidade de ensino devido à reorientação da oferta. O mecanismo institucional redefine de 

modo incisivo o pacto federativo para a escolarização de jovens e adultos, logrando para os 

municípios a primazia para tal. A partir de então, os órgãos municipais ficariam responsáveis 

pela oferta do ensino fundamental da EJA, considerado até os dias atuais o nível de ensino de 

maior demanda. O impacto da municipalização de grande parte da oferta foi significativo em 

diferentes aspectos, devendo ser ressaltado a carência financeira para tal, assim como o 

caráter assistencialista. 

Apesar de a LDB ser considerado por alguns pesquisadores como um avanço para o 

setor, devido à precarização histórica da periférica modalidade ensino, a Emenda 

Constitucional n° 14/1996 impactou significativamente, por retirar a obrigatoriedade do 

compromisso de erradicar o analfabetismo em dez anos, além da oferta do Ensino Médio 

(FÁVERO, 2011, p. 32). Além disso, a Emenda citada acima criou os condicionantes para a 

materialização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), lei 9424/96.  

O impacto do FUNDEF é crucial para a manutenção da modalidade de ensino, pois a 

mesma suprime o financiamento da oferta do Ensino Fundamental aos que estão fora da idade 

considerada própria, ao vetar a inclusão dos estudantes da EJA. Consecutivamente ocorre a 

intensificação da precariedade da modalidade, que passa a ser atendida em larga escala por 

cursos de caráter supletivo, ou sua transformação em ensino regular noturno, o que retira a sua 

especificidade (DI PIERRO, 2005).  

Concomitantemente, a demanda pela oferta da EJA passa por uma ampliação devido 

a Portaria 1.181, de 12 de agosto de 1994, onde se redefiniu a idade mínima para o ingresso 

na modalidade de ensino, assim como a identidade da modalidade6. Segundo o documento, a 

partir do ano de 1995 os jovens de 15 anos poderiam frequentar as turmas de EJA no ensino 

fundamental, assim como prestar exames de certificação. Ou seja, a reestruturação da EJA 

resultante do avanço das políticas neoliberais passa por um momento de grande contradição, 

devido à redução da oferta pública e a ampliação da demanda por escolarização/certificação.  

Isto abre espaço para a privatização e publicização da modalidade de ensino, devido à captura 

da oferta da EJA por diversos segmentos sociais: Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

                                                 
6 �  Processo classificado como juvenilização da EJA (DI PIERRO, 2005). 



movimentos sociais, governos municipais e estaduais, organizações empresariais (Sistema S), 

etc.  

A transferência da EJA para o Terceiro Setor indica as premissas para a análise dos 

impactos do gerencialismo na modalidade de ensino. Como exemplo deste procedimento 

institucional, o Programa Alfabetização Solidária (PAS) passaria a protagonizar a oferta da 

EJA no país a partir do ano de 1997, por meio da ONG Comunidade Solidária, gerida por 

Ruth Cardoso – então esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quanto ao PAS, sua 

realização se insere na continuidade histórica das campanhas de alfabetização, recusando as 

diretrizes da Declaração de Hamburgo (V Confintea), que serão retomadas mais adiante nos 

programas para a EJA.  

O Programa objetivou explicitamente a redução dos índices de analfabetismo com 

baixo custo, captando tanto recursos do governo, quanto fundos por meio de campanhas 

solidárias, como o Adote um aluno. O solidarismo como princípio orientou as políticas 

educacionais do governo FHC, vide o movimento Amigos da Escola, objetivando a redução 

do custo operacional e a transferência das responsabilidades do Estado para a sociedade civil. 

Sobre o PAS, o governo garantiria apenas 50% do repasse por aluno (R$ 17,00) e o restante 

obedecia à lógica anterior. Cabe ressaltar que os alfabetizadores eram contratados por meio de 

bolsa (R$ 150,00) e com vigência contratual de um semestre, gerando baixo custo profissional 

e alta rotatividade, além da sua precária formação (BARREYRO, 2005). 

Tais ações institucionais encampam literalmente as diretrizes da reforma gerencial do 

Estado, materializado após a criação do Ministério de Administração e Reforma do Estado 

(MARE) no ano de 1995. Segundo o plano diretor, as premissas estariam na importação do 

modelo administrativo privado, em contraposição ao Estado burocrático de bem-estar social, 

principalmente na gestão e no financiamento. Sob a ótica do capital, as políticas públicas 

seriam concebidas   

No sentido de uma administração pública que chamaria de “gerencial”, 
baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, 
numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 
portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 
(BRASIL, 1995, p.7). 

Consecutivamente, a oferta da EJA, assim como as políticas educacionais da 

modalidade, estará ancorada nas premissas ideológicas da Terceira Via neoliberal (NEVES; 



MARTINS, 2015). Cabe ressaltar, que a partir do ano 2000 as orientações incluíram dentre as 

finalidades da EJA, além dos mecanismos reparadores e equalizadores, a qualificação 

profissional de jovens e adultos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para a Educação de Jovens e Adultos7. Segundo Spósito e Carrano (2003), as políticas 

educacionais passariam, na transição das décadas de 1990-2000, por um rearranjo, focando 

principalmente a inserção dos jovens excluídos no mundo do trabalho. 

A preocupação com a empregabilidade deste segmento da população se 
tornou o principal foco das políticas públicas voltadas para a juventude no 
Brasil últimos tempos. Tais políticas tem apontado a Educação Profissional 
como fator de empregabilidade e de geração de renda. Em função disso, 
surgem novas estratégias do governo para reformulação da Educação 
Profissional, com vista na adequação do jovem excluído ao mercado de 
trabalho flexível, marcado pela terceirização, o contrato temporário e a 
informalidade (SOUZA, 2011, p. 19-20). 

A perspectiva de integração entre a escolarização e a formação/qualificação 

profissional lato senso vai orientar as políticas públicas para a EJA, tendo como marco inicial, 

sob novos moldes, a Lei 10.172 de nove de janeiro de 2001. O Plano Nacional da Educação 

(PNE) reproduz, contextualizando as demandas nacionais, as recomendações dos organismos 

multilaterais, com maior protagonismo para o Relatório Delors (UNESCO, 2000). Isto pode 

ser conferido nas diretrizes para a EJA, onde unilateralmente se ressalta a formação para o 

trabalho, a participação da comunidade, de setores da sociedade civil e a formação para a 

cidadania ativa por meio da pedagogia por competências. Em suas metas, observa-se o 

esforço para a superação do quadro de analfabetismo, a participação ativa comunitária e a 

integração com a formação profissional inicial. Entretanto, combinando o recrudescimento 

teórico da Teoria do Capital Humano com as estratégias políticas da Teoria do Capital Social. 

Para o cumprimento dos objetivos, o documento ressalta a importância da 

participação do terceiro setor, entendendo a efetiva demanda real pela 

formação/qualificação/escolarização, diante da carência estrutural e administrativa da EJA 

ofertada pelo Estado. Sob a ideologia da qualidade total de origem privada, argumenta-se 

continuamente a insuficiência da centralidade política do governo na educação, que deveria 

progressivamente transferir este setor para a sociedade civil organizada.  

                                                 
7 �  Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB) 
11/2000. 



Posteriormente, no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores (PT), suprime-se 

o PNE pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para superar os empecilhos do 

primeiro diante dos interesses do capital sob a orientação do movimento Escola Para Todos 

(EPT). Materializado o Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, que dispõe da implementação 

do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação em seus 28 objetivos, a EJA passa a 

ser impulsionada por meio de programas (Meta XI), configurando-se como atividades não-

exclusivas do Estado. Em outras palavras, o decreto acima mencionado materializa o caráter 

público não-estatal da EJA, impulsionando a privatização da modalidade de ensino. 

Para a efetivação dos objetivos do PDE, cria-se o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 6.253/2007. O FUNDEB, 

apesar de ser considerado um avanço para o financiamento da EJA, mantém a modalidade de 

ensino em posição desprivilegiada ante as demais, vide o fator de ponderação 0,7 sobre o 

custo do aluno (VOLPE, 2010). Mas, ao mesmo tempo, propiciam de modo precário os 

recursos para os programas indicados pelo PDE.  

A partir de então os programas de EJA passa a atender as agendas territoriais 

específicas para a ampliação da alfabetização/escolarização da classe trabalhadores, além de 

capilarizar tais ações interinstitucionais através de programas.  Cabe destaque no rol de ações 

institucionais o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação 

Comunitária (Projovem), assim como o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA). 

O mesmo modelo de gestão das políticas públicas para a EJA se mantém nos demais 

governos do PT, cabendo nos destaque nos dias atuais ao Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Criado pela Lei 12.513/2011, o programa objetiva  

Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e 
profissionais de nível médio, de cursos de formação inicial e continuada para 
trabalhadores e intensificar o programa de expansão de escolas técnicas em 
todo o país (BRASIL, 2011, s.p.). 

Portanto, podemos afirmar que a partir da década de 1990, a gestão das políticas 

públicas para a EJA sofre significativa transformação. Primeiro, pela estruturação 

gerencialista oriunda do processo contrarreformista do Estado. Os impactos do avanço 

neoliberal no país, indissociável da reestruturação administrativa do Estado, serão 



significativos na gestão da modalidade de ensino financiamento da EJA, por promover: a 

descentralização das políticas educacionais e municipalização da modalidade de ensino, o 

caráter público não-estatal das políticas públicas para a EJA, e a publicização, privatização e 

terceirização dos programas educacionais para a EJA (ANDRADE; SOUZA, 2016).  

Segundo, por modificar o foco etário da escolarização/qualificação dos jovens e 

adultos, incluídos entre 15 a 29 anos, por se incluir nessa faixa a população que mais 

potencializa riscos a ordem social burguesa. E, por fim, na estruturação dos programas no 

bojo da Pedagogia da Hegemonia, que combinam o recrudescimento das Teorias do Capital 

Humano e do Capital Social, mantendo a dualidade estrutural do sistema escolar, assim como 

a reprodução da sociedade de classes. Isto devido ao formato curricular em que ocorrem os 

programas, fomentando a inclusão excludente, vide o modo aligeirado da formação inicial 

limitada a 160 horas, assim como a pedagogia política destinada a escolarização da classe 

trabalhadora nessa modalidade de ensino. Deste modo,  

A burguesia controla o acesso ao conhecimento científico e tecnológico 
aplicado na produção, promovendo diferentes tipos de formação/qualificação 
profissional. É inerente a este fenômeno a ocorrência da dualidade entre 
formação para o trabalho intelectual – destinado a uma elite da classe 
trabalhadora – e formação para o trabalho manual – destinado à grande 
maioria dos trabalhadores (SOUZA, 2011, p. 28). 

Portanto, por meio de mecanismos institucionais se institui as finalidades formativas 

para a classe trabalhadora matriculada na EJA, materializando os arranjos para a 

formação/qualificação na sociedade de classes. Compreendemos que esse projeto é 

indissociável do processo de recomposição da hegemonia burguesa, cristalizando por meio 

dos entes estruturais e superestruturais, as determinações para a reestruturação do regime de 

acumulação capitalista. Logo, as transformações que impactaram a modalidade de ensino aqui 

analisadas, refletem o caráter ontológico da EJA no país, assim como sua relevância para a 

instrumentalização da escolarização/formação dos trabalhadores. 

 

Considerações finais 

 Diante do exposto, podemos ressaltar que os impactos do processo de recomposição 

burguesa sobre as políticas públicas para a EJA foi de fundamental magnitude dentre as 

décadas de 1990 e 2000. No primeiro momento, o governo FHC deu continuidade à política 

de certificação em larga escala, protagonizado pelo terceiro setor, vide o Programa 



Alfabetização Solidária, capitaneado pelo Programa Comunidade Solidária, dirigido pela 

então primeira-dama Ruth Cardoso. O PAS se materializou sob os princípios do solidarismo e 

da redução do investimento, mantendo a precariedade da modalidade. A intensificação desse 

processo se aprofunda após a criação FUNDEF, que deslocou a oferta pública da EJA para o 

sistema regular de ensino, principalmente no período noturno e com a duração de um 

semestre. Logo, além de extrair da modalidade de ensino sua peculiaridade nos sistemas de 

ensino, efetiva a oferta pela continuidade dos programas de certificação aligeirada, de forma 

precária.  

Durante do governo do PT, a EJA passa a se estruturar por meio de programas com 

distinção etária específica, não contemplando a demanda bruta por escolarização da 

população sem o ensino fundamental e analfabeta acima de 30 anos. Portanto, trata-se de uma 

política social de cunho focalista, privilegiando a escolarização e a formação profissional 

inicial da juventude. Esta, compreendida pelos intelectuais orgânicos do capital como a 

portadora potencial de supressões da ordem societária burguesa, devido a presença massiva 

deste perfil nos indicadores de violência e desemprego. Diante desse cenário, a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) passa a 

promover a oferta da EJA combinando a formação profissional lato senso, no bojo da 

ideologia da empregabilidade, com ações de caráter comunitário, sob os auspícios da 

cidadania ativa. 

Neste sentido, os determinantes do processo de recomposição da hegemonia burguesa 

materializam a Educação de Jovens e Adultos de acordo com a formação para o trabalho 

precário, com a finalidade de incrementar o exército industrial de reserva para manter sob 

pressão a massa salarial. Por outro lado, se instrumentaliza por meio da Pedagogia da 

Hegemonia mecanismos ético-políticos para a harmonização do conflito de classes, 

incentivados por políticas de concertação social. Logo a EJA passa a ter papel fundamental 

para a reprodução do capital em tempos de crise estrutural, por materializar a reprodução das 

relações sociais de produção no regime de acumulação flexível do capital, reproduzindo sob 

novos vértices o seu caráter histórico no campo das políticas públicas, devido a 

descontinuidade, a descentralização, o caráter compensatório relacionado à formação 

profissional lato senso, a precarização do financiamento e a insuficiência da oferta, além da 

sua instrumentalização formativa para o incremento do exército industrial de reserva. 
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