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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe um Projeto de Intervenção Local (PIL) com o intuito de 

promover o debate sobre trabalho e territorialidade na alfabetização de jovens e adultos. 

Para isso, o Currículo em Movimento da Educação Básica serviu como documento 

orientador de todo o processo de planejamento do PIL. Dessa maneira, o projeto foi dividido 

em etapas de acordo com os seus objetivos: Realizar um evento sobre a EJA e o Currículo 

em Movimento da Educação Básica no sentido de materializar o dispositivo norteador com a 

vida e as experiências dos alunos; Trabalhar os conceitos de identidade territorial e de 

trabalho junto aos profissionais da educação da escola, com o intuito de promover a 

formação continuada no espaço e tempo da coordenação pedagógica; Planejar atividades 

de alfabetização a partir da concepção de identidade territorial e do trabalho para fomentar o 

senso crítico e político dos alunos. O papel do professor nesse contexto é o de facilitador, 

orientador e fomentador desse processo que deve ser permanente na EJA, principalmente 

na alfabetização de jovens e adultos. 

 

 

Palavras-chave: EJA; Trabalho; Territorialidade; Alfabetização. 

  



 

 

 
  

ABSTRACT 

 

This paper proposes a Local Intervention Project (PIL) in order to promote debate 

bend work and territoriality in youth and adult literacy. For this, the Curriculum for Basic 

Education Movement served as a guiding document for all PIL planning process. Thus, the 

project was divided into stages according to their objectives: Hold an event on the EJA and 

the Curriculum for Basic Education Movement in order to materialize the guiding device with 

the lives and experiences of the students; Work the concepts of territorial identity and work 

with the school of education professionals, in order to promote continuing education in space 

and time of the pedagogical coordination; Plan literacy activities from the concept of territorial 

identity and work to foster critical and political sense of the students. The teacher's role in 

this context is that of a facilitator, advisor and developer of the process that should be 

permanent in adult education, especially in literacy for youth and adults. 

 

 
Keywords: adult education ; Work; territoriality ; literacy. 
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Nome(s): 

Jefferson Amauri Leite de Oliveira 

  

Turma: 

L – 12 

  

Informações para contato: 

Telefone(s): 

(61) 9636-4291, (61) 8596-7275 

E-mail: 

jeffersonamauri@gmail.com 
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2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

 

2.1 - Título: 

 

A construção da identidade territorial e do trabalho na Educação de Jovens e 

Adultos 

  

2.2 - Área de abrangência: 

 

(  ) Nacional (  ) Regional (  ) Estadual (  ) Municipal (  ) Distrital ( X )Local 

  

2.3 - Instituição: 

  

Nome/ Endereço 

Escola Classe 16/Condomínio Nova Planaltina, Área Especial S/N, Planaltina, 

Distrito Federal. 

   

Instância institucional de decisão: 

- Governo:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( X ) DF 

- Secretaria de Educação:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( X ) DF 

- Conselho de Educação:   (  ) Estadual (  ) Municipal ( X ) DF 

- Fórum de Educação: (  ) Estadual (  ) Municipal ( X ) DF 

- Escola:   ( X ) Conselho Escolar 

- Outros: _____ 

  

2.4 - Público ao qual se destina: 

 

Estudantes do 1º Ciclo, turma de alfabetização. Todos (as) residem na 

comunidade ao redor da escola, sendo 7 (sete) homens e 10 (dez) mulheres, 

totalizando 17 (dezessete) estudantes. Desse total, 12 (doze) são trabalhadores 

(as) assalariados e 5 (cinco) são trabalhadoras domésticas. Em relação à 
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naturalidade, todos (as) nasceram e vieram de outros estados, principalmente da 

região nordeste. Essa característica é importante para a diversidade cultural 

vivenciada por todos na sala de aula, principalmente em uma turma de 

alfabetização, onde os sotaques e expressões culturais enriquecem o processo 

de ensino e aprendizagem. Assim sendo, o trabalho pedagógico deve partir do 

princípio da diversidade cultural como fomentadora de discussões importantes 

para a formação dos alunos. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014, 

pág. 12): 

 

São sujeitos marcados pela diversidade, seja em suas trajetórias 

pessoais ou mesmo em suas especificidades de atendimento. Pessoas 

jovens, adultas, idosas; em cumprimento de medida socioeducativa; 

com restrição de liberdade (sistema prisional); população em situação 

de rua (vulnerabilidade social); sujeitos com necessidades educacionais 

especiais diagnosticadas ou não; integrantes de movimentos sociais e 

populares; trabalhadores da cidade e do campo. Portanto, a EJA é a 

representação viva, na escola, da complexidade, diversidade e 

pluralidade da sociedade brasileira. Observada a diversidade dos 

estudantes, a modalidade deve ocupar-se de um currículo que atenda 

às “concepções e propostas de EJA voltadas à formação humana, que 

passam a entender quem são esses sujeitos e que processos político-

pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de suas 

necessidades, desejos, resistências e utopias” (BRASIL, 2009, p. 28). 

Diante desse desafio de contemplar toda diversidade representada 

pelos estudantes da EJA, é necessário atentar ainda às especificidades 

do atendimento de forma a garantir a todos o direito à educação. 

 

Além disso, a maioria dos alunos possui um sentimento de não 

pertencimento à cidade de Planaltina, citada por muitos como o centro, ou como 

outra localidade fora das suas residências. Isso pode ser atribuído à situação 

financeira dos moradores do Setor Tradicional de Planaltina comparada aos 

moradores das áreas mais afastadas do referido bairro.  

O ter se mostra cada vez mais significante para as relações interpessoais 

e no modo como esses alunos enxergam a sociedade e a si mesmos dentro de 
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uma lógica de exclusão social. Portanto, se pode afirmar que existe um problema 

em relação ao pertencimento dessas pessoas à cidade, onde residem. E esse 

sentimento de falta de pertencimento pode estar atrelado ou não à diferença de 

renda entre os moradores, contudo é preciso realizar uma análise mais criteriosa 

sobre o assunto. Além disso, essa situação é ampliada pelo analfabetismo, pelo 

abando escolar e pela idade, segundo relato dos próprios alunos, portanto, é 

factível que a educação também se torna forma de exclusão social.  

 

  

2.5 - Período de execução: 

  

Início (mês/ano): 08/2015      Término (mês/ano): 10/2015 
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3. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

A Escola Classe 16 de Planaltina foi fundada em 2010 com o nome de 

Centro de Ensino 7 de Planaltina. A escola atende, no diurno, turmas do 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e no noturno, turmas do 1º Ciclo da Educação de 

Jovens e Adultos, EJA. 

A instituição atende a EJA em quatro turmas divididas da 1ª à 4ª series, 

onde a 1ª e a 2ª séries são destinadas à alfabetização dos (as) alunos (as). Além 

disso, a escola conta com 7 (sete) professores (as), 2 (dois) homens e 5 (cinco) 

mulheres, 4 (quatro) regentes e 3 (três) intermediários, uma orientadora 

educacional, uma coordenadora pedagógica, uma supervisora administrativa, 

uma supervisora educacional e uma merendeira. 

As atividades realizadas na escola ficam restritas a sala de aula, mesmo a 

escola possuindo sala de informática, biblioteca, quadra de esportes, sala de 

recursos e sala de vídeo. Nos momentos de confraternização, palestras e 

seminários o pátio é utilizado. No corrente ano houve a tentativa de implementar 

projetos pedagógicos para a EJA, contudo não houve definição. Apesar da 

presença da orientadora educacional, o serviço de orientação não funciona na 

escola. 

Dessa maneira, é necessário repensar esse contexto institucional para 

que os espaços da escola sejam democraticamente utilizados pelos alunos da 

EJA. Tendo em vista que se trata de um direito desses alunos que não está 

sendo cumprido, portanto, se pode afirmar que existe um processo de exclusão 

dos espaços pedagógicos e vivenciais dentro da própria unidade escolar. 

 O problema da exclusão pode ser entendido a partir de uma ação 

planejada ou não que resulta na restrição de acesso à parte da cultura 

historicamente produzida pela sociedade, a uma determinada classe, ou seja, 

uma parcela da sociedade fica alienada daquilo que é produzido pela 

humanidade, ou seja, da cultura. Esse processo é o resultado das desigualdades 

sociais que podem se manifestar nas diferenças de renda, de formação 

acadêmica, de gênero, de idade, entre outros fatores. 
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De acordo com Silver (2005, p. 138): 

 

A exclusão social de um grupo, ou dos indivíduos que pertencem a 

esse grupo é, antes de tudo, uma negação de respeito, 

reconhecimento e direitos. 

 

A escola está situada em uma comunidade formada, em sua maioria, por 

pessoas de baixa renda, onde o risco social é alto e a infraestrutura é precária, 

faltando iluminação nos arredores do prédio escolar, segurança na área externa 

e transporte no horário de encerramento das aulas. 

 

Imagem 2 – Escola Classe 16 de Planaltina. 
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4. JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

“A emancipação dos trabalhadores será obra dos 

próprios trabalhadores.” Karl Marx  

 

O presente projeto é fundamental para o resgate da identidade territorial e 

vínculo com o trabalho do (a) estudante da EJA, tendo em vista que tanto um 

quanto o outro fazem parte do processo de construção da cidadania, de 

emancipação do ser humano enquanto sujeito crítico e ativo na sociedade. É 

importante lembrar que o ser humano é um ser social, político e cultural, 

portanto, no contexto da sociedade capitalista, se faz necessário instrumentalizar 

a classe trabalhadora para o embate político, para a luta de resistência frente aos 

donos dos meios de produção. Nesse sentido, é preciso fortalecer a identidade 

territorial e o vínculo ao trabalho, pois a alienação do trabalho se combate com o 

empoderamento e a emancipação do trabalhador. 

O Materialismo Histórico Dialético de Marx defende que não é a 

consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser 

social que lhe determina a consciência. Portanto, as relações entre homem e 

sociedade determinam a consciência, a maneira como o homem se comporta na 

sociedade é determinado pela própria estrutura da mesma. Assim sendo, o 

individuo que não se reconhece como trabalhador, que não se reconhece 

pertencente a um território, se torna alvo fácil a exclusão social e para a 

alienação do capital. 

Marx não compreende o trabalho como expressão da vida, mas como 

expressão humana. Nesse sentido, o trabalho é forma de exteriorização do ser, é 

objetivação da essência humana, por ser um processo de produção cultural, de 

colocar pra fora a mais pura humanidade. O trabalho humano transforma o 

mundo, transforma o próprio homem e deve satisfazer as necessidades 

humanas. Segundo o mesmo autor, o trabalho nos separa do restante dos 

animais na medida em que modifica o ambiente de acordo com nossos projetos. 
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“O roubo do tempo de trabalho alheio, sobre o qual se baseia a riqueza 

atual, torna-se uma base miserável se considerarmos aquela recém 

desenvolvida e que foi criada pela própria grande indústria. A partir do 

momento em que o trabalho sob sua forma imediata deixou de ser a 

grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho deixa de ser, 

necessariamente, a medida de valor de uso (...). Por um lado, (o capital) 

dá vida a todas as capacidades da ciência e da natureza, assim como 

da combinação e da comunicação social, para fazer com que a criação 

da riqueza seja relativamente independente do tempo de trabalho a que 

se refere. Por outro lado, quer medir estas gigantescas forças sociais 

assim criadas e aprisioná-las nos limites requeridos para conservar o 

valor como valor já criado”. (MARX, 1983) 

 

Dessa maneira, é preciso que o sujeito possua um vínculo emancipador 

com o trabalho, se reconheça no contexto cultural da sua territorialidade e a partir 

daí possa agir criticamente na sociedade enquanto sujeito que pensa o trabalho 

para além da subsistência, e que compreende o seu território como locus de 

intervenção e participação cidadã. 

 

[...] é necessário criar e inserir uma teoria espacial. Com base no 

exposto argumenta que a tarefa atual é elaborar uma teoria das relações 

espaciais e do desenvolvimento geográfico no capitalismo que permita 

explicar a evolução e as funções do Estado, do desenvolvimento 

geográfico desigual, das desigualdades inter-regionais, do imperialismo 

e a urbanização. (COSTA, 2014, pág. 72) 

Milton Santos avança a partir dos fixos e fluxos e propõe o conceito de 

espaço como conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de 

ações. Avalia que o período atual é caracterizado como técnico-

científico-informacional e que os atores hegemônicos controlam a 

técnica através do uso político para atender aos seus objetivos. Neste 

sentido, os atores hegemônicos transitam com fluidez e velocidade entre 

as escalas em virtude do controle da técnica. Tal orientação estabelece 

uma globalização que se apresenta como ao alcance de todos, porém 

quando analisada em profundidade revela sua perversidade. (COSTA, 

2014, pág. 77) 
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A organização espacial da comunidade a qual a escola está inserida pode 

dizer muito a respeito dos alunos. Nesse sentido, analisar a territorialidade 

compreendida como espaço sistematicamente organizado, política e 

economicamente produzido, ajuda a compreender que sujeito é esse e como o a 

educação escolar pode contribuir para a superação dos problemas sociais. O fato 

é que uma realidade que impõe a exclusão social desde o ser analfabeto, do ser 

assalariado até de pertencer a uma localidade de baixa renda acaba produzindo 

a alienação do aluno. 

Dessa maneira, como se relaciona a EJA com o trabalho e o território? 

Como o aluno se vê enquanto trabalhador e cidadão? Como a identidade  

territorial pode influenciar na vida desses alunos? Qual é a importância do 

professor para estimular o senso crítico do aluno? Essas questões principais 

norteiam o presente trabalho a partir do princípio de que toda a comunidade 

escolar precisa estar envolvida nesse Projeto de Intervenção Local. 
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4.1. UM BREVE HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL 

 

A EJA teve início no período do Brasil colônia através da educação 

catequética jesuíta tendo os índios como público-alvo, consequentemente, os 

primeiros “analfabetos da língua culta”. Dessa maneira, se pode apontar para um 

modelo de educação europocentrista, onde o arquétipo do Índio era de um ser 

ignorante, sem cultura e de costumes nada civilizados. Com isso, era preciso 

alfabetizar a todos os Índios, inclusive os jovens e adultos, para que eles 

pudessem adquirir a cultura do homem branco europeu. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014, 
pág. 12): 
 
 

Há também registros da época do Brasil Império que citam a instrução 

popular, destinada aos adultos e ofertada no noturno. Um marco legal 

da negação civil e social da pessoa analfabeta veio em 1882 com a Lei 

Saraiva, que proibia o voto dos brasileiros não alfabetizados. Nesse 

período, era forte a compreensão do poder e status social da 

escolarização. 

 

Ainda de acordo com o mesmo Currículo, O primeiro Censo da República 

ocorreu em 1890, onde “o Brasil registrou o índice de 82,6% de analfabetos e foi 

classificado como campeão mundial do analfabetismo (Ferraro, 2004)”. Contudo, 

com a chegada da industrialização no Brasil no final do século XIX e início do 

século XX, a EJA ganha uma notoriedade inimaginável, onde o principal 

interesse era formar mão-de-obra capacitada para suprir a demanda das 

indústrias por recursos humanos. Dessa maneira, a preocupação de formar seres 

humanos, cidadãs e cidadãos, é trocada por uma educação tecnicista, acrítica e 

meramente reprodutora das mazelas sociais. 

Em 1930 a EJA começou a demarcar seu terreno na história da educação brasileira, 

mesmo momento em que se iniciou a consolidação de um sistema público de educação 

elementar no país. Nesse mesmo período, o processo de industrialização gerou grandes 

transformações na sociedade brasileira, como a grande concentração populacional em 

centros urbanos, a falta de infraestrutura e saneamento básico, saúde, educação e 

segurança, onde a oferta de ensino básico gratuito começa a ser expandido no sentido de 

atingir a sua universalização. 



23 
 

 
 

No ano de 1945 se encerra um período de golpe militar no Braisl, com a abertura 

democrática para o exercício da cidadania, inclusive, o direito ao voto reacende a 

importânca de viabilizar ao eleitorado acesso a leitura e a escrita. Portanto, o governo 

brasileiro apresenta um programa de alfabetização de jovens e adultos em curto prazo, três 

meses. Embora motivada pela causa nobre do exercício da cidadania através do voto, a 

proposta recebeu duras críticas motivadas pela falta de estrutura, de recursos e do pouco 

tempo para atingir o seu objetivo, alfabetizar. 

O período histórico relatado e contextualizado acima serviu como desafio para a 

alfabetização de jovens e adultos, nesse meio uma nova proposta para alfabetização 

emerge, tendo como fundamento a pedagogia de Paulo Freire. Nesse momento, Freire 

recebe o convite para produzir um novo programa para alfabetização de jovens e adultos. 

Contudo, mais uma vez, em 1964, houve outro golpe militar e com ele foi extinto o programa 

de alfabetização freireano. Todavia, os militares criaram o Mobral (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização) dentro de seus preceitos ideológicos, objetivando atender a população com 

idade entre 15 e 30 anos, ensinando a leitura, a escrita e a matemática. 

Avançando um pouco mais, em 1971, a Lei nº 5.692/71 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) foi promulgada com um capítulo reservada para a EJA. E uma de suas 

determinações era justamente a implantação do ensino supletivo para atendimento da 

população. O cunho ideológico desse ensino supletivo contemplava a formação para o 

exercício da cidadania, contudo, o Brasil ainda estava sob o regime militar. 

Com o fim no regime militar, o processo deredemocratização do Brasil iniciou nos 

anos 1980. Na mesma época o Mobral foi substituído pela Fundação Educar. Contudo, 

durante o governo Fernando Collor de Melo, nos anos 1990, a Fundação é extinta e a 

responsabilidade pela EJA é transferida aos estados e municípios. 

A LDB nº 9.394/96 ressalta a importância da EJA para a educação nacional, contudo, 

sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o investimento nessa 

modadlidade de ensino ainda era precário, prejudicando a sua ampliação para o acesso da 

população, bem como a qualidade para a permanência e conclusão. 

A partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010, a EJA 

ganhou maior visibilidade dentro das políticas públicas educacionais. Isso é materializado 

com a criação da Secretaria Extraordinária para Erradicação do Analfabetismo, bem como 

do Programa Brasil Alfabetizado. Porém, esse é um processo que demanda tempo e esforço 

continuo, com isso, se faz necessário apontar algumas falhas no planejamento de políticas 

públicas para a EJA, principalmente em relação à qualidade do ensino. 

É importante registrar que a EJA nasce de uma necessidade de corrigir uma falha na 

Educação Básica Regular, uma falha que gera a exclusão de alunos através da repetencia 

e, consequentemente, a evasão escolar. Outro ponto importante é o vínculo da EJA com o 
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trabalho, devido à idade do público alvo, portanto a EJA e a Educação Profissional precisam 

caminhar justas, pois se trata da inclusão no mundo do trabalho, no exercício da cidania de 

forma plena.  

 

De acordo com o Currículo em Movimento (2014, pág. 12): 

 

A EJA, marcada em sua história por políticas assistencialistas, 

populistas e compensatórias, avança, embora lentamente, no caminho 

para a efetivação de políticas que assegurem o direito à educação, 

contemplando o acesso, a permanência e o êxito do estudante. A EJA, 

marcada em sua história por políticas assistencialistas, populistas e 

compensatórias, avança, embora lentamente, no caminho para a 

efetivação de políticas que assegurem o direito à educação, 

contemplando o acesso, a permanência e o êxito do estudante. 

 

A EJA é fruto da resistência da classe trabalhadora, portanto é conquista 

através de movimentos sociais populares. Essa conquista, esse direito à 

educação em todas as idades foi construído historicamente, dando origem à 

legislação brasileira que trata da EJA. Portanto, rever um pouco dessa história é 

importante para a compreensão do elo educação, trabalho e território, pois ao se 

situar a EJA no Brasil a partir do mundo do trabalho é possível analisar o 

contexto que se vivencia atualmente.  
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4.2. ASPECTOS LEGAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 regula o Estado Brasileiro através de um 

conjunto de normas e princípios que norteiam o exercício da cidadania em toda a 

sua plenitude, bem como determina as relações de poder entre os entes 

federativos e suas instituições. Essas normas estabelecem quais são as funções 

e competências dos diferentes órgãos do Estado bem como da relação entre os 

poderes judiciário, legislativo e executivo, nas instancias municipais, estaduais, e 

no âmbito da união, além da defensoria pública, do ministério público, entre 

outros. 

Para além de determinar a estrutura burocrática do Estado com os seus 

diferentes órgãos, poderes e instâncias, a Constituição Federal estabelece, 

também, quais são os objetivos que a sociedade deve alcançar e quais são as 

responsabilidades do Estado para que esses objetivos sejam alcançados. Dessa 

maneira, os objetivos fundamentais do Estado Brasileiro estão registrados no 

artigo 3º da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 

desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

 

Nesse sentido, é preciso estabelecer ações específicas para que a 

sociedade atinja estes objetivos mais amplos, portanto a Constituição assegura, 

além de outros direitos, o direito à educação, amplo e irrestrito, sem 

discriminação de qualquer espécie, para todas as pessoas no território Brasileiro 

e estabelece que a garantia desse direito é dever do Estado. Esse direito está 

previsto no art. 6, bem como nos artigos 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213 e 214. 

No artigo 6º da CF de 1988, o texto afirma que a educação, bem como a 

moradia, o trabalho, o lazer, a saúde, entre outros é um direito social, ou seja, é 

um dever do Estado para com a população. Portanto, enquanto um direito, a 
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educação, tanto ao acesso quanto à qualidade, deve ser exigida pela população 

aos órgãos competentes quando esse direito for tolhido. 

O artigo 205 da Constituição afirma que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Assim sendo, o artigo 205 legitima o direito à educação enquanto dever do 

Estado em colaboração com a sociedade, estendido à todas as pessoas, sem 

qualquer distinção. Além disso, define que a família tem deveres explícitos como 

a matrícula dos seus filhos e filhas na escola e que a educação tem como 

objetivo o desenvolvimento integral da pessoa e a preparação para a inserção na 

sociedade enquanto cidadã e cidadão. 

O C.F de 1988 aponta como um dos objetivos do direito à educação a 

qualificação para o trabalho. Dessa forma, a educação profissional enquanto 

direito social constitucional deve estar integrada à concepção ampla de 

educação, permitindo o acesso das pessoas de forma autônoma e qualificada no 

mundo do trabalho. Com isso, se compreende que o desenvolvimento do 

indivíduo implica outras dimensões, observando o pleno desenvolvimento das 

capacidades humanas. 

Sendo assim, enquanto direto à educação, a Educação de Jovens e 

Adultos - EJA configura-se dentro do sistema educacional brasileiro como 

modalidade da Educação Básica, com o objetivo de atender indivíduos jovens, 

adultos e idosos, trabalhadoras e trabalhadores que no decorrer da sua história, 

seja qual for o motivo, não iniciaram a sua trajetória escolar, ou interromperam-

na em algum momento da sua vida ou em vários momentos. Portanto, esses 

sujeitos que possuem saberes constituídos através das suas experiências ao 

longo da sua trajetória de vida, mas que foram de alguma maneira 

marginalizados através da exclusão da experiência escolarizada, da educação 

institucionalizada, também foram alienados do acesso aos bens culturais, sociais, 

econômicos e de direitos. 
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O direito à educação tem na EJA um mecanismo importante para a 

inclusão social dessas pessoas que por diversos motivos não concluíram a 

educação básica dentro da idade estipulada na Lei nº 13.005, de 25 junho de 

2014 que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, bem como a Lei nº 

5.499, de 14 de julho de 2015 que aprova o Plano Distrital de Educação – PDE, 

que é dos 4 aos 17 anos de idade. Com isso, o direito à educação é assegurado 

para a classe trabalhadora que durante o horário de trabalho precisa confiar suas 

filhas e seus filhos à familiares, às cuidadoras informais (“mães crecheiras”), às 

creches e demais unidades escolares da rede pública de ensino e, à noite, no 

terceiro turno do seu dia, procuram a escola pública para dar continuidade aos 

seus estudos, à sua formação intelectual, exercendo assim o seu direito à 

educação.  

Dessa maneira, ampliar o acesso e garantir a permanência na EJA são 

desafios que precisam ser enfrentados cotidianamente em todas as esferas de 

gestão, do nível nacional ao local, bem como pela sociedade como um todo. 

Tendo em vista que o retorno para a escola é um direito a todos, sem distinção 

de qualquer forma, além disso, é a possibilidade de aquisição do conhecimento 

formal, de acesso à cultura e à produção científica da humanidade, bem como se 

configura como uma possibilidade de realizar e repensar sonhos e projetos 

pessoais, antes deixados de lado pelo processo de exclusão escolar. 

A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996, 

estabelece os seguintes critérios e objetivos para a EJA: 

 

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 aluno, 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. 
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§ 3º  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

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; 

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. 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei n. 13.005, de 25 

de junho de 2014, define as seguintes metas para a EJA: 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 

estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 

campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 

cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 

mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional. 

 

O Currículo em Movimento do Sistema de Educação do Distrito Federal 

diagnosticou e construiu o perfil da EJA no DF a partir das seguintes 

informações: 
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Dados do IBGE, mais precisamente do Censo 2010, revelam uma 

população no Distrito Federal acima dos dois milhões e quinhentos mil 

habitantes. Este dado, com uma ligeira variação, é confirmado pela 

PDAD 2011 da CODEPLAN/GDF1. Segundo a CODEPLAN/GDF/PDAD 

2011, 69,34% da população do DF não estuda; 29,33% têm o ensino 

fundamental incompleto enquanto 9,12% tem o ensino médio 

incompleto. 

Da população não alfabetizada, o IBGE, na publicação “Indicadores 

Sociais Municipais: uma análise dos resultados do universo do Censo 

Demográfico 2010”, divulgada em 2011, apresenta no Distrito Federal o 

índice de analfabetismo em 3,5%, o que corresponde a 68.114 pessoas 

de 15 anos de idade ou mais que não sabem ler e escrever. Já os 

dados da PDAD 2011 apresentam resultados com índice de 2,03% de 

pessoas não alfabetizadas e 1,3% daquelas que se declaram como 

sabendo ler e escrever. Esses dados demonstram a amplitude do 

desafio da EJA no Distrito Federal. 

  

Os dados estatísticos apresentados acima apontam para uma amplitude 

significativa de pessoas não alfabetizadas e, consequentemente, não concluíram 

a Educação Básica no ensino regular. Essa realidade demanda maior 

investimento no acesso, na permanência e na qualidade da EJA no Distrito 

Federal. Com isso, o currículo da EJA precisa atender ao ritmo de aprendizagem 

do estudante, considerando a sua trajetória pessoal, os seus saberes 

constituídos ao longo da vida, de forma a ‘re-significar’ esses saberes de acordo 

com o contexto escolar. Além disso, deve-se compreender que esses sujeitos da 

EJA precisam ser compreendidos na sua diversidade e singularidade, assim 

sendo, o processo de ressignificação dos saberes precisa ocorrer a partir da 

diferenciação dos mecanismos de construção, de socialização e de produção do 

conhecimento. 

Dessa maneira, o Currículo em Movimento do Sistema de Educação do 

Distrito Federal, elaborado de forma democrática e participativa, aponta alguns 

eixos integradores para a EJA: cultura, trabalho, territorialidade e tecnologia. De 

acordo com o mesmo documento: 
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Ao trabalhar o Currículo da EJA, os eixos transversais do Currículo em 

Movimento e integradores da EJA deverão estar inter-relacionados, 

permeando todo o processo de desenvolvimento dos conteúdos. Sem 

desprezar as áreas do conhecimento, a organização por componente 

curricular deve buscar o diálogo entre elas de forma a desenvolver o 

trabalho pedagógico interdisciplinar, dando sentido aos saberes 

constituídos de forma a romper com a lógica fragmentada dos 

componentes curriculares. 

Garantir este diálogo é o que dá sentido aos saberes construídos e 

constituídos. É importante que a construção do conhecimento seja 

desafiadora, reconhecendo as experiências de vida, as construções 

coletivas, os saberes e culturas acumulados, relacionando-os aos eixos 

transversais e integradores de maneira a dar significado ao processo de 

aprendizagem. 

 

A legislação apresentada no presente trabalho deve orientar a prática 

pedagógica em sala de aula, portanto, o direito à educação, inalienável, precisa 

acontecer de fato tanto para o acesso quanto para a permanência dos alunos da 

EJA. Isso é um fator importante, devido ao fato de que a grande maioria dos 

alunos são trabalhadores, portanto, é preciso existir ainda mais garantias legais 

para que esses sujeitos ativos no mundo do trabalho possam continuar 

estudando. 
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4.3. A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO LOCAL 

 

O presente projeto de intervenção local, PIL, pretende trabalhar a 

alfabetização dentro dos eixos trabalho e territorialidade, tendo em vista que a 

escola está inserida e de que maneira uma nova organização social do trabalho 

pode interferir positiva e favoravelmente no desenvolvimento local e na 

participação cidadã dos educandos na comunidade. 

A alfabetização de adultos no Brasil deve muito ao trabalho realizado por 

Paulo Freire, quando o mesmo criou um modelo ou proposta para a alfabetização 

de adultos a partir da sua compreensão inovadora da problemática educacional 

brasileira, onde o referido educador enxergava que o resultado de estruturas 

sociais desiguais gerava, também, o analfabetismo, dessa forma, efeito da 

pobreza.  

Além disso, Freire via na educação uma ferramenta poderosa para 

combater a desigualdade, onde os processos educativos operassem no sentido 

de transformar a realidade, com isso, a alfabetização era uma forma de 

empoderamento do trabalhador no sentido de fomentar o pensamento crítico, 

autônomo e de superação dos problemas sociais.  

Para Freire (1985, pág. 14), “a alfabetização não é um jogo de palavras; é 

a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a 

abertura de novos caminhos (...) A alfabetização, portanto, é toda a pedagogia: 

aprender a ler é aprender a dizer a sua palavra”. 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe um Projeto de Intervenção 

Local a partir de dois temas fundamentais: trabalho e territorialidade. Para isso, 

pretende envolver toda a comunidade local em diferentes momentos, mas com o 

mesmo objetivo que é o de promover a EJA como ferramenta de transformação 

social. 

O projeto foi dividido em fases, cada uma baseada em um objetivo. A 

primeira fase tem como objetivo realizar um evento sobre a EJA e o Currículo em 

Movimento da Educação Básica, com o intuito de reunir toda a comunidade local 

na tarefa de analisar os documentos legais que a norteiam no sentido de 

materializar o dispositivo legal com a vida e a experiência do aluno. Para isso, 
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serão convidados professores pesquisadores de instituições como UNB, EAPE, 

SEE/DF, CEJAd e outras. 

A segunda fase compreende o processo de reflexão dos profissionais de 

ensino da escola, durante a coordenação pedagógica. Nessa fase o objetivo é 

trabalhar conceitos de identidade territorial e de trabalho na EJA. A terceira e 

última fase tem como objetivo o planejamento de atividades de alfabetização a 

partir dos conceitos citados anteriormente, de forma a fomentar o senso crítico e 

político dos alunos. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GERAL 

 

Construir a identidade territorial e do trabalho na Educação de Jovens e 

Adultos, a partir da alfabetização. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar um evento sobre a EJA e o Currículo em Movimento da 

Educação Básica no sentido de materializar o dispositivo norteador com a vida e 

as experiências dos alunos; 

Trabalhar os conceitos de identidade territorial e de trabalho junto aos 

profissionais da educação da escola, com o intuito de promover a reflexão da 

práxis no espaço e tempo da coordenação pedagógica; 

Planejar atividades de alfabetização a partir da concepção de identidade 

territorial e do trabalho para fomentar o senso crítico e político dos alunos. 
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6. ATIVIDADES; 7. CRONOGRAMA; 8. PARCEIROS; 9. 

ORÇAMENTO/RECURSOS. 

 

Tabela 2 - Atividades; Cronograma; Parceiros; Orçamento/recursos. 

OBJETIVOS ATIVIDADES CRONOGRAMA PARCEIROS 
ORÇAMENTO 
/ RECURSOS 

Realizar um 

evento sobre a 

EJA e o Currículo 

em Movimento da 

Educação 

Básica; 

Planejar o 1º 
Encontro de 

EJA e Currículo 
em Movimento 
da Educação 

Básica de 
Planaltina. 

1º bimestre de 
2016. 

Professores 
pesquisador
es da UNB, 

EAPE, 
SEE/DF, 
CEJAd, 

comunidade 
escolar. 

Auditório, 
equipamento 

de áudio e 
vídeo, água 

e lanche. 

Trabalhar os 
conceitos de 
identidade 
territorial e do 
trabalho junto ao 
corpo docente da 
escola; 

Montar um 
grupo de 

estudos durante 
a coordenação 

pedagógica.  

2º bimestre de 
2016. 

Professores 
regentes, 

coordenado
ra 

pedagógica, 
supervisora 
pedagógica. 

Sala dos 
professores, 

água e 
lanche. 

Planejar 
atividades de 
alfabetização a 
partir da 
concepção de 
identidade 
territorial e do 
trabalho. 

1ª etapa: 

apresentação 

da proposta de 

trabalho para a 

turma; 

2ª etapa: 

seleção das 

palavras 

geradoras 

norteadas a 

partir dos eixos 

integradores 

trabalho e 

territorialidade; 

3ª etapa: 

formação de 

palavras e 

3º e 4º 
bimestres de 

2016. 

Alunos Sala de aula, 
quadro 
branco, 
pinceis. 
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compreensão 

dos seus; 

4ª etapa: 

analisar as 

palavras 

formadas 

comparando-as 

à realidade do 

mundo do 

trabalho a 

partir da 

territorialidade; 

5ª etapa: 

formação de 

pequenas 

frases a partir 

das reflexões 

dos alunos; 

6ª etapa: 

conclusão do 

projeto com a 

avaliação da 

turma a 

respeito dos 

resultados 

obtidos, 

críticas, 

sugestões e 

elogios. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Ao final de cada bimestre, a comunidade escolar deve se reunir para 

avaliar todas as ações realizadas dentro do período, de forma a identificar 

possíveis falhas e apontar soluções para aperfeiçoar o trabalho de todos, corpo 

docente, demais profissionais da educação e alunos. É importante salientar que 

a avaliação qualitativa, ou seja, aquela que tem por objetivo melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem a partir da coleta de informações dos desempenhos 

dos alunos e professores, precisa ser realizada diariamente. Pois se trata de um 

processo continuo que permite a adequação do planejamento, de forma a 

atender demandas que possam surgir, pois educação é processo, portanto os 

desafios aparecerão sem aviso, mas com um planejamento flexível a partir de 

uma avaliação diária é possível antecipar situações ou mesmo resolver as que 

emergirem. 
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