
Formação de neoleitoresFormação de neoleitores 
e educação de jovens e adultosç j

Tancredo Maia Filho

III Fórum do Plano Nacional do Livro e Leitura
III Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias

20 de agosto de 2010

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Ministério da Educação



Indicadores:
População Brasil: 189.953.795
15 anos ou mais: 142.998.610
Analfabetos (15 anos ou +): 14 247 495Analfabetos (15 anos ou +): 14.247.495
Têm de 1 a 3 anos de estudo (15 anos ou +): 14,160.729
Têm de 4 a 7 anos de estudo (17  anos ou +): 31.826.855( )
Têm de 8 a 10 anos de estudo (19 anos ou +) 20.210.056

Fonte: PNAD/IBGE - 2008



Princípio
Princípio: Direito à educação de qualidade para todos
Princípio



B l l Constituição Federal de 1988

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Base legal

Plano Nacional de Educação

Plano de Desenvolvimento da EducaçãoPlano de Desenvolvimento da Educação

Compromissos e acordos internacionais

Di t i C i l N i i Ed ãDiretrizes Curriculares Nacionais para Educação
de Jovens e Adultos

Resoluções do Conselho Nacional de EducaçãoResoluções do Conselho Nacional de Educação

Plano Plurianual do Governo



Desafio: Compromisso: 

Democratização dos sistemas de ensino
 criação de instrumentos e 

líti d

Enfrentamento da enorme 
dívida histórica

políticas que conduzam ou
reconduzam para os sistemas
educativos jovens e adultos.

 d úl i l f

do país no tocante 
à educação.

 resgate de múltiplas formas e 
espaços de aprendizagem, de 
modo a ampliar o acesso, 
aumentar a probabilidade deaumentar a probabilidade de 
permanência e contribuir para o 
aprimoramento de práticas e 
valores desses sistemas.



Eixos organizadores

Educação continuada: buscando ultrapassar os limites da

Eixos organizadores

Educação continuada: buscando ultrapassar os limites da 
escolarização formal e destacar a agenda de educação para
toda vida;

Alfabetização como prioridade política e foco na cidadania;Alfabetização como prioridade política e foco na cidadania;

Respeito às diversidades étnica, racial, cultural, de gênero, 
social, ambiental e regional;

Abordagem sistêmica;

Natureza interdisciplinar e transversal: educação e direitos
humanos saúde (Projeto Olhar Brasil) cultura trabalho meiohumanos, saúde (Projeto Olhar Brasil), cultura, trabalho, meio
ambiente

Alfabetização articulada com EJA;



Declaração de Hamburgo sobre Educação
e Formação de Adultos

Os objetivos da educação de jovens e adultos vistos como um

e Formação de Adultos

Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um 
processoprocesso de longo prazo, desenvolvem a autonomiaautonomia e o senso de 

responsabilidaderesponsabilidade das pessoas e das comunidades, 
f t l d id d d lidlid t f õt f õfortalecendo a capacidade de lidarlidar com as com as transformaçõestransformações que
ocorrem na economia, na cultura e na sociedade como um todo; 
promove a coexistênciacoexistência, a tolerânciatolerância e a participaçãoparticipação criativa e 

crítica dos cidadãos em suas comunidades, permitindo
assim que as pessoas controlemcontrolem seusseus destinosdestinos e enfrentemenfrentem osos

desafiosdesafios que se encontram à frente.q



Programa Brasil Alfabetizado

Apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e 
idosos, mediante:idosos, mediante:

 Formações inicial e continuada;
 Merenda e transporte; Merenda e transporte;
 Material pedagógico;
 Literatura Literatura.



MATERIAL DIDÁTICO

A SECAD distribuiu a coleção “Trabalhando com a Educação de 
Jovens e Adultos”. Trata-se de cinco cadernos temáticos, que
debatem situações concretas e familiares aos professores dessaç p
modalidade de ensino a fim de fomentar a reflexão e o 
aperfeiçoamento das práticas desenvolvidas nas salas de aula. 
Foi distribuído, também, a coleção “Cadernos de EJA”, materiais

d ó i 1º 2º t d i f d t l dpedagógicos para os 1º e 2º segmentos do ensino fundamental de 
jovens e adultos. A coleção é constituída por 27 cadernos: 13 
cadernos de leitura do aluno, em formato de revista, são ricamente
ilustrados contendo diferentes gêneros literários e textuais reunidos ailustrados, contendo diferentes gêneros literários e textuais reunidos a 
partir de temas instigantes e relacionados ao cotidiano dos jovens e 
adultos; 13 cadernos de atividades do professor, em formato de 
fichários de planos de aula, são compostos por atividades para as 
di á d h i t l i d t t d ddiversas áreas do conhecimento relacionadas aos textos do caderno
do aluno; e 1 caderno metodológico com orientações para os
professores sobre o uso da coleção e a concepção que norteia a 
organização dos temas O Material Didático poderá ser acessado pororganização dos temas. O Material Didático poderá ser acessado por
meio do endereço www.mec.gov.br/secad



O PNLA visa a distribuição de livros didáticos específicos para o 
público jovem, adulto e idoso, em processo de alfabetização. Em
parceria com o FNDE, foram distribuídos :

em 2008 - 1.559.871 livros para os alfabetizandos
108.273 livros para os alfabetizadores das entidades
parceiras do Programa Brasil Alfabetizado.  p g

em 2009 - 2.416.771 livros para os alfabetizandos
219.702 livros para os alfabetizadores das entidades
parceira do PBA,parceira do PBA, 
204.265 livros para alunos e 
13.578 livros para professores

d l d d t d idas escolas das redes estaduais e 
municipais que oferecem alfabetização de 
jovens e adultos. 



PNLD-EJA

O PNLD-EJA é o Programa Nacional do Livro Didático 
para a Educação de Jovens e Adultos. Este novo 
programa incorpora o PNLA (Programa Nacional doprograma incorpora o PNLA (Programa Nacional do 
Livro de Alfabetização de Jovens e Adultos) que deixa 
de existir.
A adesão deve ser feita no sistema de adesão noA adesão deve ser feita no sistema de adesão, no 
endereço:
HTTP://pnld.mec.gov.br



Programa Nacional de BibliotecasPrograma Nacional de Bibliotecas 
Escolares – PNBE

Foram distribuídas 100 mil coleções do Concurso Literatura
Para Todos, que são obras literárias específicas para o 
público jovem, adulto e idoso,  para as turmas do Programa
Brasil Alfabetizado e 298.950 coleções para as escolas das ç p
redes estaduais e municipais que oferecem educação de 
jovens e adultos. 



Fomento à leitura

Objetivo:
• Promoção de acesso à leitura;ç ;
• Formação de leitores e 

mediadores de leitura;
• Produção e distribuição de 

tecnologias educacionais de 
fomento à leitura;fomento à leitura;

• Pesquisa e avaliação sobre 
leitura.



tancredomaia@mec.gov.br
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