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INTRODUÇÃO 

A presente iniciação científica está inserida dentro de uma pesquisa maior no projeto 

“MAPEAMENTO DAS METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 NA 

REGIÃO DOS CERRADOS”, inicialmente apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e no momento atual consta com o financiamento próprio da 

pesquisadora para a sua continuidade.  Para essa pesquisa, as regiões de relevância são a 

norte e a nordeste, visto que os estados que compõem o território do MATOPIBA (Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia) estão nessa localidade. O interesse e ênfase pela região do 

MATOPIBA pode ser justificado pela crescente expansão do agronegócio, que 

consequentemente gera uma nova economia nos estados e com isso pode-se presumir que os 

indicadores sociais são diretamente representados ou influenciados por essa nova dinâmica 

social-econômica. Pensando nisso, essa pesquisa de iniciação científica levanta os trabalhos 

referentes à modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) nas regiões citadas, usando 

como principal referencial bibliográfico os anais das reuniões da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), em específico as publicações do grupo de 

trabalho 18 (GT 18), visto que ele trabalha particularmente com a modalidade EJA.  

A modalidade EJA está prevista na LDB n.º 9394/1996 e proporciona o ingresso daqueles 

que tiveram sua vida escolar interrompida por qualquer motivo que seja e deve ser oferecida e 

desenvolvida nas redes Federal, Estadual e Municipal.  A Educação de Jovens e Adultos 

integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA – EPT) passou a ser oferecida de 2006 

em diante com a publicação do decreto n.º 5840/2006, que elaborou o programa.  

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPED) tem como alinhamento 

o comprometimento com a inclusão social, a excelência acadêmica, o sentido inovador e o 
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diálogo com a democracia e a justiça social. Tanto nas reuniões científicas nacionais quanto 

nas regionais são desenvolvidos anais que retratam e dão visibilidade às pesquisas realizadas 

pela associação. A ANPED realiza a cada biênio (nos anos pares) as reuniões científicas 

regionais em cada uma das cinco regiões do Brasil. Nesse espaço temos a apresentação e 

discussões de pesquisas com foco nos desafios regionais do país, bem como para refletir as 

grandes temáticas de abrangência nacional que compõem o cenário da pós-graduação e da 

pesquisa em educação no Brasil.  O Grupo de Trabalho (GT) 18 da Anped tem como princípio 

de origem agregar-se às produções da Educação Popular e de Movimentos Sociais. O GT 18 

mantém diálogo com outros GTs, apresenta trabalhos encomendados para suas reuniões, 

oferta minicursos e apresenta sessões especiais.  

As reuniões regionais que ocorrem no Nordeste, Centro Oeste, Sudeste, Norte e Sul 

congregam os trabalhos mais específicos e são um preparo para as reuniões nacionais. A 

região dos Cerrados do Centro-Norte (MATOPIBA) ganhou destaque e fez surgir novas 

dinâmicas sociais-econômicas relacionadas ao agronegócio nos últimos anos. Essas mudanças 

indicam transformações importantes na estrutura produtiva regional, principalmente porque elas 

não agregam com a mesma intensidade todos os municípios da região, em especial as questões 

de educação básica, como alfabetização, EJA e ensino técnico. 

 

METODOLOGIA 

O alicerce teórico e metodológico desta pesquisa se baseia em um estudo documental 

e bibliográfico, a partir das legislações que tratam da temática escolhida nesta pesquisa. O 

recurso metodológico utilizado foi o de selecionar anais das reuniões regionais da ANPED com 

um enfoque nas regiões Norte e Nordeste, com delineamento temático dos que foram 

apresentados pelo GT-18 que trabalha intrinsecamente com a publicação de estudos e 

pesquisas acerca da Educação de pessoas Jovens e Adultas, utilizando o recorte temporal de 

2011 a 2021 e também a base SciELO com as palavras chaves: “PNE’, “Ensino Fundamental”, 

‘Ensino Médio” e “Educação Profissional”. Conjuntamente foi feita uma revisão literária acerca 

da temática escolhida, que permitiu compreender o que vem sendo discutido e estudado quanto 

ao tópico de ênfase dessa pesquisa, recortando geograficamente a modalidade EJA nos 

estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA). A pesquisa realizada passou por 

um processo de sistematização que vai ser expresso graficamente através da construção de 

uma série histórica relativa aos trabalhos publicados no período entre 2011 e 2021 na base 

Scielo e nos Anais regionais da ANPED, com isso traçaremos um levantamento das publicações 

realizadas no período, seus autores, suas problemáticas apresentadas e sua relação direta ou 

indireta ao PNE (2014-2024). Por se tratar de uma pesquisa com dados disponíveis e o estudo 
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não envolver seres humanos, essa pesquisa não é submetida pelo Comitê de Ética da Unicamp. 

Será também verificada a seguinte hipótese: predomina, nessas publicações, vínculo com as 

temáticas abordadas no atual PNE (2014 – 2024). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No site da ANPED temos acesso livre aos anais produzidos em cada 

reunião, tanto nacional quanto regional, separados por ano de realização 

do evento. Em cada ano, temos a publicação de vários trabalhos e eles são 

divididos e organizados de acordo com o grupo de trabalho respectivo. Essa 

pesquisa se dedicou a estudar os anais publicados pelo grupo de trabalho 

18 (GT-18), com o objetivo de identificar as principais correntes teóricas, 

bem como buscando identificar os temas relacionados ao PNE (2014-2024) 

e problemáticas associadas à região de estudo (MATOPIBA). Na tabela 

abaixo, visualizamos o ano em que as reuniões nacionais ocorreram, o local 

e qual a temática abordada. No total, 7 reuniões nacionais foram realizadas 

no recorte temporal que abrange a pesquisa (2011-2021). 

Encontros nacionais (2011-2021) 

Onde  Quando  Temática abordada 

Natal/RN  Outubro/2011  Educação e justiça social. 

Porto de Galinhas - PE  Outubro/2012 Educação, Cultura, Pesquisa e Projetos  de 
Desenvolvimento: O Brasil do Século  XXI. 

Universidade Federal de  Goiás-
UFG / Goiânia - GO  

Outubro/2013 Sistema Nacional de Educação e  Participação 
Popular: Desafios para as  Políticas 
Educacionais. 

Florianópolis/SC  Outubro de 2015 Plano Nacional de Educação: Tensões e  
perspectivas para a educação pública 
brasileira. 

São Luís do Maranhão  Outubro de 2017 Democracia em risco: A pesquisa e a pós-
graduação em contexto de   resistência. 

Niterói/RJ  
Universidade federal   
fluminense 

Outubro de 2019  Educação Pública e Pesquisa: Ataques,  lutas e 
resistências 

Formato remoto/online  Setembro/outubro  
de 2021 

Educação como prática de Liberdade:  Cartas 
da Amazônia para o mundo! 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Analisando a tabela percebemos que as temáticas desenvolvidas nas reuniões estão 

sempre em conexão com os objetos de discussão que estão em destaque acerca da educação 

brasileira, dando ênfase nas políticas educacionais. Por fim, em uma primeira análise 

quantitativa das publicações da associação, temos como resultado um total de 124 anais 

nacionais publicados entre período escolhido pela pesquisa e publicado pelo GT-18. 

No momento atual da pesquisa estamos na fase de análise e reflexão final de cada texto, 

buscando esclarecer sinteticamente o conceito de cada autor, estabelecendo parâmetros para 

a construção de categorias analíticas, com o objetivo de evidenciar as relações do texto com as 

alterações no mundo do trabalho.  Além disso, a sistematização dos anais regionais está em 

seu processo final também e foi realizada somente nos que foram publicados pelo GT-18 em 

reuniões que ocorreram nas regiões Norte e Nordeste, onde estão localizados os estados que 

compõem o MATOPIBA. 

CONCLUSÕES: 

 Até o presente momento os desafios encontrados estão relacionados diretamente com a 

riqueza de quantidade e variedade de informações de cada uma das reuniões da ANPED, tanto 

das regionais quanto nas nacionais, pois em cada reunião são produzidos um variado número 

de anais. Com base nessas informações inicialmente coletadas e buscando compreender as 

temáticas abordadas, os tempos históricos e identificar as pesquisas relacionadas com o PNE 

e o MATOPIBA, foi-se necessário a construção de fichas de sistematização, para assim 

podermos identificar apenas as temáticas escolhidas como enfoque dessa iniciação científica, 

para assim conseguirmos esclarecer o conceito de cada autor e relacionar com as alterações 

no mundo do trabalho. Por fim, é nesta etapa que a presente pesquisa se encontra. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ANPED. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Disponível em: 
https://anped.org.br/. Acesso em: 04/07/2022.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04/06/2022. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 08/07/2022. 

LEITE, Sandra Fernandes. O novo Plano Nacional de Educação: ganhos e perdas para a 
educação de jovens e adultos. Disponível em: 

http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/504. Acesso em: 
06/07/2022. 

https://anped.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/504


 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

O direito à Educação Básica para Jovens e Adultos da Modalidade EJA no Brasil: um 
resgate histórico e legal. Curitiba: CRV, 2013. UNICAMP. Faculdade de Educação. Linhas 
de Pesquisa: 5 Estado, Políticas Públicas e Educação. Disponível em: 
https://www.fe.unicamp.br/pesquisa/linhas-de-pesquisa. Acesso em: 16/07/2022.  

Plano Nacional de Educação - Lei n.º 13005/2014 de 25 de junho de 2014 – Aprova o Plano 

Nacional de Educação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 16/06/2022. 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/proeja. Acesso em: 17/06/2022.  

 

https://www.fe.unicamp.br/pesquisa/linhas-de-pesquisa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://portal.mec.gov.br/proeja

