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RIO DE JANEIRO E O ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) garante o direito
de todos à educação, inclusive a oferta de educação básica gratuita
àqueles que não tiveram acesso na idade própria (arts. 205 e 208,
I). A erradicação do analfabetismo é uma das diretrizes do Plano
Nacional de Educação (Lei n° 13.005/2014, art. 2°, I), prevista no
art. 214 da CF/88.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística -IBGE- “A taxa de analfabetismo da população com 15
anos ou mais de idade no Brasil caiu de 7,2% em 2016 para 7,0%
em 2017, mas não alcançou o índice de 6,5% estipulado, ainda
para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE)”, no entanto,
ainda há muito trabalho a ser feito, pois o que mostram as

A grade curricular do PEJA está estruturada em duas etapas

pesquisas, é que o Brasil ainda abriga 11,5 milhões de jovens e

– PEJA I, referente à primeira fase do Ensino Fundamental (1º ao 5º

adultos analfabetos. O módulo Educação da Pesquisa Nacional por

ano), e PEJA II, referente à segunda (6º ao 9º ano). O Município

Amostra de Domicílios divulgado pelo IBGE mostra que a taxa de

oferece desde 2012 o Programa de Educação de Jovens e Adultos

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Estado do Rio

por meio de Educação a Distância, o PEJA-EAD, que contempla

Janeiro é de 2,5%, situação preocupante como mostra o mapa ao

somente os dois últimos anos de escolaridade do Ensino

lado.

Fundamental, no caso o PEJA II / bloco 2. Com a duração de um
trimestre letivo, é uma ótima oportunidade para alunos que não têm
O Plano Municipal de Educação do Município do Rio de

Janeiro, Lei n° 6.362/2018, contempla a Educação de Jovens e

tempo disponível para o ensino presencial e para a redução da
evasão escolar, que é muito comum neste segmento.

Adultos (EJA) especialmente nas metas 8, 9, e 10. A estratégia 9.1
é um importante desafio a ser conquistado: “assegurar a oferta

É de grande importância que Políticas Públicas, como

gratuita, o acesso, a permanência e a aprendizagem na educação de

Programas e Campanhas de incentivo à alfabetização de jovens e

jovens e adultos à todos que não tiveram acesso à Educação

adultos, sejam implantadas no Rio de Janeiro. Além de ser um

Básica”.

direito constitucionalmente garantido a todos, o investimento em
educação possibilita o progresso e o desenvolvimento dos
Os números no site da Secretaria Municipal de Educação

do Rio de Janeiro apontam que o total de matriculados no
Programa de Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública do
Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro (PEJA) é de
29.481 alunos, que contam com apenas duas unidades exclusivas

municípios. Cidadãos alfabetizados têm mais chances de competir
por uma vaga no mercado de trabalho, assim como a oportunidade
de manter sua vida com dignidade, o que consequentemente
contribui para a redução do índice de violência, problema que a cada
dia se agrava no Município do Rio Janeiro e em todo país.

para este segmento: o Centro de Referência de Educação de Jovens
e Adultos (CREJA) e o Centro de Educação de Jovens e Adultos
da Maré (CEJA). A maior parte das turmas presenciais é alocada
em escolas municipais no período noturno.
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