
Hoje,

19/11/2010.

Que 

motivação me 

trouxe até 

aqui???



Construção de Brasília



Construção Coletiva do GTPA Fórum EJA/DF



Constituição do GTPA – DF
em 20 de outubro de 1989

Este GTPA-DF surgiu da iniciativa 

de representantes da Fundação EDUCAR, 

Fundação Educacional do DF e 

Universidade de Brasília que, por entenderem o 

Problema do analfabetismo como objeto de 

AÇÂO CONJUNTA governo/sociedade civil, 

convidaram para participar do processo 

de discussão, desencadeado nas reuniões

dos dias 14 e 22 de setembro, 

outros órgãos públicos, empresas, sindicatos, 

associações e movimentos populares 

comprometidos na prática com 

a alfabetização de crianças, 

jovens e adultos no Distrito Federal.



OBJETIVO

Instituir-se como espaço político 
organizado, em rede, da sociedade civil, 

de exercício de parcerias com autonomia, 
democrático e aberto a pessoas, 

movimentos, grupos, associações 
representativa, sindicatos, empresas, 

entidades interessadas na construção de 
uma Alfabetização e Educação de Jovens 

e Adultos Trabalhadores(as) do Distrito 
Federal. 



GTPA- FÓRUM 

EJA/DF

21 ANOS 

1989-2010

-

Atuação nas  lutas do DF;

Portal dos Fóruns de EJA;

- compromisso contínuo 

com a EJA;

Conselho Comunitário da 

UNB

VI CONFINTEA

Agenda Territorial Integrada de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos;

Seminário Nacional de Formação de 

Professores de EJA;

Curso de Especialização em Educação e 

Cidadania, com ênfase em EJA;

PROEJA/CEFET’S

Programa Brasil Alfabetizado

CONAE

ENEJAs E EREJAs

Portal Fórum EJA www.forumeja.org.br

http://www.forumeja.org.br/


Onde eu entro 
nesta 
roda? 

Aqui me cabe ? 

Qual é o meu 
papel? 

Precisa de mim? 



Pontos de Cultura – Ministério da Cultura - MinC

Escolas de Educação de Jovens e Adultos – EJA – SEE/GDF

Telecentros – Inclusão Digital – Ministério das Comunicações e Ministério do Planejamento

Cooperativas de geração de renda – Economia Solidária – SENAES/MTE

Turmas de alfabetização de adultos – Programa Brasil Alfabetizado - MEC

Intersetorialidade – Educação de Jovens e Adultos

sugestão de mapeamento via satélite (google earth) Diagnóstico Região Centro-
Oeste/Preparatório Brasil para Confintea VI

Casa Brasil/ Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Movimentos Populares - GTPA FÓRUM EJA/DF



Vamos precisar de 

todo mundo

Um mais um é 

sempre mais que 

dois...

Sal da Terra – Roupa Nova



O Problema que nos 

une.



TRABALHADORE

S
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A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, no Brasil,

em 2009, foi de 9,7% correspondendo a 14,1 milhões de analfabetos

Na Região Centro-Oeste, a taxa de analfabetismo foi de 8,0%, 1,2 ponto

percentual a menos que em 2004



Ao longo do tempo, a quem tem sido garantido o direito de saber

?



Nossas raízes ...

Nossos sonhos comuns...

Nosso(s) território(s)...

O que os números 

tem a ver conosco?



Dialogando......



Que Educação de Jovens e Adultos

Trabalhadores queremos para o DF?

E ainda... Que Alfabetização contempla os adultos trabalhadores do 

DF? Como programa ou como sistema?



 Como temos acompanhado os programas de Alfabetização de Jovens e

Adultos do DF? Quantos já foram alfabetizados? Quanto foi investido? Qual

tem sido o impacto destes programas na continuidade dos estudos com

matrículas na EJA da rede pública?

 Qual será o diálogo com as deliberações da CONAE, do documento

nacional da VI CONFINTEA, da Conferência de Educação Básica e do PNE na

constituição de políticas públicas para a EJA no DF?

 É possível uma outra forma de organização da modalidade EJA no sistema

público do DF? E as experiências dos Centros de Educação de Jovens e

Adultos, o que isto tem a ver com os trabalhadores estudantes?

 Que processo de gestão queremos para a educação no DF? O que isto

interfere na EJA? Porque participar de Conselhos Escolares, Grêmios, etc. O

que isto fortalece a EJA?

 E o FUNALFA, que fim levou? Onde está o recurso destinado à EJA? Como

queremos a aplicação deste recurso e a participação na decisão sobre esta

aplicação?

 Porque não a tecnologia na EJA?

 E o currículo? Como participar e intervir para um currículo voltado aos

interesses dos estudantes trabalhadores?



 E a formação de professores para a EJA Trabalhadores. Como prepará-los

melhor para a diversidade desta modalidade? Como envolver governo,

universidades, centros de formação e sociedade no diálogo permanente de

formação do professor(a) trabalhador(a) na EJA?

 Material didático apropriado para a EJA com voz, vez, poder e saber da EJA

é possível? Onde estão os(as) professores(as) autores em EJA do DF? E os

alunos(as) autores(as) podem produzir material didático?

 Que tipo de certificação na EJA nós queremos?

? ? ?

? ? ?

? ? ?
? ? ?
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