
                                    
 

Registro Individual de participação no XII ENEJA  
 
Participante: Michelângelo Heberval Bezerra Lima 
 
A presente proposta de relatório objetiva o registro individual das atividades programadas para o XII 
ENEJA, a fim de produzir uma avaliação do evento.  

 

I - Aspectos gerais: Assinale a opção que melhor reflete sua 
opinião. Comente ou destaque no espaço abaixo.  

  
 

 
1. Programação do Evento    x  

2. Organização do Evento    x  

3. Tema(s) abordado(s)    x  

4. Adequação das instalações à realização do evento     x 

5. Alimentação     x 

6. Translado     x 

Comentários: 

 
II – Sobre a Delegação do Distrito Federal: Descreva como foi a participação da delegação no 
evento, nas plenárias gerais, nos GT (Houve representante em todos?), a pontualidade, a leitura 
prévia dos documentos (Preparatório à VI Confintea,  Marco da Ação de Belém, PNE, Carta dos 
Fóruns, Documento do XX Encontro do GTPA/Fórum EJA-DF) 

Utilizando uma escala como a do item anterior, para fazer uma avaliação da participação 
global da delegação no evento, classifico a nossa atuação de bom para excelente. 

 
III – Grupo de Trabalho por área de interesse: a) De qual Grupo de Trabalho você participou? 

Do grupo 7 – EJA e a relação com o trabalho. 

b) Principais pontos discutidos: 

Conforme escrevi no relato individual o tempo foi adversário para o amadurecimento das 
questões levantadas. Procurou-se enfatizar os principais entraves à inclusão social 
característicos do sistema capitalista e que estão presentes no cotidiano da EJA ( creches, 
transporte, qualificação profissional, etc.). 
Relatei a experiência do PROEJA TRANSIARTE no CEM 03 de Ceilândia. 
Foi discutido o conceito de trabalho no mundo pós moderno, a diversificação da classe 
trabalhadora e das atividades, a precarização das relações de trabalho, a fragmentação dos 
trabalhadores e a crescente participação feminina no mercado de trabalho. 
Foi muito rapidamente discutido também a economia solidária. 
Todos estes pontos foram discutidos às pressas devido ao tempo disponível. 

c) Quais os aspectos do GT contemplaram o documento do XX Encontro do GTPA/Fórum EJA-DF? 

Por exemplo no tocante ao PROEJA. 



d) Descreva suas considerações individuais sobre o GT. 

A disposição de discutir as questões relativas ao tema bem como o conteúdo por parte dos 
presentes foi excelente, porém o tempo foi adversário para um melhor aproveitamento do GT. 

 
IV - Plenária Temática (rodas): a) De que Plenária Temática participou?  

Comtemplado. 

b) Quais os aspectos da Plenária Temática contemplaram o documento do XX Encontro do 
GTPA/Fórum EJA-DF? 

Idem. 

 
c) Descreva suas considerações individuais sobre a Plenária Temática.  

Idem. 

 
V - Grupo de Trabalho por Segmento: a) Segmento: Professor/Educador. 
b) Principais pontos discutidos:  

A EJA como política pública e não como programa; 
A importância das mídias na educação; 
Uma melhor divulgação dos documentos produzidos com apoio dos fóruns estaduais nos 
eventos realizados; 
O problema da evasão/abandono na EJA; 
A qualidade dos livros didáticos adotados na EJA; 
Os cursos a distância oferecidos na modalidade de EJA que fornecem certificação, com baixa 
qualidade; 
A necessidade de maior oferta na formação continuada de qualidade para os 
docentes/educadores de EJA; 
Reforçar as alianças com os movimentos sociais nas questões relativas à EJA. 

c) Quais os aspectos do GT contemplaram o documento do XX Encontro do GTPA/Fórum EJA-DF? 

A educação midiática; 
A questão do livro didático para a EJA; 
O reforço das alianças com os movimentos sociais. 

d) Descreva suas considerações individuais sobre o GT. 

Muita coisa pode ser citada porém o tempo para discussão foi pequeno prejudicando um 
melhor amadurecimento das discussões/propostas. 

 
 
 
 



VI – Plenária Final: a) Quais os pontos da Plenária Final foram destacados no evento?  

 

 
VII – Observações gerais e sugestões de mudança: 

Foi um avanço deliberar que as propostas finais sejam concretas e exeqüíveis, porém, 
conforme já havia sido discutido em ENEJA anterior, não é bom colocar mais de uma mesa 
em um mesmo turno de trabalho, pois tanto a exposição quanto o debate ficam prejudicados. 
É necessário planejar outra estratégia de retorno das delegações ao final do evento para que 
a plenária final não fique esvaziada. 
Também é necessário mais tempo para as discussões nos GT’s e segmentos. 

 


