
                                    
 

Registro Individual de participação no XII ENEJA  
 

Participante: Oséas Pacheco 
 
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: O XII ENEJA, foi um evento que mostrou que os vários setores da 
educação e da sociedade estão engajados em encontrar alternativas que venham 
atender de forma mais realista os sujeitos da EJA. Foi um momento em que todos os 
envolvidos tiveram voz, em que reflexões, avaliações e propostas foram feitas, em que 
os debates se pautaram pela escuta democrática das falas de cada um.   

 
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) 

Ao que percebi a participação da delegação do DF, foi atuante e participativa, observei que 
nossa delegação compareceu a todas as atividades propostas, tanto nas plenárias, quanto 
nos devidos GTs propostos pela organização do evento. Quanto ao conhecimento prévio dos 
temas, isso ficou claro nos debates travados em todas as instancias do fórum.    

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

Formação continuada de professores. 

b) Principais pontos discutidos: 

 Breve relato sobre os três últimos seminários de formação de professores voltados para a 
EJA, ocorridos em Porto Alegre-RS; Belo Horizonte-MG e Goiania-GO. 
Principais propostas: Elaborar a carga de formação em EJA; Considerar a realidade dos 
alunos no currículo de formação dos professores de EJA; Formação Lato e Stricto senso em 
EJA em todas as unidades da Federação.       
  

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

O documento do XX Encontro do GTPA/Forum EJA-DF, está contemplado em seu Art. 9 que 
trata da formação continuada de docentes em EJA, inclusive a formação Stricto Senso.   

 
 
 
 



d) Descreva suas considerações individuais sobre o GT. 

Entendo que os temas abordados no GT, são fundamentais para que possamos oferecer ao 
educando da EJA, uma educação efetivamente libertaria, que lhe permita o acesso ao 
trabalho qualificado e de qualidade, associado à consciência do seu papel como sujeito social 
capaz de contribuir para a construção de uma sociedade humanizada, solidária, livre e 
sustentável.         

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

No cenário da pós CONFINTEA VI ao PNE. 

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

Um dos pontos importantes que este tema dialoga com o documento do XX encontro de EJA-
DF, entre outros é a Gestão Pública com o Orçamento Participativo e a intersetorialidade na 
EJA (EJAT), claro que isso envolve políticas públicas de estado e não apenas políticas 
pontuais de governantes de plantão. 
Creio ainda que o PNE, pode ser um bom marco definidor nesse setor.     

 
c) Descreva suas considerações individuais sobre a Plenária Temática.  

   Esta Plenário nos permitiu dialogar sobre pontos cruciais da EJA, e que deles já tínhamos 
conhecimento, alguns delegados haviam participado da construção do próprio documento 
norteador. Deu para perceber que o Brasil está avançando de forma corajosa nas buscas de 
alternativas para a construção de uma EJA (EJAT), verdadeiramente inclusiva, e sua 
articulação com a CONFINTEA é uma opção que deve cada vez mais ser consolidada.            

 
V - Grupo de Trabalho por Segmento: a) Segmento: Gestores 
b) Principais pontos discutidos:  

Aprovação da carta dos fóruns EJA 
Movimento todos pela educação (encabeçado pelo empresariado) 
Critérios por parte dos EREJAS, quanto à retirada de delegados que deve ser resguardada a 
autonomia de cada unidade federativa. 
Compromisso e qualificação dos delegados 
Financiamento e destinação de recursos públicos à EJA  
Reflexão sobre o PNE          

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

Novamente aqui se retorna à questão da Gestão e ampliação de investimentos públicos  na 
EJA, bem como currículo voltado para as reais singularidades do segmento, a formação 
continuada de professores, a intersetorialidade e a ampliação do PROEJA.   

d) Descreva suas considerações individuais sobre o GT. 

Entendo as questões debatidas acima como uma oportunidade para ampliar as discursões   
em torno das dificuldades observadas atualmente na modalidade EJA.  

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

Lamentavelmente não pude participar da Plenária Final,  pois o vôo a que tive que embarcar 
saia mais cedo.  
Estou no aguardo da publicação das resoluções finais no Portal Forumeja, quando por 
oportuno poderei delas tomar conhecimento.    

 



 
VII – Observações gerais e sugestões de mudança: 

É importante lembrar que algumas propostas de mudanças foram debatidas, colocadas em 
votação e rejeitadas durante os próprios trabalhos do XII ENEJA, um caso típico foi a tentativa 
de redução do numero de delegados.  
Pelo menos uma mudança é interessante que seja feita, se trata do aumento do tempo para a 
realização dos trabalhos ou sua melhor distribuição entre as atividades do ENEJA.       
 
Não posso deixar de destacar aqui a acolhida à altura do povo baiano, que nos ofereceu  
hospedagem à beira mar, espetáculo de primeira com o grupo Barlavento, Maviael Mello, a 
cantora que cantou “Gabriela” com uma voz linda e profissional, o aluno seu Tinga, homem 
simples de um saber raro e calejado de Sisal, que nos faz entender que o saber é 
infinitamente maior que as letras.  
A convivência com intelectuais que acrescentam muito à nossa formação, o encontro com 
amigos e militantes da causa EJA, que sabem travar um debate consciente e saudável, e o 
clima de paz em que se deu o XII ENEJA, nos faz acreditar que estamos trilhando o caminho 
certo. 
Abraços, 
Oséas Pacheco.         

 


