Boa noite!
Como definimos esse espaço para socialização das ações relacionadas
às Conferências Estaduais de Educação para a construção de uma
estratégia mais orgânica em direção à Conae, seguem abaixo alguns
informes referentes à Coneste-Goiás:
Foi realizada em Goiânia, de 13 a 16 de novembro, com alguns
problemas na organização (o não envio antecipado do documento
que sistematizou as contribuições das Conferências Regionais, a
programação com curto espaço para os colóquios, o não
estabelecimento de contato com a maioria dos delegados da Região
Metropolitana, problemas na plenária final, enfim...)
Durante a Conferência, na condição de delegados e também
participantes do Fórum (ou simpatizantes) , éramos aproximadamente
15 pessoas. Buscamos nos subdividir para acompanharmos as mesas
redondas e os colóquios.
Fomos convidados pela Uncme-Goiás, parceira do Fórum, para apoiar
com as discussões de EJA em um dos colóquios do Eixo III – Margarida
(UFG) nos representou nesse Colóquio.
Diferente do que MG e ES fizeram, não tivemos condições de inserir as
recomendações dentre os parágrafos do Doc. da Conae. Mantivemos
na tentativa de acompanhar o que havia referente a EJA vindo das
Conferências Regionais e garantir a referência ao Doc. Nacional
Preparatório à VI, considerando, inclusive a referência às propostas de
Construção de Políticas Públicas Educacionais a que se refere o
Regimento da Conae (Art. 20)
Tentamos garantir presença em cada um dos Colóquios, com a
finalidade de levarmos a proposta de que fossem referendadas as
recomendações do Doc.Preparató rio à Confintea.
Conseguimos aprovar por unanimidade na plenária final a indicação
do nosso documento da VI Confintea, como referência para as
discussões na CONAE. Isso foi facilitado pela possibilidade de
apresentação do Doc. aos delegados em vários colóquios
antecipadamente
Quanto aos delegados, vale ressaltar uma movimentação interessante:
Os movimentos sociais presentes na Coneste fizeram uma articulação
bastante importante e interessante – especialmente o movimento

negro, o de mulheres e o LGBT: como não constam dentre os segmentos
previstos pela CONAE, embora participassem da Comissão
Organizadora das Conferências, solicitaram à Comissão que fossem
enviados os nomes de delegados desses movimentos à CONAE, para
que sejam pela Comissão Nacional referendados. Para tanto, fizeram
um documento e isso foi acatado pela plenária final. A informação que
obtivemos de uma colega do movimento negro foi a de que este é um
exercício que pretendem fazer nacionalmente/ vêem tentando fazer
nacionalmente.
Neste contexto, a colega Cláudia Borges – segmento educadores – que
participou da Coneste pela disponibilização de vagas feita aos
movimentos, saiu como delegada representando o Fórum Goiano de
EJA.
Temos também representantes que fazem parte do Fórum em alguns
segmentos:
Estudantes – Sônia Amorim - IFG
Educação Profissional – Jacqueline Vitoretti – IFG
Universidade - Margarida Machado – UFG – Professor
Universidade – Mirim Fábia – Gestor
Sindicato dos Profissionais da Educação – Sintego
Além de colegas com os quais podemos contar na discussão dos
temas da EJA.
Percebeu-se por aqui a movimentação provocada pelo Conselho
Nacional, inclusive com a indicação de dez pontos prioritários para a
política de educação nacional; o que foi aprovado também na
plenária final daqui. Dentre estes pontos constam uma discussão
referente à “Erradicação do Analfabetismo”, a qual aprovamos a
alteração para algo mais ou menos assim “Garantia do direito à
alfabetização e escolarização de jovens e adultos”
Desculpe-nos a demora no envio dos informes! É falta de tempo
mesmo!
Janaina C. - Repres. Fórum Goiano de EJA

