
 
 
Goiânia, 14 de abril de 2016. 
 
Aos 14 dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 14 horas, ocorreu, na 
sala 103 da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, a 
reunião Ordinária do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 
 
Presentes: Kátia, Raísa, Maria Emilia, Edinéia, Cláudia, Nelson, Teixeira, Camila 
(Luziânia), Helimar (Seduce), Vânia (prof. SME de Goiânia), João Luís (SME de 
Goiânia), Genilde, Rita de Cássia, Márcia, Cláudia, Rones. 
 
Pauta da reunião:  

1. Informes Gerais (Segmentos); 

2. Discussão sobre: Tempos, espaços e formação continuada dos educadores 
da EJA; 

3. Confintea + 6 – Dinâmica de discussão do documento: 25 a 

27.05.2016 – Brasília-DF 

4. XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA; 

5. Outras demandas;  

6. Encaminhamentos. 

 

Desenvolvimento da reunião: 

1. Informes Gerais (Segmentos): 

Ednéia informou que os últimos dias tem sido de reuniões e mobilização contra o 
golpe. 

Maria Emilia informou que hoje às 19h acontecerá a aula inaugural da Pós-
Graduação/UFG. A mesma também informou que partcipou nesta semana da 
vídeo conferência com a Anped sobre a medalha Paulo Freire. 

Cláudia informou que hoje às 19h no IFG Campus Goiânia haverá o debate        
sobre EJA e do direito à educação. 

 

2. Discussão sobre: Tempos, espaços e formação continuada dos educadores da 
EJA: 

Edneia explicitou sua provocação feita o grupo whatsapp do Fórum há alguns dias 
sobre o não posicioamento do mesmo em realação ao aligeiramento proposto pela 
SME. 

Rones se posicionou dizendo que pelos estudos que tem feito o que percebe é de 
aligeiramento na EJA. 

Márcia falou das questões da falta de recursos específicos para a EJA desde 
2013. Nas plenárias de educandos a escuta em Fóruns de EJA nas Escolas 
apontou para a questão de demandas de alunos que querem concluir os estudos 
de forma mais rápida, assim como aqueles que querem ter o tempo necessário: o 
risco que correm de ter aligeiramento; a rede só faz 2% de aligeiramento durante o 
ano; erramos em não chamar o Fórum e a Universidade para o diálogo; 



conseguimos fazer uma discussão com a Universidade para as escolas poderem 
fazer a formação; o diálogo que não era feito nas escolas agora estamos 
conseguindo fazer, indo para as escolas e sentindo suas demandas; já tiveram 
resultados positivos de escolas que já saíram do coletivo agrupado; nós 
professores, coordenadores e apoios estão se reunindo e dialogando mais via 
formação, indo nas formações nas escolas; as pessoas estão preocupadas 
querendo achar caminhos para as escolas. Estamos fazendo um movimento de 
formação sem nenhum financiamento. O diálogo e construção por componente 
curricular. A gente acaba ferindo alguns princípios que se defende no Fórum e 
enquanto pessoa quando se está na gestão de uma Secretaria. 

Edinéia ressaltou que na escola a ideia é do aligeiramento mesmo. 

João trouxe a questão que o mapeamento de que 90% dos educadores que estão 
no noturno têm em torno de 10 anos de atuação na EAJA e que percebe a falta de 
leitura dos documentos que vão para a escola, mesmo tendo tempo para isso. 
Hoje percebe uma abertura um pouco maior para o diálogo com os educadores, 
com a escola. Há outros problemas muito mais sérios, que é a questão do 
financiamento. Só com a folha a SME gasta 37 milhões só com o pagamento de 
educadores. Este ano temos tido um quantitativo maior de alunos, mesmo com o 
fechamento das escolas. Estão buscando outras formas de enturmação. 

Cláudia falou que a questão da EJA historicamente viveu e vive a questão do 
fechamento de turmas, escolas, da evasão/afastamento dos alunos. E há uma 
pressão grande dos gestores sobre a EJA. A proposta anterior garantia a 
possibilidade de avanço a qualquer época do ano; e já contava com uma proposta 
avançada e a necessidade de tentar convencer aos alunos de sua permanência; 
as pressões de ordem financeira; a questão dos alunos que entram e saem da 
escola; que tenhamos sempre uma posição de fazer a defesa de um tempo maior 
para a escolarização, de um maior aprofundamento; Pronatec é mais uma 
formação aligeirada e que nós da EJA não concordamos. A rede federal tem um 
certific que tem algo muito bom: diálogo com a educação popular de uma 
educação amancipatória, que dialogue com os saberes de experiência feitos e dê 
continuidade ao acesso ao saber sistematizado. É importante assegurar que os 
educands da EJA tenham acesso ao saber sistematizado e temos de reinventar 
uma EJA diferenciada, mas sem diminuição do tempo do saber. 

Rones questiona a questão da redução do tempo, pois esta questão a conta maior 
será paga pelo educando. Nós não conseguimos chamar estes educandos para a 
escola e como chegar até eles para fazer esta discussão. Educação popular é 
contraditória com a educação ao longo da vida. 

Maria Emilia questão financiamento; tempos (avanço já está garantido na LDB; 
2% de avanço na SME); espaços e formação continuada, ressaltando que há um 
processo diferenciado quando se trabalha com um espaço de tempo maior. E 
ainda a importância de se discutir sobre isso nas escolas, com os gestores, 
professores e alunos. 

Sr. Teixeira colocou que a questão de fomento cria empecilhos para a EJA de 
viabilizar as especificidades da modalidade. As forças ocultas que muitas vezes 
nos pressionam a agir assim. E é difícil para a Márcia na gestão definir um 
caminho a seguir sozinha e o apoio do Fórum e das instituições universitárias, 
pesquisadores. 

Márcia colocou do sentimento de quem está numa gestão é ser o tempo todo 
muito contraditória com seu modo de pensar e agir na EJA, advinda da educação 
popular, dos movimentos sociais na EJA. 

Vânia disse que foi contemplada pela fala de todos, a fala da Maria Emilia, do 
Rones, Claudinha o quanto a questão abordada por Regina Linhares apresenta 



que os problemas da EJA não são questões técnicas, mas política, de 
compromisso ético político da EJA. Ausência de avanço no sistema antigo: por que 
tem de ter tanto avanço na EJA? A questão da redução do tempo será que agrada 
mesmo o aluno? Eu estou na sala de aula e vejo que os alunos querem ter acesso 
a uma cultura escolar, e que precisam ter mais tempo. O pragmatismo... nos 
deixam mais seguros de nossas opções. 

 

3. Confintea + 6 

- Delegados dos Fóruns são apenas 5 pelo Fórum Goiano de EJA: de Goiás 
eram 4 pessoas que não eram, mas disseram ser dos Fóruns de EJA. 

- Reunião do Fórum EJA 

– Dinâmica de discussão do documento: 

25 a 27.05.2016 – Brasília-DF 

 

Ficou acordado com o grupo de delegados para a Confintea +6 se reunirá no dia 
21/04 às 8h na Faculdade de Educação.  

 

1. XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA; 

Foi compartilhado com o grupo o esboço do cartaz e certificado construídos por 
Raísa e Kátia.  Grupo ainda não definiu qual será usado e as possíveis 
modificações. 

Cláudia informou que foi feita uma pré reserva de vagas para 

hospedagem em Goiânia, e os companheiros ficaram de cotar preços 

para posteriormente discutirem sobre os valores de inscrições e 

hospedagem 


