
 
 

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO FÓRUM GOIANO DE EJA 

Goiânia, 24 de janeiro de 2016. 
 
 
 
Apresentação dos presentes: 
Iniciamos a reunião com a apresentação dos presentes. Alguns companheiros 
não puderam comparecer, mas justificaram suas ausências. 
 
 
Convite: Terça-feira, dia 02-02-2016 às 9h no coreto da praça cívica, em 
Goiânia, o Sintego juntamente com professores, alunos e sindicatos farão uma 
reunião pública. 
 
Informes: Sr. Ademildo falou sobre a reunião que participou no IFG, e das 
dificuldades em poder se posicionar frente às diversas questões. Na ocasião foi 
falado sobre a evasão e quando uma professora tentou explicar como se dava 
essa questão. Ao tentar se posicionar na condição de aluno EJA, foi 
interrompido e não pode se pronunciar durante a reunião, uma vez que 
“estranhos” não poderiam falar na reunião! E que mesmo assim, interrompeu a 
reunião e logo um colega propôs uma votação para que a fala dele 
acontecesse. 
Sr. Ademildo disse que se identificou, ressaltou que sua voz não pode ser 
calada em seus livros e que se sentia imensamente chateado pelo fato que a 
pauta dessa reunião não era a mesma que ele vem lutando. E que nas 
condições em que a reunião aconteceu, e sua visão diante das conversas que 
teve com alguns professores e gestores do IFG, ficou claro a falta de formação 
dos profissionais da EJA na instituição, e que a modalidade foi “empurrada” na 
mesma. 
 
Esclarecimento: Helimar esclareceu que a escola Ismael foi totalmente 
depredada, que desde o início esteve presente desde a ocupação, e que pais 
de alunos invadiram a escola e colocaram os alunos para fora, ligaram para a 
direção e pediram para que o diretor pudesse assumir. Que há muitos boatos e 
conversas distorcidas sobre a ocupação e desocupação da escola. 
Informes: Rafael informou o lançamento de seu livro, o momento foi de grande 
importância, pois também representou a defesa dos estudantes trabalhadores, 
além do livro marcar a discussão sobre o corporeidade, traz também um 
diálogo profícuo com Paulo Freire. 
 
Pauta da reunião:  
 



1. Informes Gerais (FEE, FME, IV EREJA, balanço das escolas nos vários 
municípios e estado e o atendimento da EJA) 
2. Confintea + 6 – discussão do documento e escolha de delegado. 
3. Outras demandas; 
4. Encaminhamentos; 
 
Renúsia iniciou o diálogo perguntando sobre o documento da CONFINTEA. 
Cláudia explicou que estamos com essa demanda CONFINTEA + 6. Em 2009 
o documento Marco de Belém, resultado dessa conferência, foi solicitado a ser 
retomado para que pudesse ser realizado um balanço sobre de seis anos em 
busca de implementar as recomendações incorporadas no documento a partir 
do encontro.  
Cláudia afirmou, ainda, que para nós do Fórum Goiano de EJA é lutar para 
colocar a EJA em pauta na discussão da educação do Brasil. Como nesse 
encontro contará com os vários diálogos (educação popular, educação para 
além da vida) precisamos nos organizarmos para uma participação de 
qualidade. O encontro acontecerá em Brasília no final de abril. 
Ressaltou que o encontro em si possibilita uma organização por parte do 
segmento, e isso é um desafio. Uma tarefa de organizar os representantes 
nessa reunião cabe aos Fóruns, isso é saudável ao movimento por poder 
reforçar nossa identidade para participação da CONFINTEA. Que precisamos 
enquanto Fórum estar aqui para discutimos sobre a EJA. 
Emília reforçou que precisamos estar atentos aos balanços das CONFINTEAS 
e quais os objetivos concretizados nesse balanço. Márcia também falou sobre 
a importância de nos posicionarmos nesse processo, pois em outro momento 
as pessoas indicadas para representar a sociedade na CONFINTEA, não eram 
pessoas que estavam de fato ligadas à realidade da EJA no país. Ela pensa 
que temos possibilidade de avanço, principalmente nesse governo, já que 
fizemos parte do documento base do Brasil para a conferência da América 
Latina, e em partes foram colocadas no documento nacional. Embora haja a 
limitação na representação e construção do documento, e ainda com curto 
prazo para entrega de contribuições para este. 
Cláudia falou da dificuldade em dialogar com a secretária de educação, sobre o 
movimento dos educandos que ocuparam as escolas estaduais. Recebemos 
muitas doações para auxiliar as equipes que estão nas escolas. Que há uma 
preocupação quanto à vulnerabilidade desses meninos expostos, sobretudo os 
que estão na porta da Secretaria de Educação Estadual, tanto pela exposição 
ao tempo de chuva que estamos vivenciando, quanto aos “ataques” e 
expulsões das escolas em que estão. 
Márcia agradeceu todo o apoio que o Fórum vem recebendo, que os membros 
se mobilizaram e que muito ainda precisa ser feito, e quem puder ajudar com 
mantimentos, produtos de limpeza, higiene, que façam. 
Márcia informou sobre Brasil Alfabetizado e falou de uma bolsa para fevereiro 
no valor de 400,00 para 10h-aulas por semana, de segunda à quinta. 
Formação sexta 2h e mais um auxílio transporte. 
Cláudia ainda colocou que enquanto Fórum, precisamos nos posicionar sobre a 
discussão de gênero na educação, e que temos que buscar parceiros e 
encaminhar melhor essa discussão na EJA. Márcia sugeriu que poderíamos 
realizar uma formação antes das reuniões. 



Emília disse que poderíamos contar com pesquisadores para auxiliar nessa 
formação, agendando um dia para encaixar no calendário com o Fórum. E que 
o fórum metropolitano pode pensar em outras formas de auxiliar nesse 
processo. 
Rafael explicitou um espaço para socializar sua angústia sobre a questão da 
mudança na carga horária dos educandos da EAJA no município de Goiânia-
GO. Esclareceu que foi abordado por um grupo na escola, questionando-o 
sobre o posicionamento do Fórum Metropolitano e Goiano sobre a defesa. 
Cláudia ressaltou que como Fórum, somos contrários a esse aligeiramento, e 
que, inclusive, Ednéia estará nos representando na reunião com a secretária, 
na segunda-feira (01-02-2016) às 14h, também, para entregar à secretária o 
documento formalizado durante o XIV ENEJA, sobre o fechamento de turmas 
da EAJA no final de 2015. O que se percebe é que as escolas e os 
profissionais envolvidos com a EJA dentro delas, estão gostando da ideia da 
nova estrutura proposta e que está entrando em vigor. Emília pensa que temos 
que tentar estabelecer o diálogo e buscar parcerias com os representantes, 
além do nosso compromisso de. 
Márcia ressaltou que como Fórum não houve um movimento contra o 
fechamento de turmas de EJA em Goiânia, e como membro acha que teríamos 
que ser mais éticos com a situação. Renusia inclusive sugeriu que fosse 
colocado o que os levou como DEFAJA à situação. Ednéia ressaltou que como 
nem todos não estão à par da situação e como haverá sua representação na                                                                                                                                               
reunião com a secretária, propõem um diálogo antes dessa reunião. Emilia 
disse que tratava-se de um contexto da experiência em que a proposta do 
governo federal como ProejaFic Pronatec, que conforme previsto na LDB 9394-
1996, o avanço pode acontecer a qualquer época do ano, tanto que pelo 
ENEM, por exemplo, isso pode acontecer. Enquanto segmento universidade 
nós e Fórum lutamos para que o direito dos educandos trabalhadores fosse m 
respeitados sem aligeirar a formação desses trabalhadores. Na visão da 
secretaria, 2 anos e meio é suficiente para os educandos da EJA, sobretudo 
para que eles fiquem mais animados e não desistam de estudar. No entanto, 
para nós universidade e diante das várias discussões nos Fóruns, pensar um 
currículo nessa situação é extremamente complicado, pois não acontece na 
totalidade. 
Cláudia propôs uma votação para decidirmos se a Ednéia vá ou não à reunião. 
Márcia pede que o grupo presente seja esclarecido sobre a proposta, e que em 
momento algum o Fórum solicitou esclarecimento sobre o movimento, mas se 
for necessário o fará. 
Emília e Cláudia externaram que  o Fórum não havia sido comunicado dessa 
mudança, por isso, não foi solicitado esclarecimento. 
Heliane falou da sua preocupação com o cancelamento de novas turmas de 
EJA no munícipio. Houve para 2016 a abertura do curso de panificação em 
Inhumas e ressaltou o quanto não podemos nos silenciar perante as pressões 
e dificuldades de diálogo nos municípios.  
Helimar sugere uma agenda de uma conversa para amanhã discutir sobre a 
proposta; 
Márcia argumentou que não era possível por causa da Jornada Pedagógica. 
Marcos sugere somente a entrega do documento retirado no ENEJA sem fazer 
a defesa contrária ou favorável a mudança de estrutura da EAJA na rede 
municipal de Educação; 



João expôs sua experiência de educador na rede municpal em 2014 na EAJA. 
João sugere uma escuta aos educandos no que se refere ao tempo que o 
educando julga necessário para ele no seu processo de escolarização. 
Renúsia diz que a GEAJA, falhou ao não discutir isso aqui no Fórum e dessa 
forma precisa ser colocada aqui no Fórum para ser discutida. Ao mesmo tempo 
considera que não houve o retorno da pesquisa e a experiência vivenciada nas 
10 escolas da rede para a equipe da GEAJA, em sua opinião deve haver  mais 
espaço  para essa socilalização; 
Teixeira disse que ao fazer o ENEM sentiu a necessidade de conhecimento 
maior. Em sua opinião a EJA não deve sofrer em sua qualidade por causa do 
tempo e da estrutura colocada. 
Emilia foi questionada por Rones se ela estará nessa reunião enquanto 
membro do Fórum ou com universidade. Ela esclareceu que não poderá falar 
em nome do Fórum se este não a solicitar. 
 
Vânia expôs a felicidade em voltar ao Fórum e num momento em que tantas 
discussões estão em pauta. E que na sua experiência com o Proeja Fic no 
Colégio do Jardim Novo Mundo percebe essa discussão como importantíssima. 
Além disso, estamos aqui para discutirmos juntos, e que estão aqui expondo 
suas opiniões. O mesmo foi comentado por  Ademildo que vê o momento como 
rico e necessário. 
 
O grupo votou entre os seguintes tópicos: 
1º Edneia iria levar somente o documento construído no XIV ENEJA; 
2º Partir a discussão da CONFITEA; 
Optando em maioria pela CONFITEA, em que distribuímos os documentos 
para os presentes. O mesmo também será enviado ao grupo via e-mail por 
Emilia. 
 
 
 
 


