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Memória da Reunião Ordinária Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos.

Goiânia, 13 de abril de 2021.

Memória da reunião ordinária do mês de abril

Aos 13 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (quinta-feira), às 14 horas,
realizou-se a reunião ordinária do Fórum Goiano de EJA, via google meet através do
link meet.google.com/usd-enjk-aix

Presentes: Ana Santana Moreira; Maria Margarida Machado; Cláudia Borges Costa;
Rones de Deus Paranhos; Lucas Martins de Avelar; Luciana Ponce Bellido Giraldi,
Mad’Ana Desirée Ribeiro de Castro; Giovani Comerlatto; Elisa Pimentel Barbosa;
Clemerson Elder, Renato Antonio Ribeiro; Vânia Olária Pereira; Andrea Santos,
Walquíria Borges; Stephany Lago, Elda Silva e Teresa Cristina Ribeiro.

Justificaram: Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Eanes Pacheco; Brandina Mendonça;

Rita de Cássia; Márcia Melo.

Pauta da reunião:

1. Informes (das Instituições, movimento nacional, Café com Paulo Freire, outros);

2. Pesquisa sobre EJATEC

3. Encontro Estadual de EJA

4. Participação dos educandos e educandas no Fórum

5. Acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Goiânia

6. Articulação dos fóruns do interior

7. Encaminhamentos.

1. Informes
.

Foi realizada uma rodada de apresentações. Lucas inicia com o informe do

movimento nacional e Café com Paulo Freire. Em relação ao movimento nacional, ele

afirma que houve uma reunião há 15 dias, na qual foram discutidas algumas questões,

dentre elas a formação de uma comissão para atualizar o manifesto dos fóruns. Ele e

Cláudia estão nesta comissão e terão uma reunião nesta semana. Na última reunião

nacional foi apresentado um formulário que seria enviado aos fóruns para que cada um

deles respondesse. Esse formulário funcionará como um instrumento de pano de fundo



no cenário nacional de como vem sendo a participação dos estudantes da EJA nos

fóruns.

De início, o intuito do formulário seria possibilitar que o coletivo pense ações

para mobilização do segmento de estudantes para o CONAPE e ENEJA. Está havendo

um movimento de preparação para esses eventos, e foi tirado na reunião nacional que

os fóruns estaduais organizarão conferências livres de EJA. A coordenação do fórum

Goiás se reuniu para avaliar as questões do formulário, por meio de um instrumento

enviado especificamente para isso. Após discussão, os apontamentos foram enviados

de modo a contribuir com a reorganização do formulário.

Lucas faz o informe a respeito do II Encontro do Café com Paulo Freire Goiás

2021. Ele afirma que neste segundo encontro houve o dobro de participantes, com

pessoas de diferentes estados.

Cláudia faz o informe em relação ao CONAPE. Segundo ela, a perspectiva é de

que as conferências municipais sejam realizadas em 2021, e a estadual poderá ser

realizada até abril de 2022. A CONAPE será realizada em junho de 2022. Cláudia

afirma que os preparativos para a conferência estadual já estão sendo pensados, no

âmbito do Fórum Estadual de Educação, no qual ela e Margarida são representantes

pelo fórum de EJA.

Mad’Ana informa que estão organizando o IV Encontro Nacional da Educação

Profissional e Tecnológica Integrada à Educação de Jovens e Adultos. Esse ano será

sediado pelo IF do Amazonas. Ela comenta sobre a fala que fez junto ao IF de Santa

Catarina, e expressa sua preocupação em relação à portaria que institui o RESABER,

um programa que tem como foco a certificação dos conhecimentos sem uma

preocupação efetiva com a formação. O programa se estende também aos professores

que já estão em atividade e que não tem certificação pedagógica.

2. Pesquisa sobre  EJATEC

A primeira etapa da pesquisa EJA TEC foi finalizada. Neste primeiro momento

foi realizada a leitura e análise dos seus documentos. O professor Giovani inicia a

apresentação dos resultados dessa investigação afirmando que o objetivo foi

compreender como essa proposta é implementada no Estado de Goiás. Inicialmente o

intuito foi realizar uma análise mais geral dos dados e das aproximações teóricas as

quais o projeto se alinha, alicerça e alimenta. A segunda etapa, que constará de

entrevista com professores, não foi realizada. O professor realizou uma apresentação

geral dos dados sistematizados até então.

Vânia pede que Elda (educanda da EJA) se apresente. Ela faz um relato

contundente a respeito das dificuldades que enfrenta na modalidade. Ela afirma que



está muito feliz por ter sido convidada por Ana a participar do fórum. Segundo ela, que

é deficiente visual, desde agosto de 2020 está à espera dos óculos de leitura

fornecidos pelo governo, o qual até o presente não foi entregue. Ainda conforme Elda,

o ensino remoto tem aprofundado as dificuldades de ensino-aprendizagem na

modalidade. Vânia agradece Elda, e destaca a riqueza dos elementos trazidos em sua

fala.

Cláudia afirma serem muitas as questões sobre as quais teríamos que discutir

em relação a pesquisa. Ela faz a ponderação de que devemos pensar e refletir, e

sugere como encaminhamento a realização de uma nova reunião cujo ponto de pauta

seja apenas a pesquisa EJA TEC. Ela comenta que nessa reunião poderemos dialogar

melhor com vista à compreensão dos dados, e outras questões. O grupo discute uma

provável data para essa nova reunião, havendo o consenso para o dia 21/04

(quarta-feira) às 14 horas. Lucas fica responsável por criar o link e socializá-lo.

3. Encontros Estadual de EJA

Lucas inicia retomando o que já foi decidido nas reuniões anteriores, em relação

ao Encontro Estadual de EJA. Ele será dia 09 de junho (quarta-feira) em apenas um

período. O formato da atividade ainda não foi definido. Na reunião de março

Margarida havia feito a sugestão que tornou-se encaminhamento, pela busca de

depoimentos sobre a situação da EJA em tempos de pandemia.

Lucas informa que recebeu uma boa quantidade deles, muitos de educandos, e

faz agradecimentos a Ana e Renato, pelo engajamento na mobilização desses

depoimentos. Ele afirma que eles ainda podem ser enviados, e estão sendo

adicionados a uma pasta do drive. Em seguida, Lucas faz a projeção de dois vídeos

de depoimentos para os presentes.

Margarida comenta a complexidade envolvida nas falas apresentadas nos

vídeos. Ela indica as contradições e os elementos das falas, pontuando que seria

interessante também ouvir os gestores, pesquisadores e diferentes vozes ,

dificuldades e significados da atuação junto a modalidade. Segundo ela, o formato do

encontro poderia ser o compartilhar desses diferentes olhares sobre a EJA, com uma

discussão a esse respeito. Nesse sentido, Cláudia sugeriu como encaminhamento

que a reunião de maio tenha como pauta única o Encontro Estadual de EJA.

4. Participação dos educandos e educandas no fórum

Vânia passa a palavra a Lucas. Ele afirma que há a necessidade de que a

comissão de articulação se reúna para pensar ações com vista a essa temática.

Cláudia concorda e afirma que algumas das ações a respeito da participação dos



educandos já estão em curso, como o formulário nacional. Há um consenso para que o

encaminhamento seja pela realização de um encontro da comissão de articulação com

a puta de pensar outras maneiras de trazer os educandos e educandas para o fórum.

5. Acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Goiânia

Vânia comenta a respeito da representação do fórum Goiano de EJA no Fórum

Municipal de Educação de Goiânia. Desde as últimas discussões e deliberações a

representação estava composta pela professora Maria Emília e Vânia. O fórum de EJA

contribuiu com a construção do plano municipal de educação, sendo um dos principais

movimentos que tomou parte nessa construção. Nesse sentido, em função do

falecimento da professora Emília, há a necessidade de recompor a representação.

Vânia discorre que a professora Maria Emília participava de três comissões pelo

fórum de EJA. Era a coordenadora da comissão de Educação de Jovens e Adultos.

Vânia assumiu essa coordenação. A professora ainda participava das comissões de

Educação Fundamental, Infância e Adolescência e de Educação Tecnológica e

Formação Profissional. Para esta última, há a necessidade de que seja apresentado

um nome do fórum EJA, na próxima reunião do Fórum Municipal.

Margarida então sugere o nome de Mad’Ana. Vânia afirma que o

acompanhamento do plano municipal de educação de Goiânia demandará mais

companheiros e companheiras, haja vista que constará da construção e análise de

dados. Cláudia faz a sugestão de que Camila e Mad’Ana sejam os nomes do fórum

EJA a compor a representação junto ao Fórum Municipal de Educação de Goiânia.

6. Articulação dos fóruns do interior

Em função do número de pessoas que participaram do encontro, e da ausência

de alguns dos companheiros e companheiras das regiões do entorno e das águas, o

coletivo presente decidiu transferir a pauta para uma outra reunião. Cláudia sugere que

a comissão de articulação discuta ações para dialogar com os companheiros e

companheiras do entorno.

7. Encaminhamentos

- Foi marcada uma reunião específica para discutir a pesquisa sobre EJATEC no

dia 21/04 (quarta-feira) às 14 horas pelo Google meet. Lucas criará o link e o

socializará.

- A reunião de maio a ser realizada no dia 11 (terça-feira) às 14 horas pelo Google

meet, terá como pauta única o Encontro Estadual de EJA. Os depoimentos



poderão continuar sendo enviados pelo e-mail (lucasmavelar@gmail.com) e por

WhatsApp (62) 9 8413 9202 (Lucas). Será criada uma pasta no drive com os

depoimentos já enviados. Essa pasta será socializada nos grupos para que

possa auxiliar na discussão da reunião de maio.

- A comissão de articulação irá se reunir para pensar ações que visem a

mobilização dos educandos e das educandas. O plano de ação será levado para

discussão no coletivo durante a próxima reunião ordinária.

- Vânia, Camila e Mad’Ana serão as representantes do fórum EJA junto ao Fórum

Municipal de Educação de Goiânia. Outras pessoas do fórum poderão ser

demandadas para estarem nas comissões de avaliação do plano municipal de

educação.

Memória sistematizada por:
Lucas Martins de Avelar

mailto:lucasmavelar@gmail.com

