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

Goiânia, 11 de fevereiro de 2021.

Memória da reunião ordinária do mês de fevereiro

No dia 11 dias do mês de fevereiro 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/sbw-mjwy-xmh

Presentes: Ana Santana Moreira; Maria Margarida Machado; Cláudia Borges Costa;
Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Mad’Ana Desirée Ribeiro
de Castro; Maria Jacqueline Dias Alves, Renato Antonio Ribeiro; Bruno César dos Reis
Rodrigues; Eanes Martins Pacheco; Andreia Santos, Walquíria Borges e Stephany
Lago.

Justificaram: Rones de Deus Paranhos; Luciana Ponce Bellido Giraldi; Cecília Helena

de Souza Brito; Vânia Olária Pereira.

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

2. Situação das matrículas nas Redes Estadual e Municipal;

3. Encontros estadual e regional de EJA;

4. Avaliação das comissões;

5. Encaminhamentos.

1. Informes
.

Foi realizada uma rodada de apresentações, em seguida a professora Margarida

fez o convite para a aula inaugural do PPGE/UFG. Cláudia trouxe um informe a

respeito de uma reunião do Fórum Estadual de Educação. Na ocasião, foi realizada a

avaliação do Plano Estadual de Educação. A avaliação é de um aparente não

aprofundamento das discussões sobre a EJA, o que evidencia a necessidade de trazer

para o fórum goiano para esse debate, de modo que se estabeleça um olhar mais

analítico. Sobretudo, devemos voltar a atenção para o déficit de atendimento do público

da EJA no estado. Forumeja deve assumir uma postura de cobrança por parte do

governo estadual para que haja o atendimento a esses educandos e educandas.

Eanes fez um informe a respeito da situação da região do entorno. Houve o contato



com a coordenação de Luziânia, e dificuldades em contatar as coordenações de Novo

Gama e Valparaíso. Ainda segundo Eanes, a situação das matrículas em Cidade

Ocidental apresenta um bom quantitativo. São três escolas, uma com 250 alunos, outra

com aproximadamente 180, mais a terceira, cujo quantitativo ela não se recordou no

momento.

Cláudia fez um informe a respeito do movimento nacional. Haverá uma reunião

no dia 18 de fevereiro às 19 horas, para discutir dentre outras questões a situação de

luta nacional (fechamento de turmas, denúncias realizadas pelos fóruns no MP, etc). Há

a necessidade de que o fórum do Estado de Goiás aponte alguns caminhos para a

discussão nacional. Lucas fez um informe a respeito de um curso realizado por ele e

Márcia no dia 05 de fevereiro, junto a rede nacional de cafés. Também reforçou o

convite para a participação de todas e todos no nosso primeiro Café com Paulo Freire a

ser realizado no dia 27 de fevereiro (sábado) das 08:30h às 11:30h. Camila e Ana

fizeram um informe sobre o ofício enviado ao secretário municipal de educação de

Goiânia e à secretária estadual de educação, solicitando uma reunião para discutir a

situação das matrículas na EJA.

Mad’Ana informa que o processo seletivo do IFG para o próximo semestre está

encerrando agora, de modo que ainda não há dados disponíveis das matrículas. As 19

turmas existentes permanecerão. A pesquisa EJA TEC teve sua primeira etapa

finalizada, e constou de uma leitura e análise de todos os documentos da EJA TEC. O

professor Giovani tentará estar presente na próxima reunião ordinária para passar os

informes da mesma. Mad’Ana informa ainda, que foi aprovado o mestrado em

educação do Campus Goiânia, e que provavelmente haverá uma linha ou eixo de

discussão relacionado a EJA.

2. Situação das matrículas nas Redes Estadual e Municipal

Ana expôs a situação vivida na escola em que leciona. Segundo ela, a

divulgação das matrículas foi feita pelos próprios professores, em feiras e através do

aluguel de carros de som. Na avaliação de Cláudia a questão das matrículas é uma

problemática nacional e os fóruns não têm conseguido realizar este enfrentamento. Há

a necessidade de tentar meios para solucionar a questão, especialmente quando se

trata da EJA TEC, posto que não houveram avanços quanto a esse tema. Segundo

Ana, a situação na rede estadual encontra-se crítica. Está havendo ensino presencial, e

em uma das escolas houveram oito casos de covid-19. A instituição foi denunciada ao

MP, o qual cobrou em 24 horas o posicionamento da equipe gestora. Margarida faz

uma reflexão a respeito da situação e sugere a escrita de um manifesto contrário ao

ensino presencial. Ela ponderou que não compreendemos a situação dos professores,



devido às dificuldades dos mesmos em se posicionar, haja vista a contradição entre se

posicionar e poder vir a perder carga horária. Há a necessidade de compreendermos

melhor a situação.

Margarida sugeriu a realização de uma conversa com os coordenadores de EJA

da secretaria estadual e das secretarias municipais. Maria Jacqueline aponta que o

retorno foi realizado com o aval da vigilância sanitária, e sugere uma conversa com

esse órgão. Também informa que na rede municipal de Goiânia não houve o retorno, e

sinaliza para a necessidade de estabelecer um diálogo com os professores. Andreia da

rede municipal de Aparecida informa que todos os segmentos continuam tendo aulas

remotas no município. Ana e Cláudia sugerem que seja enviado um documento ao

COI. Margarida sugere que se faça o pedido ao conselho estadual de educação que

verifique como está sendo feita a fiscalização a respeito da precarização da oferta de

EJA.

Eanes assinala uma preocupação relacionada ao Novo Gama. Haveria uma

pretensão de retorno de 50% dos alunos. No geral, ela afirma que o entorno está

trabalhando remotamente. Margarida sugere solicitar ao Jesiel, presidente da UNCME

um relato em relação a situação de outros municípios. Ela sugere também um exercício

de recomposição das representações presentes no fórum (IF, Secretaria Municipal de

Goiânia, Conselho Estadual de Educação, etc). Foi sugerido o envio de ofício às

instituições e órgãos fazendo a solicitação da indicação de pessoas para ocuparem

esses assentos. Eanes sugere que nas reuniões a serem realizadas com os

coordenadores de EJA sejam convidados também representantes da equipe

pedagógica geral das secretarias, haja vista as dificuldades de diálogo existentes.

Margarida sugere que seja estabelecido um planejamento para a realização das

reuniões com os coordenadores, com um tempo para que se articule a participação dos

mesmos.

3. Encontros regional e estadual

Cláudia inicia comentando sobre a reunião com os fóruns Centro-Oeste. Neste

encontro ficou decidido pela realização do EREJA no segundo semestre de 2021,

provavelmente no mês de novembro, como uma preparação para o ENEJA a ser

realizado em 2022. Uma das questões pautadas na reunião foi o Centenário Paulo

Freire. A ideia é que as mobilizações convirjam para a comemoração a ser realizada

em setembro no Recife, em dois momentos já agendados. Alguns dos princípios

básicos colocados a essa mobilização são a interferência e a possibilidade de uma

formação política. Esses princípios devem ser pensados para o nosso encontro



regional, de modo a estabelecer um diálogo entre as pautas do contexto de luta

nacional e as ideias de Paulo Freire.

Lucas comenta sobre a necessidade de pensar a conjuntura que estamos

vivendo, em suas relações com Freire. Ele traz um dos pontos discutidos na reunião

regional, referente a urgência de que cada fórum faça uma radiografia própria, de

quais dos oito segmentos tem participado de suas ações, inclusive para que isso

pudesse ser levado para a próxima reunião regional. Os presentes discutem a

realização do encontro estadual no formato remoto. Margarida faz a sugestão de que

se tirem algumas pessoas entre os presentes para pensarem nesse formato do

encontro, Lucas, Renato e Walquíria ficam responsáveis por essa tarefa. Cláudia

demonstra preocupação em garantir a participação dos alunos, e sugere que seja

feito o encontro em um período.

Margarida afirma a necessidade de delinear as finalidades desse encontro, haja

vista a necessidade de que ele se converta em um momento de mobilização e efetivo

preparo para os demais encontros e mobilizações. Andreia faz a sugestão de que

sejam trazidos depoimentos de alunos e professores referentes ao que tem sido vivido

por esses sujeitos durante a pandemia. Mad’Ana e Cláudia concordam e comentam a

necessidade de que esses depoimentos se articulem com os elementos constitutivos

da modalidade. Renato relata uma experiência referente a postagens de vídeos no

youtube.

Margarida sugere que sejam coletados os depoimentos dos sujeitos para o

youtube, e que se façam esses dois espaços de discussão (youtube e plataforma).

Ela também sugere que se entre em contato com Maria José e Miriam dos CEJAS,

com a finalidade de conversar sobre o encontro estadual, para ver a possibilidade da

participação das escolas. Também foi sugerido que na conversa com o Samy

possamos fazer a ponte para entrar em contato com os CEJAS. Mad’Ana comenta a

necessidade de uma conversa com os CEJAS para que as escolas encampem a

atividade do encontro. Ela afirma o entendimento de que o encontro seja planejado

para dois momentos, um à tarde (pensando nos CEJAS) e um à noite.

Lucas comenta a necessidade de pensar o encontro atrelado ao Centenário de

Paulo Freire, tendo nas ideias do autor, um elemento transversal que atravesse as

discussões do encontro estadual. Mad’Ana e Margarida concordam e afirmam que

seria interessante nós do grupo também gravarmos depoimentos para o youtube. Os

depoimentos teriam mais ou menos 2 minutos. Lucas fica responsável por receber os

depoimentos através de seu contato de whatsapp (62) 9 8413 9202. Renato o

auxiliará com essa questão. Estabeleceu-se como data provisória para o encontro

estadual o dia 09 de junho de 2021 (quarta-feira).



4. Avaliação das comissões

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

de alguns dos componentes das comissões, o coletivo presente decidiu transferir a

pauta para a reunião ordinária do mês de março de 2021, a ser realizada no próximo

dia 11, às 14 horas pelo google meet.

5. Encaminhamentos

- Enviar ofícios às instituições e organizações solicitando representantes para

ocupar assento no fórum goiano de EJA.

- Enviar ofício ao Samy, gerente de EJA da secretaria estadual de educação

solicitando uma reunião.

- Enviar ofícios convidando os coordenadores(as) municipais de EJA para uma

reunião.

- Após a reunião com os coordenadores(as) municipais de EJA, enviar ofícios às

escolas convidando os docentes para uma reunião.

- Enviar um ofício para a vigilância sanitária solicitando uma reunião a respeito do

aval para as aulas presenciais.

- Mobilizar as comissões para a realização de reuniões de avaliação interna para

ser trazido o balanço na próxima reunião ordinária.

- Os presentes se comprometem a enviar depoimentos de no máximo 2 minutos

sobre os desafios, possibilidades e limites vividos durante a pandemia para o

Lucas (62) 9 8413 9202. De preferência que sejam gravados com o celular na

horizontal. Também se comprometem a convidar professores, alunos, gestores,

pesquisadores que conheçam para também enviarem seus depoimentos.

Solicitar a pessoa que afirme por whatsapp mesmo, concordar com a divulgação

do depoimento.

- Lucas, Renato e Walquíria ficaram responsáveis por pensarem uma sugestão de

formato para o encontro estadual.

Memória sistematizada por:
Lucas Martins de Avelar


