
 
 

Memória da Reunião Ordinária do Fórum Goiano de EJA, que foi realizada no 

dia 21 de junho de 2017:  
 

Após saudação de boas-vindas, que foi marcada pela presença das caras 

companheiras professoras Janaina Cristina de Jesus (PUC-GO) e Jacqueline Maria 

Barbosa Vittorete (IFG) que há algum tempo estiveram impossibilitadas de 

participar regularmente das reuniões ordinárias, bem como pela presença do 

professor Miguel Arcanjo Caetano Vitorino, membro da Comissão Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos – CNAEJA, que esteve no município 

em visita técnica associada à seleção Medalha Paulo Freire, foi dado início às 

discussões previstas para o encontro.  

 

1. Estudo dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação.  

A professora Margarida deu início ao trabalho preparatório ao XV Encontro 

Estadual do Fórum Goiano de EJA, que será realizado em setembro em Senador 

Canedo. Tal trabalho consistiu na análise de quatro Metas nos diferentes Planos 

Municipais de Educação, que têm correspondência no Plano Nacional de Educação 

às seguintes metas: 3, 8, 9 e 10. 

Margarida ponderou que a análise e o acompanhamento da materialização dessas 

Metas em cada município goiano, por meio de suas respectivas Estratégias, depende 

inicialmente do levantamento de determinados dados:  

 

Quanto ao correspondente à Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 

final do período de vigência deste PNE, a taxa liquida de matrícula no ensino médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento): 

 Cabe aos municípios e Estado, de acordo com o recorte etário da meta, 

procurar saber: Qual é a população atualmente matriculada em instituições 

educacionais? Quantos são? Quantos estão matriculados especificamente na 

EJA?  

 Ao Estado, especificamente, cabe levantar dados referentes às matrículas em 

sua própria rede, por município, e matrículas referentes à rede privada. Nesse 

sentido, é importante levantar dados referentes à população, conforme o 

recorte etário, por município, a partir dos dados do PNAD. 

 Ao IFG cabe separar os dados de matrículas da Educação Básica, indicando 

os que são de Goiânia e os referentes a outros municípios.  

 

Quanto ao correspondente à Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população 

de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 

anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, 



da região de menor escolaridade no país e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE: 

 Qual é a população de 18 a 29 anos no município? 

 Quantos, conforme o recorte etário, estão matriculados? 

 Especificar, conforme recorte etário, as matrículas em EJA. 

 Fazer recorte de renda. 

 Levantar escolaridade especificamente de negros e de não negros.  

 

Quanto ao correspondente à Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população 

com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 

por cento) até 2015, e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional: 

 Levantar dado/percentual atual de não alfabetizados, a partir dos 15 anos, por 

município.  

 Levantar dados que possam responder às seguintes indagações: Quem são os 

não alfabetizados, considerando o recorte etário? Onde estão? 

 Indicar diferentes formas de atendimento em alfabetização no município.  

 

Quanto ao correspondente à Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 

e médio, na forma integrada à educação profissional:  

 Levantar os dados referentes a essa oferta atuais e desde 2015, na Educação 

Básica.  

 

Encaminhamentos relativos ao XV Encontro Estadual do Fórum Goiano de 

EJA. 

Assim, o/a representante de cada município goiano presente no Fórum Goiano de 

EJA ficou responsável por levantar os dados e as informações, conforme acima 

especificadas, disponibilizando-as o quanto antes, preferencialmente até o dia 10 de 

julho de 2017, quando se realizará uma reunião extraordinária para o planejamento 

final da programação do XV Encontro Estadual do Fórum Goiano.  

Também, acordou-se o envio de ofício à Undime e à UNCME, solicitando aos 

dirigentes municipais de educação, bem como aos conselhos a colaboração no 

levantamento desses dados.  

 

Roda de Conversa com o professor Miguel Arcanjo Caetano Vitorino, membro 

da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos – 

CNAEJA. 

Nelson socializou a programação de atividades a serem realizadas nesta data, 21 de 

junho, no CEJA Arco-Iris, referentes ao projeto pedagógico que resultou na 

inscrição à Medalha Paulo Paulo. Convidou a todos a participarem do movimento, 

ressaltando o protagonismo dos sujeitos educandos, que fariam os relatos de 

experiência em relação ao que vivenciaram e aprenderam durante o projeto, bem 

como uma roda de conversa com o Professor Miguel (CNAEJA) sobre o direito à 

escolarização e a sua oferta.  



 

Informes e diálogo referentes do FNE, FEE, I CONAPE 

Foi realizada em roda de prosa com o Professor Miguel (CNAEJA), quando todos 

puderam se posicionar sobre a dificuldade de, em meio em cenário político de 

ausência do Estado Democrático de Direito, desde o último golpe, os Fóruns 

manter-se participante das estruturas governamentais. 

Claudia ressaltou que a partir do golpe houve pelo MEC uma ação de reestruturação 

dos movimentos e dos Fóruns, que acabou por baixar portarias destituindo seus 

membros democraticamente eleitos pela coletividade. Para o que Miguel socializou 

que o MEC encaminhou a ele ofício solicitando a indicação de nomes para a 

composição do Fórum Nacional de EJA, afirmando que se negou a fazê-lo 

justamente porque isso contraria a perspectiva democrática e participativa que 

fundamenta o movimento. Nesse sentido, Cláudia ressaltou que a eleição da nova 

representação no Fórum Nacional será feita, como de praxe, no ENEJA.  

Cláudia pontuou a necessidade de se fazer o enfrentamento consciente a esse 

governo que deliberadamente posiciona-se a favor da classe abastada brasileira. 

Nesse sentido, ressaltou a importância de abraçarmos a ideia constituirmos um 

Fórum Popular e realizarmos a I CONAPE (Primeira Conferência Nacional de 

Educação Popular), que se posiciona fora da instituição MEC e contra todas as 

medidas arbitrárias por ele implantadas, dando como exemplo a Reforma do Ensino 

Médio. Cláudia inclusive socializou que o Fórum Estadual de Goiás já emitiu nota 

de apoio à I CONAPE.  

 

Socialização das ações dos Grupos de Trabalho do Fórum Goiano de EJA, 

especialmente os encontros formativos em Senador Canedo.  

Quanto às ações formativas em desenvolvimento em Senador Canedo, Dinora e 

Vânia ponderaram que se trata de uma experiência interessante e repleta de 

possibilidades, podendo-se pensar formatos cada vez mais participativos e ricos em 

vivências, distanciando-se de propostas excessivamente informativas e prescritivas. 

João e Esmeraldina socializaram um pouco a primeira ação desenvolvida lá (22/05), 

ressaltando as temáticas que mais apareceram nas falas dos educadores: os sujeitos 

educandos cada vez mais jovens; as relações geracionais entre os sujeitos 

educandos; a dificuldade pelos profissionais em reconhecer o adolescente como 

sujeito de direito a constituir a EJA; o tempo de escolarização; o tempo-espaço que 

se constitui a escola para a comunidade; o currículo; entre outros. Esmeraldina 

ressaltou que como houve no início da noite um momento mais formal com falas 

das autoridades locais sobre a importância da formação continuada, acabou que os 

momentos em grupo para a escuta aos educadores ficaram comprometidos, os quais   

poderiam ser ampliados, desdobrados em outros momentos.  

Claudia socializou que vivenciou certo desconforto em relação ao segundo encontro 

(09\06), que foi por ela mediado, em função de que não foi possível realizar a 

vivência em dança, que seria mediada por Dinora, e pelo caráter expositivo que a 

discussão acabou tomando.  

Renusia ressaltou a importância dos integrantes desse GT de formação se encontrar 

mais vezes para dialogar um pouco mais sobre o desenho dessas ações e suas 



possibilidades, preocupando-se inclusive se teríamos condições de abraçar de igual 

modo a todos os pedidos de colaboração que nos forem feitos.  

Margarida lembrou que é importante ao GT de formação considerar as experiências 

formativas anteriores, na busca por construir entendimentos e sentidos. 

Maria Emília explicou que até o momento apenas ações de escuta de inicial aos 

sujeitos professores e coordenadores pedagógicos foram realizadas, na perspectiva 

de compreender as necessidades, os desafios e os interesses formativos daquela 

comunidade, para, então, se planejar objetivos e possibilidades formativas a curto, 

médio e longo prazos, ressaltando inclusive a importância de fazer-se presente a 

equipe da formação da SME de Senador Canedo nos planejamentos, enfatizando o 

caráter colaborativo da ação.  

Assim, foi consensual a proposição de uma reunião dos membros do GT de 

formação ainda nesse primeiro semestre para se avaliar as ações até então 

desenvolvidas e, em diálogo, dar encaminhamento às variáveis à ação. 
  


