
 

                 

RELATÓRIO FINAL 

 

DATA: O8/11/2012 

Relatoria – Nayara  

20h - ABERTURA OFICIAL 

O cerimonial da Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo proferiu a 

abertura do II Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos do Centro-Oeste – EJA 

no Centro-Oeste: Sentidos, Políticas e Ações de Fortalecimento - que ocorreu às 20h15, com 

um breve histórico em relação ao debate da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, destacando 

o papel de cada um nessa luta. Fez referência aos encaminhamentos que os encontros 

determinam para que sejam alcançados os objetivos daqueles que lutam pela Educação de 

Jovens e Adultos no país e enfatizou a importância dos Fóruns, com o debate de políticas e 

ações a respeito do tema, fortalecendo o compromisso da defesa da educação para todos ao 

longo da vida, assegurando que a EJA seja reconhecida entre os entes federados. 

20h15 - ATIVIDADE CULTURAL 

 Após fala inicial, o cerimonial anunciou o grupo Ciranda da Arte que apresentou a peça 

teatral “Eu não matei Joana D’Arc”, texto produzido pelo próprio grupo, que conta a história 

de uma garota que, procurando inspiração para sua vida teatral, se encanta pela história de Joana 

D’Arc, contada nos livros.  

20h30 - MESA DE ABERTURA OFICIAL  

Logo após a atividade cultural, o cerimonial compôs a mesa oficial de abertura 

chamando o Chefe do Núcleo de Educação à Distância, o Sr. Mário Brom; o Vice-Reitor da 

Universidade Federal de Goiás, o Sr. Eriberto Francisco; a representante da Undime de Mato 

Grosso do Sul, Sra. Suzana Lima de Medeiros; o representante da Undime de Mato Grosso, Sr. 

Cleber Silvério; representando a Secretaria de Educação de Goiânia, a Sra. Marisa Claudino; 

representando a SETEC/MEC, Sra. Julieta; a Diretora da Faculdade de Educação, Profa. 

Miriam Fábia Alves; representante do Conselho Estadual de Educação, Sr. José Geraldo 



Santana; a educadora de Mato Grosso do Sul, Sra. Maria Ivani Martins Alves; o educando de 

Senador Canedo/GO, Sr. Odair José do Carmo; representante do Fórum Mato-Grosso, Sra. 

Keila Alves; representante do Fórum de Mato-Grosso do Sul, Sra. Lucilene Trindade; 

representante do Fórum do Distrito Federal, Sra. Madalena Torres e a representante do Fórum 

Goiano, Sra. Claudia Costa Borges, que proferiu as palavras de acolhimento a todos os 

presentes. Realizou uma chamada dos fóruns para destacar a importância de estarmos juntos e 

buscarmos em união os caminhos e as alternativas necessários para a Educação de Jovens e 

Adultos. Estavam presentes as delegações do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito 

Federal, Goiás; além dos alunos do Sesi, de Senador Canedo e de escolas municipais de 

Goiânia. Todos foram aplaudidos. Destacou os desafios no Plano Nacional de Educação, nos 

planos estaduais e na prática pedagógica; além do grande desafio de se criar um espaço em que 

os educandos possam se identificar. Após, passou a palavra para a Sra. Madalena Torres (DF). 

Esta destacou o fortalecimento dos fóruns de EJA, enfatizando que se deve pensar no educando 

trabalhador. Agradeceu a recepção dos goianos e felicitou todos pela oportunidade do encontro. 

Passou a voz à Sra. Lucilene Trindade (MS) que cumprimentou a mesa e todos os presentes, 

salientando a felicidade do encontro. Passou então a fala à Sra. Keila Alves (MT), que 

cumprimentou todos e falou sobre a sensação de felicidade e prazer em contribuir no diálogo 

sobre Educação de Jovens e Adultos, no intuito de fortalecer uma educação formadora para 

todos os educandos. Desejou a todos os presentes reflexões e discussões bastante produtivas. 

Passou a fala ao Sr. Odair José do Carmo, educando do município de Senador Canedo. O 

mesmo relatou sobre o seu afastamento dos estudos e destacou a importância da educação de 

jovens e adultos em sua vida pessoal, estando disposto a compartilhar a sua experiência com 

todos. Passou à educadora Maria Ivani Martins, educadora da EJA há seis anos. Destacou seu 

amor pela educação de jovens e adultos, sendo um privilégio a possibilidade de trocas de 

experiência. Passou a fala à Profa. Miriam Fábia, diretora da FE/UFG. A professora destacou 

que a Universidade está com as portas abertas aos Fóruns, colocando-se à disposição no que 

precisar. Passou então a fala à Sra. Julieta (SECTEC/MEC), que agradeceu o convite feito ao 

Ministério da Educação, estando disposta a contribuir no que for possível, apresentando sua 

esperança em crescer no conhecimento. Passou então a palavra à Sra. Marisa Claudino, que 

destacou o espaço de discussão e debate, além das trocas de experiência para que nos 

fortaleçam. Deu boas-vindas a todos, desejando um bom encontro. Passou então a fala ao Sr. 

Cleber Silvério (MT), que cumprimentou todos os presentes, em especial os educandos por 

estarem envolvidos nessas discussões. Salientou a importância do Encontro por trazer no bojo 

das discussões as posições de todos os envolvidos na questão, tanto educadores, educandos e 

gestores. Passou a fala a Sra. Suzana Lima de Medeiros (MS), que destacou a importância dos 

educadores na Educação de Jovens e Adultos. Agradeceu aos goianos, que receberam todos 

com muito carinho. Destacou ainda que estamos reunidos para fazermos a diferença. Finalizou 

sua fala desejando a todos um bom trabalho. Passou então a fala ao Sr. Mário Brom, que deu 

boas-vindas a todos, destacando a emoção pelas palavras do educando Sr. Odair José. Destacou 

ainda a nossa importância para a educação do país. Com a palavra, o Prof. Eriberto agradeceu 

a todos, cumprimentando educandos, educadores, pesquisadores e todos demais. Registrou a 

importância da academia na educação de todos, incluindo os adultos. Destacou que a educação 

é um direito e que precisamos reafirmar isso no Brasil. Parabenizou todos pela luta, desejando 

reflexões e proposições profundas.  



21h - DIÁLOGO DE ABERTURA: 

Sentidos do viver e da educação para os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos 

Mediação - Profª Ms. Maria Luiza Pinho - UNB/GTPA/FórumEJADF 

A professora Profa. Maria Luiza Pinho saudou todos, iniciando a sua apresentação em 

uma viagem do grande ao pequeno universo através de uma apresentação em slides denominada 

Do Macrocosmo ao Microcosmo, sendo uma reflexão do tanto que o ser humano ainda tem a 

aprender, destacando a importância da educação permanente. Através dos slides, foi feita por 

todos os presentes uma viagem do macrocosmo ao microcosmo, assim como o caminho inverso, 

nos mostrando que não há limites para o que somos e para o que podemos ser, salientando que 

não estamos sozinhos no universo e que não existe o fim. A professora falou sobre a importância 

dessa viagem para a compreensão que temos de nós mesmos, destacando o desafio da educação 

de jovens e adultos trabalhadores para que cada um tenha uma educação digna. Destacou a 

autogestão e o trabalho emancipado e livre da opressão capitalista. Destacou o dever de nós em 

trabalharmos para que as políticas públicas batam nas portas do Governo para que os impostos 

dos trabalhadores sejam convertidos aos trabalhadores, tendo o patrimônio público respeito ao 

público brasileiro, estando o executivo, o judiciário e o legislativo a serviço da população 

brasileira. Concluiu com a leitura de uma mensagem do físico Brian Swimme sobre a dimensão 

da vida: "Olhe para a sua mão - você acha que ela lhe pertence? Cada elemento foi criado em 

temperaturas um milhão de vezes mais quentes do que a fusão da pedra; cada átomo foi moldado 

no intenso calor da estrela (supernova explosão primordial). Seus olhos, seu cérebro, seus ossos, 

tudo em você é formado de criações da estrela. Você é aquela estrela, levada a uma forma de 

vida que possibilita à vida refletir sobre si mesma. Portanto, sim: a estrela está realmente ciente 

do seu grande trabalho, da sua rendição ao deslumbramento, da sua extraordinária contribuição 

à vida, mas apenas através da sua articulação ulterior: você. Você está ciente de que você, e só 

você, é capaz de suscitar vida através de meios que nenhum outro ser do universo possui? Você 

está ciente dos modos pelos quais tem o poder de suscitar o Ser? Essa pergunta esquadrinha o 

seu destino enquanto fonte criativa, o seu valor supremo. Para responder, é preciso que você 

penetre mais profundamente no dinamismo primordial do universo, pois à medida que você se 

transforma na atividade do amor, você, ao mesmo tempo, aumenta a vida ao seu redor. Por onde 

começar a pensar a respeito? Comece a partir de seus deslumbramentos, a partir do seu próprio 

conjunto de relacionamentos. Seus deslumbramentos o induzem à atividade de suscitar a vida 

a seu redor. Há pessoas e criaturas em torno de você que só emergirão para uma vitalidade 

intensificada, com um gosto renovado pelas aventuras da vida, se você perseguir o seu destino 

com a mesma devoção extravagante como a estrela persegue o seu". Complementou dizendo 

que, sendo cada um de nós essa estrela, somos juntos um grande farol, e uma grande estrela na 

Educação de Jovens e Adultos. Após, a Sra. Claudia Costa Borges agradeceu a deslumbrante 

fala da professora, destacando a importância de tudo que foi dito. Agradeceu as presenças, 

desejando a todos um grande evento. 

  

DATA: 09/11/2012  

Relatoria: Angelita (CMV GO) e Pedro Caixeta (DF)  



8h - 10h30min: MESA - PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE/2014 

Mediadora: Profª Dra. Maria Margarida Machado - UFG/Fórum Goiano de EJA 

 

Foi adotada uma metodologia de apresentação do panorama da região Centro Oeste por 

representantes de cada estado e do DF, com a exposição dos processos vividos em cada um 

desses lugares. Em seguida, a professora Margarida aborda o tema central dessa mesa a partir 

desse panorama proporcionado. 

 

 

João Felipe - DF 

 

Felipe diz que fala a partir da coordenação de EJA na SEDF e portanto diz sob o ponto de vista 

do governo, enquanto gestor. Segundo ele, no DF, o desenho da construção do fórum distrital 

se deu quando desde o ano passado, se discutiu sobre a gestão democrática para o sistema 

público de ensino. 

Propomos um Fórum Distrital de Educação amplo, com participação do governo, dos 

sindicatos, dos movimentos sociais e populares, e também do Fórum EJA, contudo este fórum 

só teve um encontro desde o ano passado quando ele foi instalado. Felipe pontuou que um grupo 

interno deve propor um texto base que será discutido por todos e depois as discussões seriam 

levadas para a CONAE. 

Felipe ainda disse que em agosto de 2013 acontecerá a Conferência Distrital de Educação e que 

na SEDF tem-se ainda uma subsecretaria de avaliação e planejamento que está responsável pelo 

acompanhamento do fórum e a da conferência. 

Contudo, Felipe avalia que no DF, tem-se ainda que efetivar esta política de construção coletiva, 

pois há muitas coisas engatilhas porém o fórum só se reuniu uma vez. 

Cleici - MT 

Já a Cleici, que é Fórum permanente de debate da EJA no MT, diz que o Plano Estadual de 

Educação em seu estado existe desde 1998, e que o Conselho Estadual de Educação sugere e a 

SEDUC regulamenta e normatiza a EJA. Segundo ela, há um número expressivo de jovens e 

adultos fora da sala de aula em seu estado, e também um percentual considerável de abandono 

escolar. Dentro dos motivos que explicam este índice temos a incompatibilidade com trabalho 

e a distância até a escola. 

Cleici diz que em seu estado a EJA conta com exame supletivo, programa de aceleração e salas 

abertas. Ela ainda salienta que o exame supletivo é on line, através do site da SEDUC, onde os 

próprios alunos agendam suas as provas e as fazem até duas de cada vez. Na experiência 

presencial, existem centros de EJA, que trabalham com carga horária diferenciada e 

metodologia adaptada: a cada 03 meses se conclui uma área do conhecimento, mas caso o aluno 

tenha disponibilidade de fazer dois turnos de estudo ele pode fazer dois períodos concomitantes. 

O número de vagas ocupadas cresceu bastante no estado em se tratando do ensino presencial, 

de 50 mil para 166 mil alunos, crescimento expressivo que não foi diferente para as turmas em 



regime semi presencial. Segundo ela há uma demanda de EJA, uma vez que cada vez mais a 

população de jovens de 15 a 24 anos vem exercendo seus direitos e com isso tem procurado a 

EJA, o que já não acontece com o seguimento de idade superior a 24 anos que muitas vezes 

está comprometido com a família. 

Cleici aponta que o cotidiano da escola embora tenha sentido, apresenta uma carga horária que 

não nos ajuda. Para os jovens e adultos trabalhadores,  4h de estudos depois de 8h trabalhadas, 

não faz parte de um processo de ensino-aprendizagem satisfatório e neste contexto, os centros 

de EJA, que apresenta uma flexibilidade maior, corrobora muito mais no processo educacional 

do aluno da EJA. No centro de EJA em Rondonópolis, temos um percentual de 0% de evasão 

escolar e isso é fruto também da maior flexibilidade com o horário. Entretanto, há abandonos 

por motivos sazonais, como aqueles recorrentes aos períodos de safra e das chuvas, por 

exemplo. 

Ela ainda avalia que o seu Estado está avançado no que tange a EJA e o Plano Estadual de 

Educação, porém falta muito a se fazer para alcançar as 45 metas do Plano Nacional de 

Educação. Esta conclusão foi elaborada quando eles estavam avaliando a política educacional 

no ano passado, dentro do Fórum de educação que é quem ;e encarregado de fazer tal discussão. 

Só que Cleici, pondera que o documento avaliativo construído ano passado, ainda não foi 

apreciado pela Assembleia Legislativa.  

No que toca a educação para os privados de liberdade, houve um progresso significativo em 

algumas cidades. E a educação como um todo progrediu muito nestes últimos anos. 

 

Joana - MS 

Para Joana que é gestora, e participa do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Mato 

Grosso do Sul, afirma que o Plano Estadual de Educação em seu estado foi finalizado em 2010. 

E dele podemos fazer algumas perguntas, tais como: quem foram os atores? Se se faria várias 

oficinas em municípios, sindicatos e movimentos sociais comunidade escolar. 

O Plano Estadual veio tímido para a EJA, poucas metas estabelecidas para este seguimento. 

Numa primeira avaliação se perguntou o que o plano trouxe de novo? Mas agora ficaram 

desafios: índice de analfabetismo de 7%, embora tenha já reduzido o quantitativo que era de 

12%, mantendo o aluno em sala de aula com uma proposta de EJA, EJA integrada e EJA para 

os privados de liberdade. 

Contudo não se tem uma discussão já elaborada e consolidada para um novo plano. Espera-se 

que num novo plano nacional inspire o estadual. 

 

Enquanto Fórum EJA, temos um assento no Fórum Estadual de Educação e neste espaço 

estamos começando um processo de organização interna e de reuniões. Assim para o próximo 

Plano Estadual queremos efetivar e ocupar espaço para a EJA. Acreditamos, disse ela, que o 



fórum deve ser atuante, pois temos que aumentar a oferta de EJA, evitar a evasão e discutindo 

com os secretários municipais e a UNDIME, pautar a continuidade da escolarização, ofertando 

1º segmento nos lugares que ofertam o Programa Brasil Alfabetizado uma vez que eles têm 

encontrado muita dificuldade de alocar os alunos, depois da Participação neste projeto de 

alfabetização. 

Outro desafio que está posto é oferta da EJA em aldeias e assentamentos, distribuídos pelo 

estado. Por isso é que está se descentralizando as discussões do Fórum EJA. 

Margarida - GO 

A professora Margarida partilhou que os Fóruns EJA e os Planos Estaduais/Distrital aparecem 

depois da LDB de 1996. Entre 1969 e 1998, várias entidades e organizações se mobilizaram 

para tal feito. Em Goiás, uma ação de destaque foi do Fórum Estadual de Defesa da Escola 

Pública, fórum este que subsidiou a construção da legislação específica para a educação no 

estado em 1998. Já nesta legislação havia o apontamento da necessidade de se construir de um 

Plano Estadual de Educação. Porém, esta construção é um processo lento, de participações às 

vezes oficiosas e lentas, o que resulta em quase 10anos entre a legislação até a aprovação do 

Plano Estadual de Educação. No meio deste caminho, vale salientar que, tivemos a interferência 

dos vários partidos que assumiram o governo estadual no período. 

O Fórum em Defesa da Escola Pública optou por não se institucionalizar, todavia teve que 

subsidiar a construção do Fórum Estadual de Educação, que no seu início contava com 12 

entidades permanentes, dentre as quais o Fórum EJA não tinha assento cativo. 

De 98 a 2003 tivemos algumas instituições que forçaram a ampliação das cadeiras no Fórum e 

ainda colaboraram com a elaboração do texto para Plano Estadual de Educação baseando-se 

nas metas do Plano Nacional de Educação, traduzindo-o para a realidade do Estado. Deste 

modo, tivemos 21 metas de EJA para Goiás, porém se em âmbito Nacional não tivemos muitos 

avanços, no estado, vivemos uma situação de paralisia, ou pior, pois, por exemplo, ao invés de 

expandirmos as matrículas, estas caíram vertiginosamente em todos os níveis. 

Nosso Plano Estadual de Educação atual data de 2008 e tem vigência até 2017 e neste ano de 

2012, depois de quatro anos de sua promulgação, estando na metade de sua vigência, deveria 

ser avaliado para repensarmos seus últimos anos de execução, contudo não conseguimos que o 

poder público realizasse tal feito. 

Em 2010, o Fórum EJA ingressou no Fórum de Educação, só que na condição de convidado.  

Agora em preparação para a CONAE, em Goiás começamos a discutir a execução e a avaliação 

de nosso plano e com isso percebemos que não tivemos a aplicação adequada do dinheiro 

público, o que nos fez representarmos o estado no Ministério Público, focando programas e 

projetos como o da Agenda Territorial, Saberes da terra e PROEJA. Também foi protocolada 

no órgão competente uma minuta solicitando a ampliação das cadeiras, para 25 instituições e 

organizações. 



Depois deste panorama criado com a exposição de cada unidade da federação, a Margarida 

iniciou suas considerações sobre qual educação de jovens e adultos temos e queremos ter, 

retomando a CONAE de 2010 e nos alertando sobre alguns pontos de tensão que deveremos 

antenar em nossas discussões para a construção da próxima CONAE 2014. O documento base 

para esta foi disponibilizado a pouco tempo e deste fizemos um recorte de onde estamos nós da 

EJA. 

As lutas dos pioneiros, em 1932, já era uma tentativa de constituição de um Plano Nacional de 

Educação, rememorar Anísio Teixeira é também importante na perspectiva da memória da 

construção de um sistema público de ensino. Anísio vive em nós hoje, quando também lutamos 

pela criação de um sistema público de educação para todos. Só que temos que nos perguntar 

quem é esse todos, e qual qualidade é essa, nos indagou Margarida. 

Ela nos disse que desde 1988, discutimos que educação queríamos depois da ditadura, e o cume 

deste processo de construção coletiva foi a LDB que na hora de sua votação no Senado Federal, 

sofreu um pequeno golpe, tendo mudado o seu texto arbitrariamente na hora da votação. 

Nesta redação então a EJA fica contemplada em apenas dois artigos. Mesmo assim a elaboração 

do Plano Estadual de Educação é uma obrigação que fica acertada no texto, porém somente 7 

unidades da federação os tinham quando aconteceu a primeira CONAE. Isto mostra um 

descompromisso com a educação. É necessário fazer uma avaliação crítica da CONAE, mas de 

qualquer forma esta conferência é importante pois é convocada pelo governo, e isto lhe confere 

maior peso e autoridade em suas prospecções. 

O documento base da CAONAE será elaborado e encaminhado para as secretarias estaduais de 

educação, que vão por sua vez realizar um processo de discussão que pode ser democrático ou 

autoritário, contudo, no esquema de articulação por estado, Minas Gerais com mais de 800 

municípios não garante que toda comunidade escolar e municípios estude o documento base. 

Agora quem faz o texto base da CONAE é o Fórum Nacional de Educação e quem vai discuti-

lo são os Fóruns Estaduais de Educação. Em 2010, a EJA estava contemplada no eixo 6, que 

tratava da diversidade e dizíamos que este era o eixo dos excluídos. 

O Ministério da Educação então, já no final de 2010, encaminhou um Plano Nacional de 

Educação para a votação que atendia minimamente às deliberações da CONAE e neste ínterim 

nós dos fóruns EJA cochilamos, pois não brigamos, como fizeram os fórum de educação 

infantil, num movimento intitulado fraudas pintadas. 

 

Um exemplo de nossa inércia é o uso do termo erradicação do analfabetismo, no texto final. A 

palavra erradicação tem um viés muito sanitarista e dá a entender o analfabetismo com uma 

doença, portanto quando pedimos a troca do termo, não o fazemos apenas pela uso semântico 

da palavra, mas sim por marcar uma posição política-ideológica de nosso compreensão de 

alfabetização.  



Fazendo uma busca pelos descritores Educação de Jovens e Adultos, no documento base que 

acabou de ser lançado, a EJA aparece nas metas 03, de universalização escolarização para 

pessoas entre 15 e 17 anos; na meta 08, que trata da elevação da escolaridade média para pessoas 

com 18 a 29 anos e na meta 10 que versa sobre a alfabetização na EJA. 

Assim devemos nos atentar para algumas questões que nos estão postas em cada meta desta, 

como o cuidado que se deve ter ao estipular datas na elaboração de uma política pública, que 

acaba por segregar indivíduos que não se enquadram em determinada classificação, a 

expectativa reduzida de elevação da escolaridade média neste país, que mais uma vez não é 

pensada de maneira a universalizá-la e o descompasso que existe em alfabetizar-se e ser 

registrado como tal. Passar pelo Brasil Alfabetizado que é um programa não vinculado aos 

registros de vida acadêmica na educação oficial, não desonera os índices de matrícula por 

exemplo nas estatísticas do INEP. A alfabetização na EJA também tem que passar a ser 

assumida pela rede pública de ensino. 

Esta última questão é tão significativa que resolveria problemas como o de contratação dos 

alfabetizadores, que em alguns lugares está sendo feita, como barganha política, com prefeitos 

indicando cabos eleitorais para tal função, sem nenhum cuidado didático, pedagógico, o que é 

piorado quando não se faz a promoção dos alunos para que não se percam a clientela e assim o 

salário. São pessoas que não estão comprometidas com transformação social. 

Na atual proposta de estratégia de matrículas, temos 25 % de matriculas existente reservadas 

para alfabetização. Contudo este percentual deveria ser do percentual real da necessidade, pois 

como está não chegamos a 10% das pessoas não alfabetizadas fora da sala de aula. 

Muitas unidades da federação só criaram os fóruns estaduais, o distrital e os municipais depois 

da ação do Fórum Nacional, que está agindo como articulador de todos outros fóruns. Numa 

reunião deste ano do Fórum Nacional, a que apresentou o tema da CONAE 2014, ficou nítido 

neste fórum as representações estão sendo feitas majoritariamente pelo segmento que tem 

condições de pagar as passagens dos seus representantes (que pode ser até três pessoas), a saber: 

o estado.  

O Fórum Nacional bem como os outros, estaduais, distrital e municipais devem querer também 

construir um sistema educacional nacional, contudo o que entrava esta pauta é a criação de uma 

estrutura financeira que arque com as despesas disto. Por isso é que se pleiteia que 10% do PIB 

seja revestido para a educação. Hoje, apenas 70 dos 5000 municípios brasileiros tem autonomia 

financeira para custear sua educação pública por isso ter financiamento público cotizado por lei 

é importante. Era para o Plano Nacional de Educação já ser sido votado, por isso o Fórum 

Nacional o acompanha a par e passo no Legislativo. 

Margarida aponta que uma novidade na CONAE 2014 serão as conferências livres, que na 

prática significa para nós um espaço no qual podemos mostrar nosso poder de articulação. Outra 

novidade, é que o repasse das verbas para a realização das conferências será feito via 

universidades federais e institutos federais. 



Outro ponto que merece destaque é que o Fórum Nacional acatará os encaminhamentos que 

pelo menos 05 estados indicarem em comum. Desta feita, precisamos nos organizar, pois o 

livrinho da CONFITEA, não é mais nosso marco, temos que nos articular para que nossas 

proposições saiam na CONAE. 

Articulação esta que deve se intensificar se quisermos que o Fórum EJA Nacional entre com 

uma cadeira cativa no Fórum Nacional de Educação, pois por mais que o seu presidente seja 

hoje o Francisco das Chagas, sindicalista das escolas públicas do RN, homem que está no 

governo como secretario executivo e articula o fórum todos os seguimentos, a inserção oficial 

do Fórum EJA só se dará se houver pressão popular.  

Continuando a busca pela EJA no documento base da CONAE 2014, ela aparece citada de 

maneira direta em 47 referências dentro do texto, estando potencializada nos eixos II, III e IV. 

Para o texto base desta CONAE, já conseguimos a troca do termo erradicação do analfabetismo 

por promoção da alfabetização, fazendo a EJA e seus alunos sair de um referencial negativo 

para um positivo.  

Margarida lembra que esta CONAE tem que ser marcada pelo fortalecimento de nossa luta pela 

EJA e diz que seus slides ficaram disponibilizados no portal do Fórum EJA. 

 

Aberto o espaço para a reação da plenária, a Maria Luzia do Distrito Federal disse que no Centro 

Oeste ainda estamos num processo de nos compreendermos como cidadãos e eleitores. Se nós 

elegemos pessoas que tem compromisso com a EJA, facilitamos nossa luta. Ela nos pergunta 

também se votamos em quem não tem nem proposta, ou meramente aluga suas siglas por 

conveniência. Afirma que temos que nos perguntar onde colocamos nossas energias políticas 

sim, para deste modo pensarmos em qual educação queremos. Pontuou ainda que devemos 

ocupar também os Fóruns Municipais de Educação, pois quem era de movimento social e hoje 

está no governo, deve dialogar de forma crítica com este último, para não se colocar somente a 

serviço dele. 

A Cláudia de Goiás Lembrou que ontem na fala do representante da ANDIME foi solicitado 

que as discussões e indicativos deste EREJA lhes fosse mandando. Devemos fazer isso e muito 

mais, temos que nos articular em nossos lugares (estados/municípios). A EJA precisa ser 

respeitada em sua diversidade, devemos assegurar o acesso e a continuidade dos estudos nesta 

modalidade de ensino. Mais do que registrar nossos compromisso assumidos aqui no coletivo, 

devemos acompanhar a execução deles.  

Cláudia pede ainda para que a mesa fale sobre o Sistema Nacional de Ensino, se ele uniformiza 

engessando a educação ou se ele é aberto para as nossas diversidades locais, regionais e outras 

diversas. 

A Delzair do Distrito Federal DF diz que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul disseram ter 

avanços na EJA em seus estados e questiona se eles já construíram um plano de educação nas 

prisões. 



A Julieta do Ministério da Educação diz que depois da conferência o ministério tem que  

acompanhar e avaliar o que foi gerado. Neste contexto, foi preciso que servidores do próprio 

ministério entrasse no Ministério Público cobrando a execução da lei que é o Plano Nacional 

de Educação. Segundo ela, é necessário criar equipes de trabalho que acompanhem o PNE, pois 

só fazer a CONAE não é o suficiente. O que foi feito por exemplo ao saber que somente 07 

unidades da federação construíram seus planos estaduais/distrital, pergunta ela. 

A mesa retomou a fala dizendo que no Mato Grosso do Sul há escolas nos presídios e que eles 

fazem os exames de certificação inclusive com os detentos. O plano estadual de educação nas 

prisões foi finalizado agora e aguardando para ser aprovado. Vanusa que é Coordenadora de 

uma  escola nas dependências de um  presídio, disse que são 4 os municípios com coordenação 

própria de EJA nas prisões e mais 27 extensões.  Isso atendendo 1300 alunos numa população 

carcerária de 11000 pessoas. 

No caso de presídios com facções adversárias há um desafio extra que é de ter alunos  de 

diferentes grupos estudando juntos. Assim, há uma falta de interesse dos encarcerados em 

estudar, no caso dos presídios masculinos e femininos, mas todos são convidados a estudar. No 

caso dos menores, todos estudam e com um sistema diferenciado. 

Da plenária veio a contribuição de que já há até curdo de graduação a distancia para os 

encarcerados.  

Joaquim do Mato Grosso diz que em seu estado o plano de educação em prisão foi entregue em 

setembro, e foi elaborado conjuntamente com a Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, 

transitando pela agenda territorial. Hoje ela está num processo de avaliaç ão. No estado a 

experiência da Escola Estadual Nova Chance, com salas abertas em 25 municípios dentro do 

com sistema penitenciários, tendo ao todo 57 turmas é uma boa referência, porém faltam ainda 

municípios a serem atendidos. São 2000 atendidos num universo de 12000 encarcerados, 

buscando um trabalho conjunto com a Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, via agenda 

territorial. 

Abrindo mais uma rodada de intervenções, a Neusimar alerta para o fato de que todos os 

municípios tem que ter plano municipal de educação para que se receba recursos, inclusive para 

educação no campo. A Camila do IF/DF diz que a atuação dos IF`s no PROEJA ainda é imatura, 

e pergunta quais são as perspectivas para o amadurecimento da atuação dos Institutos Federais 

junto a seu público. Já a Madalena do DF pede para fazermos um estudo apropriado, incisivo e 

qualificado do material exposto pela Margarida, para que possamos fazer as discussões nos 

nossos estados. 

E a própria Margarida retomando a fala para a mesa aponta que sobre a EJA nas prisões não se 

tem as estatísticas baixas de matrículas por que os detentos não querem ir, há uma questão mais 

complexa que é de quem pode ir estudar lá nos presídios. Reitera que não temos uma estrutura 

pensada e articulada de educação e de trabalho, que resocialize os encarcerados. Um exemplo 

é que em Goiás, somente por pressão do MEC é que está fazendo o plano de educação nas 

prisões, e isso sem consultar ou dialogar com o Fórum EJA, o que no DF  está sendo feito. 



Sobre o acompanhamento ao PNE, vale ressalta que tivemos três ministros da educação dentro 

de um governo de coalizão. Cristovam Buarque, a saber, gestou com verbas do governo FHC. 

Contudo ações como a criação da SECAD é uma estratégia importante no caminho da educação 

que almejamos, mas não é suficiente para conseguimos vencer todas as adversidades. Tivemos, 

pela primeira vez, o Ministério da Justiça gastando dinheiro com educação, e ainda mais tendo 

o MEC como executando na EJA. 

Margarida lembra que quem avalia o PNE não é o Ministério da Educação, mas sim o 

Legislativo, e o Programa Dinheiro na Escola, pode sim enfraquecer o PNE. 

Outro destaque a se fazer é que a transformação dos CEFETs em IF, remota um movimento da 

educação pública profissionalizante que já nos anos 30 se despontava, mas que Getúlio Vargas 

em 40 entrega ao sistema S.  

A educação profissional é uma novidade na educação pública e tem muita gente que não quer 

trabalhar nela, mas temos fazer acontecer este novo. O Ministério da Educação embora não seja 

responsável por todas as matrículas, ainda detém o maior recurso para financiamento de tal 

modalidade de ensino, por isso temos que costurar bem estas políticas como o PROEJA no 

ministério. O MEC é um articulador, e o sistema nacional de educação não pode ser um 

aprisionador de ações. Nem tudo tem que partir do governo que está hospedado no DF. 

Margarida encerra a mesa conclamando a todos, não nos conformarmos, temos um papel 

estratégico para cumprir. Temos mais força para fazemos nossa ação hoje enquanto militantes 

da EJA, do que tínhamos em 2010. 

 

 

10h30min-12h: COMUNICAÇÃO:  

PANORAMA DAS AÇÕES DO CENTRO MEMÓRIA VIVA NO CENTRO OESTE  

Relatoria: Angelita (CMV) e Pedro (DF) 

Expositores: Goiás – Maria Emilia, Mato Grosso – Márcia, Distrito Federal – Erlando 

 

Goiás – Maria Emilia 

 

A professora Maria Emilia inicia dizendo que o Centro de Memória Viva conta com a 

participação de diferentes universidades do centro-oeste e outras instituições parceiras. Ressalta 

que o Centro de Referência já possuía um perfil anterior à sua criação que era espaço do museu 

virtual que já fazia a recuperação da história de EJA. 

Destaca que Osmar Fávero, na Anped, abordou a importância da EJA e da recuperação de sua 

história no Brasil. 

Sobre o financiamento para o CMV, foram repassados recursos em 2010 e 2011 e algumas 

universidades mesmo tendo elaborado seus projetos, não conseguiram implementá-los. Este 



ano não houve repasse financeiro para o CMV e o trabalho que vem sendo empreendido 

encontra-se disponibilizado no sitio do Fórum EJA. 

Maria Emilia acrescenta ainda a importância deste movimento de resgate da história da EJA 

que é de competência de todos os envolvidos, não apenas das universidades. Ressalta que Mato 

Grosso do Sul precisa se aproximar desses sujeitos e abraçar a causa do CMV. 

Em Goiás o CMV conta com a parceria do Fórum Goiano de EJA, SME, PUC-GO e outras 

instituições, as ações estão concentradas em: levantamento dos projetos da SEDUC, 

levantamento de documentos do MEB e da SME Goiânia, movimentos sociais em Goiás entre 

1960 a 1970 pela PUC-GO e sistematização de experiências de Educação Popular e EJA de 

1980 a 1990, também pela PUC-GO. 

 Mato Grosso – Márcia 

A socialização dos subprojetos do CMV começa pelo trabalho desenvolvido pela UFMT, na 

pessoa da Márcia. Relata que é um Centro de Referência em EJA e Educação Popular com três 

frentes de atuação: coleta de dados documentais, experiências em EJA e Educação Popular e 

registros audiovisuais, existe um termo de cooperação com a SME e SEDUC e conta com aporte 

financeiro para o desenvolvimento de projetos. 

Márcia coloca que existem ações em andamento como organização do acervo do Conselho 

Estadual de Educação e levantamento bibliográfico na UFMT campus de Cuiabá e 

Rondonópolis e outras planejadas para 2013 que consistem em: organização do acervo da SME 

de Cuiabá, atividades de extensões, cadastros de experiências em EJA e Educação Popular, 

organização do acervo do Ensino Supletivo da SEDUC. 

Distrito Federal – Erlando 

Erlando do Distrito Federal coloca que há uma forte articulação com os movimentos sociais e 

encontra-se em fase de sistematização dos dados levantados nas entrevistas. Destaca que o 

Centro de Referência deve trabalhar na perspectiva de que a memória seja ponto fundamental 

para ações futuras, esta deve ser a essência. 

Até o momento o Centro de Referência não iniciou o levantamento das experiências, mas estão 

planejando a realização de um seminário intitulado como Cidade Sustentável que terá em seu 

formato oficinas de história oral e sistematização de experiências. O CMV realizou o memorial 

de Paulo Freire e sua presença em Brasília, e constatou que em 1963 fez parte da elaboração do 

Plano de Alfabetização, foi membro do Conselho Diretor da Universidade de Brasília.  

Aponta como avanço o ingresso do CMV nos cursos de pós-graduação e que o CMV passa a 

ser visto como programa, porém ainda para 2013 estamos com a denominação de projeto. 

14h - 16h30min: REUNIÕES POR SEGMENTO DOS FÓRUNS ESTADUAIS/DF: 

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS FÓRUNS E SEGMENTOS NO 

FORTALECIMENTO DA EJA 



1. REUNIÃO DO SEGMENTO DOS EDUCADORES/PROFESSORES 

Coordenação: Esmeraldina Santos 

Relatoria: Maribel 

 

REFLEXÕES CENTRAIS: 

Após uma breve apresentação de todos os participantes, foi considerada que 

desconhecimento dos professores sobre a forma de participação e envolvimento é um principal 

fator desmobilizador, levando a uma dificuldade de participação dos educadores nas atividades 

dos Fóruns. 

Outro elemento desafiador para os educadores é a questão do financiamento e 

transporte, pois as instituições não tem garantido este suporte para viabilizar a participação nos 

encontros organizados pelos Fóruns. 

Também que o perfil muitos profissionais que atuam na EJA, não é adequado para 

atender a esta modalidade, considerando este também um variável impactante na 

desmobilização dos educadores e consequentemente também dos educandos. 

Os Fóruns precisam se aproximar mais das escolas, educadores, estudantes e 

gestores, inclusive garantindo participação em semanas pedagógicas e/ou atividades dentro do 

calendário escolar. 

Os Conselhos Estaduais, Municipais e distrital é quem normatizam os 

procedimentos de certificação. A certificação é um estelionato educacional que ocorre porque 

os Conselhos de Educação está entregue a uma representação de interesses de empresários da 

educação.  

A luta política é fundamental para além da ocupação de cargos de gestão ou de 

assentos nestes espaços deliberativos. Por exemplo, quando defendemos a flexibilidade do 

ensino de EJA, não temos ainda uma argumentação sistematizada para fazer frente à 

contradição da flexibilidade com qualidade versus a ideia de flexibilidade como banalização do 

processo formativo da EJA. 

O espaço virtual do Fórum EJA, ainda é uma ferramenta pouco utilizada para nossos 

enfrentamentos. A inexistência de um mediador faz com que o espaço tenha grande 

interatividade e pouca interação. Criação de um espaço de interação regional extensivo entre 

cada EREJA pode intensificar as reflexões.  

Obrigação de trabalhar com PROEJA sem gostar de trabalhar com jovens e adultos 

é um grande problema. Foi citado que os mais graduados academicamente, geralmente são os 

que não querem trabalhar com este público. Entretanto há exigência que a formação continuada 

seja garantida pelas redes de ensino.  

Os fóruns devem se mobilizar para pressionar a implementação do PROEJA onde 

ainda não tem, ampliando onde já existe, exigindo também que esta política de programas 

governo federal seja extinta e tornada política pública de estado.  

Fala-se no PROEJA da integração de tempo e espaço, sendo que a formação integral 

do currículo carece de uma profunda sistematização. Os Fóruns deveriam fazer discussões 

aprofundadas como estratégia crucial para efetivação do PROEJA com a devida qualidade. 

                   Foi citada a experiência integrada entre uma unidade de ensino médio e uma 



unidade de educação tecnológica, o Projeto Transiarte na Ceilândia. Foi indicado o livro no 

Fórum EJA sobre o projeto Transiarte. 

CMV – A ideia de que este acervo se transforme em instrumento de crítica 

transformadora do que já foi feito, sinalizando para novas perspectivas de construção histórica. 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS: 

Denúncia do MS: No último encontro estadual observou-se uma participação 

pequena de professores da rede pública, sendo que a dificuldade de liberação e substituição em 

suas atividades foram os motivos impeditivos para uma maior participação. 

 

PROPOSIÇÕES: 

A articulação entre os Fóruns e as esferas de governo para sensibilizar quanto ao 

suporte para os educadores posso garantir seu envolvimento e participação nas atividades dos 

Fóruns. 

Investir na política de formação inicial e continuada dos educadores de EJA 

O segmento de educadores reivindica que cada gestão dos Fóruns Estaduais tenham 

uma comissão com um representante de educadores de fórum responsável pela articulação no 

portal em âmbito regional. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

Sugestão para que os cursos de formação acadêmicos façam a divulgação em suas 

programações curriculares, tanto nos cursos de Pedagogia, quanto nas demais licenciaturas. 

 

2. SEGMENTO DE EDUCANDOS 

Coordenação: Cláudia Borges - CMV 

Relatoria: Maria Aldina 

 

REFLEXOES CENTRAIS: 

A importância da democratização das informações nos fóruns e demais espaços 

democráticos; a EJA enquanto possibilidade de formação e superação das dificuldades sociais 

e do mundo do trabalho; a existência de brechas democráticas, como os fóruns e ações de alguns 

professores; dificuldades são superadas pela força de vontade; descentralização dos fóruns 

favorece a democratização dos espaços escolares; obstáculos para a democratização da 

educação: a ação dos políticos, burocracia x ações do Estado fortalecendo ações = importância 

da ação popular na cobrança dos deveres do Estado; importância da relação educaçãoxtrabalho; 

Escola que reconheça o estudante como trabalhador, reconhecendo as especificidades da EJA; 

cumprimento de carga horária com atividades complementares, melhoria do diálogo entre 

professor aluno. 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS:  

Metodologias como fator de exclusão; exclusão existente na EJA; má formação dos 

professores; ENEM- provas inadequadas para o segmento; Inadequação da EJA para portadores 



de necessidades especiais; necessidade de ampliação das ações dos fóruns para todos os 

segmentos da EJA, desconhecimento das Leis - direitos e deveres; falta de mobilização dos 

estudantes em busca de escolas mais próximas; criar possibilidades para atender as 

especificidades da EJA.  

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:  

Maior divulgação das ações dos fóruns e da EJA pela mídia; fortalecer o sentido 

político da EJA através da ação social, dos fóruns; participação dos alunos na elaboração e 

construção dos PN estadual e municipal, na participação de eventos; adequar a EJA para 

portadores de necessidades especiais. 

 

3. SEGMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS 

Coordenação: João Felipe (DF) 

Relatoria: Kamilla (DF), Gustavo (MS) e Feliciana (MT)  

 

REFLEXÕES CENTRAIS, DESAFIOS E DENÚNCIAS:  

1. Fortalecimento das coordenações colegiadas dos Fóruns Estaduais, Regionais e 

Distrital de EJA, ampliando a participação dos diversos segmentos, de forma a evitar que os 

gestores tenham participação majoritária nos espaços de deliberação coletiva. 

2. Refletir sobre como estruturar as Agendas Territoriais. Que seja realizada através 

de Decreto do Governador(a), composta pelos mais significativos órgãos do poder público e 

segmentos da sociedade civil. 

3. Ampliar as discussões sobre a possibilidade de reverter o repasse financeiro dos 

programas do MEC para EJA, para que sejam repassados diretamente para os órgãos gestores 

definirem como farão seus respectivos usos em prol da modalidade. 

4. Há necessidade de um estudo profundo sobre desafios do PNE, pois houve uma 

falha na defesa da idade mínima nacional da EJA. 

5. Houve interesse na exposição do funcionamento dos CEEJAs, até como forma 

de estratégias de melhoria do atendimento à modalidade. 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

1. Criar um grupo virtual de interação de gestores, nas redes sociais e Portal 

(forumeja.org.br), com o objetivo de fortalecimento das ações da Região Centro-Oeste, estudo, 

identificação e avaliação dos problemas e articulação das soluções, nos seguintes temas: PNE; 

participação orgânica nos Fóruns Estaduais, Municipais, Distrital e Nacional de Educação; 

CONAE; Agenda Territorial (intersetorialidade, controle social); juvenilização e idade na EJA; 

educação profissional e mundo do trabalho; alfabetização na EJA; diretrizes; formatos de 

atendimento; propostas e orientações pedagógicas; orçamento; currículo e demais questões 

relativas às políticas públicas de EJA. 

2. Encaminhar para os CMV as memórias técnicas das gestões, para que possam 

subsidiar a formação dos novos gestores e equipes técnicas.  

3. Qualificar a formação das equipes gestoras que atuam na EJA.. 



4. Assegurar que os debates feitos nos níveis municipais, estaduais e distrital sejam 

trazidos para os encontros regionais.  

5. Articular com as equipes gestoras das escolas para que colaborem com os CMV, 

cooperando com o envio de materiais/projetos realizados nas unidades de ensino. 

6. Fortalecer a participação dos conselhos escolares e de educação nas discussões 

dos Fóruns de EJA. 

7. Assegurar a participação dos Fóruns de EJA nas Conferências preparatórias à 

CONAE 2014. 

8. Assegurar as ações com a cultura, fortalecendo a identidade dos sujeitos da EJA, 

de forma articulada com a saúde, trabalho, ciência e tecnologia.  

9. Articular as ações de EJA com a Educação Profissional, assegurando a o acesso, 

permanência e êxito dos estudantes, com vistas ao Mundo de Trabalho. 

10. Articular com o MEC maior cobrança ao MEC para consolidação das 

ATs nas unidades da federação. 

 

4. SEGMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Coordenação: Mariane (UnB – Universidade Federal de Brasília) 

Relatoria: Leonardo (FPDEJA/MT, CEFAPRO/MT) 

                  Eurismar (FPDEJA/MT, IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso) 

 

Os participantes se apresentaram fazendo um breve relato de identificação, onde 

contextualizaram sua trajetória profissional e de participação no movimento dos fóruns. 

 

  REFLEXÕES CENTRAIS: 

 INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Como vem se organizando as instituições de educação superior no sentido de garantir um 

diálogo que objetive uma interação desse segmento? 

Que estratégias podem e devem ser construídas a fim de dar base a organização de um diálogo 

contínuo entre as instituições de educação superior? 

De que forma as instituições de educação superior vem garantindo espaço às pesquisas voltadas 

para o mundo do trabalho? Quais são os métodos de pesquisas utilizados e qual o compromisso 

dessas instituições ao lidar com a EJA?  

 

 PROEJA 

O que se percebe é a necessidade de uma reflexão séria no que se refere à integração curricular 

proposta nos programas profissionalizantes e de como essa integração vem sendo entendida e 

de que forma esta se traduz na prática escolar? 

 

 PORTAL DOS FÓRUNS 

Percebe-se que o baixo índice uso do portal caracteriza de forma bem aparente a necessidade 

de mudança de atitude em relação ao uso das tecnologias nas instituições escolares.  

 AGENDA TERRITORIAL 



É um importante instrumento de pesquisa e mapeamento das reais características territoriais da 

EJA. No entanto, o que se nota é a falta de apropriação desse instrumento como forma de 

organização necessária sobre as importantes contribuições que esse mapeamento, proposto pela 

agenda, possa trazer para a organização de ações na forma de políticas públicas para a EJA. 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS:  

 Formação específica na modalidade EJA para profissionais da educação; 

 Naturalizar e dinamizar o acesso ao Portal dos Fóruns para que este se estabeleça como 

recurso de diálogo entre as instituições, profissionais, pesquisadores, educandos e 

demais sujeitos sociais; 

 O uso das tecnologias enquanto linguagem e não enquanto recurso; 

 Fazer conhecer e dar legitimidade ao Centro Memória Viva a fim de captar as diferentes 

contribuições, ainda desconhecidas e guardadas nos diferentes lugares onde são 

produzidas, que ai possam ser inseridas. 

 O mundo do trabalho, como se redefine a EJA com foco no mundo do trabalho? 

  

 PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Traçar estratégias de articulação com as IES que não estão atualmente participando dos 

movimentos dos fóruns; 

 Formação específica para os professores que atuam na EJA; 

 Fortalecer e naturalizar o uso do portal na construção de diálogos e trocas de 

experiências; 

 Usar a tecnologia nos diversos ambientes de aprendizagem a favor da sociedade; 

 Fortalecer a articulação no interior dos Fóruns Estaduais; 

 Dinamizar, dar publicidade e naturalizar o Centro de Memória Viva no Centro Oeste; 

 Constituir uma Comissão Regional de Trabalho (Centro Oeste) com representação por 

segmento, a qual deve ser instituída neste encontro, para reunir questões centrais que 

possam fornecer dados para a elaboração de um documento orientador para a 

participação na CONAE 2013. Esta Comissão deverá, num prazo de 30 dias, a partir de 

sua constituição, encaminhar por meio dos Fóruns de EJA os resultados dos dados 

coletados para socialização de debate. Os referidos dados podem ser obtidos a partir do 

documento diagnóstico da preparatória regional para a VI CONFINTEA (2008) bem 

como a partir do diagnóstico da Agenda Territorial; 

 Socialização das pesquisas sobre a EJA realizadas nas IES. 

  

 

5. SEGMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES 

Coordenação: Elias - DF 

Relatoria: Euzemar e Marinalva -MT 

 

Apresentação dos 15 delegados representantes. 

 



REFLEXÕES CENTRAIS, DESAFIOS E DENÚNCIAS: 

SINTEP MT – Articula a participação de  representante de todos os municípios 

atuando em EJA e outras ações como Agendas Territoriais e Comitês da Educação do Campo. 

Movimento de Alfabetização para EJA –DF – o fórum contribui muito, sanando as 

dúvidas apresentadas. 

Precisa fortalecer a aproximação do Fórum de Economia Solidária com os fóruns 

de EJA para que haja uma interface entre ambos, proporcionando a concretização da temática 

da Economia Solidária no currículo da EJA.  

Ação de mobilização em prol dos educadores para receberem bolsa. 

 

AÇÕES DA EJA: 

Certificação 

Sindicato – DF - Quanto ao fortalecimento de Certificação solicitaram uma ementa 

dentro do espaço da escola pública com a proibição de propaganda de iniciativa privada. 

 Divulgação a respeito do PROUNI junto aos estudantes da EJA. 

Estruturar a EJA que temos, a fim de por um fim nos alijeiramentos, pois eles não 

garantem a aprendizagem, e deixem de ser desejados pelos nossos educandos.  

 

Sintep – AT – o fórum EJA deveria estar fazendo cobrança das ações da AT. 

Cobrança para que as secretarias de estado façam cobrança para a undime, o cumprimento desta 

AT. 

Portal do Fórum 

Dúvida de alimentação do portal 

DF – Consegue alimentar  

MS - Apresenta dificuldade no portal 

MT – Projeto Portal IFMT 

GO – A bolsista CMV – que alimenta  

Reconhecimento da importância do Portal dos Fóruns EJA como via de 

comunicação, informações e formação. Por isso é necessário que seja sempre atualizado. 

Maior divulgação aos sujeitos da EJA, para que possam ter acessibilidade.   

PROEJA 

Afinar diálogo entre a SECADI e SETEC, que isso se estenda às demais instâncias 

federativas responsáveis por este programa. 

Precisa haver um levantamento da demanda junto aos jovens e adultos a quem o 

programa é interessado, envolvendo a comunidade. 

É ter como foco o educando - trabalhador, ninguém abandona o trabalho para 

estudar. 

Em Mato grosso o Proeja está centralizado na zona urbana nos CEJA’S e IFMT e 

os Proejas na zona rural passam a ser ofertados em parceria com os Institutos Federais. 

O proeja traz outras possibilidades como a formação de cooperativas, além do 

desenvolvimento da criticidade.  

Agenda Territorial 



A agenda do DF - tem ligação na casa civil – lei decreto 33.800/2012 - o que 

facilitou a intersetorialidade. 

MS – está desarticulado 

MT – foram reestruturadas as comissões por portaria envolvendo diversas 

instituições e sociedade civil. 

CONAE 

 Crítica às conferências. Mobiliza os movimentos, mas tudo é engavetado. Espaço 

de participação, mas será que interessa participar? 

Participar, sim! As conquistas são fruto da luta. Temos de levar nossos objetivos, 

pôr na pauta, ao mesmo tempo denunciar. Ex. Os votos majoritários contra destinação de 

dinheiro do Petróleo para educação.  

Temos de fazer um estudo das questões que estão na pauta de luta, atualizar, avaliar, 

criticar, acompanhamento de qualidade.  

A questão política explica a situação. Todos os agentes têm de estar envolvidos.   

Há uma luta para se estender aos Planos Estaduais e municipais, só a lei nada garante. 

Experiência de organização da Conae. Sugere que identifiquemos no estado quais 

foram os delegados, para eventualmente acrescentar representantes. Se cada estado fizer isso 

será mais qualificada a discussão, retirando os que não estão na luta pela escola pública. 

CMV 

DF – Pesquisa de Movimento Social, EJA – a importância do registro da memória, 

pois recupera a história.   

GO- Questão do registro dos Movimentos do Campo – preocupação com o retorno 

para os sujeitos pesquisados. Proposta: ter um outro meio de distribuição não só pela WEB. 

Como DVD, Livros, etc. 

Levar documentos históricos e demonstrar o que é a EJA – EREJA – ENEJA – 

fazer oficina para se trabalhar com este material produzido. 

Ressalta que este espaço serve para pesquisas em programa de pós-graduações 

(dissertações e teses) 

Maior participação dos fóruns de EJA. 

Denúncia/Desafios: 

Os movimentos sociais do Campo não estão dentro dos Fóruns de EJA. 

Os fóruns acabam ficando institucionalizados. 

Os Movimentos Populares poderiam desenvolver alguma ação para diminuir essas 

instituições que vendem os certificados. 

GO - os programas federais são muito frágeis e no campo isso é muito mais.  

MT- percebeu o grande número de escolas do campo fechadas. 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

Articular as divulgações dos fóruns/comitês do Campo nos portal dos Fóruns EJA. 

Representantes de todos os municípios do Araguaia estão no Fórum EJA. Além 

disso, integram comitês de Ed. Campo, agenda territorial. Não temos ainda discussão 

consolidada sobre educação campo. 



A Undime articule com os secretários Municipais de Educação o cumprimento da 

Agenda Territorial e a formação dos Comitês onde ainda não estão constituídos. 

Acompanhamento dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. 

Acento dos membros dos Fóruns EJA nos Fóruns de Educação. 

 

6. SEGMENTOS ONGS FUNDAÇÕES E SISTEMA “S” 

Coordenação:  

Relatoria: Jackelyne Medrado 

Apresentação dos delegados: 

• Jackelyne – coordenadora técnica da Gerência de Educação Básica do SESI 

DR/GO. 

• Lais – coordenadora pedagógica da unidade SESI Canaã, situada em Goiânia. 

• Valdeilda – coordenadora pedagógica da unidade SESI Planalto, situada em 

Goiânia 

• Lucilene – coordenadora geral do fórum de EJA do Mato Grosso do sul, 

coordenadora do projeto Luz do Saber (alfabetização de jovens e Adultos com inclusão digital), 

representa a ONG Obras sociais Casa da União Lar de Santana. 

• Vanusa – Coordenadora da EJA dos Privados de Liberdades de MS. 

• Ana Cirlene – coordenadora responsável pela EJA do SESI Cuibá – DR/MT. 

• Fagner – professor da prefeitura de Senador Canedo. 

 

REFLEXÕES CENTRAIS: 

1. A trajetória de cada segmento dentro de seus fóruns. 

No primeiro momento a Lucilene situa a trajetória do fórum, destacando que este 

possui 9 anos e desde 2008 houve uma mudança na administração. Anates era um fórum 

institucionalizado e passou a ser administrado por uma ONG. Houve um avanço, pois quando 

estava na secretaria havia interesses políticos que engessavam o avanço.  

As representantes do sistema “S” falam um pouco sobre a trajetória do SESI, em 

particular, dentro do Fórum goiano de EJA, destacando que a participação da coordenação atual 

é recente, logo não conhecem muito a história desta trajetória. 

Ana Cirlene fala sobre a trajetória do sistema “s” de Cuibá no Fórum EJA Mato 

Grosso: participa no fórum há 3 anos e diz que a relação não é muito harmônica, agora que 

estão começando estreitar um pouco mais este vínculo. Todos os eventos promovidos pelo 

fórum o sistema “s” procura apoiar. 

2. Como fortalecer o diálogo do segmento entre os fóruns de EJA? 

Para fortalecer é necessário que haja a participação e o envolvimento dos 

segmentos. 

3. Ações no campo da EJA: 

a) – Processos de certificação adotados ou não nos Estados e a percepção sobre isso: 

favorece o público de EJA? 

 A discussão girou em torno da certificação sem a devida qualidade do percurso 

formativo do aluno. Logo, esta certificação é uma “faca de dois gumes”, pois, por um lado está 



a urgência do aluno se certificar para exigências do mundo de trabalho e/ou até mesmo pela 

dificuldade de retornar aos bancos escolares, por outro lado há uma submissão ao percurso 

formativo do aluno. 

Temos que rever a formação de professores para que não haja a reprodução de 

alunos da EJA, isto é, o problema não está na EJA e sim o que antecede ela, fatores que vêm 

promovendo a mesma.  

b) – Portal dos Fóruns de EJA 

É um espaço virtual de encontro, afirmação, discussão, articulação e fortalecimento 

de nossas ações. Há necessidade de se pensar o portal também para a militância da EJA. 

c) – PROEJA 

Os seguimentos aqui representados não desenvolvem cursos de PROEJA. 

d) – Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado 

Lucilene explica a dinâmica da Agenda Territorial, a qual está sobre a coordenação 

das secretarias dos estados e tem como objetivo integrar a alfabetização com a Educação de 

Jovens e Adultos. Ana Cirlene destacou que a Agenda Territorial de Mato grosso está com o 

foco de atender o sistema prisional. Há a parceria do SESI e do SENAI também com a oferta 

de cursos profissionalizantes.  

e) – CONAE 

------ 

f) - CMV 

------ 

DESAFIOS E DENÚNCIAS: 

- Desenvolvimento de EJA sem o oferecimento de lanche; 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

Os professores que atuam na modalidade de EJA também não recebem formação 

para as especificidades desta modalidade. Para isto seria necessário repensar o currículo das 

licenciaturas no âmbito da formação inicial e continuada. Tendo isto em vista, propomos: 

 - Ampliar o debate para além do curso de Pedagogia e extensão, de forma a 

preparar adequadamente futuros professores da EJA. 

- Construir um currículo que respeite e contemple as especificidades dos sujeitos 

da EJA e que aborde prioritariamente o mundo do trabalho. 

 

16h45 às 19h - RODAS TEMÁTICAS 

 

1.CURRÍCULO INTEGRADO: EJA E EDUCAÇÃO PROFISIONAL 

Coordenação: Cláudia Borges - GO 

Relatoria: José Aparecido Vitorino - MS 

 

REFLEXÕES CENTRAIS: 



- Como repensar o currículo para ressignificá-lo e contextualizá-lo ao estudante 

trabalhador.  

-Refletir a integração do currículo, a concomitância para a EJA é impossível para o 

educando que é trabalhador? 

-A integração do currículo traz a concepção de uma formação ampla, está no próprio 

documento do PROEJA. A Formação do trabalho não está separada da formação com um todo. 

-O Instituto Federal é a entidade que tem a responsabilidade de executar a formação 

para o trabalho, como é o caso da oferta do PROEJA.  

-O PROEJA tem toda uma política de currículo integrado, mas com uma formação 

integral é necessário aprofundar essa discussão entre ser integrado e integral. 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS: 

- Dificuldades na organização e execução do PROEJA, no que se refere aos gestores 

e nas esferas superiores. 

- Dificuldades na contratação de professores da área técnica específica dos cursos, 

eles têm dificuldades na execução de planejamentos e em toda a parte pedagógica. 

- Dificuldade no DF, no preparo e formação de profissionais na área tecnológica, 

formações e capacitações. 

- A barreira nos currículos, dificuldades de realizar a integração das disciplinas da 

base comum à base técnica no proeja. 

- O tempo que o estudante fica na escola dificulta o estudante na conclusão e 

adequação a esse currículo extenso. 

- Não há um avanço nos resultados do PROEJA em relação ao currículo integrado. 

- Os cursos do PROEJA são muito limitados aos cursos básicos e de pouca carga 

horária. 

- O educador que trabalha com o currículo reproduzindo o currículo do ensino 

seriado. 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

- Conhecer melhor a pesquisa sócio-antropológica feita dentro desse sistema de 

integração multidisciplinar realizada pelo governo estadual do Mato grosso. 

- Propor uma discussão de como ocorre à política de integração do currículo no 

PROEJA. 

- Promover uma formação geral e profissional para discutir a integração do 

currículo para fortalecer a execução desta política e a contextualização do processo de ensino e 

aprendizagem. 

- Provocar SECADI/SETEC e todos os segmentos para uma discussão em relação 

à educação no mundo do trabalho e a EJA. 

- Construir e implementar propostas de mestrado coletivo em parceria com as 

universidades e IFEs e fomentar cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização para 

professores da modalidade EJA. 

 

2. ALFABETIZAÇÃO E CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO NA EJA 



Coordenação: Jesiel Simplício - GO 

Relatora: Márcia Bueno - GO  

 

REFLEXÕES CENTRAIS: 

Esta roda de conversa contou com a participação de representantes do Distrito Federal, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Observa-se que ao invés de instituir “políticas públicas” no sentido de fortalecer a EJA 

enquanto modalidade de ensino, de modo geral os Estados têm apostado em Programas de 

Alfabetização de curta duração, sem preocuparem-se com a permanência e qualidade da 

aprendizagem dos alfabetizandos, dentre eles podemos citar o “Brasil Alfabetizado”. 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS:  

  O programas de alfabetização tem sofrido com a questão da evasão e baixa freqüência 

dos educandos; 

 Alguns professores não tem “perfil” para trabalhar com alfabetização de Jovens e 

Adultos; 

 Continuidade da  Escolarização;  

  É preciso trabalhar a permanência com a qualidade da aprendizagem; 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

É preciso investimento na Formação Continuada do educador popular; 

Transformar os programas de alfabetização em Política de Estado. Ou seja, o Estado 

precisa investir na modalidade EJA e não em programas de alfabetização, contudo, entende-se 

que é um processo, uma transição. 

 Ressignificação do Currículo do Programa, a fim de garantir a permanência e 

aprendizagem. 

 

3. INTERSETORIALIDADE NA EJA: EDUCAÇÃO, TRABALHO, CULTURA, 

SAÚDE, LAZER 

Coordenação: Keila Alves de Souza 

Relatoria: Danielly Cardoso da Silva - GO e Lígia da Silva - MT 

  

REFLEXÕES CENTRAIS: 

A roda de prosa foi iniciada com a saudação da professora Keila de Cuiabá 

coordenadora das discussões nessa tarde. Foram discutidas e apresentadas as proposições de 

discussão apresentadas nas orientações entregues pela coordenação do EREJA, e foram 

estabelecidos os acordos para a discussão da temática em grupo. Foi justificada a ausência da 

professora Janaina que não conseguiu chegar a tempo por motivos de trabalho e o debate foi 

iniciado com uma apresentação geral do grupo.  

O grupo era formado por 18 participantes oriundos de diversos segmentos 

educadores, alunos e gestores municipais e estaduais; instituições de ensino superior; sindicato 

de professores e movimentos sociais. Em relação a discussão acerca da intersetorialidade na 



EJA a coordenadora das atividades destacou a ausência de um representante do Sistema “S”, 

provocando o grupo com o questionamento: “de que maneira podemos efetivar a 

intersetorialidade, ou seja, a articulação de diferentes setores da sociedade, em prol da EJA? 

Segue abaixo o registro das discussões e debates elevados pelos participantes da Roda de Prosa.  

O professor Luís convidou o grupo a pensar “Qual a relação entre a educação 

pública e a saúde pública?”. Foi destacado por Virgínio distanciamento entre políticas públicas 

e as práticas sociais. Como e onde entra o envolvimento dos setores populares nas políticas 

públicas? Faz-se necessário articular formação pedagógica e profissional a ações públicas, não 

no sentido de formar para o mercado de trabalho, mas no sentido de promover uma formação 

integrada, humana. 

Vera destacou a importância de cobrar dos setores públicos relacionados à saúde e 

assistência social para que contemplem os alunos da EJA no que diz respeito às necessidades 

básicas que muitas vezes os impedem de continuar seus estudos. Pedro destacou que a EJA 

deve ser tratada de forma diferenciada do ensino regular, é preciso contemplar às 

especificidades da EJA entendendo que o público desta modalidade difere-se dos alunos do 

turno diurno. Foi destacado por Luís a importância de se pensar o material didático utilizado 

com o público adulto pensando os temas de saúde. 

Lígia destacou que os fóruns de EJA são um instrumento de mobilização capaz de 

potencializar ações realizadas em prol da EJA em diferentes segmentos da sociedade. Os fóruns 

são um espaço de discussão e mobilização no qual é preciso envolver outras entidades, 

estabelecer novas parcerias. A formação realizada com o fórum pode possibilitar a outros 

parceiros uma nova ação, melhorar o que já tem sido realizado. Pedro ainda destacou que falar 

de intersetorialidade é partir da compreensão de um currículo amplo, dinâmico que considere 

os aspectos culturais.  

O currículo segundo Virgínio deve possibilitar ao educando emancipação. De 

acordo com o que foi apresentado por Keila, estabelecer o diálogo no currículo implica em 

formar os participantes nos encontros de EJA para que estes sejam capazes de dialogar com os 

grupos ausentes e estes possam levar as discussões realizadas, tendo em vista que muitas vezes 

percebe-se que nos encontros predomina a ideia de que se fala de EJA para pessoas que já estão 

na EJA. A participação nos encontros só tem sentido se puder levar para outros espaços o que 

foi discutido.  

A professora Onésia destacou que é importante primeiro pensar no sentido da 

Educação de Jovens e Adultos. Um sentido que perpassa o trabalho do educando enquanto 

necessidade humana, não no sentido de exploração realizada pelo mercado de trabalho. Muitas 

vezes os interesses dos grupos que lutam pelo poder governamental prevalecem sobre as 

necessidades dos educandos. É necessário aprofundar o debate em torno das políticas públicas 

implementadas pelos governos.  

Neste sentido, Pedro questionou o que nos impulsiona em nossas ações, de modo 

que está imbricado na EJA pensar a relação com o trabalho. Pensar pedagogicamente o 

currículo diz respeito a estabelecer os fins da educação, o sentido da educação. Precisamos de 

uma educação capaz de repensar a realidade, no sentido freireano. Virgínio destacou que a 

escola tem que abrir espaço para a discussão do conflito público – privado, a contradição das 

ações realizadas. Findada as discussões após a última fala, iniciou-se a elaboração dos 



encaminhamentos listados abaixo que foram discutidos e redigidos buscando consonância com 

o grupo.  

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:  

 • Que os fóruns dos Estados participem da discussão e da construção acerca das 

políticas de desenvolvimento dos Estados e a inserção dos setores da educação popular no 

processo de construção coletiva dessas políticas. 

• Realizar conferências e espaços de debates municipais, estaduais e distritais nas 

quais os Fóruns de EJA possam dialogar, sensibilizar e mobilizar outras instituições e 

movimentos no tocante a propostas relativas a elaboração dos Planos Municipais e Estaduais 

de Educação voltados para a Conae 2014.   

• Ampliar as ações de intersetorialidade nas escolas que ofertam a modalidade de 

EJA nas áreas de trabalho, cultura, saúde e lazer. 

 

4. ESTRATÉGIAS E LINGUAGENS PEDAGÓGICAS NA EJA 

Coordenação: Maria Emília C. Rodrigues 

Relatoria: Clecy Machado de Souza 

 

DESAFIOS E PROPOSIÇÕES DO GRUPO: 

Desafio: Dificuldade que os professores têm em ler, estudar teorias, concepções, 

etc. 

Proposição: Garantir a formação continuada dos professores em exercício. 

Desafio: A dificuldade de sair da linearidade dos conteúdos. 

Proposição: Formação inicial e continuada, momentos de encontros coletivos para 

planejamento e  grupos de estudos. 

Desafio: O currículo desenvolvido ainda é o regular e de forma compactada. 

Proposição: Organizar o currículo que considere diagnóstico, a realidade do 

educando e o mundo do trabalho. 

Desafio: Falta de formação inicial na modalidade EJA 

Proposição: Garantir na formação inicial nos cursos de licenciaturas discussões 

sobre a EJA.  

Desafio: Como lidar com a evasão escolar. 

Proposição: Acompanhamento sistemático e contínuo da permanência e 

aprendizagem do educando. 

Desafio: Currículos inadequados aos educandos da EJA. 

Proposição: Fóruns contribuírem na reflexão sobre currículo. 

 

5. TEMPORALIDADE E POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO NA EJA 

Coordenação: Maria madalena Torres - DF 

Relatoria: Maria Ivani Marins - MS e Joaquim Ventura - MT 

 



REFLEXÕES CENTRAIS: 

• A certificação de educando que não tem o conhecimento construído; 

• Garantir a implementação da emenda 59 da LDB; 

 

DESAFIOS E DENÚNCIAS: 

• Denunciar nos conselhos de educação e ouvidorias a indústria de certificação 

existente no país; 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

• Encaminhar ao CNE reivindicando a adequação da resolução de acordo com o 

que rege a emenda 59 da LDB, quanto à idade mínima de ingresso na EJA. 

• Construir um formato de avaliação que valorize o processo formativo dos 

educandos, visto que os atuais exames Enceja, para o 2º segmento, e Enem, ensino médio, 

avaliam em larga escala e não valorizam os aspectos qualitativos e de percurso formativos do 

educando da EJA. 

 

6. EJA A DISTÂNCIA: UMA EXPERIÊNCIA POSSÍVEL 

Coordenação: Professora Maria Luíza Pereira Pinho 

Relatoria: Marcos Alves Pires - DF e Vânia Olária - GO 

 

Apresentações pessoais com ênfase em experiências e interesses dos educadores de 

EJA na Educação à Distância. 

 

REFLEXÕES CENTRAIS:  

-Dificuldades para utilizar as ferramentas tecnológicas; 

-Conflito geracional: diferença de idade e conhecimento; 

-Necessidade de encontros presenciais para EJA-EAD; 

-Conceito superado de EAD: ensino por correspondência (Instituto Universal 

Brasileiro); Rádio Escola (com tutores); Telecursos, com monitores muitas vezes sem 

conhecimentos apropriados. Hoje, temos Internet, que é um ambiente de Informação. Também 

um espaço de comunicação, de um para um, de dois para dois e atualmente, de muitos para 

muitos. Hoje, a Internet é outro ambiente que permeia os ambientes presenciais. Assim, educar 

jovens e adultos com mais de 18 anos, hoje, não é mais educar só presencialmente. Professores 

que se negam a trabalhar com a Internet e computadores podem ser considerados conservadores 

e, até mesmo, reacionários. Hoje a informação e o conhecimento não são mais só de autorias 

do professor e este deve se manter sempre se preparando, estudando. As modalidades à distância 

e presencial se complementam, vez que o processo educativo é expandido para muitos lugares 

e um direito para toda vida, desde que se nasce até a morte. Aprender não tem idade, tem 

desafios. Um jeito de aprender não substitui o outro: o virtual não substitui o presencial, ou 

vice-versa. Nos presenciais da UNB, existem momentos em que os participantes não falam nada 

e fazem movimentos corporais ou atividades artísticas, não verbais. Ambiente virtual para se 

aprender e o presencial, para se reaprender. Quanto ao fato de os pobres não terem acesso, isso 



demonstra ainda mais a necessidade de luta social. Assim como hoje, no Brasil, a luz 

(eletricidade) é para todos, também a banda larga deve ser para todos. 

Com tais reflexões, se reoriente o conceito de EAD com os quais essa roda foi 

iniciada. É relatado um exemplo para demonstrar o quanto a questão gira em torno do acesso 

aos estudantes trabalhadores à internet. Do que vai resultar, daí não temos controle. 

-Resolução nº 3, de 2010: Diretrizes operacionais de EJA, que já orienta para que a 

EJA à Distância tenha encontros presenciais e para que não tenha tutor - o professor presencial 

deve ser @ mesm@. 

-A discussão sobre as tecnologias devem ser consideradas, pois são opções também 

políticas. Um grupo de pesquisa da UNB que trabalha com software livre, acesso aberto (não 

propriedade intelectual – direito autoral) e complementaridade entre a educação virtual e a 

educação presencial. 

DESAFIOS PARA A EJA-EAD: 

- exige muita disciplina e autonomia: a pessoa faz o seu tempo; 

- exige competência digital e com a Internet; 

- acesso; 

- presencial qualificado; 

- ausência de discussões, reflexões e fundamentação sobre EAD na EJA. 

DENÚNCIAS PARA A EJA-EAD: 

-Precarização da mão de obra do professor, com a presença do tutor, que não tem 

os direitos que um professor tem. A UNB também explora esses trabalhadores. 

-Insensibilidade do formador da disciplina EAD, com propostas desapropriadas, 

sem provocações e interações, com excesso de textos e conteúdos; 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

- Lutar pela inclusão do ambiente virtual multimídia interativo no artigo 1º da LDB 

9394|96 como o aprovado no documento Base do Brasil, em 2008, para a VI CONFINTEA, em 

2009. 

- Manter a posição dos fóruns de lutar pela idade mínima de 18 anos para o ingresso 

na Educação de Jovens e Adultos, também na EAD, agora fortalecida com a Emenda 

Constitucional 59; 

-Luta organizada dos fóruns de EJA pela banda larga, tendo a Internet como serviço 

público para todos. 

-Lutar pela aplicação da resolução do Conselho Nacional de Educação, nº3\ 2010; 

-Formação e preparação de educadores de jovens e adultos, incorporando as 

potencialidades do ambiente virtual multimídia interativo. 

 

 

7. DIVERSIDADE E DESIGUALDADE NA EJA 

Coordenação: Esmeraldina Maria dos Santos - GO 

Relatoria: Vanuza Oliveira Martins - MS 

 



REFLEXÕES CENTRAIS 

Quando se fala em diversidade e desigualdade na EJA nos remetemos a reflexões 

acerca do que acontece na sala de aula. Esse é o lugar de onde se origina o preconceito dos 

adultos com os jovens: a sala de aula. Os jovens e os adultos constituem dois grupos que, 

embora transitem em realidades e mundos comuns, possuem formas diferentes de estar nessa 

realidade e nesse mundo e convivem no mesmo espaço da sala de aula. Aí, nesse contexto, se 

originam os conflitos geracionais. Esse é um saber que o professor de EJA precisa ter. Ele 

precisa ter habilidades para trabalhar a realidade desses educandos, na realidade desses 

educandos. 

Para trabalhar a diversidade é importante, portanto, conhecer quem é esse sujeito, 

fazer um conhecimento prévio, para dar o ponto de partida trabalhando de forma a atender o 

todo. É importante pensar com qual estratégia trabalhar neste local, o que ele oferece como 

informação para o trabalho. 

DESAFIOS E DENÚNCIAS 

É importante  saber que dentro da EJA não se encontra o individuo pronto, mas com 

um conhecimento prévio e que tem que ser levado em conta. Daí a importância de cobrar do 

poder público mais investimento tanto no campo de apoio, como é o caso das pessoas com suas 

necessidades especiais e que a cada dia a demanda dentro da EJA vem crescendo, como também 

em outras diversidades. Na EJA  temos a maioria de negros e também mais homens e menos 

mulheres. Daí a necessidade de atendimento adequado aos alunos e alunas da EJA: creche para 

que as mães possam frequentar a sala de aula, acessibilidade e outros.  

Uma denúncia é o transporte que não atende a todos e acessibilidade ainda deixa a 

desejar para os alunos da EJA. 

A oferta da EJA dentro das prisões é menor que a demanda e também a educação é 

vista como um prêmio e não como um direito. Falta  políticas para garantir um ensino de 

qualidade.  

Formação e organização de comitês municipais e regionais para fortalecer a EJA 

no campo.  

Há a demanda de alunos que necessitam de atendimento especial, mas que não são 

alunos especiais, como os alunos dependentes químicos. 

Trabalhar o preconceito de uma forma geral.  

Material que tenha a cara do aluno da EJA. 

Racismo (doença social). 

Qualificação profissional, falta mais investimento. 

Mais discussões para tratar as diversidades por ser um campo muito complexo. 



Que o EREJA encaminhe um documento a todos os órgãos da gestão educacional 

denunciando sobre as condições  desiguais oferecidas a modalidade EJA para se trabalhar com 

um público caracterizado pela diversidade. É preciso que todos se conscientizem de que a EJA 

precisa ter o mesmo tratamento de investimentos que todas as outras modalidades de ensino.  

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 Que o EREJA encaminhe um documento a todos os órgãos da gestão 

educacional sobre as condições desiguais oferecidas à modalidade EJA para 

se trabalhar com um público caracterizado pela diversidade. É preciso que 

todos se conscientizem de que a EJA tenha o mesmo tratamento de 

investimentos que todas as outras modalidades de ensino. 

 Que os fóruns da EJA acompanhem a construção e implementação dos 

planos estaduais e distrital para a oferta de educação nas prisões.  

Encontros ou seminários que tratam do tema diversidade e desigualdade na EJA: 

 educação no campo 

 quilombola 

 questão de gênero/ sexualidade  

 indígena 

 prisional 

 educação especial 

 étnico / racial 

DATA: 10/11/2012 

 

8h. Revista Inter-Ação 

O editor da revista Inter-Ação, professor Doutor Cristóvão Giovani Burgarelli, fez a 

apresentação da revista Inter-Ação e comentou acerca desse volume especial com o Dossiê: 

Educação de jovens e adultos. Em seguida Foi entregue a todos os delegados do II Ereja um 

exemplar da revista Inter-Ação, Volume 36, N. 2 Julho/Dezembro 2011, da Faculdade de 

Educação da UFG, com o Dossiê: Educação de jovens e adultos, coordenado pelas professoras 

Maria Margarida Machado e Maria Emilia de Castro Rodrigues.   

 

8h30 - Mesa dos Educandos 

(falta inserir relato aqui) 

 

 

9h30h - Plenária Final 

REUNIÕES POR SEGMENTOS DOS FÓRUNS 

1. SEGMENTO DOS EDUCADORES/PROFESSORES 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 



 Articulação entre os Fóruns e as esferas de governo para sensibilizar quanto 

ao suporte para os educadores e garantir seu envolvimento e participação 

nas atividades dos Fóruns. 

 Investir na política de formação inicial e continuada dos educadores de EJA. 

 O segmento de educadores reivindica que cada gestão dos Fóruns Estaduais 

tenha uma comissão com um representante de educadores de fórum 

responsável pela articulação no portal em âmbito regional. 

 Que os cursos de formação universitária façam a inclusão da EJA e 

divulgação em suas programações curriculares, tanto nos cursos de 

Pedagogia, quanto nas demais licenciaturas. 

 

2. SEGMENTO DE EDUCANDOS 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:  

 Maior divulgação das ações dos fóruns e da EJA pela mídia. 

 Fortalecer o sentido político da EJA através da ação social, dos fóruns. 

 Participação dos alunos na elaboração e construção dos PN estadual e 

municipal, na participação de eventos. 

 Adequar a EJA para pessoas com necessidades especiais e as demais formas 

de diversidade dos sujeitos da EJA. 

3. SEGMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

  Criar um grupo virtual de interação de gestores, nas redes sociais e Portal 

(forumeja.org.br), com o objetivo de fortalecimento das ações da Região 

Centro-Oeste, estudo, identificação e avaliação dos problemas e articulação 

das soluções, nos seguintes temas: PNE; participação orgânica nos Fóruns 

Estaduais, Municipais, Distrital e Nacional de Educação; CONAE; Agenda 

Territorial (intersetorialidade, controle social); juvenilização e idade na 

EJA; educação profissional e mundo do trabalho; alfabetização na EJA; 

diretrizes; formatos de atendimento; propostas e orientações pedagógicas; 

orçamento; currículo e demais questões relativas às políticas públicas de 

EJA. 

 Encaminhar para os CMV as memórias técnicas das gestões, para que 

possam subsidiar a formação dos novos gestores e equipes técnicas.  

 Qualificar a formação das equipes gestoras que atuam na EJA. 

 Assegurar que os debates feitos nos níveis municipais, estaduais e distrital 

sejam trazidos para os encontros regionais.  

 Articular com as equipes gestoras das escolas para que colaborem com os 

CMV, com o envio de materiais/projetos realizados nas unidades de ensino. 



 Fortalecer a participação dos conselhos escolares e de educação nas 

discussões dos Fóruns de EJA. 

 Assegurar a participação dos Fóruns de EJA nas Conferências preparatórias 

à CONAE 2014. 

 Solicitar a todos os EREJAs para que tenhamos a participação dos Fóruns 

EJA no Fórum Nacional de Educação. 

 Assegurar as ações com a cultura, fortalecendo a identidade dos sujeitos da 

EJA, de forma articulada com a saúde, trabalho, ciência e tecnologia.  

 Articular as ações de EJA com a Educação Profissional, assegurando o 

acesso, permanência e êxito dos estudantes, com vistas ao Mundo de 

Trabalho. 

 Articular com os demais EREJAs a cobrança junto ao MEC para a 

consolidação das ATs nas unidades da federação.  

 

4. SEGMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Traçar estratégias de articulação com as IES que não estão atualmente 

participando dos movimentos dos fóruns. 

 Formação específica para os professores que atuam na EJA. 

 Fortalecer e naturalizar o uso do portal na construção de diálogos e trocas 

de experiências; 

 Promover ações que facilitem o acesso e o uso das tecnologias na 

comunidade escolar.  

 Usar a tecnologia nos diversos ambientes de aprendizagem a favor da 

sociedade.  

 Fortalecer a articulação no interior dos Fóruns Estaduais. 

 Dinamizar, dar publicidade e assumir coletivamente a construção do Centro 

de Memória Viva no Centro-Oeste. 

 Constituir uma Comissão Regional de Trabalho (Centro-Oeste) com 

representação por segmento, a qual deve ser instituída neste encontro, para 

reunir questões centrais que possam fornecer dados para a elaboração de um 

documento orientador para a participação na CONAE 2014. Esta Comissão 

deverá, num prazo de 30 dias, a partir de sua constituição, encaminhar por 

meio dos Fóruns de EJA os resultados dos dados coletados para socialização 

de debate. Os referidos dados podem ser obtidos a partir do documento 

diagnóstico da preparatória regional para a VI CONFINTEA (2008) bem 

como a partir do diagnóstico da Agenda Territorial. 

 Socialização das pesquisas sobre a EJA realizadas nas IES.  

 Incluir a EJA como componente curricular obrigatório em projetos de 

pesquisa e extensão para todos os cursos de licenciaturas e pedagogia. 



 Garantir no mínimo 30% da prática de estágio supervisionado dos cursos de 

pedagogia e demais licenciaturas, em EJA. 

 Garantir no mínimo 30% dos recursos dos programas de bolsas de iniciação 

a docência e pesquisa para o campo da EJA. 

 

5. SEGMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES 

PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS: 

 Articular as divulgações dos fóruns/comitês do Campo nos portais dos 

Fóruns EJA. 

 Que a Undime articule com os secretários Municipais de Educação o 

cumprimento da Agenda Territorial e a formação dos Comitês onde ainda 

não estão constituídos. 

 Acompanhamento dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. 

 Acento dos membros dos Fóruns EJA nos Fóruns de Educação. 

 Fomentar a aproximação entre os Fóruns EJA e o Fórum de Economia 

Solidária. 

 Fomentar a aproximação entre os Fóruns EJA e o Fórum/Comitê de 

Educação do Campo. 

 Incentivar a inserção das organizações que militam na democratização do 

acesso à terra nos Fóruns de EJA.  

 Ampliar a discussão sobre currículo e metodologia na Educação do Campo. 

6. SEGMENTOS ONGS, FUNDAÇÕES E SISTEMA “S” 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Os professores que atuam na modalidade de EJA também não recebem 

formação para as especificidades desta modalidade. Para isto seria 

necessário repensar o currículo das licenciaturas no âmbito da formação 

inicial e continuada. Tendo isto em vista, propomos: 

o Ampliar o debate para além dos cursos de Pedagogia, extensão e 

demais licenciaturas, de forma a preparar adequadamente futuros 

professores da EJA. 

o Construir um currículo que respeite e contemple as especificidades 

dos sujeitos da EJA e que aborde prioritariamente o mundo do 

trabalho. 

Fotos: 

www.cejacolider.comunidades.net  

 

RODAS TEMÁTICAS 

http://www.cejacolider.comunidades.net/


1. CURRÍCULO INTEGRADO: EJA E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Conhecer melhor a pesquisa sócio-antropológica feita dentro desse sistema 

de integração multidisciplinar realizada pelo governo estadual do Mato 

grosso. 

 Propor uma discussão de como ocorre a política de integração do currículo 

no PROEJA. 

 Promover uma formação geral e profissional para discutir a integração do 

currículo para fortalecer a execução desta política e a contextualização do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Provocar SECADI/SETEC e todos os segmentos para uma discussão em 

relação à educação no mundo do trabalho e a EJA. 

 Construir e implementar propostas de mestrado coletivo em parceria com as 

universidades e IFEs e fomentar cursos de formação, aperfeiçoamento e 

especialização para professores da modalidade EJA. 

 

2. ALFABETIZAÇÃO E CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO NA EJA 

 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 

 É preciso investimento na Formação Continuada do educador popular. 

 Transformar os programas de alfabetização em Política de Estado. Ou seja, 

o Estado precisa investir na modalidade EJA e não em programas de 

alfabetização, contudo, entende-se que é um processo, uma transição. 

 Ressignificação do Currículo do Programa a fim de garantir a permanência 

e aprendizagem. 

 

3. INTERSETORIALIDADE NA EJA: EDUCAÇÃO, TRABALHO, 

CULTURA, SAÚDE, LAZER 

PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS:  

 Que os fóruns dos Estados participem da discussão e da construção acerca 

das políticas de desenvolvimento dos Estados e a inserção dos setores da 

educação popular no processo de construção coletiva dessas políticas. 

 Realizar conferências e espaços de debates municipais, estaduais e distritais 

nas quais os Fóruns de EJA possam dialogar, sensibilizar e mobilizar outras 

instituições e movimentos no tocante a propostas relativas a elaboração dos 

Planos Municipais e Estaduais de Educação, voltados para a Conae 2014.   



 Ampliar as ações de intersetorialidade nas escolas que ofertam a modalidade 

de EJA nas áreas de trabalho, cultura, saúde e lazer. 

 

4. ESTRATEGIAS E LINGUAGENS PEDAGÓGICAS NA EJA 

DESAFIOS E PROPOSIÇÕES: 

 Desafio: Dificuldade que os professores têm em ler, estudar teorias, 

concepções, etc. 

 Proposição: Garantir a formação continuada dos professores em exercício. 

 Desafios: A dificuldade de sair da linearidade dos conteúdos. 

 Proposição: Formação inicial e continuada com momentos de encontros 

coletivos para planejamento e grupos de estudos. 

 Desafio: O currículo desenvolvido ainda é o regular e de forma compactada. 

 Proposição: organizar o currículo que considere diagnóstico a realidade do 

educando e o mundo do trabalho. 

 Desafio: falta de formação inicial na modalidade EJA. 

 Proposição: garantir na formação inicial, nos cursos de licenciaturas, 

discussões sobre a EJA.  

 Desafio: Como lidar com a evasão escolar. 

 Proposição: Acompanhamento sistemático e contínuo da permanência e 

aprendizagem do educando. 

 Desafio: Currículos inadequados aos educandos da EJA. 

 Proposição: Fóruns contribuírem na reflexão sobre currículo. 

 

5. TEMPORALIDADE E POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO NA EJA 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Encaminhar ao CNE reivindicando a adequação da resolução de acordo com 

o que rege a emenda 59 da LDB, quanto à idade mínima de ingresso na EJA. 

 Construir um formato de avaliação que valorize o processo formativo dos 

educandos, visto que os atuais exames Enceja para o 2º segmento e Enem 

Ensino Médio avaliam em larga escala e não valorizam os aspectos 

qualitativos e de percurso formativo do educando da EJA. 

 

6. EJA A DISTÂNCIA: UMA EXPERIÊNCIA POSSÍVEL 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Lutar pela inclusão do ambiente virtual multimídia interativo no artigo 1º 

da LDB 9394|96 como o aprovado no documento Base do Brasil, em 2008, 

para a VI CONFINTEA, em 2009. 



 Manter a posição dos fóruns de lutar pela idade mínima de 18 anos para o 

ingresso na Educação de Jovens e Adultos, também na EAD, agora 

fortalecida com a Emenda Constitucional 59. 

 Luta organizada dos fóruns de EJA pela banda larga, tendo a Internet como 

serviço público para todos. 

 Lutar pela aplicação da resolução do Conselho Nacional de Educação 

nº3/2010. 

 Formação e preparação de educadores de jovens e adultos, incorporando as 

potencialidades do ambiente virtual multimídia interativo. 

 

7. DIVERSIDADE E DESIGUALDADE NA EJA 

PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 Que o EREJA encaminhe um documento a todos os órgãos da gestão 

educacional sobre as condições desiguais oferecidas à modalidade EJA para 

se trabalhar com um público caracterizado pela diversidade. É preciso que 

todos se conscientizem que a EJA precisa ter o mesmo tratamento de 

investimentos que todas as outras modalidades de ensino. 

 Promover encontros ou seminários que tratem do tema diversidade e 

desigualdade na EJA, incluindo: educação no campo, quilombola, questão 

de gênero / sexualidade, indígena, prisional, educação especial, étnico / 

racial. 

 

 

A plenária aprovou que o III Ereja Centro-Oeste será em Mato Grosso. 

 

 

Comissão dos Fóruns de EJA do Centro-Oeste para organizar a participação nas 

conferências preparatórias para a CONAE 2014 

 

Cláudia GO – Educador 

Edson DF – Educador  

Sup. GO – Esmeraldina 

Joana MS – Gestor estadual 

Sup. DF - Irlanda   

Keila MT – Gestor municipal 

Jesiel GO – Conselho de educação 



Sup. GO – Marcos  

 

Kamilla IFB DF - IES 

Sup. GO - Janaína 

Madalena DF – Movimentos Sociais 

Sup. DF - Maria Onézia 

Lucilene MS – ONGs e fundações 

 Sup. MS - Isabel Cristina  

Izaias - Educando  

Sup. GO - Ludymilla IFG  

 

 

Moções 

 

1. Moção Margarida: 

Os delegados do II EREJA, reunidos em plenária final no dia 10 de novembro de 2012, em 

Goiânia, solicitam aos demais representantes dos fóruns de EJA que formalizem uma 

correspondência ao FNE para acento permanente neste fórum, enquanto movimento nacional 

em defesa da EJA. Em sendo acatada nossa solicitação, indicamos que seja aberta uma 

discussão específica, entre os representantes estaduais, acerca dos critérios para indicação 

daquele que assumirá este compromisso em nome do nosso coletivo. 

 

2. POR TERRA, TERRITÓRIO E DIGNIDADE!!! 

Proposta de moção de apoio e solidariedade aos movimentos sociais populares na luta pelos 

direitos coletivos. O Sistema Judiciário brasileiro tem sido vacilante quando se trata de defender 

os direitos conquistados na Constituição Federal de 1988 pelos povos indígenas e populações 

tradicionais. No ano de 2012, foi necessária reação ao Projeto de Emenda Constitucional - PEC 

215, à ação da Advocacia Geral da União - AGU 303 e à Ação Direta de Inconstitucionalidade 

- ADI 3239. As três ações são inconstitucionais quanto ao direito aos territórios dos povos 

indígenas e quilombolas, que sendo terras da União, garantem o direito ao usufruto coletivo. 

As três ações expressam a crise no exercício dos poderes executivo, legislativo, uma vez que a 

bancada ruralista, que tem legislado em causa própria, delega ao Congresso Nacional a 

prerrogativa da demarcação das terras indígenas e territórios quilombolas. O sistema judiciário 



tem sido tendencioso ao julgar em favor das grandes corporações financeiras, especuladoras 

que representam interesses particulares. O judiciário brasileiro tem se posicionado contra as 

minorias étnicas e outros setores populares. A causa Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul e 

Xavante de Marãiwatsédé de Mato Grosso, estão agora na mídia, mas retratam a luta histórica 

do povo brasileiro contra a usurpação de seus territórios e em defesa de uma reforma agrária 

verdadeira. Porém a luta do povo brasileiro é bem mais ampla como, por exemplo, a resistência 

contra as várias formas de desrespeito aos direitos que foram garantidos pela Constituição 

Federal de 1988, que se reflete no repúdio: 

  à privatização da saúde e transporte públicos; 

 à negação de educação de qualidade; 

 à falta de uma política habitacional decente; 

 às ações de despejos de inúmeras famílias em todo Brasil em favor da 

especulação imobiliária e dos mega-projetos (copa do mundo, 

olimpíadas, PAC). 

Precisamos que o Estado brasileiro esteja a serviço das causas coletivas e não de interesses 

privados, tal como acontece atualmente. Por fim, precisamos de um sistema judiciário que na 

observância dos direitos humanos e da terra e na observância dos direitos inscritos na 

Constituição Federal não vacilem na defesa da Vida. 

 

 

3. Moção em Repúdio 

O II Encontro de Educação de Jovens e Adultos da Região Centro-Oeste - II EREJA-CO, 

realizado em Goiânia- GO, dias 8, 9 e 10 de novembro, reuniu educadores e educandos da 

modalidade EJA dos estados da região Centro-Oeste. Nós, participantes do II EREJA-CO, 

decidimos repudiar a atitude do Secretário de Estado de Educação do Governo de Goiás que 

vem se mantendo indiferente à Agenda Territorial de Desenvolvimento e Alfabetização de 

Jovens e Adultos, política pública intersetorial de atendimento à modalidade. Destacamos que 

a reivindicação foi apresentada há mais de dois anos e meio, sem resposta. 

 

 

 

Encerramento 

O encerramento se deu com uma dinâmica proposta por Madalena - DF em cada um dissesse 

uma palavra que sintetizasse o II Ereja. Foi um momento em que todos se pronunciaram e 

mostraram a sua palavra. A emoção foi se ampliando no espaço e reafirmando que existe uma 

identidade e uma força características da Região Centro-Oeste.  

 

 

Equipe de relatoria: Angelita, Maribel, Dinorá,                 

 



 


