
1º Concurso de Poesias da Educação de Jovens e Adultos – EJA 

  
Um texto que retratava o encantamento e o amor pelo Estado de Goiás rendeu ao estudante 

Everland da Silva, da Escola Municipal Aracy Amaral, o título de campeão do 1° Concurso de 

Poesias da Educação de Jovens de Adultos (EJA), realizado na noite da quarta-feira (23 de maio), 

na Praça Criativa. A ocasião reuniu 18 estudantes de seis escolas que oferecem a modalidade de 

ensino. Eles declamaram suas obras para um corpo de jurados atentos para itens como tema, 

criatividade, sonoridade, originalidade e interpretação. Entre os jurados estavam presentes: 

Professora Dinorá Gomes de Castro (graduada em Letras Vernáculas pela UFG, mestre em 

Educação pela PUC/Goiás e doutoranda em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); 

Professora Núbia Moreira Santana (formada em Letras pela Universidade Federal de Goiás e 

Professora de Redação); Professora Rosely Aparecida Wanderley Araújo (Especialista em 

Língua Portuguesa e coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”, no 

Estado); Rogério Marques Canedo (Doutor em Literatura pela UNB – Universidade de Brasília; 

Professor de Literatura da UNB); Willian Canedo (graduado em Jornalismo pela UEG). Vale 

destacar que Willian Canedo e Rogério Marques Canedo são bisnetos do Senador Antônio Amaro 

da Silva Canedo, que deu origem ao nome da cidade de Senador Canedo. 

A abordagem regionalista da poesia vencedora não foi por acaso, pois o tema escolhido para 

pautar o concurso foi justamente o “lugar onde vivo”. Os três textos premiados foram selecionados 

em meio a dezenas de trabalhos que retratavam a história e o desenvolvimento da cidade de Senador 

Canedo e do Estado de Goiás. 

Foram duas etapas, sendo a primeira realizada ainda nas unidades de ensino. As 

composições destacadas em cada escola foram reunidas em um folder, que foi distribuído durante a 

cerimônia, para que o público pudesse acompanhar e fazer sua própria avaliação. 

No final, além do poema de Everland, foram agraciadas as obras de Weberson Teixeira da 

Cruz, estudante do segundo semestre da Escola Vovó Dulce; e Luciene Maria de Souza, da unidade 

educacional Luzia Maria. Os dois ficaram, respectivamente, na segunda e terceira colocações. 

Os prêmios oferecidos aos escritores foram estímulos à parte. O ganhador da competição 

recebeu um notebook; o vice colocado, um tablet; e a terceira ficou com um celular. A escola e o 

professor do aluno vencedor também foram homenageados. 

Responsável pela organização do concurso, o Analista Educacional da EJA, Weber Sione 

Moreno, conta que sua equipe ficou surpresa com a receptividade do concurso, sobretudo por parte 

das unidades de ensino. Ao lado dele, a Secretária de Educação, Simone Soares, ressaltou a 

contribuição dos educadores para o sucesso do projeto. “Eles acreditaram em seus alunos e 

trabalharam não apenas as questões de leitura e escrita, mas também os sentimentos demonstrados 

nas poesias dos competidores. Os professores fizeram a diferença e o resultado nós estamos vendo 

aqui hoje”, afirmou a gestora. 

Além de conferir o talento e criatividade dos estudantes, o público estimado em cerca de 800 

pessoas também se divertiu com o show do cantor Marcelo Barra. O artista, intérprete de várias 

coletâneas de músicas que retratam a cultura e o estilo de vida do povo goiano, elogiou a 

criatividade dos poetas locais e enalteceu a iniciativa da administração municipal.  “Nós, que 

andamos por todo esse país inteiro, e principalmente por Goiás, vemos que atitudes como essa não 

são comuns. Um evento de poesia é algo que diferencia vocês dos demais municípios. Senador 

Canedo está de parabéns”, declarou. 
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