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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, às quatorze horas e trinta 
minutos, no Edifício Sede do Ministério da Educação, em Brasília, foi aberta a décima 
primeira sessão ordinária da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos, com a presença dos seguintes membros e suplentes: Célio da 
Cunha, Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho, Jane Paiva, Jorge Alexandre Onoda 
Pessanha e Justina Iva de Araújo Silva. Participaram também da reunião o Professor 
Timothy Ireland, Diretor do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, a 
Professora Maria Margarida Machado, Coordenadora-Geral Pedagógica de Educação 
de Jovens e Adultos, e Andréa Oliveira, assessora do Departamento de Educação de 
Jovens e Adultos. A sessão foi presidida pelo Diretor Timothy Ireland, que, após saudar 
todos os presentes, justificou a ausência de Maria Cristina Vargas, Maria Aída Bezerra 
Costa, Neroaldo Pontes de Azevedo, Maria Clara Di Pierro e Maria Aparecida 
Schumaher. Apresentou a pauta da sessão do dia, que consistia na análise dos projetos 
candidatos à Medalha Paulo Freire, a ser entregue na solenidade de abertura do VII 
ENEJA, no dia trinta e um de agosto. O Professor Timothy passou aos membros 
presentes cópias da Portaria de regulamentação da Medalha e ofício encaminhado aos 
representantes dos fóruns de educação de jovens e adultos e uma planilha para 
apuração da pontuação dos projetos. De dezenove projetos recebidos, dez foram pré-
selecionados pela equipe pedagógica da Secad e apresentados para análise pela 
Comissão, a saber: 1) Educação por inteiro, SESC Ler, CE; 2) Alfabetizar é libertar, 
CEPAFRE, DF; 3) Nunca é tarde para aprender, CEDEP, DF; 4) AJA – Expansão: Ler o 
mundo e escrever a vida, Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; 5) Vaga-lume – 
Alfabetização e valorização humana, Universidade Estadual de Goiás; 6) Educação, 
campo e consciência cidadã, Universidade do Estado de Minas Gerais; 7) Escola Zé 
Peão, PB; 8) Paraná Alfabetizado, Secretaria de Educação do Estado do Paraná; 9) 
Transformar, SESI FIRJAN, RJ; e 10) Geração cidadã – reduzindo o analfabetismo, 
Prefeitura Municipal de Natal. Segundo orientação da Secad, os projetos foram 
apresentados em, no máximo, dez laudas, de acordo com o seguinte roteiro fornecido: 
a) apresentação da entidade; b) descrição da estrutura de funcionamento do projeto de 
alfabetização; c) formas de sensibilização e mobilização; d) estrutura pedagógica; e) 
parcerias utilizadas; f) resultados alcançados. Também conforme as orientações 
divulgadas aos fóruns de EJA, no processo de seleção dos projetos foram observados 
os seguintes critérios básicos: a) capacidade de mobilização; b) articulação da ação de 
alfabetização com outras ações; c) articulação da ação alfabetizadora com a sua 
continuidade em processos de educação de jovens e adultos; d) envolvimento na 
localidade; e) experiência comprovada; e f) inovação na gestão ou na concepção do 
projeto de alfabetização. Após análise de todos os projetos, os membros da Comissão 
apresentaram a pontuação dada a cada projeto e apontaram os que mais se 
destacaram em sua opinião. Na apuração das pontuações, obteve-se o seguinte 
resultado: CEPAFRE, indicado pelos cinco membros presentes; UEMG e SEDUC/PR, 
indicados por três membros; e Zé Peão e Prefeitura Municipal de Natal, com duas 
indicações cada. Após breve discussão, a Comissão decidiu, considerando o critério de 
distribuição regional e por tipo de entidade, propor a entrega de quatro prêmios Paulo 
Freire em 2005: CEPAFRE/DF, UEMG, SEDUC/PR e Prefeitura Municipal de Natal. 



 

E para constar eu, Andréa Oliveira, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo 
Presidente da sessão, e pelos demais membros presentes. Brasília, trinta de agosto de 
dois mil e cinco. 
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