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Natal, 10 a 13 DESETEMBRO DE 2013 

Contextualização 

Este relatório foi elaborado com o objetivo de  

ESCREVENDO 

 

 

Dia: 11/09 - quarta-feira 

Coordenação: Representante do Fórum de EJA de Goiás - Claudia Borges 

Costa e Representante do Fórum de EJA do Pará Rafaela Pires 

 

Roda de prosa  

 Escolas Radiofônicas no RN Francisco Morais - Professor do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy. Painelista: Márcia Maria Alves 

de Assis 

 Experiência De pé no chão também se aprende a ler. Palestrante não 

disponibilizou o material, portanto, após pesquisa na internet, sugerimos 

este material:http://www.youtube.com/watch?v=PSW1TgaYvY8 

 Experiência de Angicos- Testemunho de filho de educando que também 

frequentava os círculos de leitura, morador de Angicos. Margarida 

Cortes, UFRN. Palestrante não disponibilizou o material, portanto, após 

pesquisa na internet, sugerimos este 

material:https://www.youtube.com/watch?v=YdtgTMb6h_M 

http://www.youtube.com/watch?v=PSW1TgaYvY8
https://www.youtube.com/watch?v=YdtgTMb6h_M


 

Roda de Prosa 

 

 

ESCOLAS RADIOFÔNICAS NO RIO GRANDE DO NORTE - O ENSINO DE 

MATEMÁTICA PELO RÁDIO: UMA HISTÓRIA FALADA E UM 

DOCUMENTÁRIO DIDÁTICO 

Abaixo, reproduzimos os slides apresentados por Márcia Maria Alves de Assis 

 

1. A Vida no Campo: Essas condições de vida da população do campo 

impulsionou a Região Nordeste a experiências educativas através de 

novos métodos de ensino para a alfabetização de adultos, como o caso 

das escolas radiofônicas, cuja metodologia “que marcou os movimentos, 

ou campanhas educativas no início dos anos 60, caracterizou-se pela 

preocupação de “conscientizar”, ou melhor, despertar os trabalhadores 

sobre sua condição de pobreza, miséria e das possibilidades políticas, 

expressas nas lutas reivindicatórias”. PINTO, p. 65. 



2. Navegando nas ondas do rádio:  

No Brasil, principalmente na região Nordeste, marcada pela exploração 

da mão-de-obra do trabalhador rural e pelas constantes secas, se 

expandem os Movimentos de Educação de Base (MEB). (WANDERLEY, 

1984); (PAIVA, 2009). 

O MEB se constituiu num movimento da igreja católica que, juntamente 

com a JUC e com o Sindicalismo Rural, levou a uma redefinição da 

atuação da prática dos cristãos na sociedade brasileira, introduzindo a 

questão política na década de 1960 e reascendendo nos anos de 1970. 

(WANDERLEY, 1984). 

3. Escolas Radiofônicas – Natal (RN) – 1958 – 1966 

Em 20 de setembro de 1958 por meio da Rádio Rural foi transmitida a 

primeira aula radiofônica do Sistema de Natal, junto à Arquidiocese de 

Natal e ao SAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

4. Cabia à Equipe Local planejar, executar e coordenar o programa local de 

Educação de Base, por meio da unidade nuclear do Movimento - o 

Sistema Radio educativo - que atingia uma área determinada;  

Método Global juntamente com a pedagogia de Paulo Freire – presentes 

no material das aulas. 

 

 

5. O Método Global: Respalda-se no método analítico-sintético, apoiado 

em princípios de psicológicos e metodológicos com procedimentos que 

parte do todo, para decompor em partes. Segundo PAIVA, 2009, esse 

método não se constituía uma inovação, era utilizado nas escolas do 

Ensino Fundamental da rede pública do estado do Rio Grande do Norte. 

O novo foi sua aplicação através do rádio, direcionada a jovens e 

adultos, utilizando uma temática relacionada à realidade do campo, 

possibilitando o questionamento dessa realidade. O novo foi aplicar o 

mencionado método a uma educação diferente que não negava o saber 

do homem do campo, mas a partir dele procurava contribuir para a 

construção de novos conhecimentos que pudessem ajudá-lo na melhoria 

de suas condições de vida, permitindo-lhe crescer, não apenas 

individualmente, mas junto com as pessoas de sua comunidade. 

Educação que, dessa forma, poderia motivar os camponeses a lutarem 

unidos pela modificação das condições injustas em que viviam, a se 

sentirem participantes da vida de sua comunidade, do Estado e até 

mesmo do País e do Mundo. (PAIVA, 2009, p. 26)  

 



6. As aulas de matemática: Eram programadas buscando integrar as 

operações aritméticas em problemas da realidade rural. Conforme 

afirma, Wanderley (p. 55), “as aulas de aritmética eram aplicadas às 

operações e aos problemas enfrentados pelos lavradores, dentro da 

realidade concreta do camponês, procurando desenvolver habilidades 

de cálculo, já existentes de forma assistemática, e fornecer os primeiros 

rudimentos de uma aritmética simbólica, gráfica”. 

 

7.  Os problemas de matemática: Na programação das aulas de 

matemática, “Os problemas por resolver giravam em torno das situações 

concretas e dos desafios do adulto rural no seu dia-a-dia”. (Wanderley, 

1984, p. 55).  

As aulas também permitiam levar a monitores e alunos (a) tomarem 

conhecimento do que ocorria no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, 

no script de uma aula, a seguir, são abordados vários assuntos do 

conhecimento científico, de ecologia, cultura e atualidade. 

 

8. Depoimentos: “Eu sabia ler e cubava a terra. Era só “o cabra” prestar 

atenção que aprendia, e eu aprendi na Escola com Maria das Dores”. 

(JOSÉ REINALDO DA SILVA. Depoimento Oral).  

 

9. Métodos de Ensino – Método Global e Pedagogia Freireana 

 

Um político comprou os votos de 6 homens. Deu a cada um deles Cr$ 

5.000,00 (cinco mil cruzeiros). Do voto desses homens dependia o 

progresso do Brasil. Por quanto eles venderam a pátria?  

 

Considerações sobre a cubação: A cubação se sustenta à margem da 

Geometria Euclidiana ensinada nas escolas, graças a um sistema de 

transmissão cultural próprio, que comporta competências diferenciadas 

de apropriação por parte dos que o conhecem e usam. [...] há “experts 

reconhecidos na comunidade por saberem resolver problemas práticos”. 

(CRUZ, 2001, p. 17).  

 



Abaixo, reproduzimos o artigo enviado por Márcia Maria Alves de Assis, por 

solicitação, após o XIII ENEJA. 

 

AS ESCOLAS RADIOFÔNICAS E O ENSINO DE MATEMÁTICA DO RN  

(1950-1970) 

 

Márcia Maria Alves de Assis1 – IFESP 

marciageomat@ig.com.br 

 

Resumo 

Nesta apresentação nos remeteremos a algumas questões relacionadas à experiência 

das Escolas Radiofônicas e o ensino de matemática no estado do Rio Grande do 

Norte no período de 1950 a 1970. Este foi o objeto de estudo de uma pesquisa2 de 

mestrado desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte concluída em 

2011. A pesquisa usou como fontes os arquivos da Diocese de Natal e os 

depoimentos orais de professores, monitores e alunos da cidade de Natal e de duas 

comunidades rurais, Logradouro e Catolé, que hoje fazem parte do município de 

Lagoa Salgada. Os caminhos da pesquisa nos conduziram buscar respaldo na História 

Oral e o como referencial teórico, nos conceitos da História Cultural para dar 

sustentação à história reconstituída.  

Palavras chave: Escolas Radiofônicas, História, Ensino, Matemática. 

 

As Escolas Radiofônicas e o Movimento de Natal 

A necessidade da criação das Escolas Radiofônicas nasceu no seio das ações 

sociais desenvolvidas pela igreja católica.  “A partir de 1948, as atividades sociais e 

religiosas desenvolvidas pela Diocese de Natal foram caracterizadas como um 

movimento de Ações Sociais e Culturais. Daí o nome de ‘Movimento de Natal’”. 

(PINTO, 1989, p. 93). Entre os pioneiros do Movimento de Natal, destacam-se, D. 

                                                           
1
Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte(PPGECNM – UFRN). 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED – UFRN). Professora Titular do 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, Natal, RN, Brasil. Endereço para correspondência: 

Rua Guanabara, 145, Neópolis CEP: 59080-730 - Natal, RN, Brasil. E-mail: marciageomat@ig.com.br. 

2
A pesquisa resultou na produção de um documentário educacional que está disponível (dividido em duas 

partes) nos links:(parte 1)https://www.youtube.com/watch?v=dprEMGvXJ7ge (parte 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=9tiltP8lOzs. Ver também publicação no periódico BOLEMA-Boletim 

de educação matemática = Mathematicseducationbulletin / Pós-graduação em Educação Matemática – 

UNESP – IGCE – Vol. 27, n.46, (agosto 2013) – Rio Claro: Unesp, 2013. 

 

mailto:marciageomat@ig.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=dprEMGvXJ7g
https://www.youtube.com/watch?v=9tiltP8lOzs


Eugênio Sales, D. Nivaldo Monte e Monsenhor Expedito, além de outros 

representantes do clero, estudantes universitários, profissionais liberais e leigos 

engajados na ação pastoral da Igreja Católica.  

Foi no ano de 1949, visando expandir sua ação no meio rural que a igreja 

católica criou o Serviço de Assistência Rural (SAR). Além de outras atividades 

desenvolvidas pelo SAR, a criação das Escolas Radiofônicas, caracteriza-se como um 

modelo de educação rural que, posteriormente, foi abarcado pelo Governo Federal e 

levado a diversos estados brasileiros. 

Ainda na década de 1940, o então, Pe. Eugênio Sales conheceu o trabalho 

educacional, no meio rural da Colômbia, utilizando uma emissora de rádio, a rádio 

Sutatenza. 

 

Era o começo de um sonho de criar experiência semelhante, 

em Natal, que só se concretizou em 1958, com a instalação da 

Rádio Rural de Natal. Aliás, o sonho começou a ser cultivado 

em 1947, no Rio de Janeiro, quando o Pe. Eugênio participava 

de um Congresso Latino Americano sobre Educação na Vida 

Rural. Lá, ele conheceu o Pe. José Joaquim Salcedo, diretor da 

Rádio Sutatenza, que lhe contou a experiência colombiana. 

Daí, surgiu a idéia do padre natalense ir pessoalmente à 

Colômbia para verificar in loco a iniciativa. (MEDEIROS, 2005, 

p. 74). 

 

Somente em 20 de setembro de 1958, é concretizado o projeto “o sonho” do 

então padre, Eugênio Sales quando por meio da Rádio Rural é transmitida a 1ª aula 

radiofônica do Sistema de Natal, junto a Diocese de Natal e o SAR.  

A experiência das Escolas Radiofônicas teve como motivação levar à população 

da zona rural do Estado a formação escolar e religiosa. Essa experiência deu origem a 

inauguração da Rádio Rural na cidade de Natal, responsável pela transmissão das 

aulas inicialmente sintonizadas por sessenta e nove escolas de comunidades rurais 

dos municípios de São Paulo do Potengi, Macaíba, São José do Mipibu, São Gonçalo 

do Amarante, Ceará-Mirim e Touros.  

As aulas eram transmitidas por um professor-locutor e assistidas por monitores 

junto com os alunos. Posteriormente, outros municípios se agregaram e fundaram 

novas escolas rurais. Em 21 de março de 1961, a Conferência Nacional dos Bispos do 



Brasil (CNBB) firmou convênio, por meio do Decreto 50.370, com o Ministério da 

Educação, dando força ao Movimento de Educação de Base (MEB). A partir daí, o 

MEB a nível nacional passou a assumir o ensino radiofônico, na Arquidiocese de Natal 

e em outras regiões do País. Essa experiência constituiu um marco histórico da 

educação no Brasil, sendo uma iniciativa da igreja católica, Arquidiocese de Natal.  

Uma das ações do MEB foi a instituição das Escolas Radiofônicas, baseada na 

experiência da diocese de Natal, pensadas para levar a educação às comunidades 

rurais, como também, implementar a integração dos estudos teóricos e práticos. Como 

aborda Wanderley: 

 

O MEB procurou fornecer subsídios por meio de elementos 

contínuos de socialização e ressocialização, do conhecimento 

crítico da realidade da conjunção da teoria com a prática, das 

atividades experimentais e de avaliação, das relações entre as 

lideranças e as bases, da participação política e de uma 

adequação pedagógica popular. (WANDERLEY, 1984, p. 22). 

 

Foi na região Nordeste que o MEB começou a atuar de maneira sistemática, 

tendo como principais estados, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará e 

Bahia, e o auge de sua atuação se deu entre 1961 a 1966, período que contou com a 

participação de uma vasta equipe de trabalho em diversos estados do Brasil. E, o Rio 

Grande do Norte, foi palco da ação pioneira nas emissoras radiofônicas, com destaque 

na ação social da igreja pelo Movimento de Natal. 

Nas Escolas Radiofônicas as aulas, muitas vezes aconteciam nos salões das 

igrejas locais ou nas casas das monitoras. A figura 1 a seguir, da década de 1960, 

mostra uma sala de aula de uma comunidade rural do estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 1 - Sala de aula – Escola Radiofônica. 



 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria José Teixeira Peixoto. 

 

No início, as Escolas Radiofônicas eram destinadas apenas as turmas de 

alfabetização, depois a pedido dos alunos já alfabetizados, foram criadas turmas do 2º 

ano, por solicitação desses alunos, para dar continuidade aos seus estudos. Essas 

novas turmas correspondiam ao segundo ano do ensino primário da escola oficial da 

época. 

 Posteriormente, foram criadas turmas de 3º, 4º e 5º anos, relativos ao curso 

primário completo, que conforme Paiva (2009), isso ocorreu no ano de 1963, período 

de maior expansão das Escolas Radiofônicas. Porém, após esse período, houve uma 

redução, sendo ofertados apenas os três anos iniciais do curso primário. E, a oferta 

dos cinco anos de ensino do curso primário foi uma experiência própria do Sistema 

Natal.   

 

Em nível nacional, o MEB possibilitava apenas dois anos de 

escolarização, tempo máximo considerado necessário para que 

o adulto ou jovem analfabeto aprendesse a ler, escrever e 

interpretar textos, instrumentos de análise facilitadores no seu 

caminhar na luta para vencer a dura realidade de sua vida. 

(PAIVA, 2009, p. 82). 

 



A nossa pesquisa consistiu em compreender como se deu o ensino de 

Matemática pelas Escolas Radiofônicas do Estado do Rio Grande do Norte. Para 

tanto, tomamos como campo de pesquisa, para o ensino da alfabetização e anos 

iniciais, as Escolas Radiofônicas de duas comunidades rurais, Logradouro e Catolé, 

que, atualmente, fazem parte do município de Lagoa Salgada (RN), pois em nossa 

trajetória de pesquisa, encontramos documentos que identificam que nestas 

comunidades foram instaladas algumas Escolas Radiofônicas.  

As Escolas Radiofônicas e o Ensino de Matemática 

Os alunos das Escolas Radiofônicas eram, em sua maioria, agricultores que 

trabalhavam o dia inteiro e à noite frequentavam as aulas. A programação das aulas 

tinha uma mística que envolvia os participantes na construção de sua própria história, 

em seu convívio social, político e econômico, objetivando tirar da obscuridade aqueles 

cidadãos que tinham uma vida dura de trabalho na agricultura.  Na programação das 

aulas de Matemática, “Os problemas por resolver giravam em torno das situações 

concretas e dos desafios do adulto rural no seu dia-a-dia”. (Wanderley, 1984, p. 55). 

As aulas também permitiam levar monitores e alunos a tomarem conhecimento do que 

ocorria no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, no script de uma aula, conforme 

identificamos em alguns documentos encontrados. Observe na figura, a seguir: 

Figura 2: Script de Aula Radiofônica, datada de 1965. 

 

Fonte: Arquivo Geral da Arquidiocese de Natal 



Nessa aula são abordados diversos asuntos (assuntos), entre eles: ecologia, 

cultura e atualidade. Reescrevemos alguns: 

 

-Você sabia que a caça descontrolada, os incêndios e o próprio 

progresso estão exterminando, acabando centenas de 

espécies de aves em todo Brasil, Sabiam? Fiquem sabendo...   

-A Itália não é só beleza, mas uma tradição de cultura que 

influenciou o mundo inteiro. 

-Curiosidade pra você! Dentro de 3 anos, segundo os 

estudiosos especialistas, o homem estará na lua que será a 

grande conquista de todos os tempos. 

-A riqueza de São Paulo, representa hoje de uma maneira 

geral mais de 50 por cento (50%) da riqueza de todo o Brasil. 

(SCRIPT DE AULA, 1965. mimeo). 

  

Os conteúdos disciplinares, apresentados nos materiais dos alunos eram 

preparados segundo o “método globalizado, e o material era baseado também em 

Paulo Freire, relacionado às questões sociais e às palavras geradoras, a enxada, o 

feijão..., o conhecimento dos agricultores”.   (MARIA JOSÉ TEIXEIRA PEIXOTO. 

Depoimento Oral). 

Figura 3 - Professora-locutora Maria José Teixeira Peixoto – no estúdio da Rádio Rural. 



 

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria José Teixeira Peixoto. 

 

Essa concepção de ensino norteada por Freire (1983, p. 61), voltada para “a 

transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos a uma educação diagonal e 

ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas”. 

Observamos que as provas elaboradas pelas professoras também 

apresentavam esse contexto, como um dos problemas de Matemática presente numa 

prova da 4ª série que reafirma o enfoque da conscientização política: “Um político 

comprou os votos de 6 homens. Deu a cada um deles Cr$ 5.000,00 (cinco mil 

cruzeiros). Do voto desses homens depende o progresso do Brasil. Por quanto eles 

venderam sua Pátria?” 

Desse modo, podemos inferir que a situação política da época também 

influenciou o contexto dos conteúdos e situações-problema de Matemática, conforme 

visto no trecho da prova.  

Quanto as aulas de Matemática, algumas questões já nos chamam atenção, 

uma diz respeito aos esforços das monitoras para desempenharem bem a sua função, 

pois estas tinham pouca escolaridade, logo, tinham muitas dificuldades em ensinarem 



os conteúdos de Matemática. Essa questão foi evidenciada nos depoimentos de 

monitoras que trabalharam nas turmas de alfabetização, quando as entrevistamos.  

Uma monitora da comunidade de Logradouro, município de Lagoa Salgada(RN), Maria 

das Dores do Nascimento (figura 4), demonstra em sua fala ter dificuldade em 

desenvolver as aulas de Matemática, pois, trabalhando com uma turma de 

alfabetização nas Escolas Radiofônicas, mesmo permanecendo por muitos anos na 

função de professora e se aposentando no ano de 2004, atualmente com 69 anos de 

idade, até hoje não superou suas dificuldades em relação à Matemática. Parece que 

essa realidade, de professores com pouca formação era comum a maioria dos 

monitores que iniciaram com as primeiras turmas de alfabetização nas Escolas 

Radiofônicas. 

 

Figura 4: Monitora Maria das Dores do Nascimento - 2010 

 

Fonte: Acervo pessoal de Márcia Assis 

 

Tal dificuldade também nos é apresentada pela monitora Maria Ibanês de França 

(Figura 5), responsável pela Escola Radiofônica da comunidade de Catolé, município 

de Lagoa Salgada(RN). Atualmente, com 80 anos de idade, nos revela que aprendeu 

a ler e escrever com sua mãe pela cartilha do ABC, e depois estudou com uma 

professora particular por dois meses e sentiu necessidade de continuar estudando, 

então resolveu ensinar o que sabia as suas amigas, para não esquecer o que havia 

aprendido, assim, nos conta: “Mas, aí sentei logo uma escola. Ensinava as minhas 



amiguinhas, minhas coleguinhas. Minhas coleguinhas de brincadeira. O que eu 

aprendi já ia ensinar a elas. Aí foi que me aditou muito”. (MARIA IBANÊS DE 

FRANÇA. Depoimento Oral). 

 

Figura 5: Monitora Maria Ibanês de França - 2010 

 

Fonte: Acervo pessoal de Márcia Assis 

 

Alguns anos depois a professora foi convidada para ensinar pelas Escolas 

Radiofônicas. Logo, se deparou com a dificuldade em Matemática, por isso ensinava 

bem a leitura e a escrita, deixando a Matemática para segundo plano. Se referindo aos 

conteúdos que ensinava aos seus alunos pela Escola Radiofônica, ela nos diz: “Aí eles 

aprenderam a ler e escrever. E votaram e elegeram dois vereadores. [...] Não era 

muita Matemática não, tinha mais a leitura. Só as coisas mais fáceis. É, as contas era 

mais pouca” (MARIA IBANÊS DE FRANÇA. Depoimento Oral). 

A monitora Maria Ibanês, assim como a monitora Maria das Dores trabalhava 

com uma turma de alfabetização, permanecendo pouco tempo na função de 

professora. Logo após se enveredou pelo movimento político local, se elegendo 

vereadora dos municípios de Boa Saúde e Lagoa Salgada, respectivamente. Segundo 

ela, dois alunos que foram alfabetizados por ela se elegeram vereadores e a 

convidaram para participar da política local, deixando assim, a função de professora, 



mas contribuindo bastante para o desenvolvimento da sua cidade. Cabendo a ela o 

projeto de desmembramento do município de Boa Saúde em duas cidades Boa Saúde 

e Lagoa Salgada (determinando os seus limites territoriais). 

 As dificuldades dessas monitoras em trabalhar com os conteúdos de 

Matemática são refletidas no aprendizado dos seus alunos. Tomamos depoimentos de 

alguns alunos e o aluno José Bernardino Sobrinho, hoje com 57 anos de idade, 

declarou que pouco aprendeu sobre Matemática na Escola Radiofônica. Segundo ele, 

aprendeu apenas a somar e subtrair, pois era o que a professora (monitora) ensinava 

sobre Matemática. Ele trabalhava na agricultura com o seu irmão mais velho, nas 

propriedades dos donos de terras, plantavam e colhiam, mas recebiam, os dois irmãos 

juntos, pelo dia de trabalho, o equivalente o que recebia um adulto. Chegava muito 

cansado do trabalho e não tinha muito tempo para estudar, mas procurava a tia e 

monitora, Maria das Dores, para tirar suas dúvidas nas lições.  

Porém, alguns alunos tiveram uma compreensão maior nos conteúdos de 

matemática ao aplicarem os conhecimentos das aulas em situações do seu contexto 

social, como é o caso do aluno José Reinaldo.  

 

Eu sabia ler e cubava a terra. Era só “o cabra”
3
 prestar atenção que 

aprendia, e eu aprendi na Escola com Maria das Dores. É assim, a 

gente tem uma explicação e é só botar em prática. Então, os meninos 

traziam a terra e eu cubava, não é? Eram três ou quatro papéis com 

as contas. Eles eram contratados para arrancar o mato, mediam a 

terra e vinham para eu cubar. E quando a secretária do dono da terra 

fazia a conta nunca dava errado. Então, quando foi um dia ele 

perguntou se eu era sabido: - “esse cara é muito sabido, não é?” Aí 

ela falou: - “não é muito sabido, não, ele sabe ler”. E ele disse: - 

“Nunca veio nenhuma dessas terras cubadas para dá errado”. Só 

dava certo. (JOSÉ REINALDO DA SILVA. Depoimento Oral) 

 

Percebemos que ele demonstrou que aprendeu as operações fundamentais da 

Matemática nas aulas e as colocava em prática em suas necessidades de medição de 

terra, ajudando aos amigos que faziam limpeza de terras para o plantio. Esses amigos 

recebiam o pagamento pela limpeza de terrenos, de acordo com a sua área, ou seja, 

quanto maior a área, maior o valor pago pelo dono do terreno. Então, eles confiavam 

nos cálculos da cubação realizados por José Reinaldo. 

                                                           
3
 Cabra: na linguagem do homem do campo significa ‘a pessoa’, ‘o homem’. Em Ferreira (2001, p.116), 

encontramos: “1. Zool. Mamífero, a fêmea do bode. 2.Bras. Mestiço de mulato e negro. 3.Bras. V. 

Capanga. 4. Pessoa, sujeito. 5. Bras. Cangaceiro.” 



Já, no que se refere ao Ensino Ginasial (atual Ensino Fundamental - anos finais), 

nos detemos no Curso de Madureza pelo Rádio, que também foi desenvolvido pelo 

SAR entre as décadas de 1960 e 1970.  

Desse período conseguimos resgatar alguns documentos, como os módulos de 

ensino que eram fornecidos aos alunos para acompanharem seus estudos. Ver figura 

a seguir: 

 

Figura 6: Módulo de ensino do curso de Madureza, datado de 1969. 

 

Fonte: Acervo pessoal do professor João Faustino Ferreira Neto (professor locutor do 

curso de Madureza) 

 

Esse e outros materiais foram analisados e nos deram respaldo para 

compreensão do ensino de Matemática pelas Escolas Radiofônicas. Ressaltamos que 

os depoimentos orais dos que participaram da pesquisa ajudaram à nossa 

compreensão no sentido da reconstituição da história e do ensino da matemática.  
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Dia: 11/09 - quarta-feira 

Coordenação: Analise da Silva - Fórum de EJA MG, Universidade Federal 

de Minas Gerais 

 

Conferência de Abertura do ENEJA – 2013 

Jaqueline Pereira Ventura – Universidade Federal Fluminense  

 

Abaixo, anotações encaminhadas por Jaqueline, documento balizador de 

sua fala. Slides no anexo 4 

 

O Papel Político dos Fóruns de EJA do Brasil diante das conquistas, 

comprometimentos e esquecimentos nas políticas públicas de EJA. 

 

A) Preâmbulo 

 

- Homenagem para a educadora Vera Barreto.  

- Eu queria começar agradecendo o convite. Agradecer aos companheiros do 

sudeste pela sugestão do meu nome e ao Fórum Potiguar pelo convite. 

- Diante do desafio que me foi colado acho importante situar o meu lugar de 

fala, ou seja, dizer quem sou eu e de que lugar eu falo. Sou profª da FE/UFF há 

4 anos (desde 2009), participo do Fórum EJA/RJ (desde 2002), fui professora 

do 1º segmento da EJA e coordenadora numa SME/FME;  e, das 12 versões 

do ENEJA eu participei, como delegada, de metade, de 6 ENEJAS (entre os 

anos 2003 e 2009, nos segmentos administração pública e universidade). 

Enfim, sou militante da EJA e acho que compartilho com vocês saber a dor e a 

delícia (do ENEJA) ser como é!  

 

- Desde já quero dizer/frisar que a reflexão que trago é UM OLHAR sobre o 

papel político dos Fóruns. Todos nós sabemos que os Fóruns de EJA 

apresentam configurações, formatos e naturezas muito diferenciadas. Por isso 

faço questão de iniciar dizendo que reconheço e respeito às várias 

configurações e percursos distintos que juntos compõe um mosaico muito rico 

e complexo que denominamos de Fóruns de EJA do Brasil. Eu não tenho a 

pretensão de dizer, muito menos de prescrever “O Papel político”, mas dizer o 



que eu julgo oportuno para provocar o debate sobre como tem sido esse papel 

político, enfrentando nossos conflitos e dialogando sobre quais caminhos nós 

temos trilhados  e como esses caminhos tem nos constituído.  

 

B) Introdução 

- Inicialmente quero destacar a importância desse Encontro porque, ao definir 

como tema da Reunião Nacional (ENEJA) as políticas públicas para EJA e 

como tema dos encontros regionais (EREJAS) o papel político dos fóruns, 

essa Reunião do ENEJA pode possibilitar uma ampla discussão, por parte dos 

delegados e de todos que participam dos fóruns, em torno não apenas do 

significado, alcance e implicações das políticas públicas para, mas também as 

estratégias utilizadas pelos fóruns para contribuir com a sua efetivação, já que 

os enunciados ligam a questão do “Papel Político dos Fóruns de EJA do 

Brasil diante das conquistas, comprometimentos e esquecimentos nas 

políticas públicas de EJA”. 

- Assim, a reflexão que pretendo estimular nessa conferência de abertura se 

inicia com um panorama das principais conquistas e esquecimentos no que se 

refere a políticas públicas de EJA no Sistema Nacional de Educação, passa 

pela retomada sucinta dos acúmulos teórico-políticos dos ENEJAs sobre a sua 

identidade para abordar sobre o papel político dos fóruns de EJA diante dessas 

conquistas e esquecimentos. Concluirei evidenciando a necessidade de 

definirmos coletivamente nossa pauta de luta e nossa estratégia nesta pauta 

(missão) específica, deslocando nossa atuação de uma postura de agir nas 

brechas ou a reboque das pautas governamentais para uma atitude de 

Movimento/mobilização/coletivo de luta pela EJA (por parte dos diversos 

segmentos que atuam na EJA). Para isso parece desejável repensar a 

estratégia de atuação dos fóruns, retomar o foco da luta política na EJA. Nessa 

mobilização mais ampla será preciso ir imprimindo cada vez maior clareza 

sobre o objeto de nossa luta, isto é, sobre o significado daquilo que queremos 

instituir. 

- Desejamos avançar, assim, na compreensão sobre o objeto de nossa luta, 

isto é, sobre o objetivo político dos fóruns de EJA. Minha expectativa é que no 

decorrer dessa 13ª Reunião Nacional dos fóruns de EJA os vários segmentos, 



assim como as mesas e grupos de trabalhos, contribuam significativamente 

para a compreensão da forma e do conteúdo que os fóruns vêm privilegiando 

para defender políticas de Estado para EJA ou, em outras palavras, o que nós 

queremos com esse coletivo? O que nós defendemos? Qual tem sido a nossa 

forma de lutar para que a EJA seja política pública de Estado? 

- Nós somos um rico e complexo espaço de diálogo de discussão, mas vocês 

acham que nós temos tido influencia na construção das políticas publicas de 

EJA? Se tivéssemos mesmo existiria, por exemplo, o Pronatec? Acredito que 

todos concordam que o Pronatec não nos representa! 

 

C) Ler e comentar os Slides 

 

I - PANORAMA DAS PRINCIPAIS CONQUISTAS E ESQUECIMENTOS 

 

ALGUMAS CONQUISTAS 

 DIREITOS E ESPECIFICIDADES ASSEGURADOS NO PLANOLEGAL:  

CONSTITUIÇÃO DE 1988, LDB 9394/96 E PARECER 11/2000 – 

RECONHECIMENTO COMO MODALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM 

IDENTIDADE PRÓPRIA, ROMPENDO NO PLANO FORMAL, COM UMA 

CONCEPÇÃO SUPLETIVA E COM A IDEIA DE ENSINO REGULAR 

NOTURNO.  

 A INCLUSÃO DA EJA NO FUNDEB:  

A INCLUSÃO DA EJA NO FUNDO REPRESENTOU UM AVANÇO E UMA 

RESPOSTA ÀS LUTAS E DISCUSSÕES FEITAS DESDE A CRIAÇÃO DESSE 

FUNDO, EMBORA AINDA SEJA PRECISO LUTAR PELA EQUIPARAÇÃO DO 

FATOR DE PONDERAÇÃO. 

 A INCLUSÃO DA EJA NO PNLD:  

CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNLD - EJA), VOLTADO 

ESPECIFICAMENTE PARA A EJA NO EF E NO EM. 



AVANÇOS, DE UMA MANEIRA GERAL, NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO 

DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA 

PROFESSORES. 

 INCENTIVO A NOVAS MATRÍCULAS NA EJA:  

COMO A RESOLUÇÃO Nº 48/2012 QUE PREVÊ A TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS DE 

EJA.  

 

TANTOS ESQUECIMENTOS: 

 A DESARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROPOSTAS 

COMO PROGRAMAS E PROJETOS, POR MEIO DE AÇÕES AINDA 

FRAGMENTADAS.  

 A NECESSIDADE DE INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO HUMANA, EM 

DETRIMENTO DE UMA FORMAÇÃO TECNICISTA/ 

MERCADOLÓGICA; 

 A CONTINUIDADE E AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

A EJA.  

 AS POLÍTICAS INTERSETORIAIS PRECISAM ATUAR DE FORMA 

INTEGRADA. 

 O INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES DA EJA. 

 A REVISÃO DO VALOR PER CAPITA DO ESTUDANTE DA EJA NO 

FUNDEB  

 AS DISCUSSÕES ACUMULADAS NA REDE DOS FÓRUNS EM 

RELAÇÃO AO ENCCEJA;  

 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

E CONSELHOS DO FUNDEB, NO TOCANTE ÀS DISCUSSÕES EM 

TORNO DA EJA. 

 A OFERTA DA EJA EM TODOS OS TURNOS E NÃO FOCANDO 

APENAS O NOTURNO E O ACESSO A TODOS OS ESPAÇOS DAS 



ESCOLAS PELOS ESTUDANTES DA EJA, POR EXEMPLO: OS 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS, AS 

BIBLIOTECAS, AS DIVERSAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, 

DENTRE OUTROS 

 

DIAGNÓSTICO: QUE EJA TEMOS E QUE FÓRUM DE EJA TEMOS 

 

QUAL O NOSSO OBJETIVO POLITICO? 

-  O QUE NÓS QUEREMOS COM ESSE COLETIVO?  

-  QUAL É A “MISSÃO” DOS FÓRUNS? 

-  DE MANEIRA GERAL, TODOS DIZEM DESEJAR 

CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA EJA COMO 

POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO 

-  QUAL TEM SIDO A NOSSA FORMA DE LUTAR PARA 

QUE A EJA SEJA POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO? 

O QUE TEMOS FEITO? 

-  QUAL É A NOSSA IDENTIDADE POLÍTICA? 

-  COMO NÓS NOS VEMOS E COMO OS OUTROS NOS 

VEEM? 

-  NOSSAS PROPOSTAS, CONTRIBUIÇÕES, 

CONSULTAS, ETC, TEM REALMENTE CONTRIBUÍDO 

PARA ATINGIR NOSSO OBJETIVO POLÍTICO?  

-  QUANDO PESSOAS DE FÓRUNS DE EJA FAZEM 

PARTE DE COMISSÕES, GTS, ETC, A CONVITE DO 

MEC, ELAS AGEM A FAVOR DO OBJETIVO POLÍTICO 

DOS FÓRUNS? 

-  A ATUAÇÃO DOS FÓRUNS, OU SEJA, O MODO PELO 

QUAL O FÓRUM ATUA TEM FORTALECIDO A EJA NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS? 

 

II - OS ACÚMULOS DOS ENEJAS SOBRE A IDENTIDADE DOS FORUNS E 

DOS ENEJAS 

 



O PAPEL POLÍTICO DOS FÓRUNS DE EJA É UM TEMA EM DISPUTA NO 

INTERIOR DOS FÓRUNS 

 OS FÓRUNS E OS ENEJAS ASSUMEM UM IMPORTANTE PAPEL DE 

RESISTÊNCIA. VERIFICADO, PRINCIPALMENTE NOS ANOS 90 

DIANTE DO ESVAZIAMENTO E DO REFLUXO DA EJA NO MEC, 

TORNANDO-SE NA ATUALIDADE UM LOCUS PERMANENTE E 

IMPORTANTE DE REFLEXÃO, DE ARTICULAÇÃO E DE DEFESA DA 

EJA NO BRASIL. 

 OS PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS SÃO:   

  - O QUE SÃO OS FÓRUNS DE EJA? 

  - COMO ELES ATUAM POLITICAMENTE? 

  - QUAL A RELEVÂNCIA DOS FÓRUNS EM ÂMBITO NACIONAL? 

 O SENTIDO DOS FÓRUNS TEM SIDO DISPUTADO ENTRE SER 

COMPREENDIDO COMO UM “NOVO MOVIMENTO SOCIAL” OU UM 

“ESPAÇO AGLUTINADOR DE DEBATE E DE LUTA POLÍTICA” 

  OS FÓRUNS PRECISAM SE REENCONTRAR, OU MELHOR, 

TALVEZ, SE REINVENTAR. EVIDENCIAR AS RESISTÊNCIAS DOS 

FÓRUNS E A DEBILIDADE DAS AÇÕES POLÍTICAS 

GOVERNAMENTAIS.  

 A AÇÃO POLÍTICA DE VIÉS PARTICIPATIVO E O AGIR NAS 

BRECHAS ESTÁ NA GÊNESE DOS FÓRUNS E DOS ENEJAS 

 

OS ENEJA’S A PARTIR DOS SEUS RELATÓRIOS 

 NO QUE TANGE ÀS TEMÁTICAS RECORRENTES, NA MAIOR PARTE 

DOS ENCONTROS, ESSAS REFERIRAM-SE A ASPECTOS COMO 

POLÍTICAS PÚBLICAS, FINANCIAMENTO, PARCERIAS, 

ALFABETIZAÇÃO, IDENTIDADE DOS FÓRUNS, FORMAÇÃO 

DOCENTE, DIVERSIDADE DOS SUJEITOS DA EJA E A EDUCAÇÃO 

AO LONGO DA VIDA. 



 A TEMÁTICA DA DIVERSIDADE OCUPA UM ESPAÇO DOMINANTE 

NOS ENEJAS, INDICANDO QUE ESTA É UMA DAS TEMÁTICAS 

PRINCIPAIS PARA A MAIORIA DOS FÓRUNS.  

 OS DEBATES OCORRIDOS AO LONGO DOS ENEJAS SE SITUARAM 

NO CONTEXTO DO MOVIMENTO DE APAGAMENTO DE CLASSE. A 

NOSSO VER, O ABANDONO OU SECUNDARIZAÇÃO DO 

REFERENCIAL DE LUTA DE CLASSES E DE TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL, TRAZ COMO CONSEQUÊNCIA O POUCO AVANÇO NA 

DEFESA DA POSSIBILIDADE DE QUE SEJAM ABOLIDAS (APESAR 

DE AS RECONHECEREM) AS DESIGUALDADES SOCIAIS. 

CONCLUSÃO: O DESAFIO SERÁ ASSUMIRMOS QUE,DIALETICAMENTE, A 

LUTA PELO RECONHECIMENTO DAS ESPECIFICIDADES DOS DISTINTOS 

GRUPOS SOCIAIS (DIVERSIDADE) SE ALIA E SOMA A LUTA PELA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL.  

• UM DOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO PRESENTE NOS 

DOCUMENTOS E NOS DEBATES É EM RELAÇÃO À IDENTIDADE 

DO ENEJA E O NÃO CONSENSO SOBRE A SUA DEFINIÇÃO COMO 

MOVIMENTO SOCIAL (OU COMO NOVO MOVIMENTO SOCIAL).  

“O DOCUMENTO DO VII ENEJA, AO PAUTAR O SENTIDO DOS FÓRUNS 

RETOMA A IDÉIA DE QUE ‘OS FÓRUNS DE EJA, COMO MOVIMENTO 

SOCIAL, CARACTERIZAM-SE PELA DIVERSIDADE NA FORMA COMO VÊM 

SE CONSTITUINDO E PELA CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO COM QUE SE 

TÊM INSTALADO, ALCANÇANDO, ATUALMENTE, TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL’. NO ENTANTO, AS DIFERENTES LEITURAS SOBRE A 

QUESTÃO APONTAM PARA O RECONHECIMENTO DE QUE SE ESTÁ EM 

MOVIMENTO, PARTICIPA-SE DO MOVIMENTO EM DEFESA DA ESCOLA 

PÚBLICA, MAS É PRECISO APROFUNDAR A QUESTÃO: SOMOS OU 

QUEREMOS SER UM MOVIMENTO SOCIAL? PARA ALGUNS FÓRUNS 

LOCAIS NÃO CONSTITUÍMOS MOVIMENTO SOCIAL, NECESSITANDO 

APROFUNDAR A DISCUSSÃO EM NÍVEL LOCAL.” (ENEJA, 2006) 

CONCLUSÃO: DEFINIR-SE ENQUANTO MOVIMENTO SOCIAL IMPÕE 

RISCOS, COMO O DE TER QUE DELIMITAR OS OBJETIVOS DO 



MOVIMENTO. POR EXEMPLO, EM UM “MOVIMENTO DE DEFESA DA 

ESCOLA PÚBLICA” COMO SE COLOCAM AS ONGS, OS 

REPRESENTANTES DO INTERESSES DA INDÚSTRIA? COMO SE 

POSICIONAM OS REPRESENTANTES DOS SETORES PÚBLICOS, JÁ QUE 

SÃO ELES, TEORICAMENTE, OS RESPONSÁVEIS DIRETOS PELA 

GARANTIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE? 

•  OUTRO PONTO DE TENSÃO É A DISCUSSÃO SOBRE A 

IDENTIDADE DOS FÓRUNS E ORECONHECIEMENTO DAS 

FRAGILIDADES DOS FÓRUNS:  

“QUAL PAPEL DE CADA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE/MOVIMENTO NA EJA, 

MAIS ESPECIFICAMENTE, POR EXEMPLO, QUEM DEVE SER 

EFETIVAMENTE O PRINCIPAL EXECUTOR DA OFERTA DE 

ESCOLARIDADE PARA JOVENS E ADULTOS, NUM CONTEXTO EM QUE 

TEMOS, POR EXEMPLO, UMA SUPER OFERTA DE AÇÕES DE 

ALFABETIZAÇÃO FEITAS POR ESTADOS, MUNICÍPIOS, ONGS, 

MOVIMENTOS SINDICAIS. MOVIMENTOS POPULARES, EMPRESAS [...] 

TODOS COM POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO 

FEDERAL, PELO MENOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, VIA PROGRAMA 

BRASIL ALFABETIZADO, TODAVIA NÃO AMPLIAMOS A MATRÍCULA NO 

PRIMEIRO SEGMENTO DA EJA, COMO COMPROVAM OS DADOS DO 

CENSO ESCOLAR DO INEP 2003-2006.” (P. 8) 

 

“EM QUE MEDIDA AINDA MANTEMOS FÓRUNS TUTELADOS A UM 

SEGMENTO ESPECÍFICO OU, AINDA PIOR, A PESSOAS? [...] O QUE 

TEMOS FEITO PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO, EM ESPECIAL DE 

EDUCADORES E EDUCANDOS, SUJEITOS FUNDAMENTAIS DA EJA, A 

ESTA FORMA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA?” (P. 8).  

•  NO IX ENEJA FOI PROBLEMATIZADO A POSSIBILIDADE DE ALGUNS 

FÓRUNS (CONSEQUENTEMENTE, O PRÓPRIO ENEJA), 

POTENCIALMENTE, SIGNIFICAREM PARA ALGUNS UM ESPAÇO 

PARA A REALIZAÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS, COMO A 

DISPUTA POR LEGITIMIDADE SOCIAL E/OU MONOPÓLIO DO 



PROTAGONISMO NO CENÁRIO POLÍTICO ESTADUAL E NACIONAL, 

FACILITANDO, POR EXEMPLO, O ACESSO A FINANCIAMENTOS 

PARA A ÁREA. 

“(...) O XI ENEJA PROPÕE REPENSAR AS ATUAÇÕES DOS FÓRUNS DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E AS DINÂMICAS DE SEUS 

ENCONTROS NACIONAIS, REVISITANDO CONQUISTAS E DESAFIOS, 

AVALIANDO LIMITES E PROPONDO ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO 

DESTES.”  

 

III - PAPEL POLÍTICO DOS FÓRUNS DE EJA DO BRASIL DIANTE DAS 

CONQUISTAS, COMPROMETIMENTOS E ESQUECIMENTOS NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EJA 

 

A POLÍTICA DE EJA NO CONTEXTO ATUAL 

• A POLÍTICA EDUCACIONAL POUCO AVANÇA NA PROMOÇÃO DE 

MUDANÇAS ESTRUTURAIS NA ORDEM SOCIAL CAPITALISTA 

GERADORA DAS CONDIÇÕES DE DESIGUALDADES. 

• A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO DIREITO DE TODOS EM TODAS AS 

IDADES AINDA NÃO ESTÁ NEM NO PAPEL (EX:METAS DO PNE). A 

POLÍTICA DE EJA MUITO POUCO AVANÇA NA CONSTRUÇÃO DE 

PROPOSTAS EFETIVAS QUE TENHAM COMO OBJETIVO O DIREITO 

À EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS (EX: PERMANÊNCIA DOS 

PROGRAMAS).  

• SEGUNDO OS ÍNDICES DO INEP A EJA APRESENTOU QUEDA DE 

6% (254.753), TOTALIZANDO 3.980.203 MATRÍCULAS EM 2011. 

DESSE TOTAL, 2.657.781 (67%) ESTÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

E 1.322.422 (33%) NO ENSINO MÉDIO.  

CONCLUSÃO: UMA ÍNFIMA COBERTURA DE MATRÍCULAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO, APESAR DA APROVAÇÃO DO FUNDEB. 

• AS PERSPECTIVAS DA POLÍTICA NO ATUAL CONTEXTO É DE 

RETORNO A ÊNFASE NOS CURSOS RÁPIDOS, DE EP DE NÍVEL 

BÁSICO, VIAPRONATEC. 



CONCLUSÃO: “MAIS DO MESMO”. CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS DE 

GOVERNO, ESTÍMULO A CURSOS DE CURTA-DURAÇÃO, COM 

INCENTIVOS À INICIATIVA PRIVADA. 

 

QUESTÕES QUE CORAJOSAMENTE PRECISAMOS ENFRENTAR: 

 

• O que tem efetivamente significado toda essa participação? 

• Quais são os princípios dos fóruns de EJA para atingir uma educação 

pública de qualidade para todos? 

• Será que temos tido uma participação de membros de fóruns (na 

perspectiva individual) ou uma participação do fórum (na perspectiva 

coletiva)? 

• O papel dos fóruns de EJA tem sido de interlocução na discussão e 

proposição de políticas ou legitimação de ações do MEC? 

• Os fóruns de EJA tem tido força política para exercer cobrança, 

influencia e controle social sobre a EJA nas redes públicas? 

• O fórum tem sido um espaço permanente de debate público sobre a 

EJA? 

• Como entidade que representa diversos segmentos da modalidade, os 

Fóruns de EJA abrigam diferentes interesses e concepções. Isso precisa 

ser assumido de maneira aberta visando a introduzir um necessário 

tensionamento nas discussões acerca da identidade dos Fóruns e do 

próprio ENEJA. 

 

INDICAÇÕES FINAIS: QUE EJA QUEREMOS E QUE FÓRUM EJA 

QUEREMOS? 

O que nós, enquanto fóruns de EJA, podemos fazer para contribuir para a 

superação dos principais desafios politico-pedagógicos da EJA: 

 A EJA constituir-se como uma politica pública de Estado.  

Ampliação da matrícula na EJA nas redes públicas de ensino e 

construção de propostas pedagógicas próprias para os cursos de 

EJA.(ex: pulverização de programas e projetos que não dialogam 

entre si; ínfima cobertura de matrículas  nas redes estaduais e 

municipais) 



 A EJA com compromisso com a perspectiva da emancipação 

humana.  Uma concepção de educação vinculada à 

transformação pessoal e social. Escola/EJA como potenciadora 

das possibilidades de superação da exploração e opressão a que 

está submetida a classe trabalhadora.(ex: visão hegemônica de 

escolarização com lógica compensatória,aligeirada e como 

preparação para o trabalho nos moldes da acumulação flexível) 

 

E NESTE ENEJA O QUE FAREMOS? 

O que queremos (realmente) com os fóruns? Essa resposta é fundamental 

para construirmos uma proposta estratégia de ação integrada para a EJA. 

 

 

 

Dia: 11/09 - quarta-feira 

Coordenação: Maria Edineide Almeida - Professora Coordenadora de EJA / 

Presidente UNDIME Rio Grande do Norte /Fórum EJA Rio Grande do Norte 

 

Mesa Temática: Qual o lugar da EJA no MEC?  

Expositores: Mauro José da Silva- Diretor de Políticas de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos, Representante do MEC. Analise da Silva- 

Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Representante dos 

Fóruns de EJA do Brasil na CNAEJA /Fórum EJA Minas Gerais 

 

Abaixo, reproduzimos os slides encaminhados por Mauro José da Silva, mas 

que não foram apresentados na sua totalidade. 

 
1. 2013 - 50 anos da pedagogia de Paulo Freire em Angicos - RN 

 
 

 



 
 

2. A educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos como um direito 
social 

 

 
 
Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam 
entre si, mediatizadas pelo mundo. Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido 
Foto: Assembleia Popular Horizontal em Belo Horizonte 
 
 

3. A educação como um processo de problematização do mundo 
 

 
 
 
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres do mundo e com o 
mundo, mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados quanto mais 
obrigados a responder o desafio. Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido 
 
Foto: Registro de um círculo de cultura no Gama/DF (1963) com a presença de 
Paulo Freire, onde um alfabetizando carregando o filho, verbaliza e mostra sua 
descoberta - TU JÁ LÊ - no uso dos "pedaços" (sílabas) da palavra TIJOLO. 
 

4. A educação como um ato político 
 
 

 
 



Há perguntas que temos que fazer com insistência e que nos fazem ver a 
impossibilidade de estudar por estudar, de estudar sem comprometer-se, como 
se, de forma misteriosa, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, 
um mundo exterior e distante… Para que estudo? A favor de quem?  Contra 
que estudo? Contra quem estudo? 
Fonte: Paulo Freire – Pedagogia da Indignação 
 
 

5. Princípios Norteadores da Política de EJA 
 

 Educação como direito  
 

 Educação ao longo de toda a vida  
 

 Alfabetização como processo  
 

 Respeito às diversidades socioeconômicas, culturais e 
linguísticas 

 

 Perspectiva interdisciplinar e intersetorial da Educação de Jovens 
e Adultos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. NÚMERO DE MATRÍCULAS DE EJA POR ETAPA DE ENSINO 
 
 

 
 



Fonte: Ensino Regular – Matrículas de estudantes de 15 a 17 anos, no Ensino 
Fundamental: 3.102.442. CENSO 2012. 

 
 
 
7. FUNDEB 

 

FUNDEB EJA (presencial + Int.Ed.Prof) 

2007  R$ 1.348.958.295,72  

2008  R$ 2.795.146.305,13  

2009  R$ 5.425.462.021,52  

2010  R$ 5.215.004.826,53  

2011  R$ 5.539.593.289,95  

2012  R$ 6.420.593.508,29  

 
 

8. RECURSOS SUPLENTES 
 

Ações - Transferência antecipada de recursos financeiros do FUNDEB aos 
estados, municípios e Distrito Federal para manutenção de novas turmas de 
EJA (Resolução CD/FNDE Nº 48 de 2012) Objetivos 
 

 Ampliar as matrículas do ensino fundamental e médio na EJA, na 
modalidade presencial.  

 

 Contribuir para a expansão da oferta de EJA, especialmente, aos 
egressos do PBA, às populações do campo, as comunidades 
quilombolas, aos povos indígenas e as pessoas em unidades prisionais 

 

 Fortalecer a articulação e o compromisso dos entes federados com a 
efetivação do ingresso, a permanência e a continuidade de estudos de 
jovens e adultos nos sistemas de ensino.  

 
 
9. Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012 

 
SITUAÇÃO DA ADESÃO FINAL (MUNICÍPIOS E ESTADOS) 

TOTAL DE MATRÍCULAS ATENDIDAS: 239.542 
 
Esse número corresponde a 35% do total das matrículas solicitadas e 64% das 
matrículas solicitadas para público prioritário. 
VALOR DOS RECURSOS TRANSFERIDOS: R$ 401.795.773,70 
 
 

10. RECURSOS SUPLEMENTARES 
 
Ações – Plano de Ações Articuladas – PAR: Objetivo – Fortalecimento das 
Redes Públicas de Ensino:  



 
- Aquisição de Acervo Bibliográfico  
- Aquisição de Equipamentos e mobiliários  
- Elaboração de Plano Estadual de Educação  
- Formação de Educadores  
- Estrutura física  
57 Subações em 18 Unidades Federativas, todas empenhadas em 2012.  
Valor total empenhado em 2012: R$ 9.796.165,37. Estão sendo pagas em 
2013. 

 
11. Plano Nacional do Livro Didático de EJA - PNLDEJA 
 
14 milhões de exemplares para turmas do PBA e alunos de Ensino 
Fundamental da modalidade EJA das Redes Públicas. Os alunos do Ensino 
Médio serão contemplados na Edição de 2014 do PNLDEJA 
 
 
12. I – Rede Nacional de Formação  

 
 

 Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior: 48  
 

 Oferta de Cursos de Aperfeiçoamento (180 h/a) e Especialização (360 
h/a) – Presencial e Educação a Distância  

 

 Fóruns Estaduais Permanente 
 

 Financiamento de custeio e bolsas  
 

 Plataforma internet para identificar a demanda em cada escola II – 
Curso de Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA  

 
 
II – Curso de Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA  
 

Formação de Gestores Educacionais, Educadores, representantes das 
Instituições de Ensino Superior e dos movimentos Sociais.  

 
III – Seminário Nacionais de Formadores 
 
 

 
 
13. Formação de Professores 
Projetos apoiados: Editais da Universidade Aberta do Brasil, Resoluções 
da Diretoria de Políticas de Alfabetização e Jovens e Adultos e Renafor. 
 
 
 
 



EDITAIS UAB 

Período  Número de vagas  Investimento  

2008 a 2010  11.152  R$ 11.772.607,62  

RESOLUÇÕES  

Período  Número de vagas  Investimento  

2009 a 2011  6.162  R$ 12.863.894,80  

RENAFOR  

Período  Número de vagas  Investimento  

2012  4.000  4.393.401,78  

2013  11.820  19.606.270,00  

 
Em 2013 foram aprovados 102 cursos de EJA na RENAFOR e até hoje apenas 
23 projetos foram encaminhados pelas IES. 

 
 
14. I- MEMÓRIA E PESQUISA 

 
Apoio à criação de Centros de Referência e Memória da Educação de Jovens e 
Adultos  
II– MEDALHA PAULO FREIRE  
Identificar e premiar experiências educacionais que promovam políticas, 
programas e projeto cujas contribuições sejam relevantes para a educação de 
jovens e adultos no Brasil.  
III – FORTALECIMENTOS DOS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS  
Apoio ao funcionamento de Portais/sítios web  
IV –PROJETOS ESPECIAIS 
 

 
15. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 

 
Superar o analfabetismo no Brasil, compreendendo que a ação 
alfabetizadora deve oportunizar a continuidade dos estudos em turmas de 
Educação de Jovens e Adultos. Deste modo, pretende-se fortalecer a EJA em 
observância à obrigação constitucional e estatutária da oferta desta modalidade 
de ensino pelos entes federados. 
 
 

16. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIO AS AÇÕES DO 
PROGRAMA E PAGAMENTO DE BOLSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



Voluntário Valor da bolsa 

Bolsa classe I  
Alfabetizador ou Tradutor-intérprete de 
Libras que atue em uma turma ativa  

R$ 400,00 

Bolsa classe II  
Alfabetizador de uma turma ativa de 
população carcerária ou de jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas  

R$ 500,00 

Bolsa classe III  
Alfabetizador ou Tradutor-intérprete de 
Libras que atue em duas turmas ativas  

R$ 600,00 

Bolsa classe IV  
Coordenador de cinco turmas ativas  

R$ 600,00 

Bolsa classe V 
Alfabetizador que atue em duas turmas 
ativas de estabelecimento penal ou de 
jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

R$750,00 

 
 
Disponibilização de Recursos Financeiros para: Formação de Alfabetizadores, 
Aquisição de Material Escolar, Aquisição de Material para o Alfabetizador, 
Alimentação Escolar, Transporte de Alfabetizandos e Aquisição/Reprodução de 
Materiais 
 
 

17. PBA 
 
959 Prefeituras com Plano Plurianual de Alfabetização – PPALFAS Concluídos 
 
26 SEDUCs com PPALFAS Concluídos Em 2012  
 
3796 Municípios com abrangência nos PPALFAs 
 

Ciclo Municípios 

2008 3506 

2009 3657 

2010 3533 

2011 3559 

2012 3796 

 
Abrangência PBA por ciclo  
Ciclo 2012 em fase de cadastramento de turmas 
Fonte: SBA, Contagem IBGE, município/turma 
 
 

18. Proposta do Plano Nacional de Educação no âmbito do Sistema 
Prisional elaborado em V Eixos 



 

 ALFABETIZAÇÃO, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Bolsa-formação/PRONATEC 

 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 FORMAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS  

 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS PEDAGÓGICOS 
INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS ESPAÇOS PARA EDUCACIONAIS 

 
 

19. Plano Nacional de Educação no âmbito do Sistema Prisional 
 

 

 Contribuir para a promoção da reintegração social da pessoa em 
privação de liberdade por meio da educação, conforme Decreto 
7.626/2011;  

 

 Garantir o acesso à educação da pessoa em privação de liberdade e o 
direito à remição de pena pelo estudo, conforme prevê a Lei nº 
12.433/2011;  

 

 Promover a expansão e a melhoria do atendimento educacional, por 
meio da alfabetização, da educação de jovens e adultos e da 
qualificação profissional nos estabelecimentos penais;  

 

 Apoiar a formação continuada para professores e agentes penitenciários 
que atuam na educação em estabelecimentos penais;  

 
 
20. Indicadores do Sistema Prisional 
 

Em atividades educacionais 
 
•48.050 pessoas em atividades educacionais  
 
•43.918 homens (91,4%) e 4.132 mulheres (8,6%)  
 
•Alfabetização: 10.037 (20,89%)    •28.441 (59,19%) no Ensino 
Fundamental  
 
•7.755 (16,14%) no Ensino Médio    • 93 (0,19%) no Ensino Superior  
 
•1.724 (3,59%) no Ensino Técnico  

 



Pessoas em privação de liberdade 
 
•471.254 pessoas  
 
•441.907 homens (93%)  
 
• 29.347 mulheres (7%)  
 
•71.000 no regime semiaberto  
 

Faixa etária 
 
•18 a 24: 134.376  
 
•25 a 29: 117.706  
 
•30 a 34: 84.987  
 
•35 a 45: 76.631  
 
•46 a 60: 28.790  
 
•Mais de 60: 4.856  
 
•Não informado: 7.297  

 
Fonte: INFOPEN/Dez 2011  
 
 
21. MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM URBANO – Adesão 

estadual e municipal, edição 2013. 
 

• 147 entes federados: 133 municípios e 14 estados  
 
• Curso iniciará em setembro de 2013  
 
• Meta: 120.610 jovens  
 
• Per Capita diferenciado para os 132 municípios que aparecem com os 
maiores índices de violência contra a juventude negra no Mapa da 
Violência/2012 – Desses 71 fizeram adesão ao Programa e 6 estados 
atenderão a outros municípios  
 
• Per capita diferenciado para atendimento nas unidades prisionais, 
prioritariamente nas femininas – 10 estados fizeram adesão. 

 
 
22. EJA PRONATEC 

Matriculas de EJA (ensino fundamental e médio) articulada à Educação 
Profissional. 
 



 
 
 

 

 

Abaixo, reproduzimos o artigo encaminhado por Analise da Silva. 

 
Qual o lugar da EJA no MEC? 4 

Analise Da Silva5 

Boa tarde a cada um e a cada uma!  

Em uma reunião, em 2009, entre representantes dos Fóruns 

de EJA e o então secretário da SECADI, o professor André Lázaro, 

manifestamos nosso estranhamento com o fato de um governo 

democrático popular já haver assumido o poder executivo há seis 

anos e ainda estarmos lidando com dados do IBGE, do IPEA, do 

INEP e de outros órgãos de assessoramento do governo federal, 

onde ainda se falava em partos de mulheres a part ir dos 10 anos 

de idade, onde ainda se falava em população economicamente 

ativa a partir dos 10 anos de idade.  

Pensar qual é o lugar da EJA na SECADI, talvez só seja 

possível se pensarmos qual é o lugar da SECADI no MEC. Talvez 

também devamos pensar qual é o lugar do MEC no governo 

                                                           
4
 Fala na Mesa Temática do XIIIEneja realizado em Natal/RN, na tarde do dia 11 de setembro de 2013, 

representando o posicionamento construído coletivamente pelos Fóruns de EJA do Brasil na CNAEJA.  

 

5
  Representante dos Fóruns de EJA do Brasil na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos (CNAEJA). 



federal. Quando dizemos pensar, estamos falando de questionar, 

de ref letir, de colocar na pauta dos Fóruns e dizer qual é a nossa 

reivindicação, qual é o nosso pleito, pelo que é que  lutaremos, que 

contribuição nos propomos a dar para que pensar a educação dos 

diferentes que contemple as diferentes diferenças, no governo 

federal, seja uma realidade concreta.  

‘Mas já é’, podem imaginar alguns. NÃO. Não é. Podemos 

afirmar que não é por muitos motivos. Um exemplo rápido é que, 

ao solicitar passagem para uma educanda com 60 anos que nunca 

viajou de avião, não se considerou a necessidade de ela viajar 

junto a outros membros de sua delegação. E isto vale para a 

aquisição de vale-transporte para que educandos quilombolas, 

indígenas, faxinalenses, das favelas nos grandes centros e tantos 

outros, cheguem a espaços educativos para desenvolver atividades 

que são direitos seus já conquistados historicamente faz mais de 

duas décadas. Por que há mais  de duas décadas? Porque estão 

previstos na Constituição Federal que foi aprovada em 1988.   

‘Aff !!! Mas isso foi só um incidente!! ’ NÃO. Não foi. Isto foi o 

resultado da ausência de uma polít ica séria e efetiva de inclusão 

social. Também na bandejão da UFMG não temos alimentos 

específ icos para estudantes de graduação indígenas, de um Curso 

de Pedagogia Indígena, assim como não temos hospedagem nem 

para esses e nem para os estudantes de graduação do campo, de 

um Curso de Pedagogia do Campo. No Brasil  Império, 

dependurava-se bacalhau nas portas das vendas e aquela iguaria 

f icava ali  por tempos inenarráveis ao sol, à chuva, à poeira. 

Quando se recebia uma visita importante em casa, buscava -se por 

uma carne fresca. Quando a visita não era alguém a quem se 

pretendia agradar, comprava-se o bacalhau de porta de venda e se 

dizia: PARA QUEM É, BACALHAU BASTA.  

E é isso o que se percebe na polít ica de efetivação dos 

direitos conquistados para a EJA. Na lida conosco, nas demandas 



dos Fóruns de EJA do Brasil , podemos af irmar que os técnicos da 

SECADI, da SETEC e da SESU fazem o que está ao seu alcance e 

um pouco mais, mas não são eles que deliberam o tratamento que 

se deve ter com os sujeitos das diversidades. Eles não aprovam 

polít ica. 

O que podemos fazer para evitar o desgaste?  

O slogan do primeiro ENEJA foi:  “Em busca de uma polít ica 

integrada de educação de jovens e adultos: articulando atores e 

definindo responsabil idades”. Isso foi resultado de uma caminhada 

histórica, pois, na Conferência de Hamburgo, o Brasil assinou 

diversos compromissos públicos, dentre os quais o de participar 

da estratégia regional de continuidade das polít icas nacionais, 

coordenada pela UNESCO. Foi no âmbito dessa estratégia que, 

em outubro de 1998, realizou-se um seminário nacional em 

Curit iba, preparatório à reunião sub-regional dos países do 

Mercosul e Chile, que ocorreu em Montevidéu em novembro do 

mesmo ano. Nas reuniões de Curit iba e Montevidéu, f icou indicada 

a necessidade de promoção periódica de encontros nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos, tradição essa inaugurada em 

setembro de 1999 com a realização do I ENEJA no Rio de Janeiro, 

cujo tema foi a construção de uma polít ica articulada entre os 

diferentes segmentos governamentais e não governamentais.  

Desde lá vimos, num desdobramento daquele processo, 

pretendendo dar continuidade ao debate iniciado no Encontro do 

Rio acerca da ampliação e melhoria da qualidade da educação de 

educandos jovens e adultos no Brasil . Nós, os Fóruns de EJA do 

Brasil, temos nos proposto a colocar em d iscussão os conceitos de 

alfabetização e continuidade que informam diferentes projetos de 

Educação de Jovens e Adultos em curso no país.  

Temos buscado localizar e pautar a divisão das 

responsabil idades entre os organismos governamentais das três 

esferas administrat ivas e as organizações da sociedade civi l  para 



a consecução das metas relat ivas à Educação de Jovens e Adultos 

previstas no Plano Nacional de Educação. Problematizamos 

questões quanto a quem cabe cumprir as metas; analisamos os 

compromissos internacionais da EJA e enfocamos 

questões especif icas da Educação Básica e do signif icado do 

mundo da cultura em relação com a EJA, assim como discutimos o 

sentido do trabalho na construção do currículo. Com dinâmicas 

diferentes que vão, desde reuniões mensais  até encontros 

semestrais, nos reunimos em plenárias em nossos estados e no 

DF, visando ao encaminhamento de proposições e estratégias de 

luta a serem seguidas pelos diferentes  movimentos de resistência 

que avançam em todo o país em defesa do direito à EJA .  

Sempre avaliando comprometimento e continuidade, 

pensamos a partir de nosso posicionamento em relação à 

prioridade polít ica dada à Alfabetização de Jovens e Adultos no 

país — saber ler e escrever como cumprimento de um direito 

humano fundamental, à cont inuidade da escolarização como 

direito, ao cumprimento do Ensino Fundamental, seguido do 

acesso ao Ensino Médio que antecederá a insti tuição da polít ica 

de ações af irmativas via cotas para os estudantes universitários 

egressos da EJA. A gente não quer só comida... A gente quer, luta 

e colabora com a construção de polít ica pública que entenda a 

EJA como direito da Alfabetização à Educação Superior.  

Entendemos que não basta que a conquista da Educação de 

Jovens e Adultos como direito seja respeitada. Avaliam os que, 

assim como ter o direito a ser negro, a ser mulher, a ser 

homossexual, a ser prat icante de rel igião de matriz africana, ter 

todos esses direitos respeitados, não impede a existência de uma 

prática social racista, machista, homofóbica, preconceituos a e 

excludente, também ter a EJA como direito respeitado, não impede 

a existência de uma prática social discriminatória.  

Por exemplo, na quase total idade das universidades públicas 



do país, os egressos da EJA não têm direito à isenção da taxa de 

matrícula. Por outro exemplo, em um número signif icativo dos mais 

de cinco mil municípios brasi leiros, a EJA ou não é desenvolvida, 

ou, quando é, o é como projeto, programa e não como 

MODALIDADE prevista em lei. Outro exemplo, o próprio governo 

federal ainda não derrubou, na íntegra, o veto imposto à EJA em 

seu f inanciamento, pelo governo FHC.  

Há, porém, um longo percurso a fazer, para consolidar a luta 

histórica dos movimentos da sociedade e das diversas formas de 

expressão inst itucional para além da alfabetização como 

integrante da Educação de Jovens e Adultos, seja pela execução 

de programas e projetos, pela formação de educadores 

populares/professores, pelos estudos e pesquisas na área, pela 

avaliação, pela elaboração de l ivros didáticos.  

A alfabetização é tarefa inadiável, mas não é suficiente, nem 

pode satisfazer aos que há mais de uma década defendem o 

cumprimento da Educação Básica para todos, assim como a 

perspectiva da educação continuada, traduzida pelo aprender por 

toda a vida, exigência e necessidade da sociedade 

contemporânea. 

Observamos que muitas demandas dos Fóruns organizados 

vieram sendo incorporadas nas agendas polít icas, o que, no 

entanto, não apaziguou o temor, quando faz seis anos que 

aderimos ao chamado feito pelo MEC, por meio da, então, SECAD , 

para que nos alinhássemos como parceiros privi legiados na 

construção de uma polít ica pública de educação de qualidade 

social para/com e de jovens e adultos e idosos.  

Até aqui, tal parceria privi legiada deixou de fazer efeito nos 

anos de 2011 e 2012, quando sequer fomos recebidos pela titular 

da pasta na SECADI para dialogar, apesar da insistência na 

solicitação. Mesmo as inúmeras ações que repercutiram tal 



parceria, incluindo-se aí o al inhamento da UNESCO na luta dos 

Fóruns pelo direito à EJA, cessaram, ou quase o f izeram. 

De tal parceria se mantém o reconhecimento e a legit imação 

de assento ao movimento dos Fóruns, como interlocutores 

potentes para a discussão das polít icas públicas, na Comissão 

Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos –  

CNAEJA, na qual eu e o companheiro Nilton representamos os 

Fóruns de EJA do Brasil, até dezembro deste ano.  

O desafio das conquistas em relação à concepção do que é a 

EJA e de como deve ser tratada pela polít ica pública, no entanto, 

não agregou recursos públicos reveladores dessa mudança de 

curso, da forma esperada. A polít ica econômica segue, ainda, 

sendo um forte limitador do avanço das áreas sociais, pelos 

compromissos f irmados externamente com agências multi laterais, 

de pouca f lexibil idade no tocante ao  pagamento das dívidas sociais 

que a história de nosso povo deixa evidenciadas.  

No cenário polít ico, as disputas econômicas acentuam -se, 

com a recente ameaça de AINDA MAIS cortes nas receitas, diante 

dos riscos iminentes, alertando para as NOVAS perdas — e, 

consequentemente, novas lutas — por recursos para a educação 

PÚBLICA, GRATUITA, LAICA E DE QUALIDADE SOCIAL, para 

todos os que desejam escolarizar -se. 

O ENEJA, com 384 delegados credenciados, chega à sua 13ª 

edição em momento precioso do cenário polít ico  nacional.  

Na crise de ética que assola a nossa sociedade, a EJA 

mostra-se ainda mais necessária, segura de que deve continuar 

ainda mais forte a luta em torno do direito, entendendo que a 

educação é um dos caminhos de transformação, mas que, sozinha, 

é incapaz de alterar as condições da sociedade, maltratada pela 

perversidade que mantém a desigualdade enorme, regida pelo 

capital econômico que se pretende mais poderoso do que a vida 



humana e que, em muitos momentos, permitimos que seja. E isso 

ocorre em detrimento das polít icas de inclusão da enorme parcela 

social carente e credora de direitos à educação, à saúde, ao 

emprego, à vida digna —  e esperançosa, desde o pleito eleitoral 

de 2002, na mudança de rumo polít ico -f inanceiro na economia.  

A ruptura não veio. Ainda não veio. Entendemos que é nossa 

responsabil idade como movimento social, ação colet iva, ou bando 

de gente que luta pelo direito à educação, movermo -nos para que 

a situação original seja alterada. Alternativas de acesso aos 

mundos do trabalho encontradas pela população buscam outra 

lógica, a da economia solidária, ampliando a inclusão dos mais 

pobres, com inf lexão exigente da mediação da educação. 

Reconhecem-se esforços e avanços no campo da EJA, mas ainda 

restritos a orçamentos que não tomam a á rea como a anunciada 

prioridade de governo. Caminha-se, mas os passos são ainda 

tímidos para se efetivar a educação como prioridade. Entendemos 

que educação é tudo o que está previsto na LDB e não somente 

ALGUMAS AÇÕES para a infância e UM MUNDO DE AÇÕES p ara 

levar mão-de- obra para o mercado.  

Assim, entendemos que caminhasse, mas a passos curtos, e 

o horizonte das necessidades parece f icar cada vez mais distante: 

afrodescendentes, indígenas, mulheres, jovens, idosos, adultos, 

desempregados, desescolarizados, não-alfabetizados, sem teto, 

sem terra, moradores de comunidades periféricas, pobres, na 

cidade e no campo, representam a diversidade dos sujeitos que 

demandam atendimento singular, que, no mais das vezes, se 

reforçam com os atributos perversos da desigualdade e da 

injust iça social, por não serem uns e outros, mas os mesmos, 

fortemente privados dos outros direitos aos quais o direito à 

educação de qualidade social aponta o acesso.  

Sabemos que a educação não é um direito em si. Ela é 

direito que permite acessar a outros direitos. É ela que permite 



que saibamos o que estamos assinando; o que está escrito em 

nossa receita médica; o que a lei diz que é nosso direito.  

Qual é o lugar da polít ica para as juventudes presentes na 

EJA na SECADI?  

O ENEJA, em cada uma de suas edições, pretende contribuir 

para a mudança da visão excludente em que se situam os jovens 

como “problema” e não como sujeitos de direitos. São sujeitos e, 

portanto, carregam suas especif icidades geracionais, culturais e 

dos entornos sociais nos quais se inserem. Não são problemas e 

não se pode permitir que os situassem como problemas. Todos os 

delegados são parceiros na construção de uma sociedade justa e 

igualitária, em que as diferenças sejam reconhecidas e não mais 

negadas. Assim como exigem os movimentos sociais nas ruas, 

unif icados aos movimentos não organizados que marcaram nosso 

junho passado como o mês em que vimos a ponta do iceberg, nós, 

Fóruns de EJA do Brasil,  quer ser reconhecidos. Entendemos que 

ser respeitados não nos garantiu a e fetivação dos direitos 

conquistados na legislação.  

Os jovens, a cada dia, constituem parte signif icat iva da EJA 

e é preciso formar educadores cotidianamente, e em serviço, para 

trabalhar com eles, assumindo-os como sujeitos. Eles, os adultos e 

os idosos, querem seus direitos reconhecidos. Os educadores 

deles, dos adultos e dos idosos, querem seus direitos 

reconhecidos.  

Os Fóruns, como legít imos movimentos em prol da EJA, 

mantêm-se cada vez mais irredutíveis em defesa do cumprimento 

do direito constitucional ao ensino fundamental e defendem que 

todos os brasileiros jovens, adultos e idosos, tenham a garantia da 

alfabetização e da continuidade até a Educação Superior pública e 

gratuita, laica e de qualidade social ao longo da vida. E querem ter 

esta defesa que faz RECONHECIDA. 



O crescimento dos Fóruns, abrangendo todo o país, 

consequentemente, exige também repensar nossa identidade, 

objetivos e concepções, para que continuemos a marcar o lugar 

polít ico a que se propôs quando fomos criados em 1996, mas 

adequado ao tamanho que passamos a assumir. O ENEJA, por sua 

vez, não é um espaço de formação restrito, como o de congressos, 

seminários e conferências. Concretiza uma rede de sujeitos e 

inst ituições (educandos, educadores, entidades governamentais e 

não-governamentais, movimentos sociais, universidades, entre 

outros) interessada no direito de jovens, adultos e idosos à 

educação.  

Tal rede é composta por uma rica diversidade, que se 

articula para ampliar o campo da EJA, suas concepções, práticas e 

polít icas. A part icipação no ENEJA tem como objetivo central 

discutir e deliberar nossa pauta de lutas pelos próximos dois anos 

e fomentar as discussões e deliberações nos estados, municípios, 

no DF, inst ituições, movimentos.  

A disposição de luta dos Fóruns, revelada na pauta pela 

isonomia da EJA no FUNDEB em relação a todos e a cada um dos 

níveis de ensino correlatos, torna inequívoca sua indelével 

presença no contexto brasileiro do momento, cuja frente de luta 

mais intensa começa a ser travada a partir da proposta de 

f inanciamento pelo FUNDEB, que atende as reivindicações pela 

inclusão, antes inexistente, mas ainda desigual,  pela crença de 

muitos — dirigentes, legisladores, consultores — no LUGAR 

MENOR DA EJA no sistema educacional, como também pelo pouco 

valor atribuído aos 65 milhões de brasileiros que a demandam, a 

quem não se consideram brasileiros do mesmo valor, para custear 

por igual sua educação, por não os aceitar como sujeitos de 

direitos. Respalda e reforça, ainda, para mudar esse quadro, a luta 

pela inclusão no PNE da obrigatoriedade de a União destinar à 

educação 10% do PIB JÁ para a educação pública. A EJA, como 



direito, não pode satisfazer a um mandato presidencial:  precisa ir 

além de polít ica de governo — fazer-se Polít ica de Estado.  

Por isso, outro lugar da EJA que visualizamos é o de sua 

presença nas falas dos governantes. Conclamamos a Secretaria da 

SECADI a travar conosco a luta para que, a part ir de hoje, nenhum 

discurso of icial do MEC seja proferido sem que a Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos seja c itada, referenciada e ref letida.  

Recentemente, o Conselho Nacional de Educação chamou 

um seminário para discutir a revisão das diretr izes curriculares 

nacional, e a temática da EJA não foi sequer citada.  

No ano passado, falamos em nosso ENEJA sobre “A 

Educação de Jovens e Adultos no cenário da VI Conferência 

Internacional de Educação ao Plano Nacional de Educação (PNE 

2011 a 2020): avanços, desafios e estratégias de lutas dos Fóruns 

de EJA”, objetivando a construção coletiva de ações que 

resultassem em uma efetiva participação dos Fóruns de EJA do 

Brasil, na elaboração de polít icas públicas de Estado que 

consolidem o direito e reconfigurem o campo da EJA à luz da 

Educação Popular, através da discussão colegiada.  

Naquele momento registramos a ausência da Secretária da 

SECADI e, embora tenha enviado um representante, lamentamos o 

quanto sua presença poderia contribuir para os debates.  

Que adequado, que desejável, que apropriado seria que 

pudesse estar conosco hoje, senhora secretária Macaé Maria 

Evaristo!! Sua presença marcaria a destacada a importância 

histórica dos Fóruns para a efetivação das polít icas públicas de 

Estado voltadas para a EJA, em especial porque estamos imersos 

no contexto das deliberações da VI CONFINTEA, através do Marco 

de Ação de Belém –2009, e também da discussão e aprovação do 

PNE 2011-2020. Naquele diagnóstico da população brasileira 

acima de 18 anos, a qual representa mais de 70% dos brasi leiros, 

vemos que apenas 9% estão matriculados em algum nível ou 



modalidade de ensino. Mesmo ausente, a convidamos a contribuir 

para que o número de educandos da EJA matriculados pare de 

diminuir. E estamos dispostos a contribuir para isso também.  

Precisamos que se junte a nós para destacar que, com 

relação ao PNE, ressalta -se que as metas construídas pela 

sociedade civil , defendidas pelo movimento dos Fóruns de EJA, 

estão assentadas numa concepção diferente daquelas expressas 

no PL 8035/2010, tais como o uso do conceito “erradicação do 

analfabetismo” e a cisão entre “Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos”, que expressam paradigmas superados, desde 

os anos 60 do século XX, por Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto, 

dissonantes, inclusive, da VI CONFINTEA, de que o Brasil é 

signatário. É fundamental, ao localizarmos qual é o lugar da EJA 

no MEC, identi f icarmos que se faz imperioso enfrentarmos as 

posições divergentes que existem no país, no que concerne a um 

projeto de educação frente a um projeto de nação.  

Propomos que faça coro conosco à aprovação do 

PRONAFEJA que prevê recursos públicos aplicados em ações 

organizadas e realizadas pelos Fóruns de EJA do Brasil , previstas 

anualmente. 

A interrelação e o fortalecimento dos Fóruns estaduais e a 

af irmação da presença dos educandos como sujeitos da própria 

história, e por isso coautores da polít ica pública d e EJA, são 

alguns dos elementos decorrentes da avaliação realizada durante 

o processo de construção dessa 13ª versão do ENEJA. Nesse 

sentido, é fundamental lembrar que os educandos, no ENEJA 

passado, destacaram o PROEJA como possibi l idade de realização 

de um curso qualif icado, como projeto integrador, como uma 

experiência do Projeto Integrador é um facil itador da 

aprendizagem. Ali também, o MOVA foi apontado como um espaço 

de formação que tem por base os saberes dos educandos que, por 

isso, não se envergonham de sua condição, compreendendo-a na 

perspectiva freireana de superação, também como oportunidade 



para os educandos frente à perspectiva ainda burocratizada da 

escola.  

Convidamos à ref lexão sobre o lugar da EJA na SECADI, no 

MEC, no Governo Federal quando voltamos a frisar, e isto fazemos 

historicamente, que não há evasão na EJA. O que temos são 

afastamentos temporários e os mesmos devem ser tratados com 

seriedade. E não estaremos tratando com seriedade se continuar 

contabil izando educandos que se foi para o trabalho sazonal, para 

cuidar do recém-nascido, para cuidar do idoso adoentado, para o 

tratamento de saúde, como alguém que se evadiu e que, portanto, 

deixou uma vaga que precisa ser preenchida antes que a turma 

seja fechada.  

Estamos (re)construindo e (re)criando os caminhos da EJA 

na direção de uma polít ica pública, trajeto complexo porque cheio 

de possibil idades. Portanto, cabe perguntarmos qual é o lugar da 

EJA na SECADI, perguntar quais são as escolhas conceituais, 

quais são as concepções a que se  aderiu para, a part ir destas, e 

no diálogo teoria-prática, forjarmos na práxis os inéditos -viáveis 

constitut ivos da Educação Popular Freireana.  

Impossível falar em escolhas conceituais sem falar 

noPRONATEC.  

Somos contrários ao PRONATEC, primeiramente, pe lo seu 

caráter privat ista e contrário às deliberações construídas na I 

CONAE, pois, da forma em que se estrutura hoje, o f inanciamento 

do mesmo pelo Governo Federal signif ica realocar dinheiro 

PÚBLICO para iniciativa privada.  

Somos contrários ao PRONATEC por entendermos que esse 

programa reforça o lugar da subalternidade das camadas 

populares, pois fortalece a concepção que vê para as elites, uma 

formação holíst ica e de cultura geral, já para as camadas 

populares uma educação de cunho técnico, para garanti r a 

qualif icação mínima para o mercado de trabalho.  

Somos contrários ao PRONATEC, pela completa 

desart iculação entre o "percurso formativo" oferecido à população 



(e diga-se de passagem, de qualidade duvidosa, sem nenhum tipo 

de crivo social) e a garantia do direito à Educação Básica, 

contemplado na constituição.  

Assim, convidamos o MEC, por meio da SECADI a fazer 

conosco esta adesão conceitual, pois avaliamos que não há lugar 

para a EJA no PRONATEC.  

Qual é o lugar da EJA nas Prisões na SECADI, uma vez que 

os planos estaduais de educação nas prisões foram encaminhados 

em 2012, mas ainda não foi dada nenhuma devolutiva aos 

Estados? 

 Qual é o lugar da EJA no MEC, quando Fóruns de EJA, 

educandos de EJA não têm acento no Fórum Nacional de 

Educação e, embora saibamos que não é a SECADI quem resolve 

isso, queremos contar com o pleito da SECADI junto àquele fórum 

nacional, sol icitando nossa presença lá?  ‘Mas outros Fóruns  vão 

querer’, dirão alguns. E tomara que também consigam, dizemos 

nós.  

 Qual é o lugar da EJA na SECADI, quando pensamos uma 

agenda que nos coloque em contatos mais frequentes, não 

necessariamente presenciais, não necessariamente de 

aquiescência, mas, necessariamente, de escuta reconhecedora?  

Qual é o lugar da EJA na proposta de Formação de 

Educadores pensada pela SECADI? Construir quadros instáveis de 

educadores nas redes não contribui para que possamos ter 

garantidos os direitos de jovens, adultos e idosos. 

Avaliamos que a estratégia de livro didático para 

a EJA precisa ser discutida, considerando-se que, ao af irmarmos a 

especif icidade dos sujeitos, estamos dizendo  da necessidade de 

currículos específ icos, f lexíveis, que tomem educadores e 

educandos como autores. Os l ivros didáticos, tal qual estão 

postos, são um amontoado de conteúdos genéricos e fazem o 



contrário do que af irmamos como concepção de  EJA. E a SECADI? 

Quando pensa o livro didático, pensa qual lugar para a Educação 

de Jovens, Adultos e Idosos? 

Ao falar sobre o lugar da EJA na SECADI, é preciso abordar 

nossa preocupação e indignação com tantos retrocessos, 

percalços e equívocos polít icos-teóricos na EJA. Afinal, nada do 

que foi arrolado por nós aqui, representando os Fóruns de EJA do 

Brasil é novidade! Sendo assim, o que apresentamos é a 

necessidade de se transformar esta mesa em um momento de 

repactuação (e por isto sentimos muito a ausência da Secretária 

da SECADI) repactuação na qual só podemos concordar com o 

lugar da EJA como o lugar da efe tivação do direito dos educandos. 

Tendo isto como princípio, os demais se constroem.  

Assim, reforçamos a necessidade de uma profunda avaliação 

sobre as polít icas de alfabetização, de continuidade, de formação, 

de f inanciamento e de organização polít ica-pedagógica no 

âmbito da escolarização de jovens, adultos e idosos para aqueles 

que quiserem se escolarizar e, no âmbito da educação popular, 

para aqueles que assim o desejarem.  

Avaliamos um cenário de recuo no campo da EJA, pós VI 

CONFINTEA, no que se refere  às questões candentes da 

modalidade. O cardápio variado de programas, fragmentado, sem 

força material e social de efetivação.  

Sabemos que, part icularmente nesse dif ícil cenário de crise, 

a militância na educação ou na construção de outra sociabilidade 

requer paciência histórica dos avanços e retrocessos dos 

movimentos e recuo da consciência polít ica, de um persistente 

trabalho de base e de um bom domínio teórico para sustentar 

nossas concepções, pois precisamos ser protagonistas de uma 

época já que a agenda da efetivação da EJA como polít ica não 

pode esperar pela l iberação das nossas agendas.  



Optamos por escrever e ler, ao invés de falar, para que 

nossa fala fosse o mais abrangente possível.  

Tomara tenhamos conseguido!  

Tomara que esta 13ª edição do ENEJA renove nossas 

energias no campo da mili tância e fortalecimento dos Fóruns e 

outros espaços em favor da Educação da classe trabalhadora 

apontada para a emancipação humana! E, em especial, tomara que 

ao f inal do 13º ENEJA, nenhuma outra turma de EJA tenha sido 

fechada! 

 

 

Dia: 11/09 - quarta-feira 

Coordenação: Representante do Fórum de EJA da Paraíba - Zoraida Almeida De 

Andrade Arruda - Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba/ Fórum EJA Paraíba 

 

Mesa Temática  

Desafios da EJA na contemporaneidade: Juvenilização, permanência e 

profissionalização (apresentação e discussão de dados em nível de Brasil) 

 

Expositores  

Representante do Fórum Região Sudeste – José Álvaro Pereira da Silva 

 Slides no anexo 1 

 

Representante dos Fóruns Região Centro-Oeste – Claudia Borges Costa  

 Slides no anexo 2 

 

Representante do Fórum Região Sul – Daniel Berger  

 Slides no anexo 3 

 

Representante do Fórum Região Nordeste - Eliane Dayse Pontes Furtado 



 Não encaminhou o material. 

 

Representante do Fórum Região Norte – Rafaela Pires 

Abaixo, texto encaminhado por Rafaela Pires 

Desafios da EJA na contemporaneidade: juvenilização, permanência e 

profissionalização (apresentação e discussão de dados em nível de 

Brasil) 

 Ao iniciar esse tema, creio ser um desafio a sistematização dos três 

assuntos de imensa importância para a EJA em uma única fala. 

 Desse Modo, falar da região Norte a partir dos dados oficiais quanto a 

juvenilização, permanência e profissionalização é um trabalho hercúleo, uma 

vez que não temos pesquisa e documentos oficiais capazes de aprofundar os 

temas. Assim creio ser imprescindível compreender quem são os sujeitos da 

EJA? Como é realizada a oferta e a quem e qual público se destina? 

Partindo do conceito de juvenilização na EJA: 

 É preciso hoje, identificar quem são os jovens que estão nas turmas da 

EJA? Em qual contexto estamos tratando a juventude? O que buscam? E como 

é realizada a oferta para esse público? 

  No entendimento de que o jovem hoje quer uma educação que 

contemple a sua realidade e que o encaminhe para a formação universitária, 

como também para o mercado de trabalho, nos leva a reflexão de que a 

juventude do presente tem vontade e busca cada dia mais cedo ter 

independência familiar e financeira, portanto não é a mesma de décadas 

passadas. 

 Outro fator considerável quanto ao aumento dos jovens na EJA é a 

desestruturação da Educação básica no ensino fundamental. Ressalta-se que 

o aumento da matricula dos jovens se dá nos anos finais da EJA no ensino 

fundamental, logo são alunos que já passaram pela escola e já definem por 

opinião própria como querem realizar a continuidade de seus estudos e 

buscam ofertas que atendam suas expectativas. 



 É preciso ter políticas publicas que escute a demanda quanto a oferta 

em diversas formas dos cursos para que possibilitem  aos alunos a escolha 

adequada a seu perfil. 

 A permanência ou aqui progressão com qualidade na EJA é um desafio 

a ser vencido no campo da gestão publica educacional, a qual é a maior 

executora e responsável pela oferta da EJA com qualidade, investindo em 

estrutura organizacional da EJA, formação de professores e profissionais das 

diversas áreas para atendimento das diversidades da modalidade, com escolas 

que atendam em tempo e espaços adequados, com estruturas de apoio aos 

alunos, com currículo e legislações que reflitam aos interesses da demanda. 

Tais ações significam, em nossa análise, maior visibilidade à modalidade 

visando superar desafios históricos e integração entre escolarização e 

profissionalização, no âmbito das Instituições de Ensino, bem como a 

integração entre as redes de ensino. 

 Outro dado revelador é o aumento da matricula aos povos 

historicamente excluídos: Quilombolas, Indígenas, Campo. Isso nos traz a 

reflexão que é possível ofertar a modalidade a todos. 

Profissionalização. 

 O aumento da oferta e matriculas nos cursos profissionalizantes hoje 

demonstram que tal iniciativa impõe a necessidade de ações que possam 

superar alguns desafios como: a formação profissional, a organização 

curricular integrada e condições para permanência e a aprendizagem dos 

estudantes, bem como a falta de infraestrutura para oferta dos cursos.   

 São, portanto, proposições que atingem o público da Educação de 

Jovens e Adultos, que embora não representem às mesmas características da 

Lei nº 5692/71 em relação à qualificação ao mundo do trabalho, espera-se que 

tais iniciativas não sejam apenas mecanismos de promoção da qualificação 

profissional e impedimento do acesso ao ensino superior, em virtude da 

possível rápida absorção do mercado de trabalho por tais profissionais com 

ensino fundamental ou ensino médio concluído, em detrimento de profissionais 

em nível superior. 



 Que tal ação não represente diminuição de investimentos na qualidade 

da Educação Superior ou achatamento futuro de oferta de vagas em nível de 

ensino, considerando a grande demanda de acesso e permanência na 

Educação Profissional. 

 

Dias: 12/09 - quarta-feira, tarde e 13/09 – quinta-feira, manhã 

Coordenação: Representante do Fórum de EJA de Goiás - Claudia Borges 

Costa e Representante do Fórum de EJA do Pará Rafaela Pires 

 

Plenárias 

Coordenações das plenárias: Analise da Silva6, Claudia Costa7, Liana Borges8, 

Álvaro SIlva9, Maria do Socorro da Cunha10, Rafaela Pires11 

Relatoria das plenárias: Analise da Silva, Aline da Cunha12, Edmilson Leite13 e 

Liana Borges 

 

Este registro corresponde aos debates travados nas duas plenárias do 

XIII ENEJA, a partir das propostas apontados pelos 14 Grupos de Trabalhos, 

portanto, o que aqui consta foi plenamente APROVADO pelos delegados. 

Destacamos, entretanto, que este documento é apenas uma arte do Relatório 

Final do XIII ENEJA que será entregue brevemente. 

São 51 propostas, uma recomendação e uma moção: 

                                                           
6
Fórum EJA MG, delegada do segmento Universidade. 

7
Fórum EJA GO, delegada do segmento Educador/a. 

8
Fórum EJA RS, delegada do segmento Movimento Popular. 

9
Fórum EJA MG, delegado do segmento Educador/a. 

10
Fórum EJA PA, delegada do segmento Educador/a. 

11
Fórum EJA PA, delegada do segmento Gestão Pública. 

12
 Fórum EJA RS, delegada do segmento Universidade. 

13
 Fórum EJA PR, delegado do segmento Movimento Sindical. 



 

Foto: William Rabelo - Fórum MG 

 

 

1. PROPOSTA GERAL: Assegurar de forma efetiva uma ampla discussão 

do Relatório Final do XIII ENEJA (Natal, 10 a 13/09) por parte dos 

representantes dos Fóruns do Brasil, representantes da CNAEJA e 

membros do MEC/SECADI, com o intuito de fomentar e garantir 

mecanismos que mobilizem o cumprimento dos itens aprovados nesse 

Encontro, tendo em vista a necessidade urgente da efetividade de ações 

para a melhoria da EJA no Brasil. 

 

GT 1. Formação de Professores / Seminário Nacional de Formação 

Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA Rio Grande do 

Sul - Alexandre Rafael da Rosa, segmento Gestão Pública. Aline da 

Cunha, segmento Universidade. LianaBorges, segmento Movimento 

Popular. 

 

2. Propor que as Instituições de Educação Superior Públicas atuem nos 

Fóruns numa perspectiva militante, compartilhando experiências de 

formação inicial e continuada, assumindo-o como espaço privilegiado de 



partilha. Considerar, também, a necessidade de ampliar os mecanismos 

de socialização destas experiências com os educadores da Educação 

Básica. 

3. Defender que os processos de formação de educadores tenham como 

princípio a emancipação humana, a partir da Educação Popular, 

portanto, para além da lógica do mercado. 

4. Estabelecer canais de discussão permanentes nas Instituições de 

Educação Superior Públicas, ampliando a participação no FORGRAD, 

CRUB, Fórum de extensão, UNDIME, CONSED, FORUMDIR, Fórum 

Permanente das Licenciaturas, Colegiados das Faculdades e NDE, 

pautando o currículo próprio da EJA, considerando todas as 

licenciaturas, inclusive as ofertadas pela UAB.   

 

GT 2. Gestão, recursos e financiamento, Estratégias de acesso e 

permanência - Programa Nacional do Livro Didático 

Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA São Paulo - 

Maria Alice dePaula Santos, segmento Universidade. Vinicius Xavier 

Zammataro, segmento Educador/a. Adriana Pereira da Silva, segmento 

Gestão Pública. 

 

5. Definir nos Fóruns de EJA e na CNAEJA ações de mobilização para a 

incidência política a fim de garantir: a) a isonomia da EJA no FUNDEB; 

b) a efetivação do sistema articulado, definindo as responsabilidades, a 

visibilidade do investimento na EJA pelos municípios e estados, 

superando as políticas de programas, aplicando o dinheiro público na 

esfera publica; c) a realização da chamada publica e efetivação da oferta 

e continuidade frente aos princípios da equidade. 

6. Solicitar, via representação dos Fóruns na CNAEJA, à SECADI que crie 

um link no portal transparência para a prestação de contas dos 

programas de EJA, com descrição dos recursos para os diferentes 

parceiros. 



7. Definir nos Fóruns os princípios de organização das obras do PNLDEJA 

e pautar com a CNAEJA, junto ao MEC, para: a) efetivação dos critérios 

para orientação das obras e participação nos editais, b) fomentar 

condições aos estados e municípios para a produção de material 

didático, que respeite as especificidades dos sujeitos.  

 

GT 3. Políticas Interssetoriais 

Coordenação e Relatoria:Representante do Fórum de EJA Santa 

Catarina,Rita de Cássia Gonçalves, segmento Universidade. 

 

8. Que os Fóruns de EJA do Brasil se articulem para acionar os Ministérios 

Públicos sempre que o direito a educação for negado aos educandos da 

EJA em todos os níveis de ensino, assim como também para exigir a 

execução da chamada pública, conforme previsto na LDBEN N. 

9394/96.  

9. Reafirmamos que a intersetorialidade na EJA requer parcerias e 

envolvimento no processo educativo, com a integração das esferas 

governamentais (federal, estadual, municipal e distrital) e da sociedade 

civil, relacionadas com, por exemplo, trabalho, saúde, meio ambiente, 

segurança pública, assistência social, cultura, comunicação, transporte e 

outros. 

10. Que os Fóruns de EJA mobilizem diferentes setores para propor, 

articular, acompanhar e fiscalizar políticas de EJA que atendam as 

especificidades dos diferentes setores, com parcerias privilegiadas com 

Sindicato dos trabalhadores em educação, demais sindicatos e Centrais 

Sindicais. 

 

GT 4. Educação no Sistema Prisional  

Coordenação e Relatoria: Representantes dos Fóruns de EJA Alagoas e 

Rio Grande do Norte 

 

11.  Cabe aos Fóruns de EJA cobrar a socialização e monitorar as ações da 

Resolução nº 48/2012. 



12. Verificar junto às universidades Federais a existência de recurso e sua 

aplicação para a formação continuada aos profissionais que exercem 

suas atividades no Sistema Prisional.   

13.  Cobrar do MEC a devolutiva do Plano Estadual/Distrital de Educação 

nas Prisões, exigir das Unidades Federativas a execução dos seus 

planos e monitorar a execução.  

14. Criação de observatório para a Educação no Sistema Prisional no 

âmbito dos fóruns de EJA. 

15.  Cabe aos fóruns de EJA o papel social de controle e monitoramento do 

cumprimento das Leis vigentes que estabelecem o atendimento da 

oferta em modalidade condizente com a idade aos adolescentes em 

conflito com a Lei., acionando, sempre que necessário, os conselhos 

tutelares, municipais e estaduais de Educação e Ministério Público. 

 

GT 5. Educação de pessoas com deficiência 

Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA Rio de Janeiro 

- Katia Moura, segmento Gestão Pública. Patrícia Araújo Peixoto, 

segmento Educador/a. Rosa Helena do Nascimento, segmento Sistema S. 

 

16. Os fóruns de EJA através de seus representantes proponham à SECADI 

a criação de um termo de cooperação entre as secretarias de saúde, de 

educação, de desenvolvimento social e de Justiça e cidadania, visando 

ao acompanhamento multidisciplinar efetivo aos educandos com 

deficiência na EJA. 

17.  Os fóruns de EJA estaduais e regionais devem articular junto às 

Instituições de Educação Superior Pública e as Secretarias Estaduais e 

municipais de ensino e pautar ao MEC a promoção de formação inicial e 

continuada na área da educação inclusiva, para os professores das 

redes públicas e educadores de movimentos populares.  

 

GT 6. Educação do e no Campo 



Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA Pernambuco - 

Maria Erivalda dosSantos Torres, segmento Gestão Pública. Joseane Ana 

Bezerra Duarte, segmento Gestão Pública. 

 

18.  Ampliar a oferta de formação inicial e continuada de professores que 

atuam na Educação de Jovens, Adultos e Idosos do Campo, em nível de 

graduação e pós-graduação, a partir do Decreto No. 7.352 de 04 de 

novembro de 2010, considerando as experiências das licenciaturas em 

Educação do Campo (PROCAMPO) e Pedagogia da Terra (PRONERA). 

19. Ampliar a participação dos movimentos sociais do campo nos Fóruns de 

EJA, incluindo na CNAEJA representantes dos Fóruns de EJA e 

Comitês da Educação do Campo, bem como estreitar a relação entre os 

Fóruns de Educação de Jovens e Adultos e do Campo. 

20.  Articular com as Instituições Públicas de Educação Superior locaise 

regionais, produtoras de materiais didáticos, para concorrer aos editais e 

produzi-los conjuntamente com os representantes dos movimentos do 

campo. 

21. Referendar as propostas pedagógicas dos SABERES DA TERRA e 

PROEJA como indicativos de Política Pública para EJA Campo. 

 

GT 7. EJA e a relação com o trabalho 

Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJA Goiás – 

Cláudia Costa, segmento Educador/a. Representantes do Fórum de EJA 

do Rio Grande do Norte - José Mateus do Nascimento, segmento 

Educador/a. Maria do Socorro Silva, segmento Educador/a.  

 

22. Dar maior sustentabilidade e ampliação legal ao PROEJA FIC, por meio 

da inserção do financiamento da Educação de Jovens e Adultos/ Ensino 

Fundamental, articulando a qualificação profissional pelo FUNDEB, para 

que gestores municipais possam ter condições e autonomia política de 

financiamento, e constituição de currículo. 



23.  Propor que a integração da educação profissional com a educação de 

jovens e adultos torne-se uma política de Estado. 

24. Propor a criação e implantação de uma lei específica que garanta 

acesso e permanência de turmas, independente do número de aluno, 

instituindo bolsa permanência que cubra os custos necessários, 

alimentação escolar e espaço de convívio, possibilitando que mães e 

pais possam estudar.  

 

GT 8. Agenda Territorial Integrada de Alfabetização e EJA 

Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJAdo Espírito 

Santo - Henrique José Alves Rodrigues, segmento Educador/a. 

Representante do Fórum de EJA de Alagoas 

 

25. Solicitar reuniões junto ao MEC, UNDIME e CONSED para 

esclarecimentos, recomendações, acompanhamento e avaliação das 

ações propostas.  

26.  Promover o diálogo intersetorial pelo fortalecimento das comissões da 

AT com cronograma permanente de reuniões.  Enviar carta-

compromisso, explicitando o que é a Agenda Territorial para os demais 

setores do Estado e Municípios tornarem-se parceiros na AT, com 

frequência regular dos membros participantes nas reuniões. Fortalecer a 

participação dos Movimentos Sociais.  

27. Que mantenha a proposta da descentralização dos recursos para a 

Agenda Territorial vinculados, através de um documento elaborado 

virtualmente pelos Fóruns e encaminhado para o MEC/SECADI.  

 

GT 9. Políticas de Alfabetização de Jovens e Adultos 

Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJA do Pará– 

Rafaela Pires, segmento Gestão Pública. Representante do Fórum de EJA do 

Amapá – Shirlene Correia, segmento Educador/a. 

 

28. Fortalecer o 1º segmento da EJA como espaço concreto da garantia da 

alfabetização e continuidade de estudos.  



29. Garantir a oferta de turmas da EJA, no sistema público, em todos os 

turnos, levando em conta a especificidade da demanda local, com a 

atuação dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Educação.  

30. Os Fóruns da EJA devem em articulação com os órgãos de controle 

social garantir que as secretarias de educação realizem mobilização e 

sustentação permanente para a abertura de novas turmas do 1º 

Segmento de EJA.  

 

GT 10. Centro de Referência e Memória de EJA - Portal dos Fóruns 

Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA Ceará - Eliane 

Dayse PontesFurtado, segmento Universidade. Rejane Mary Moreira, 

segmento Universidade. Claudete da Silva Morais Frencken, Estudante 

Universitário. Roberto Sérgio Barbosa dos Santos, segmento Educador. 

Representantes do Fórum de EJA do Distrito Federal - Maria Luisa Pinho 

Pereira, segmento Universidade.  

 

Centro de Referência e Memória de EJA  

31. Fortalecer a luta pelo acesso à banda larga em todas as escolas e 

universidades públicas, garantindo o acesso à produção e 

disponibilizando as informações nos centros de referência e no portal; 

integrando organicamente os movimentos de “acesso aberto” e de 

“software livre” de conhecimento, comunicação, educação e tecnologia, 

com a implantação da cidade educativa digital a partir do uso de 

ferramentas digitais de domínio livre.  

32. Garantir financiamento pela SECADI e também sua intermediação junto 

à SETEC, CAPES, CNPq e outras fontes, para desenvolvimento e 

execução de pesquisas e aquisição de equipamentos em cada Núcleo 

ou Centro nas Instituições de Educação Superior Pública. 

33. Garantir maior regularidade no fornecimento de informações dos estados 

no sítio do portal dos fóruns de EJA do Brasil. 

 

Portal dos Fóruns de EJA do Brasil 



34. Que a Equipe do Portal e os Representantes dos Fóruns 

Estaduais/Distrital de EJA, promovam o fortalecimento do Portal como 

um dos espaços de formação dos Fóruns de EJA do Brasil, a partir 2º 

semestre de 2013, de modo a viabilizar a formação política- pedagógica 

e tecnológica dos integrantes dos Fóruns de EJA, por meio da 

criação/implementação de um espaço permanente de formação no 

Portal para os segmentos que compõe os Fóruns de EJA do Brasil.  

35. Que a Coordenação dos Encontros e Representantes dos Fóruns 

promovam a formação dos administradores do Portal por meio da 

participação efetiva nos encontros de EJA, a partir do XIII ENEJA 

(Natal), de modo a garantir a formação política-pedagógica e tecnológica 

dos administradores dos Fóruns de EJA. Gerar oferta de GTs, Rodas de 

conversa e Oficinas do Portal EJA na programação dos encontros 

regionais e nacionais, prevendo todos os recursos (computadores com 

acesso à internet, data-show, webcam, microfones, caixa acústica etc), 

com a garantia da participação de pelo menos 01 integrante da Equipe 

do Portal de cada Fórum Estadual/Distrital na delegação.  

36.  Que haja sensibilização mútua entre os Fóruns de EJA e o segmento 

IES para assumir organicamente a sustentabilidade do Portal dos 

Fóruns de EJA do Brasil, a partir do 2ºsemestre de 2013, de forma a não 

depender exclusivamente de recursos aleatórios do MEC.  

 

INFORME AOS FÓRUNS:O Centro de Memória Viva do Distrito Federal 

oferece um exemplar da Revista Linhas Críticas (B1) da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília (UnB) com o dossiê “Educando com 

Paulo Freire” (nº 37). A coordenação ou representante de Fórum de cada 

Estado deve procurar o professor ErlandoRêses e informar endereço físico 

para envio pelo correio. A revista também está disponível on line no 

sistema de editoração eletrônica de revistas (SEER) da UnB. Houve envio 

de mensagem com o link da revista nesta semana para representação dos 

fóruns. 

 

GT 11. A EJA na CONAE 2014 



Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJA do Piauí - Thaís 

Maria de Araújo Pessoa, segmento Universidade. Representante do Fórum de 

EJA do Paraná – Edmilson Feliciano Leite, segmento Movimento Sindical. 

 

37. Elegeruma Comissão de Articulação, na Plenária do XIII ENEJA, para 

organizar os resultados das Conferências Estaduais referentes aos 

temas da EJA e disponibilizá-los no Portal EJA e e-mails dos 

participantes dos Fóruns. 14 

a) Mapear os participantes dos Fóruns de EJA eleitos/as 

delegados/as nas etapas estaduais/nacional e membros das 

Comissões de Mobilização e Sistematização da CONAE/2014. 

b) Agendar de reunião virtual prévia e presencial no primeiro dia da 

CONAE 2014 dessas pessoas. 

c) Publicar no portal dos fóruns propostas aprovadas. 

38. Fomentar a articulação nacional com os demais movimentos sociais, 

segmentos e setores com vistas à participação coesa na CONAE2014. 

39. Reafirmar a solicitação de representação dos Fóruns de EJA no Fórum 

Nacional de Educação com vistas a qualificar o debate dos temas/ 

propostas referentes à EJA.  

 

GT 12. Práticas Pedagógicas na EJA 

Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJA da Paraíba - 

Zoraida Almeida de Andrade Arruda, segmento Universidade (IF). 

Representantes do Fórum de EJA do Distrito Federal - Marcos Alves Pires, 

segmento Educador/a. Renato Ferreira dos Santos, segmento Educador/a. 

 

Contexto do GT: O Grupo de Trabalho “Práticas Pedagógicas na Educação 

de Jovens e Adultos” é criado, do modo mais sistemático e propositivo no 

XIII ENEJA. Por este motivo, não apresenta as propostas acumuladas ao 
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 A plenária aprovou que esta Comissão será formada pelos componentes do próprio GT 11. 



longo dos ENEJA’s sobre estas discussões.  Todavia, no conjunto do 

acumulado de nossa caminhada enquanto movimento de EJA às questões 

relativas às práticas pedagógicas vêem sendo discutidas nos ENEJA’s e, 

aparecem de modo mais enfático, nos Documentos do IV Seminário 

Nacional de Formação, bem como na sistematização da CONFINTEA VI. O 

Grupo, ainda, acordou pela mudança do nome do GT, ficando intitulado: 

“Concepções e Práticas Pedagógicas em Educação de Jovens e Adultos”.  

40. Proporcionar espaços de discussão nos Fóruns de EJA em torno das 

concepções e práticas pedagógicas e ampliar a compreensão da EJA 

não apenas como educação noturna, considerada como parte integrante 

da escola, cuja especificidade dos sujeitos seja reconhecida no âmbito 

das diversidades: etárias e/ou geracionais, étnicas, culturais, de gênero, 

pessoas com deficiência, orientação sexual entre outras.  

41. Assumir o legado da Educação Popular para construção de práticas 

pedagógicas emancipatórias em EJA, nos diversos espaços educativos, 

principalmente na educação pública. 

42.  Garantir instâncias de diálogo mais propositivas com os/as 

educandos/as de EJA, nas quais estes/as possam refletir sobre a 

contribuição das práticas pedagógicas existentes nas diversas 

experiências de EJA, nos seus processos formativos.  

 

GT 13. As formas de atendimento na EJA (comissão permanente de 

exames e ENCEJA)  

Coordenação e Relatoria: Representante do Fórum de EJA Maranhão  

 

43. Realizar pesquisa sobre o perfil dos sujeitos que participam dos exames 

de certificação em EJA, contemplando recortes de gênero, identidade e 

orientação sexual, étnico-racial e sociais. 

44.  Que os Fóruns de EJA Articulem junto aos sistemas de educação, 

conselhos de educação, Instituições de Educação Superior Públicas, 

Ministério Público, movimentos sociais, e movimento sindical, para 



acompanhamento e monitoramento da oferta, da qualidade social da 

educação e das condições de trabalho na EJA. 

45.  Que os fóruns de EJA articulem, junto aos sistemas educacionais, a 

definição de critérios para nortear e acompanhar a avaliação nos 

aspectos qualitativos e quantitativos da política da EJA, contemplando 

insumos (financiamentos, formação e condições de trabalho dos 

professores, oferta da EJA), processo (aspectos relacionados ao ensino 

e à aprendizagem) e resultados.  

46.  Reafirmamos a posição contraria à concepção político-pedagógica 

centralizadora e padronizante dos exames nacionais de certificação 

(ENCCEJA e ENEM), e apresentamos profunda preocupação quanto às 

consequências deste exame na Educação Popular e na Educação de 

Jovens e Adultos.  

 

GT 14. CNAEJA / Coordenação Nacional 

Coordenação e Relatoria: Representantes do Fórum de EJA Minas 

Gerais– Analise da Silva, segmento Universidade, Junio Adão Ribeiro 

Leite, segmento Estudante Universitário. 

 

47. Os Fóruns de EJA do Brasil devem continuar participando como membro 

titular e suplente da CNAEJA, compreendendo seu caráter consultivo. 

48.  A representação na CNAEJA será eleita com rodízio entre as regiões, 

com rodízio entre todos os segmentos, respeitando os seguintes 

critérios: 

 Defender posicionamentos a partir dos princípios aprovados no 

ENEJA; 

 Demonstrar compromisso, envolvimento e consciência do trabalho 

coletivo; 

 Ser membro ativo de algum Fórum estadual/distrital; 

 Ter conhecimento do histórico e dos documentos produzidos na 

trajetória dos Fóruns; 



 Ter disponibilidade para o contato virtual com o coletivo dos 

representantes; 

 Ter disponibilidade para participar ativamente dos GTs da CNAEJA; 

 Ter habilidade para trabalhar e construir avanços coletivamente, 

posicionando-se a partir da consulta aos 27 Fóruns de EJA; 

 Trabalhar em parceria com a Coordenação Nacional. 

 Cumprir mandato bianual 

49.  Revitalização da Coordenação Nacional dos Fóruns, criada em 2001 e 

reafirmada em 2009, formada por 02 representantes de cada região, um 

titular e um suplente, com as seguintes atribuições:  

 Articular os Fóruns regionalmente; 

 Elaborar todos os documentos emitidos em nome do “Movimento dos 

Fóruns”;  

 Propor, na lista de discussão, os temas centrais;  

 Propor a pauta das reuniões dos coordenadores de Fóruns; 

 Organizar os ENEJAs, EREJAs e SNFs junto com a comissão local;  

 Elaborar documento base norteador dos encontros regionais, 

nacional e temáticos, objetivando a preparação das delegações;  

 Elaborar e apresentar estudos sobre os relatórios dos ENEJAs e 

EREJAs;  

 Elaborar, apresentar e encaminhar o Programa Nacional dos Fóruns 

de EJA do Brasil (PRONAFEJA); 

 Trabalhar em parceria com a representação na CNAEJA. 

 

Cronograma de trabalho para 2013 

 05 de dezembro – Reunião dos representantes dos Fóruns de EJA do 

Brasil com a Secretária da SECADI, Sra. Macaé Evaristo, para 

cumprimento da pauta demandada por ocasião do XIII ENEJA. 

 06 de dezembro – Reunião dos representantes dos Fóruns de EJA do 

Brasil para, entre outros, eleger representação dos Fóruns de EJA na 

CNAEJA, representação dos Fóruns de EJA nos Fóruns de Economia 

Solidária e Coordenação Nacional dos Fóruns de EJA.  



 A partir da aprovação será encaminhado ofício pela representação na 

CNAEJA para a SECADI solicitando infraestrutura (passagens, 

hospedagem, alimentação e local para a reunião). Caso não seja 

contemplado, os representantes devem já providenciar a 

disponibilização de diária e passagens junto a seus Fóruns, Instituições, 

Movimentos.  

 Encaminhamento à CNAEJA de proposta da criação de um GT que 

elabore e apresente uma avaliação sobre ENCCEJA.  

 

Outras propostas aprovadas 

50.  Que os fóruns de EJA, em todos os seus espaços, lutem, efetivamente, 

pela implementação das Leis 10639/03 e 11645/08 que tratam da 

história e da cultura afro-brasileira e indígena.  

51. Que os Fóruns de EJA de todo o Brasil, de acordo com as suas 

realidades, pautem a luta para a execução, pelos poderes públicos 

estaduais e municipais, da Chamada Pública para a EJA, compreendida 

como um conjunto de ações contínuas promovidas e financiadas pelo 

Estado, com a finalidade de assegurar ampla publicização da oferta da 

Educação de Jovens e Adultos. Estas ações, em cada 

estado/região/cidade, devem ser integradas entre os diversos setores 

das administrações públicas estaduais e municipais, de entidades da 

sociedade civil organizada e de movimentos sociais e populares. 

Pressupõe que tenham caráter diagnóstico, formativo e informativo com 

implementação em curto, médio e longo prazos. 

Obs.: O termo "publicização” refere-se ao ato de tornar público, de dar 

publicidade às ações. Não se reduz ao ato de imputar apenas à mídia a 

tarefa estratégica de ampliar os canais de comunicação com a 

sociedade civil.  

 

 



Recomendação 

Que os Fóruns de EJA do todos os estados, de acordo com as suas 

realidades, pautem o debate sobre a democratização dos meios de 

comunicação no Brasil, dialogando com movimentos sociais e sindicais que 

atuam pela construção da comunicação popular e comunitária, e 

incentivando/fortalecendo iniciativas de escolas de EJA de produção de seus 

próprios veículos de comunicação com a participação efetiva de suas 

comunidades escolares e de seus entornos. 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

“Enquanto houver alguém gritando no mundo,                                                                                                        

sejam mulheres, negros, indígenas, pessoas discriminadas, sempre                                                                         

têm sentido, a partir da fé, falar e atuar de forma libertadora”. Leonardo Boff 

 

Pelo presente, nós, da delegação do estado do Espírito Santo, 

participantes do XIII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos – 

ENEJA, 2013 repudiamos a forma com que a estudante travesti,Layzadi 

Castro, membro desta delegação capixaba, fora tratada pela equipe de 

hospedagem do Natal Mar Hotel, que a hospedou, contra sua vontade, em 

quarto com pessoas do sexo masculino. 

Embora tenhamos tentado resolver a situação verbalmente nos 

primeiros momentos da hospedagem, o fato se solucionou apenas 24 horas 

depois quando protocolamos um ofício e, enfim, conseguimos uma 

hospedagem que atenda de forma mais digna a travesti em questão. 

A população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais é 

uma das mais discriminada em nosso país e segundo Pesquisa da Fundação 

Perseu Abramo (2008) cerca de 92% da população brasileira reconhece a 

existência deste preconceito e a discriminação contra o segmento LGBT.  



Discriminação esta que geralmente ocorre em casa, na família, escola, 

igreja, empresas, comunidade, meios de comunicação e em diversos outros 

espaços e que se expressa através da violência física e psicológica inclusive a 

exclusão e evasão deste públicode nossas escolas. 

A exclusão denunciada nesse evento vai na contramão de todas as 

propostas e objetivos deste conceituado ENEJA e da educação de uma forma 

geral, que visa não somente a inclusão mas ainda o respeito e a cidadania de 

todos e todas independente de orientação sexual, cor,  credo religioso, etc. 

Neste sentido demonstramos a nossa inteira solidariedade à cidadã em 

questão e solicitamos encaminhamento desta nota para o referido hotel.  

 

 

Delegados presentes no XIII ENEJA – Encontro Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos  

Natal – RN, 13 de Setembro de 2013. 

 

CARTA DE NATAL 201315 

 

Excelentíssimo Ministro da Educação 

Senhor Aluízio Mercadante 

 

No período de 06 a 09 de agosto de 2013, o Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte realizou o II Colóquio Nacional A 

Produção do Conhecimento em Educação Profissional 

(http://www2.ifrn.edu.br/coloquioeducacao2013). O evento contou com a 
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Encaminhamento do GT 7 - EJA e a relação com o trabalho, referendada na Plenária Final do 

XIII ENEJA, com a solicitação de ser postada no Portal dos Fóruns. 

http://www2.ifrn.edu.br/coloquioeducacao2013


participação de renomados pesquisadores, de professores e de estudantes de 

pós-graduação, especialmente, dos campos trabalho e educação, educação de 

jovens e adultos e educação profissional em suas conferências, mesas 

redondas e comunicações orais.  Estiveram presentes ao evento cerca de 600 

educadores vinculados aos institutos federais e universidades públicas de 

todas as regiões do país.  

Ao final do evento foi aprovada, em plenária, carta dirigida a Vossa 

Excelência com o seguinte teor: 

O PRONATEC, Programa instituído pela Lei nº 12.513/2011, prevê o 

financiamento público em organizações privadas, com prioridade para as do 

sistema “S”, para que estudantes do ensino médio propedêutico público 

estadual possam fazer, nessas organizações, cursos técnicos na forma 

concomitante e também cursos de curta duração de formação profissional 

inicial e continuada (FIC) para jovens e adultos trabalhadores. São 24 bilhões 

de reais (BRASIL, 2012) cuja maior parte destina-se ao sistema “S”, inclusive, 

para financiar a “expansão da rede física de atendimento dos serviços 

nacionais de aprendizagem”. 

O PRONATEC tangencia ou desconsidera problemas fundamentais da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), tais como a formação integral dos 

estudantes, a integração com a educação básica com compromisso de 

elevação de escolaridade dos trabalhadores, a formação inicial e continuada de 

professores, o financiamento e a pesquisa. A expansão “desenhada” ou 

“prometida” pelo PRONATEC induz a uma real expansão da rede privada de 

EPT, com financiamento público, mediante formas precárias e não integradas à 

educação básica.  

O PRONATEC ainda contribui para desresponsabilizar os Estados de 

constituírem seus quadros docentes da EPT – grande barreira à materialização 

do Programa Brasil Profissionalizado –, pois, ao serem realizadas as parcerias 

com o sistema “S” visando à concomitância, a tendência é diminuir as pressões 

sobre esses entes subnacionais por melhorias significativas na qualidade do 

ensino médio (EM) proporcionado às classes populares e inviabilizar a 

continuidade de parcerias entre os municípios e demais entes federados na 

expansão da oferta de ensino fundamental integrado à formação inicial e 



continuada dos trabalhadores. O Estado delega às entidades patronais a 

formação dos estudantes das redes públicas de ensino – e financia o processo 

–, concedendo-lhes o direito sobre a concepção de formação a ser 

materializada. Assim, também é ideia central a submissão da formação 

humana à pedagogia das competências e às necessidades imediatas do 

mercado de trabalho. 

Nesse sentido, ao financiar cursos de curta duração, com natureza 

compensatória e de forma fragmentada, o PRONATEC tem concepção e 

prática oposta ao fortalecimento das concepções da integração e formação 

humana integral que vem sendo desenvolvidos na construção do ensino 

fundamental e médio integrados à educação profissional e de outras políticas 

educacionais em curso, do próprio Governo Federal, como é o caso do 

PROEJA.  

Experiências anteriores similares ao PRONATEC, como foi o caso do 

PIPMO e do PLANFOR, já mostraram de modo claro que o aligeiramento e a 

fragmentação não são caminhos corretos a seguir. Pelo contrário, pode a curto 

prazo produzir estatísticas favoráveis, mas ao final de contas representam 

regressão educacional, desperdício de recursos públicos e vazias e inúteis 

promessas aos jovens e adultos trabalhadores que, uma vez mais, serão 

iludidos e terão negados os seus direitos a uma educação e formação 

profissional de qualidade. 

Assim, o PRONATEC constitui uma regressão, um retrocesso ao que a 

nação poderia esperar de um governo que foi longa e duramente construído 

em lutas históricas da sociedade brasileira com expectativas democráticas e 

populares e de superação das desigualdades sociais, econômicas e 

educacionais. 

Por fim, o PRONATEC caracteriza-se como um arranjo, um paliativo, 

uma ação de governo demasiadamente menor do que os estudantes 

adolescentes, jovens e adultos trabalhadores merecem, do que as condições 

econômicas atuais do país permitem, do que as nossas escolas historicamente 

qualificadas como os CEFETs e IFs podem oferecer à sociedade e do que os 

seus professores são pedagógica e educacionalmente capazes de produzir. 



 Em razão do exposto, nós, educadores reunidos no II Colóquio Nacional 

A Produção do Conhecimento em Educação Profissional, solicitamos a revisão 

do conteúdo da Lei que instituiu o PRONATEC, para que essa possa 

efetivamente orientar a execução de uma política pública educacional voltada 

para a formação integral da classe trabalhadora e que, portanto, tenha 

qualidade socialmente referenciada; que o financiamento público seja 

destinado às instituições públicas; e que essa formação seja executada pelas 

redes públicas de educação do nosso país. 

Delegados presentes no XIII ENEJA – Encontro Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos  

Natal – RN, 09 de Setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÕES DO III ENEJA 

 

1. Delegação do Fórum EJA do Acre 

Logística do ENEJA 

Pontos positivos Pontos negativos 

Hospedagem – Hotel Pirâmide. 
Atrasos no início em todas as 
programações do evento. 

Local do evento – auditório do Hotel 
Pirâmide. 

Entrega de medalhas na abertura. 

Empenho da equipe local. Cancelamento da parte cultural. 

Transporte do hotel para o centro de 
convenções na abertura e no dia nas 
discussões dos GT’s. 

Pouco tempo para discussão e 
apresentação de proposta, devido ao 
atraso em iniciar as atividades. 

A presença da governadora do estado 
do RN – Rosalva e da deputada 
federal Fátima Bezerra. 

Não cumprimento de algumas 
deliberações da CONAE em 2010. 

Kits de material do XIII ENEJA 
entregues aos delegados. 

Poucas pessoas para credenciar os 
delegados: “filas imensas”. 

Presença de muitos educandos e 
diretores das escolas públicas 
municipais e estaduais. 

 

 

Políticas e Perspectivas 

Pontos positivos Pontos negativos 

Todos os assuntos discutidos nas 

mesas temáticas: 

 Qual o lugar da EJA no 
MEC? 

 Desafios da EJA na 
contemporaneidade: 
Juventude, permanência e 
profissionalização 

Não houve espaço para discutir os 

problemas do cotidiano, por segmentos 

da EJA. 

O não cumprimento da deliberação do 

coletivo: cada delegação tenha no 

mínimo 20% do educando, 20% de 

educadores atuando em turmas de EJA. 



(apresentação e discussão 
de dados em nível de Brasil). 

Grupos de trabalhos – eixos 

temáticos. 

O MEC concedeu transporte aéreo para 

alguns educandos de outros estados e o 

Acre não foi contemplado. 

A excelente explanação da 

conferencista Jaqueline Venturas, 

professora da UFF/RJ com a 

conferência: “O Papel Político dos 

Fóruns EJA do Brasil Diante das 

Conquistas, Comprometimentos e 

Esquecimentos nas Políticas 

Públicas de EJA”. 

A EJA não tem preocupação com o perfil 

dos seus educandos, por que ele foi 

excluído. 

As discussões da plenária em 

relação aos investimentos, 

conquistas e comprometimento nas 

políticas públicas de EJA. 

 

A aprovação na plenária final das 

propostas dos 14 grupos de 

trabalho a serem apresentadas na 

CONAE – 2014. 

 

A implementação das leis 10639/03 

e 11645/08 que trata da história e 

cultura afro brasileira e indígena nos 

fóruns de EJA no Brasil. 

 

 

 

2. Delegação do Fórum EJA de Goiás 

A estrutura física de instalação dos delegados participantes a delegação 

avaliou como boa e confortável. Contudo, a administração do hotel (Pirâmide) 

pecou no serviço de alimentação oferecido aos delegados.  

 Notou-se que em um dos almoços foi servido arroz e carne 

esquentados, muito diferente dos serviços prestado para os outros hóspedes 



do hotel. Percebemos de forma lamentável uma segregação de clientes 

hospedados no mesmo estabelecimento.  

Por ser um hotel de grande porte acreditamos que necessita de uma estrutura 

para garantir a segurança para os hóspedes. Em um evento como esse é 

necessário o controle de entrada das pessoas no interior das dependências.  

Com relação ao transporte, houve alguns atrasos no translado dos 

participantes, fato que comprometeu alguns horários programados para o 

desenvolvimento do evento. 

No campo administrativo nos pareceu desnecessário perder tempo com 

assinaturas em listas diversas. Dentro dos limites, possibilidades e dos 

enfrentamentos que o fórum potiguar enfrentou para organização do evento, 

entendemos e avaliamos o grande esforço e a realização do melhor. No 

entanto, consideramos que deveria haver maior rotatividade entre os membros 

dos fóruns na condução dessas atividades, sentimos falta dos companheiros 

do fórum potiguar na condução das mesas.  

Em relação à programação do evento, entendemos que falhamos no XIII 

ENEJA, em não mantermos a reunião dos delegados por segmento. O ENEJA 

é um espaço para “criar instrumentos de pressão política, que interferem nas 

políticas públicas de educação de jovens e adultos nos âmbitos municipal, 

estadual e federal” (ENEJA. II, 2000, p.03). Sendo assim é um encontro de 

discussão, ideias, diálogos, reflexão crítica sobre a realidade da EJA.  

Representa um esforço catalisador e sintetizador da articulação e 

organização já conquistadas pelos fóruns, nos encontros estaduais e regionais. 

Conforme conferência da Jaqueline Ventura, devemos aceitar que o Fórum de 

EJA é diverso em sua composição e a partir desta compreensão desenvolver 

nossas ações com concretude e diálogo. 

Contudo, avaliamos que as reuniões por grupos de trabalho foram muito 

boas e produtivas, momento em que se garantiu a participação de todos no 

debate. Solicitamos que nos próximos encontros a programação seja 

disponibilizadas com a maior antecedência possível, para todos(as) os(as) 

delegados(as). 

Nas perspectivas e expectativas: fortalecemos nossa ideia de que tenha 

apenas uma mesa de abertura com conferência e debate e o restante de toda a 

programação desenvolvida em grupos (segmentos, regiões) seguidos de 



plenárias.Para que o ENEJA realmente se constitua como um espaço de 

interlocução em que todos os segmentos participantes possam refletir sobrea 

função /papel/atuação  dos Fóruns de EJA, e a  importância da sua 

participação na definição da política pública da EJA no País. 

  

3. Delegação do Fórum EJA do Maranhão 

ADMINISTRATIVA POLÍTICA LOGÍSTICA 

Pontos positivos: 

No geral foi Bom  

Pontos negativos: 

Dificuldade com o 

translado dos hotéis para o 

evento 

 

 

Pontos positivos: 

A Conferência de 

Abertura  

As discussões nos GT 

A organização na 

dinâmica dos GTs por 

Estado 

Pontos negativos: 

O número de GTs 

muito grande 

A Entrega da medalha 

Paulo Freire deveria 

ter um tempo bem 

menor para o relato, 

simplificar mais. 

Falta das reuniões por 

segmentos 

Descaso por parte da 

SECADI 

Sugestões: 

Reuniões por 

seguimentos  

 

Pontos positivos: 

Hospedagem  

Alimentação  

Auditório de realização 

do evento 

Translado 

aeroporto/hotel  

Pontos negativos: 

As delegações estarem 

em hotéis separados  

O atraso dos transportes 

para deslocamento dos 

participantes 

A dispersão da troca de 

Saberes e Sabores 

gerando tumulto no 

auditório  e uma melhor 

integração entre as 

delegações 

 

 



4. Delegação do Fórum EJA de Minas Gerais 

ADMINISTRATIVA/ 

LOGÍSTICA 

POLÍTICA PERSPECTIVA E 

EXPECTATIVAS 

Pontos positivos: 

* Hospedagem; 

* Local do encontro; 

* Atenção por parte da 

equipe de coordenação 

local; 

* Empenho da equipe local 

se desdobrando o tempo 

todo para resolver o que 

nem era com elas. 

* Acolhida no aeroporto. 

  

  

Pontos negativos: 

* Atraso nos transportes; 

* Desorganizada no que 

tange ao tempo e ao 

translado hotel-centro de 

convenções; 

* Distribuição dos 

delegados em muitos 

hotéis dificultou 

encaminhamentos; 

* Ainda temos 

representantes de Fóruns 

que reclamam daquilo que 

eles mesmos é que 

Pontos positivos: 

*A Conferência de Abertura, 

avaliamos que acertamos em 

cheio em trazer pessoas da 

militância para falar conosco. 

*As discussões nos GT 

* Trabalho anterior de 

organização das propostas de 

cada GT; 

* A mesa de sabores 

contribuiu para aproximar as 

delegações em torno da 

diversidade de sabores e 

saberes culturais. Além disso, 

o que sobrou da mesa de 

sabores, compôs uma bela 

cesta para presentear o 

Fórum do RN e mostrar o 

cuidado que tivemos em cada 

momento dessa construção 

coletiva e colaborativa. 

Pontos negativos: 

* O número de mesas poderia 

ser menor; já deliberamos em 

outros Enejas que não 

faremos duas atividades no 

mesmo turno e continuamos 

fazendo 

*Mesa de abertura muito 

longa 

*Falta de todas as AT 

* Que o coletivo comece a 

agir como tal; 

* Que as propostas 

construídas façam parte 

efetiva das agendas de 

trabalho dos Fóruns; 

  

* Que todos possam por em 

prática as conversas e 

determinações 

* Que o próximo ENEJA 

consiga fazer a avaliação 

política da sua caminhada e 

apontar os problemas que 

dificultaram o nosso trabalho 

coletivo e apontar estratégias 

para superar aquilo que nos 

distancia da EJA pela qual 

tanto lutamos; 

* Que no próximo ENEJA 

cada delegado presente 

saiba o sentido da sua 

participação para a 

construção coletiva; 

* Que no planejamento do 

próximo ENEJA a gente não 

gaste tanta energia com o 

processo das inscrições, para 

que sobre mais tempo para 

avaliarmos o conteúdo 

político do Encontro; 

* Que os representantes dos 



construíram. 

  

  

dialogarem em relação às 

experiências que escolhem, 

porque quando chega na 

CNAEJA já veio de AT do país 

inteiro. 

*Falta de conexão na 

apresentação dos 

representantes por regiões 

que repetiram as mesmas 

questões nas diferentes falas 

* Falta das reuniões por 

segmentos e por regiões 

* Descompromisso por parte 

da SECADI: ausência da 

Macaé (sabemos que a Meta 

4 é importante, mas outro 

representante do MEC 

poderia ir fazer esta 

discussão) e a postura de 

Mauro Silva na mesa dizendo 

que não tem discordância de 

nada, mas como nada 

acontece não tem adiantado 

não ter discordância. 

*Despreparo por parte de 

alguns delegados. 

* Não fazermos a avaliação 

política do ENEJA na Plenária 

Final; 

*Faltou o documento 

norteador que já foi aprovado 

em muitos outros ENEJAs; 

*Faltou os representantes dos 

Fóruns ajudarem na condução 

da mesa da plenária; 

*Faltou a mesa de educandos 

Fóruns não demorem tanto 

tempo para apresentarem as 

posições políticas do Fórum 

que representa; 

* Que a nossa caminhada 

coletiva no planejamento do 

ENEJA, em direção a EJA 

como política pública de 

Estado, não tenha que 

esperar o MEC definir se 

haverá ou não financiamento; 

*Trabalhar com GT por eixos 

temáticos, segmentos, 

regiões e rodas de prosa, 

possibilitando maior 

integração, como foi sugerido 

desde o início de nossa 

construção. 

* Que os delegados de cada 

Fórum Estadual sejam 

distribuídos na mesma 

proporção para cada GT. 

Assim, a inscrição para cada 

GT se dará por uma 

demanda do Fórum Estadual 

e não pela escolha individual 

de cada delegado; 

* Que cada Fórum retomem a 

sistematização com todas as 

propostas encaminhadas aos 

GTs e avaliem o que 

realmente é proposta, o que 

precisa ser retirado do nosso 

documento porque não se 

configura como proposta. 

Cada Fórum poderia fazer a 

avaliação dos documentos 

que foram encaminhados a 

cada GT e, após avaliação, 

encaminhar ao próximo 



que já foi aprovado no Eneja 

passado que teria; 

* Separarmos a dimensão 

política da dimensão técnica, 

na avaliação como se esta 

pudesse ser neutra.  

* Não avaliarmos o número de 

desistências que tivemos no 

ENEJA e o significado político 

das opções que fizemos. 

Avaliamos que quando 

falamos para começar em 

julho isso não teria sido 

evitado; 

* Não avaliamos politicamente 

o significado dessa empresa 

que contrata a estrutura 

logística e define local e 

interfere no conteúdo político 

de nossas construções; 

* Não avaliamos o preço deste 

ENEJA. Precisamos aprender 

mais com as construções 

coletivas daqueles 

movimentos que mesmo com 

o auxílio financeiro do MEC, 

conseguem manter sua 

independência política. 

* Faltou investir mais no 

Pronafeja bem antes da EJA 

* Não avaliamos o tempo 

gasto com o processo de 

inscrição dos delegados. Não 

avaliamos alternativas de 

inscrições da delegação que 

consumissem menos tempo 

como as propostas já 

apresentadas pelo Fórum 

ENEJA um número X de 

propostas que cada Fórum 

defende para que faça parte 

das nossas pautas de luta 

para o próximo ENEJA. Se 

cada Fórum chegar ao 

ENEJA tendo estudado 

aquele documento e 

escolhido as propostas que 

serão defendidas pelo Fórum 

de EJA, os delegados 

chegarão melhor preparados 

para construção coletiva. 

* Que todos os Fóruns 

comecem com o mesmo 

número de vagas. Por 

exemplo, 10; que, a partir do 

encerramento do prazo inicial 

para inscrições, nenhum 

Fórum mais tenha vaga 

individualmente, pois 

as vagas passariam a ser do 

coletivo; que se faça a 

rodada entre os Fóruns 

demandantes a cada uma 

das vagas; que as rodadas 

sejam divulgadas a público e 

pela ordem de 

solicitação; que as rodadas 

tenham somente um critério 

de preferência, a saber, 

educandos pleiteantes; e que 

ninguém tenha que solicitar 

vaga para ninguém, pois as 

rodadas seriam automáticas, 

objetivas e públicas. 

* Que nos dados da inscrição 

haja espaço para informar as 

especificidades. Tipo: 

Educador - Indígena. 



Mineiro em outros ENEJAs; 

* Não avaliamos o significado 

da composição dos delegados 

deste ENEJA e nem da 

composição de cada GT. 

* Não avaliamos o significado 

político da opção que fizemos 

ao construir um GT de 

Formação de Educadores 

com mais de 50 participantes 

e outros GTs com menos de 

10. O que isto significa? Que 

indagações esta construção 

traz para as nossas 

construções?  

* Não avaliamos o significado 

de chegarmos ao ENEJA com 

muitos delegados 

perguntando por: "Por que é 

que a minha cidade não teve 

mais representantes neste 

encontro?"; "Quem coordena 

este Fórum Nacional?"; "Por 

que a minha cidade não 

trouxe educandos?"; "Por que 

na minha cidade só veio 

professores da rede 

estadual?"; "O que vamos 

fazer para esta formação 

nacional chegar até o meu 

município". Não avaliamos o 

que estas e outras indagações 

diziam sobre o trabalho 

colaborativo de informar a 

cada delegado sobre a 

memória da nossa construção 

coletiva. 

* Não avaliamos a construção 

coletiva de cada Fórum 

  

* Que no próximo ENEJA a 

mesa de saberes e de 

sabores tenha um espaço e 

tempo previstos na 

programação. 

  

  



Estadual. 

* Não avaliamos politicamente 

o que entendemos por 

construção coletiva; 

* Faltou também ratificar a 

deliberação do coletivo de 

representantes em 2009 de 

que cada delegação tenha no 

mínimo 20% de educandos e 

20% de educadores atuando 

em turmas de EJA.  

 

 

5. Delegação do Fórum EJA do Mato Grosso do Sul 

 

Após reunião do coletivo do fórum sul-mato-grossense de Educação de 

Jovens e Adultos, FEJA/MS, realizou-se avaliação do XIII Encontro Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), a qual pontua sobre os aspectos: 

1. Estruturas 

1.1 Física 

 Local adequado, porém não possibilitou a reunião em pequenos grupos, 

para atividades por segmentos. 

1.2  Política 

 Ausência da Secretária da SECADI, Macaé Maria Evaristo dos 

Santos. 

2. Programação 

 Ausência da Secretária da SECADI, Macaé Maria Evaristo dos Santos. 

 Faltaram reuniões por segmentos, para aprofundar discussões e 

construções de políticas. 

 As temáticas das mesas e dos grupos de trabalho foram pertinentes às 

necessidades discursivas sobre a modalidade, bem como a condução 



das atividades foi objetiva, exceto a da mesa de abertura que foi muito 

extensa. 

3. Perspectivas/expectativas 

 A realização, na quinta-feira, do ciclo de votações das propostas dos 

grupos, todavia não foi possível que todas fossem levadas a voto. 

 Para novos encontros, não há necessidades de locais com elevados 

custos de locação. O fato de que houve investimento em hospedagens 

luxuosas não é, propriamente, garantia de qualidade no atendimento aos 

participantes. Certos custos elevados com hospedagem poderiam ser 

ponderados, a fim de que fossem investidos com aquisição de 

passagens para os integrantes das delegações que participaram, como 

os educandos, os quais mais necessitam de custeios dessa natureza, 

para que possam ter suas participações ampliadas. 

 Estreitar as relações dos fóruns de Educação de Jovens e Adultos com 

a Secadi. 

 Em considerações finais, o formato e a concepção do ENEJA precisam 

ser repensados. O modelo atual não está atendendo nossas convicções 

políticas, pois falta uma maior soberania nas decisões de 

implementação de políticas educacionais. 

 

6. Delegação do Fórum EJA do Pará 

Estrutura Administrativa (estruturas encontradas para realização do Encontro) 

Estrutura Política (programação, participantes das mesas, delegados) Logística 

/Física (salas, ônibus, hotéis, alimentação, equipamentos, equipe de apoio, 

etc). 

ADMINISTRATIVA POLÍTICA LOGÍSTICA 

Pontos positivos: 
 
Pontos negativos: 
 
Consideramos razoável, já 
que em alguns aspectos 
contemplou a necessidades 
de alguns, mas na maioria 
dos casos comprometeu a 
proposta do evento. 

Pontos positivos: 
Consideramos importante 
destacar a Mesa das 
Experiências, considerando os 
cenários das Regiões. 
Consideramos que tais 
apresentações constituíram-se 
como importantes balizadoras 
para o debate. (que infelizmente 
não foi aprofundado no decorrer 

Pontos positivos: Considerando 
o espaço físico do hotel 
(Pirâmide), ainda a beleza natural 
da cidade, há que se dizer que 
contemplou a nossa 
necessidade(apesar de algumas 
queixas acerca do mofo nos 
quartos). Quanto à alimentação 
(Pirâmide hotel) diríamos que foi 
razoável. 



Exemplo disso foi a escolha 
do local para abertura do 
evento que foi um espaço 
muito distante dos locais de 
hospedagem. O que 
terminou comprometendo 
sobremaneira a 
programação de abertura 
do evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestões: Pensamos que 
a grande estratégia é a 
construção coletiva ainda 
mais quando da 
organização e um evento 
de grande porte como o 
ENEJA. Nesse sentido, 
ouvir os Fóruns de EJA de 
todo o Brasil que já 
realizaram seus ENEJAS 

do evento)  
 
Pontos negativos: 
*Coadunado com aspectos 
administrativos, consideramos 
que a programação, logística, 
ainda participantes da mesa, não 
atendeu a expectativa que 
tínhamos quanto a um debate 
nacional acerca da EJA, 
principalmente porque não 
percebemos no formato da 
programação do XIII ENEJA uma 
priorização dos debates. 
Exemplo disso foram as Mesas 
de trabalho, com falas muito 
extensas, que terminavam 
extrapolando o tempo e 
restringindo a possibilidades de 
pronunciamento da plenária. Há 
que se destacar também 
criticamente, a Mesa de 
abertura, que parecia não ter 
sido programada com 
antecedência, pois misturou-se 
apresentação de resumos de 
trabalhos( quando da premiação 
da medalha Paulo Freire) 
juntamente com falas das 
autoridades, tornando-se 
extenuante e desinteressante 
temas tão importantes .   .Ainda 
ressaltar a arrogância de alguns 
delegados que já por terem 
participados de outros eventos e 
ações de EJA se acham os 
donos do fórum.. 
.O autoritarismo de alguns 
representantes que decidem 
pelos delegados e não aceitam a 
construção coletiva.   
.-A falta de interação e aceitação 
do novo e centralidade e 
personalismo das mesas. 
O Desrespeito aos educandos 
de EJA que não tiveram suas 
perguntas e propostas 
respeitadas. 
 
Sugestões: Naturalmente 

 
Pontos negativos: 
 
 A de se frisar que quanto à 
equipe de apoio, que de certo 
não deram o suporte necessário, 
já que nos sentíamos muito 
sozinhos no evento, sempre que 
queríamos uma informação, 
tínhamos que sair a procura de 
alguém, e sem muito sucesso 
retornamos à condição zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pensamos que um Encontro 
Nacional que reúne diversos 
segmentos na luta pela garantia 
de uma educação com qualidade 
social, que este deverá ser um 
espaço de interlocução. Nesse 
sentido, há que se garantir 
enquanto elemento estruturante 
o espaço privilegiado do debate, 
o que implicaria de certa forma 
inverter a lógica academicista do 
ENEJA (mais notadamente o XII 
ENEJA).Possibilitando, 
sobretudo, a participação mais 
sistematizada do aluno. 
 

 

7. Delegação do Fórum EJA da Paraíba 

Estrutura Física 

A estrutura do local do encontro foi adequada, sobretudo por poder 

reunir todos os delegados com uma acomodação tranquila, com bastante 

espaço. Todavia, a condição de todos os delegados não poderem estar juntos, 

no local do encontro, sobretudo pela locomoção em transportes coletivos, 

chegando sempre atrasados, inviabilizou o inicio dos trabalhos no horário 

previsto, bem como a permanência dos delegados até do final dos trabalhos. 

Estas questões, todavia, não são fáceis de resolver. 

As acomodações foram satisfatórias, no entanto, é preciso estar atento 

para o preço cobrado por essas diárias. No geral, os hotéis carecem de 

manutenção e alguns problemas pequenos se tornam grandes mediante o 

valor cobrado pelas diárias.  

Administrativa 

Não faltaram informações devidas e o encontro foi administrado com 

sucesso, permitindo aos delegados se sentirem parte do processo. Estivemos 

bem assistidos, pois boa parte das questões eram demandadas aos 

representantes dos fóruns facilitando assim o diálogo, a organização e 

brevidade dos encaminhamentos. 

 



Política 

Foi positiva a circulação dos representantes em diversos  momentos do 

encontro, como também a presença do MEC, embora que se registre a 

ausência da SECADI enquanto representação central. Seria interessante 

manter a reunião dos segmentos, embora que esse encaminhamento tenha 

sido negado na consulta à plenária. 

Faltou reuniões das delegações, como forma de avaliar e encaminhar 

estratégias de nossa participação no encontro. É preciso fortalecer a ideia do 

ENEJA como uma reunião de trabalho, não como um evento de EJA. 

A cerimônia de Abertura deveria contemplar a participação de 

educandos do município que está sediando o evento. No entanto, a dinâmica 

desses momentos acaba contemplando o cerimonial das autoridades (começa 

muito tarde).  

Ao pensar esses momentos é imprescindível garantir a participação dos 

educandos. Com apresentações culturais entre outras manifestações que 

contemplassem a dinâmica dos alunos da EJA.  

Houve um excesso de falas de políticos, prejudicando um pouco nossas 

discussões. O ENEJA  manteve o foco das discussões que estavam propostos 

na pauta  dos trabalhos, embora abriu espaço para alguns políticos, mas estes 

não intervieram no foco das discussões do ENEJA. 

 

Programação 

Faltou uma mesa com os educandos. A presença deles e delas foi mais 

no sentido de "mostrá-los". Não tiveram participação ativa. 

Faltou reunião com os segmentos, bem como de um grupo de 

sistematização que se comprometa com o documento final do encontro, para 

além de questões pontuais. Também de uma estratégia de avaliação do 

encontro, no próprio encontro. 

O tempo destinado aos grupos de trabalho também foi muito reduzido, 

mediante a complexidade da tarefa a ser realizada. Faltou material escrito a ser 

discutido no grupo de trabalho. A dinâmica de utilizar o computador é legítima, 

mas o material escrito ajudaria no desenvolvimento dos trabalhos.  



Na plenária faltou um documento escrito para acompanhar as votações. 

O painel acaba sendo muito dinâmico e não temos dimensão do documento 

por inteiro.  

Existe uma necessidade muito grande por parte dos participantes de 

relatar suas experiências, talvez fosse o caso, de garantir na programação uma 

roda de diálogo para socialização de experiências.  

A dinâmica das mesas redondas só tem sentido se destinamos um 

tempo para contribuições e reflexões da plateia, do contrário, temos palestras. 

Avalio que foi muito inconveniente, deliberar sobre o direito dos companheiros 

falarem no momento em que tivemos a participação do MEC/SECADI. A 

condução da mesa deixou a desejar e os companheiros inscritos não tiveram 

direito a fala.  

O fato de uma parte do grupo ter que sair antes do término da 

programação também foi desagradável.   

Formar um GT de Educandos da EJA. Os educandos devem ser 

preparados para que se assumam como SUJEITOS da sua história. Terem vez 

e voz. 

As plenárias ficaram impressadas umas às outras, precisaríamos de 

mais tempo para fechar melhor as discussões. 

Houve falha na programação, os horários não foram cumpridos, 

chamando atenção para abertura do ENEJA que demorou bastante, em 

consequência desse atraso desencadeou para outros atrasos. 

Na programação ocorreram algumas atividades com atrasos e com o 

tempo reduzido para discussões e reflexões. Já nas mesas temáticas as 

discussões deveriam ser mais próximas da realidade de sala de aula e da “voz” 

dos(as) educandos (as). 

 

Perspectivas / expectativas 

Avançamos enquanto movimento, mediante a construção da EJA como 

política pública. Que deixemos de olhar para nós mesmos e 

enxerguemos caminhos de maior incidência do Fórum nas ações de EJA em 

nível de Brasil. 



Havia uma expectativa muito grande com relação ao propósito do 

encontro: fazer uma avaliação da caminhada. No entanto, os pontos 

elencados para debate nos grupos de trabalho, careciam de uma 

contextualização (política, social e econômica).  

Faltou uma mesa neste sentido. A fala da professora Jaqueline foi 

fantástica no tocante a avaliação da caminhada política dos fóruns. No entanto, 

faltou uma fala que desse conta da política pública para EJA durante esses 

período articulando uma análise de conjuntura que foi pano de fundo para as 

deliberações apresentadas neste coletivo.  

A fala da Jaqueline, lúcida, preparada, didática, não poderia ser mais 

radical do que foi. Lançou-nos grandes desafios. Pena que não soubemos 

aproveitar e reverter o Encontro, pois o que ela colocou deveria ter sido 

refletido nos grupos.  

Que o próximo encontro do ENEJA seja respaldado pela força dos 

compromissos assumidos nesse XIII encontro, cobrando e fiscalizando o MEC, 

para implementação das políticas públicas nos Estados e nos Municípios, as 

quais foram acordadas nas plenárias. 

Buscar construir um novo formato de ENEJA. 

Ter uma melhor preparação dos delegados e delegadas para que estes 

possam melhor contribuir qualitativamente nos próximos ENEJAS. 

No próximo ENEJA sejam oportunizadas mesas temáticas voltadas aos 

dilemas da docência com a EJA, que os (as) educandos (as) tenham mesas 

temáticas próprias, com relatos de experiências e que, finalmente, ocorra o 

comparecimento da representante da SECADI. 

 

8. Delegação do Fórum EJA do Paraná 

O Fórum Paranaense de EJA fez na última sexta-feira (11/10/13) o primeiro 

encontro pós XIII ENEJA e, dentre os itens da pauta, foi a avaliação do último 



ENEJA. Foi definido que cada integrante da delegação do Paraná presente no 

ENEJA terá a liberdade de elaborar sua avaliação e enviar.    

 

 

 Estrutura 

 Física 

 Hotel de acomodação: ótimo; 

 Alimentação: foi possível constatar que cada hotel ofereceu tratamento 

diferente aos neles hospedados; 

 Sala de realização do XIII ENEJA: ótimo 

 A estrutura física possibilitou que os(as) delegados(as) tivessem as 

condições favoráveis para darem sua contribuição. 

 

 Administrativa 

 De forma geral foi boa. Entretanto, houve problemas com a organização 

do transporte. Na quarta de manhã teve hotel que os ônibus não foram 

buscar os(as) delegados(as). Por conta disso, houve atraso na chegada 

no local do evento, bem como despesas com táxi. O que também 

provocou atraso na programação, prejudicando debates. 

 

 Política 

 De forma geral, os conteúdos debatidos foram muito relevantes para a 

configuração e/ou afirmação de políticas públicas para a EJA. Destaque 

para a conferência da professora Jaqueline de fundo histórico-crítico. 

Entretanto, não só na palestra de abertura como nas falas das demais 

mesas não houve tempo suficiente para o debate com os demais 

participantes e, por conseguinte, a discussão ficou prejudicada.  

 O tempo para as discussões nos grupos foi pequeno. Entendo que, um 

tempo razoável para isto seja de 1/3 do total do tempo do encontro, ou 

seja, algo em torno de 1 dia.  

 

 Programação 

 A distribuição do tempo foi muito curta para os trabalhos em grupo. Os 

grupos são instâncias fundamentais para a elaboração e proposição de 



políticas públicas para a EJA. No XIII ENEJA tais elaborações ficaram 

prejudicadas. Entendo que para os próximos ENEJAs a programação 

precisa ser revista de forma a privilegiar os debates nos grupos. 

 

 Aspectos positivos pontuados no debate do grupo 

 Homenagem a Paulo Freire com a medalha e selo comemorativo. 

 Relatos de experiências 

 Palestra Jaqueline: foi muito boa em termos de conteúdos, de 

provocações e proposições 

 Garantir também que debate na conferência de abertura 

 Momentos culturais envolventes e belos - embora pouco 

 Troca de experiências com pessoal de outros estados 

 Discussão produtiva no GT 12- Práticas Pedagógicas na EJA, apesar de 

ser o primeiro encontro, tema relevante, importante manter 

 Importante o debate sobre a redução de matrículas em EJA em todo país, 

apesar das estatísticas demonstrar que há demanda 

 Maioria das propostas aprovadas, embora algumas tiveram que ter sido 

aprovadas na plenária. 

 Os delegados se mantiveram presentes durante toda a plenária. 

 Terminar o encontro com o fechamento do Relatório Final. 

 

 Aspectos a considerar e rever. 

 Logística - procurar concentrar os delegados para facilitar os encontros de 

segmentos. 

 Falta de encontro entre os segmentos para fortalecer os debates nos GT's 

 Maior espaço de voz para os estudantes da EJA - foco principal do nosso 

trabalho. 

 Concentrar todo o evento num único espaço. 

 Atraso no inicio das atividades. 

 avaliamos negativamente o fato de não ter acontecido a reunião por 

seguimento pois faz falta este espaço de articulação e debate 



 sempre positiva a presença dos educandos, porém a exposição sem 

debate, não aconteceu de forma articulada com o debate geral e nem 

entre eles/as por falta de previsão na programação 

 

 Avaliação da atuação do Fórum Paranaense 

 Destaque para proposta e debate sobre o tema da Chamada Pública 

elaborada pelo Fórum de Londrina e Região, um trabalho que fica como 

referência para o conjunto dos fóruns de EJA do Brasil; 

 Soubemos que o documento debatido no PR sobre EJA nas prisões é 

referência para outras secretarias estaduais. 

 

 Perspectivas / expectativas 

 Fica aqui uma sugestão para os próximos ENEJAs. É importante que 

os(as) delegados(as) cheguem ao encontro com uma boa idéia 

estabelecida sobre as discussões que ocorrerão.  

 Para isso, é fundamental: a) um texto base que mostre os avanços 

conquistados e o que não se conquistou em relação às propostas 

produzidas fruto dos debates do XIII ENEJA e b) que neste texto base 

conste as propostas (similar CONAE) a serem debatidas nos grupos e na 

plenária final. Acredito que isto contribuirá, significativamente, com as 

discussões nos grupos.   

 Com isso, acredito que será possível trabalhar com mais de três 

propostas por grupo.  

 

9. Delegação do Fórum EJA do Rio de Janeiro 

ADMINISTRATIVA POLÍTICA LOGÍSTICA 

Pontos positivos: 

*Acolhida do Fórum EJA 

/ RN e o esforço das 

pessoas para que tudo 

acontecesse da melhor 

maneira possível.  

Pontos positivos: 

*A Conferência de 

Abertura  

*As discussões nos GT 

Pontos negativos: 

* O número de mesas 

Pontos positivos: 

*Excelente atendimento 

no Hotel Mar Natal 

 

Pontos negativos: 

* As delegações estarem 



 

Pontos negativos: 

* 

poderia ser menor 

*Mesa de abertura muito 

longa 

*Falta de conexão na 

apresentação dos 

representantes por 

regiões que repetiram as 

mesmas questões nas 

diferentes falas  

* Falta das reuniões por 

segmentos 

* Descompromisso por 

parte da SECADI : 

ausência da Macaé e a 

postura de Mauro Silva 

na mesa. 

*Despreparo por parte 

de alguns delegados. 

Sugestões: 

*Trabalhar com GT por 

eixos temáticos, 

segmentos, regiões e 

rodas de prosa, 

possibilitando maior 

integração. 

em hotéis separados  

* O atraso dos 

transportes para 

deslocamento dos 

participantes 

*As refeições do Hotel 

Pirâmide 

*Falta de intervalos para 

café nos períodos da 

manhã e da tarde, 

gerando dispersão da 

plenária várias vezes. 

*Desorganização no 

momento da troca de 

Saberes e Gostos 

gerando tumulto e 

atrapalhando a plenária. 

 

 

 

 

 

 

10. Delegação do Fórum EJA de Roraima 

A) Estrutura Física: 



 Apesar do uso de (4 ) quatros hotéis, dificultando translados, foi boa, 

pois favoreceu o debate e mobilidade dos participantes. Quanto aos 

espaços das plenárias, foi bom por ter garantido as condições físicas; 

B) Estrutura administrativa: 

 Bem administrada, apesar de alguns entraves relativos aos traslados, a 

delegação entendeu que estava dentro dos padrões, dado a grandeza 

do evento; 

 Os convidados devem respeitar o tempo de fala, evitando a prolixidade; 

 Demora na identificação das salas temáticas, sem orientação; 

 Falta de encaminhamento de texto anterior para sala temática; 

 Indisponibilidade de check-in, no hotel, conforme programação. 

C) Estrutura Política: 

 Necessidade de ampliação do tempo para as discussões das GTs; 

 Em razão do Fórum ser um movimento, evite-se privilégios; 

 Exigir maior participação do MEC no evento, principalmente na 

proposição de políticas públicas para EJA; 

 A mesa foi tendenciosa em alguns momentos de aprovações de 

proposições; 

 Respeitar as diversidades, sendo ele com nome social ou não 

independente do sexo ou não; 

 Falta de oportunidade de reunião por segmento, considerando a 

representatividade por estado; 

  

11. Delegação do Fórum EJA do Rio Grande do Sul  

Em geral concordou-se com as avaliações já realizadas pelos outros 

fóruns, sem necessidade de fazermos maiores acréscimos, salvo o fato de 

haver uma compreensão de que os GTs estavam desiguais em termos de 

número de participantes (uns lotados e outros esvaziados), e que talvez para 

próximo Encontro limitar o número de inscrições por GTs, na medida em que 

um alcançasse o número máximo a pessoa seria colocado em outro. 

 

 



12. Delegação do Fórum EJA de Santa Catarina 

Estrutura Administrativa (estruturas encontradas para realização do 

Encontro)  

A delegação sentiu-se muito bem recebida pelo Fórum Potiguar. O Hotel 

onde ficamos hospedados surpreendeu pelo luxo e conforto (causou 

estranheza em alguns), mas consideramos negativo as delegações estarem 

em hotéis separados, pois o deslocamento ocupa um tempo precioso dos 

trabalhos. 

Lamentamos que a mesa de sabores e saberes tenha ficado “perdida no 

meio dos atrasos dos trabalhos”, não tendo recebido a atenção que este tipo de 

atividade permite para integração entre as delegações.  

Estrutura Política (programação, participantes das mesas, delegados) 

Na abertura, alguns prêmios “Medalha Paulo Freire” causaram 

estranheza aos poucos delegados presentes (lembrando que tivemos 

problemas de voo e apenas 04 delegados chegaram para a abertura), tendo 

em vista a incoerência entre as concepções defendidas pelos Fóruns e as 

concepções que emergiram das premiações.  

A ausência de uma representação mais expressiva do MEC - Secretária 

da Educação Básica – também foi lida como descaso do MEC pela EJA.  

Consideramos a Conferência de Abertura, com a professora Jaqueline, 

um dos pontos altos do XIII ENEJA, destacando o fato de que ela falou sobre 

nós, nossos limites e avanços e a crítica à política do MEC para a EJA. 

Lamentamos que o tempo de debate tenha ficado reduzido. Destacou-se 

ainda, como fragilidade do Encontro, o fato de não termos discutido a 

organização dos Fóruns, sendo que a “inexistência” de uma Coordenação 

Nacional que articule a atuação dos Fóruns Estaduais foi questionada e 

apontada como uma possível causa para alguns desencontros visíveis durante 

o ENEJA.  

Consideramos que as discussões sobre a juvenilização ficaram 

prejudicadas devido à redução do tempo de cada representante o que 



comprometeu a qualidade da mesa.  

Os dados apresentados por cada um não atingiram o objetivo proposto. 

A pouquíssima articulação entre os membros da mesa, anteriormente ao 

ENEJA, e a breve articulação minutos antes da mesa, foi apontado pelo Daniel 

(nosso representante na mesa) como um aspecto muito negativo, fator que 

comprometeu o trabalho. Propomos que a discussão seja retomada nos Fóruns 

estaduais.  

As discussões nos GT 

Destacou-se a expectativa não atendida de que neste Encontro, 

houvesse um trabalho mais coletivo, para que os delegados pudessem voltar 

com maior entendimento das diversas políticas e proposições de ação dos 

Fóruns. Em suma, faltou discussão de grupos sobre os diferentes temas e 

entre segmentos. Neste aspecto a delegação sentiu-se frustrada.  

Os estudantes, em particular mostraram-se muito descontes por não 

terem conversado entre si. Estranharam alguns posicionamentos contrários às 

bolsas para os estudantes de EJA e não viram isto debatido na plenária. 

 

13. Delegação do Fórum EJA de Sergipe 

A estrutura física: Muito boa. Favoreceu o debate com conforto e mobilidade 

aos/as participantes. O auditório das plenárias garantiu as condições físicas de 

todos/as os/as delegados/as. Quanto à hospedagem foi excelente, com todo o 

conforto possível de quem acolhe.  

A estrutura administrativa: Foi muito bem administrada. O translado 

aeroporto/hotel e demais locais ficou dentro das condições, apesar de alguns 

entraves, satisfez a delegação.  

A estrutura política: Essa deveria ter sido pensada na perspectiva de 

compartilhar as políticas públicas para a EJA sem privilégios já que somos 

movimento.  



A reunião por segmentos, um mecanismo a ser repensado no Encontro, 

uma vez que é nesse tempo que surgem as contribuições das políticas da EJA. 

É preciso ampliar o tempo para as discussões nos GTs.  

Esperávamos muito mais da mesa do MEC, a indagação ficou no ar. 

O primeiro momento é de festa e pronto? Cadê o espaço para o debate? 

Não podemos perder a estrutura do ENEJA, como um evento importante 

para discutir propor políticas públicas para a Educação de Jovens Adultos e 

Idosos. 

 

14. Delegação do Fórum EJA de São Paulo 

 

ADMINISTRATIVA POLÍTICA LOGÍSTICA 

Pontos positivos: 
Local de plenária e de 
reuniões satisfatórios.  
 

Pontos positivos: 
Mesa de debate com 
representantes dos fóruns 
estaduais. 
Apresentação de Jaqueline 
Ventura sobre a atual 
configuração dos fóruns e 
suas bandeiras e 
organização. 
  

Pontos positivos: 
Equipe de apoio 
prestativa e atenciosa 
para tirar dúvidas. 
  

  Pontos negativos: 
Local do segundo dia 
do encontro mal 
sinalizado, perda de 
tempo para encontrar 
as salas. 
 

 Pontos negativos: 

Programação ruim em vários 
sentidos: não houve um texto 
de referência para o 
encontro. 

Não houve debate de 
contexto/conjuntura/análise 
política mais ampla (modelo 
de desenvolvimento, PNE, 
Conae etc.) e sua relação 
com educação e EJA. 

Imposição excessiva da 
coordenação nacional de 
diálogo junto ao MEC. 

Péssima condução dos 
trabalhos na plenária final. 
Coordenação da plenária 

Pontos negativos:  
Horários de 
transporte coletivo 
desorganizados, sem 
horários definidos e 
claros. 
Alimentação ruim no 
local onde ocorreu a 
plenária.  
Não havia café e 
água nos locais de 
reunião e de plenária. 
Hotéis que 
hospedaram as 
delegações eram 
confortáveis e limpos. 
Hotel Pirâmide – 
hospedagem dos 
representantes e 



centrada basicamente em 
uma pessoa. 

 Trabalhos em grupos foram 
tecnicamente frágeis, sem 
qualquer tipo de subsídio 
para o debate. Faltou clareza 
em muitas propostas 
encaminhadas pelos grupos 
para a Plenária Final. Muitas 
delas não eram propostas de 
atuação ou não ficava claro 
quem deveria fazer o que. 
Isso talvez ocorra em razão 
de não haver orientações 
suficientes aos grupos e até 
mesmo em função da própria 
qualificação das delegações. 

Delegações pouco 
informadas sobre o sentido 
da realização do ENEJA. 

Não ter ocorrido a indicação 
dos novos representantes na 
CNAEJA. 

Falta de tempo para debate 
com convidados. 

Falta de espaço/momento 
para convivência e 
intercâmbio das delegações. 

Ausência de uma efetiva 
participação dos educandos 
de EJA no evento. 

Existência de mais momentos 
de trabalhos em grupos, em 
que um maior número de 
pessoas possa se manifestar. 

realização das 
plenárias: 
acomodações, 
atendimento e 
alimentação ruins. 

  Sugestões: 
Atenção à sinalização 
dos espaços, diante da 
dinâmica de trabalho 
em grupos. 
Repensar a locação 
dos hotéis. 

Sugestões: 
Diálogo aberto e transparente 
na elaboração da 
programação. 
Diminuição do tamanho das 
delegações estaduais. 
Eleição de representantes da 
CNAEJA no ENEJA. 
Diminuição do número de 
convidados para a mesa de 
abertura. 
Melhor preparação das 

 Sugestões: 
Clareza nos horários, 
locais e logística de 
transporte. 
 



delegações para o encontro. 
Promoção de clima/dinâmica 
propícios para participação 
dos educandos. 
Avaliação do lugar da 
medalha Paulo Freire no 
ENEJA. 
Pautar a dinâmica do 
encontro segundo a 
concepção da educação 
popular. 
Alternar pessoas que 
conduzem a plenária, que 
fazem a mediação das 
mesas, evitando o monopólio 
da palavra. 

 

 

 

 

 


