RELATÓRIO DA 29ª REUNIÃO ANUAL
15 A 18 DE OUTUBRO DE 2006
I – Identificação
- Nome do GT / GE: GT 18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas
- Coordenador(a): Tania Maria de Melo Moura
- Vice-coordenador(a): Maria Clara Di Pierro
II – Caracterização
- Número de membros no GT em 2006: Durante os três dias de trabalho registrou-se
uma variação no número de participantes que assinaram a lista de freqüência. No
primeiro dia contabilizamos 72 assinaturas, no segundo dia 73 e no terceiro dia 40
participantes.
- Regularidade da participação dos membros: 65 pessoas
- Instituições representadas no GT/GE: Universidades Públicas - Estaduais e Federais Universidades e IES Privadas, Secretarias de Educação Estaduais e Municipais,
CEFETs, SESI, MEC, Organizações Não Governamentais e Prefeitura de Caxambú.
III – Relação entre o programado e o realizado
 Descrição das atividades realizadas, indicando se for o caso alterações ocorridas
em relação ao previsto e respectivas justificativas (trabalhos, pôsteres, minicursos,
sessões especiais etc.).

O GT realizou todas as atividades programadas. No primeiro dia de trabalho pela
manhã e a tarde e durante os dois dias subseqüentes somente pela manhã, foram
apresentados um trabalho encomendado e 14 trabalhos de demanda espontânea. O
trabalho encomendado teve a duração de 60’ de apresentação e 60’ para debate. Cada
trabalho de demanda dispôs de 30’ para apresentação e no final de um bloco de três
trabalhos, 60’ para discussão entre os participantes do GT.
Pelas tardes os membros do GT participaram das sessões especiais: uma sessão
coordenada pelo próprio GT: “Políticas públicas para a educação do campo” e as demais
selecionadas a critério de cada pessoa. Como o GT não ofereceu minicurso, os
participantes ficaram a vontade para escolher de acordo com seus interesses. Na segunda
noite da Reunião membros do GT participaram da sessão conversa proposta pelo grupo
“Avaliação do Programa Brasil Alfabetizado”. Coordenado pela Profa. Jane Paiva e
exposição dos Professores Ricardo Henriques (SECAD); Timothy Ireland (DEJA);
com representantes da SECAD/MEC.
A coordenação do GT participou:
. das reuniões com a Diretoria da ANPED, com o Comitê Cientifico e com os
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação;
. da solenidade de entrega dos prêmios aos finalistas do Concurso Nacional de
Monografia: Educação, Diversidade e Cidadania patrocinado pela SECAD/ANPED;
. das conferências e sessões conversas;
. da Assembléia Geral.
No segundo dia da Reunião, paralelo a apresentação dos trabalhos nos GTs,
aconteceu um encontro coordenado pela professora Regina Vinhares Gracindo
(ANPED) e Timothy Irreland (SECAD/MEC) com todos os pesquisadores que estão
desenvolvendo projetos da meta 2 do projeto ANPED/SECAD, Edital 2/2006

selecionados pelos comitês científicos da ANPED e CNPq. A referida reunião teve como
pauta a apresentação dos pesquisadores, socialização das pesquisas em desenvolvimento e
informes administrativos e financeiros.
Dos membros do nosso GT, participaram: a professora Márcia Alvarenga, indicada
pela coordenação do GT para coordenar o bloco de projetos selecionados e em execução
na área de EJA; o professor Leôncio Soares, as professoras Antonia Vitória Soares, Tania
Maria de Melo Moura, Cyntia Rúbia Contijo e Maria José Barbosa coordenadores de
projetos de pesquisas em andamento que foram submetidos a seleção e obtiveram
aprovação pelos comitês científicos.
Fato estranho ocorreu em relação aos pôsteres selecionados. Os pesquisadores não
compareceram a Reunião, nem enviaram justificativa.
Registrou-se a ausência da Professora Marlene Ribeiro na sessão especial
coordenada pelo GT, justificada por motivo de doença.
 Avaliação das atividades

- Fazendo um balanço geral da Reunião podemos dizer que o GT apresentou uma
programação bastante rica. Houve avanços qualitativos consideráveis em relação aos
trabalhos apresentados, provocando discussões teórico-metodológicas de grande valia
para o futuro das pesquisas na área de EJA. Mesmo registrando-se um número menor
de pessoas em relação à Reunião de 2005, observou-se que houve uma participação
ativa e efetiva de um grupo considerável de pesquisadores durante os três dias. Na
reunião de avaliação do GT foi destacada a qualidade dos trabalhos apresentados e as
discussões realizadas em decorrência da apresentação dos mesmos. Comparando a
demanda de trabalhos submetidos à apreciação do GT este ano (2006) em relação ao
ano de 2005, constatou-se que a demanda se manteve a mesma (33), no entanto do total
de trabalhos inscritos seis (6) foram eliminados na primeira fase por não apresentarem a
formatação exigida nas normas da ANPED, dessa forma houve uma redução de seis (6)
trabalhos avaliados. Em relação ao número de pôsteres inscritos para avaliação, houve
uma queda significativa em relação ao ano anterior: oito (8) em 2005, para três (3) em
2006.
- Registramos dois pontos negativos e que merecem ser observados pela Secretaria Geral
para a Próxima Reunião: 1) a nova sala destinada aos trabalhos do grupo –
Baependi/Hotel Glória - comportou o número de participantes presentes durante os três
dias. No entanto, o acesso, a localização e o barulho proveniente do salão abaixo, onde
acontecia a exposição dos pôsteres, prejudicaram a comunicação entre os participantes.
Registre-se, também, a alta temperatura na sala, provocada pelo mau funcionamento do
ar condicionado. 2) A professora/pesquisadora Eliane Dayse Furtado suplente do comitê
cientifico, membro efetivo/atuante do GT e convidada como participante da sessão
especial coordenada pelo GT, não pode ter uma participação efetiva, durante a Reunião por
não ter a Agência responsável pelas passagens, tomado as providências necessárias.

IV – Programação 2007 – que atividades/iniciativas o GT programou para
desenvolvimento até a próxima RA.
Sessões Especiais (a serem definidas):
- Programas de Elevação de escolaridade com qualificação profissional (Saberes de Terra,
Projovem, Proeja). Convidados a definir
- Histórico dos movimentos de Educação Popular a partir da análise de materiais didáticos:
Prof. Osmar Fávero (UFF).

- Profissionalização dos Educadores de EJA Nome a definir.
Sessão Conversa
- MEC – Avaliação do Brasil Alfabetizado / Discussão das políticas federais para a EJA
Trabalhos Encomendados (a serem definidos):
- Novos desenhos nas experiências / políticas municipais de EJA – Reflexões a partir do
Projeto Integrado Juventude, Escolarização e Poder Local. – Sérgio Haddad (coordenação).
- Balanço de pesquisas na América Latina... (Pesquisa Crefal) ou África – Diálogo SUL SUL
Buscar financiamento com Unesco\ MEC ou Crefal.
- A produção do GT a partir de sua criação enquanto Grupo de Trabalho.
14 trabalhos por demanda e 8 Pôsteres.
Minicurso:
Sociolingüística /gêneros e letramento na EJA. Nomes sugeridos e aceitos: Professora Kátia
Maria S. Mota (UNEB) – motakatia@hotmail.com. (071) 3334.6242 e Marinaide de Lima
Queiroz Freitas (UFAL/SEMED) – naide12@hotmail.com. (082) 3325.1045.

V – Indicação de nomes dos ad hocs e 3 nomes para o CC, todos necessariamente
sócios quites com a ANPED (nomes, emails, telefones).
1. Coordenação do GT. Após os dois anos de mandato das coordenadoras Tania
Maria de Melo Moura e Maria Clara Di Pierro, houve eleição para a coordenação do
GT no biênio 2006-2008. Foram eleitas por unanimidade: Coordenadora:
Professoras Maria Margarida Machado – Universidade Federal de Goiás –
mmm2@terra.com.br. Fone: (061) 3349.2971. Vice-Coordenadora: Professora
Edna Castro de Oliveira – Universidade Federal do Espírito Santo.
oliveiraedna@yahoo.com.br. Fone (027) 3337.6446.
2. Comitê Científico continuam as professoras: Vera Masagão Ribeiro – Ação
Educativa. vera@acaoeducativa.org. (011) 3814.4584
1ª suplente: Eliane Dayse Furtado - Universidade Federal do Ceará.
ed.furtado@uol.com.br. (085) 3271.1563.
2ª suplente: Márcia Soares Alvarenga – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
msalvarenga@uol.com.br. (021) 2255.8161.
3. Ad hocs:
. Antônia Vitória Soares Aranha (UFMG) – antoniavitoria@uol.com.br. Fone: (031)
3375.1050.
. Eliane Dayse P. Furtado (UFCE) – ed.furtado@uol.com.br. (85) 3271.1563
. Eliane Ribeiro Andrade (UERJ) – elianeribeiro@domain.com.br. (021) 2205.4487
. Jane Paiva (UERJ) – janepaiva@terra.com.br. Fone: (021) 2466.1659.
. Leôncio Soares (UFMG) – leonciosoares@uol.com.br. Fone: (031) 3499.6155
.Márcia Soares de Alvarenga ((UERJ/FFP) – msalvarenga@uol.com.br. (021) 2255.8161

. Maria Clara Di Pierro (FEUSP) – mcpierro@usp.br. (011) 3673.1817
. Maria da Conceição Fonseca (UFMG) – mcfrfon@uai.com.br. (031) 3492.5218
. Marinaide Lima de Queiroz Freitas (UFAL/SEMED) – naide12@hotmail.com. (082)
3325.1045
. Nilton Bueno Fischer (UFRGS).
. Osmar Fávero (UFF) – ofavero@infolink.com.br. (021) 2265.5521
. Sérgio Haddad (Ação Educativa) – sehaddad@terra.com.br. (011) 3151.2333
. Tania Maria de Melo Moura (UFAL). tmmm@fapeal.br. Fone: (082) 9331.8478
VI - Sugestões para a 30ª RA – 30 anos da ANPED (tema, dinâmica, produção de
textos específicos acerca da trajetória/produção do GT nesse período etc.)
O GT não discutiu temas para a próxima reunião.
A produção de textos específicos acerca da trajetória/produção do GT deverá
ser elaborada por participantes do grupo até a próxima reunião.
VII - Recomendações:
 Designar provisoriamente o(a)s coordenadores das mesas de comunicação de
pesquisas, permitindo que o(a) mesmo(a) possa assumir o papel de comentarista,
dos trabalhos, co0nsignando-se o crédito dessa tarefa na programação do evento.
 Iniciar a reunião com balanço do Comitê Científico sobre trabalhos inscritos e
selecionados.
 Anunciar a programação de eventos relacionados ao GT, registrá-la num cartaz na
entrada da sala.
 Manter no site da ANPED, no espaço reservado ao segmento das universidades,
no site dos Fóruns de EJA, espaço para divulgar eventos e pesquisas realizadas
pelos participantes.
 Entrosar melhor com o grupo de Movimentos Sociais e Educação – (uma
estratégia pode ser o trabalho encomendado conjunto)
 Incluir na programação um espaço para apresentação dos pôsteres.
 Encaminhar trabalhos para a Revista Brasileira de Educação (Revista da Anped).
 Acessar outras fontes para apoiar convites de pesquisadores de outros países.
 Fortalecer cooperação Sul-Sul, por meio do planejamento de convites
internacionais para as reuniões anuais.
 Incentivar o envio de pôsteres para a Reunião. Designar um membro do GT para
acompanhar a apresentação dos pôsteres no local designado e abrir espaço no GT
para que ele informe o grupo sobre os trabalhos.
 Reivindicar a publicação do relatório da ANPED e distribuição nas pastas dos
participantes.
 Publicizar editais de linhas de fomento a pesquisa relacionadas ao GT (como
SECAD Anped e ProEja).
 Ocupar espaços nas Anpeds regionais
 Verificar possibilidades de articular apresentação de trabalhos com outros GTs.
 Reivindicar a facilitação do acesso a portadores de necessidades especiais nas salas
de apresentação e discussão dos trabalhos dos GTs.
 Circular a lista de e-mails do GT.

 Moção sobre limitação do campo de trabalho para educador profissionalizado em
EJA.

