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1. Atividades de rotina do GT em cumprimento da agenda da Reunião Anual
A coordenação do GT 18 realizou, tão logo iniciado o ano de 2009, contato com
os pareceristas ad hocs do grupo para que cumprissem a regularização da situação de
sócios com a entidade, de modo a poderem colaborar como pareceristas no processo
de avaliação dos trabalhos enviados ao GT com vista à 32ª Reunião Anual. De 16 de
fevereiro a 6 de março de 2009 esse contato se estreitou, e foi, então, cumprido o
cadastramento dos ad hocs no site da ANPEd.
De 12 e 13 de março 2009 a coordenação do GT participou da reunião de
Coordenadores de GTs, GEs e de FORPRED com a Diretoria, em hotel no Catete, Rio
de Janeiro, aprovando, naquele momento, uma sessão especial em parceria com os
GTs de Movimentos Sociais e de Educação Popular, e a indicação de um convidado
internacional latinoamericano para o evento anual, com a responsabilidade de
assumir a participação como palestrante em sessão especial Educação popular e
movimentos sociais na América Latina, com mais dois pesquisadores indicados pelos
outros GTs e a elaboração de trabalho encomendado sob a temática Jovens e adultos e
aprendizagem.
Para o minicurso, o GT optara por não abrir demanda, mas encomendar a um
pesquisador a tarefa de organizar a discussão de metodologias de pesquisa para a
EJA. A proposta recaiu, em seguida, para estar a cargo da Profª. Lílian do Valle, da
UERJ, que conferiu o seguinte título ao minicurso: A tarefa impossível do pensamento.
De 17 a 20 de abril de 2009 aconteceu a distribuição dos textos pelos ad hocs
cadastrados, e entre 5 a 19 de maio, a coordenação procedeu à consolidação da
avaliação feita pelos ad hocs quanto aos pôsteres, confirmando a aprovação de quatro
trabalhos.
Durante todo esse período, a coordenação estabeleceu contato com o
convidado internacional que, apesar de confirmar disposição e agenda, acabou
impedido de participar, o que exigiu novas negociações com os demais
coordenadores, e a direção do convite a outra pesquisadora da temática na América
Latina, indicada pelo convidado inicialmente proposto. Dificuldades de e-mail com
Lola Cendales, da Colômbia, retardaram e ameaçaram, inclusive, a participação da
convidada que, finalmente, feito um caminho de ajuda com outros latinoamericanos,
pôde confirmar sua disposição de participação.
Nos dias 17 e 18 de junho de 2009 ocorreu a reunião do comitê científico na
PUC-Rio, no Rio de Janeiro, tendo a representante do GT Tânia Maria de Melo
Moura, da UFAL, comparecido e participado, consolidando os seguintes resultados:
número de trabalhos recebidos –18; número de trabalhos selecionados – 15; número
de trabalhos a serem apresentados – 11; número de trabalhos excedentes – 4.
Após o dia 8 de julho, a coordenação procedeu à organização da programação
do GT e seu envio à Secretaria Executiva da ANPEd, mantendo a sistemática do ano
anterior: um coordenador para cada sessão de apresentação de trabalhos e
debatedores para blocos temáticos.
A proposta de intercâmbio que o GT vem acalentando, foi programada para
acontecer em 2010, pelo excesso de atividades/eventos na área de EJA planejados
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para o 2º semestre de 2009. Dessa forma, uma atividade intensa do GT terá curso,
segundo o planejamento, em maio de 2010, reunindo um pequeno grupo de
pesquisadores, com vista a ampliar o debate sobre alguns temas e produzir
conhecimento a ser disseminado em publicação do GT.
2. Participação na Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e
Adultos (CNAEJA) e em reuniões com a SECAD/MEC
Desde a metade do mandato da coordenação anterior que o GT 18 tem
assento, representando a ANPEd, na CNAEJA.
Dessa forma, a coordenadora participa, como membro titular, da referida
Comissão, cuja sistemática de trabalho inclui quatro reuniões ordinárias por ano,
podendo acontecer, ainda, reuniões extraordinárias. Como a quarta reunião de 2008
não ocorrera, e por força do evento da SECAD em dezembro de 2008, uma reunião
extraordinária aconteceu em 12 e 13 de fevereiro 2009, buscando tratar das temáticas
decorrentes da Semana de EJA de Natal/RN, especialmente pela decisão do Ministro
de não homologar o Parecer do CNE que fixa em 18 anos a idade de ingresso em
cursos de EJA, e cuja posição fora apresentada em Natal, e aprofundada em
discussão com o Secretário da SECAD, André Lázaro, durante a referida reunião da
Comissão. Nesta reunião, a representante da ANPEd sugeriu, sendo aprovada, a
estratégia de realização de seminários à semelhança da preparação para a VI
CONFINTEA — estaduais, regionais, nacional —e tal como ocorrido com a
conferência para o meio ambiente com crianças, com adolescentes e jovens de 5 a 17
anos fora da escola, para que o processo de escuta pudesse captar percepções e
indicativos sobre a escola existente — que os expulsou — e a escola requerida — a
ser constituída, por meio de projeto pedagógico próprio e diferenciado. A
proximidade da VI CONFINTEA também ocupou a pauta de discussões naquele
momento, e os encaminhamentos foram apresentados pela UNESCO e setor de
relações internacionais do MEC.
De 25 a 26 de março de 2009 ocorreu nova reunião extraordinária da CNAEJA,
dando prosseguimento aos temas anteriores, e incluindo indicativos para as Agendas
Territoriais de EJA, ainda não iniciadas na maioria dos estados, como previsto pelo
Seminário de Natal.
A reunião prevista para junho foi adiada e, depois de remarcada por duas
vezes, acabou colidindo com atividades letivas de fechamento de semestre por parte
da coordenadora/representante do GT, que ficou impedida de participar em 20 e 21
de julho. Como a suplência é ocupada por outra entidade, a ANPEd não foi
representada, nesse momento.
Junto ao MEC/SECAD o GT participou, ainda, de 10 a 13 de dezembro de
2008, da Semana de EJA em Natal/RN, ocupando a representação da entidade na
mesa de abertura do evento.
A Semana de EJA teve como objetivos, estabelecer a programação da Agenda
Territorial de EJA; discutir estratégias estaduais e encaminhamentos para consolidar
uma agenda de trabalho no RJ com os demais atores estaduais; promover a entrega
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dos prêmios do II Concurso Literatura para Todos do qual a coordenadora integrou a
comissão julgadora.
3. Projetos em desenvolvimento no GT em parceria SECAD/ANPEd e UFPE
Dando curso a projeto conveniado com a SECAD com a UFPE, sob a
intermediação da ANPEd, o GT 18 foi instado a negociar três pesquisas na área de
EJA com a Direção da ANPEd/UFPE, indicando pesquisadores com estudos nas
temáticas, que pudessem participar de pesquisa, até outubro do corrente ano. As
temáticas envolvem: educação em prisões, evasão escolar na EJA e educação especial
na EJA. Sondados alguns colegas do GT sobre as temáticas em estudo, a indicação
recaiu nos pesquisadores Maria José Barbosa, vinculada à UFCE, para a temática da
evasão; Winiz Ferreira da UFPB para a temática da educação especial na EJA, e Jane
Paiva da UERJ para a temática educação em prisões.
Uma reunião técnica em Recife/PE nos dias 21 e 22 de maio de 2009, na UFPE,
com a presença das pesquisadoras Maria José Barbosa e Jane Paiva discutiu com a
Presidente da ANPEd protocolos das pesquisas e procedimentos requeridos. A
terceira pesquisadora, impossibilitada de comparecer na data, foi, posteriormente, a
Recife, cumprindo a fase de interlocução e organização do protocolo.
4. Eventos regionais da ANPEd
De 5 a 8 de julho, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa/PB,
realizou-se a Anpedinha Norte/Nordeste – 19º EPENN - Encontro de Pesquisa
Educacional Norte –Nordeste, sob o tema Educação, Direitos Humanos e Inclusão Social,
promovido pelos Programas de Pós-Graduação em Educação da região, tendo a
participação da vice-coordenadora do GT, Marinaide Lima de Queiroz Freitas
(UFAL).
5. Outros eventos
Participação, como membro da CNAEJA, em agosto de 2009, da Roda de
Conversa Ensino Fundamental para jovens de 15 a 17 anos, com vista a encaminhar as
discussões realizadas no interior da CNAEJA, em parceria com a SEB/MEC, também
responsável pela construção de políticas de atendimento para esta faixa etária
desassistida.
6. Observações finais
Embora o site do GT tenha sido constituído desde o mandato anterior, a
passagem da sua alimentação e manutenção para a responsabilidade da
Universidade da coordenação do GT se fez lentamente, e ainda não temos
atualização que assegure ao GT o conhecimento dos eventos/participações ocorridas
após a 31ª Reunião Anual. Entretanto, antes da próxima Reunião, o site estará
funcionando novamente, cumprindo o compromisso de alimentá-lo com
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informações, como requer o ritmo e a intensidade de atividades dos integrantes do
GT.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2009.
Jane Paiva

