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1. APRESENTAÇÃO 

A realização do “II Encontro PRO-EJA: Educação Popular no Pontal do Triângulo 

Mineiro”1 se justificou pela necessidade de constituirmos um espaço de reflexão e 

debate acerca das condições históricas e políticas da situação da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Pontal do Triângulo Mineiro, bem como incentivar os estudos das/os 

alunas/os do Curso de Pedagogia que, a partir deste semestre letivo, iniciam a disciplina 

Educação de Jovens e Adultos no 7º Período Integral.  

A política para a EJA foi analisada nas perspectivas histórica e crítica, considerando-se 

a interferência das propostas nacionais para a educação de pessoas jovens e adultas no 

contexto brasileiro. Discutimos projetos educativos e programas de governo que 

propõem a educação contínua de pessoas jovens e adultas, relacionadas ou não à 

profissionalização dos trabalhadores, como uma possibilidade de inclusão social deste 

público. Neste sentido propusemos questionamentos aos efeitos sociais, econômicos e 

culturais das políticas educacionais para jovens e adultos no Brasil.  

As práticas educacionais para esse público foi debatida a partir das experiências nas 

instituições educacionais da região do Pontal do Triângulo, abordando a utilização de 

materiais e implantação de atividades educativas para as pessoas jovens e adultas.  

A própria implantação desta modalidade mereceu reflexão porque compreende a 

construção de um projeto possível de sociedade mais igualitária e fundamentou-se nos 

eixos norteadores das políticas públicas para a educação: a expansão da oferta pública 

de educação profissional; no desenvolvimento de estratégias de financiamento público 

que permitam a obtenção de recursos para um atendimento de qualidade; na oferta de 

educação profissional dentro da concepção de formação integral do cidadão – formação 

esta que combina, em sua prática e nos seus fundamentos científicos tecnológicos e 

histórico-sociais – trabalho, ciência e cultura.  

Um dos aspectos que foi analisado neste II PRO-EJA foi inclusão do §3º no Art. 37 da 

                                                             
1  A “I Encontro PRO-EJA: práticas pedagógicas e formação de professores”, organizado pelos membros 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, Escrita e Literatura: história, políticas e ensino (GEPLEL), 

realizou-se no final do ano letivo de 2008 na Universidade Federal de Santa Maria, onde estava lotada a 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). O referido parágrafo 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) rege: “§ 3
o
  A educação de jovens e adultos 

deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento”. Esta proposta de articulação entre educação e trabalho em experiência 

educativa direcionadas a setores que foram excluídos do processo seriado tradicional 

têm colocado uma série diversificada de questões políticas, pedagógicas, econômicas e 

sociais entre os trabalhadores, os legisladores das políticas e os educadores, que 

debatemos no Encontro.  

Essa condição estratégica de integração Educação Profissional – Educação Básica - 

Educação de Jovens e Adultos constrói, a um só tempo, um espaço rico, cheio de 

possibilidades, e permeado de interrogações, não só de quem vai atuar na área, mas de 

quem já está atuando: Como fazer essa integração? Quais as problemáticas que, em um 

jogo contraditório, dialético, vão sendo criadas ao longo do processo?  

 

2. JUSTIFICATIVA 

As atuais políticas para a EJA no Brasil estão baseadas no incentivo ao 

desenvolvimento de projetos governamentais e institucionais, com objetivo de 

minimizar os efeitos decorrentes do processo de exclusão que os grupos populares 

sofreram durante toda a história da educação brasileira, conforme previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2000). Baseada neste objetivo, as Diretrizes apontam três funções educacionais para a 

EJA: a) função reparadora, no sentido de oportunizar a escolarização das pessoas que 

não concluíram o ensino fundamental até os 15 anos de idade ou o ensino médio até os 

18 anos; b) função eqüalizadora, visando oportunizar novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social e na abertura de canais de participação; c) função qualificadora, 

com apelo à formação permanente, voltada para a solidariedade, a igualdade e a 

diversidade. 

                                                                                                                                                                                   
coordenadora do GEPLEL.  
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A função reparadora da EJA busca atender, então, um déficit do processo de 

escolarização para com os grupos sociais que não tiveram possibilidade de freqüentar a 

escola básica na faixa etária obrigatória (06-17 anos). Para atender a este público os 

cursos da modalidade EJA são oferecidos em horários que os jovens e adultos possam 

freqüentar, sem prejuízo de seus horários de trabalho; devem ser aproveitados todos os 

conhecimentos dos alunos a fim de que os estudos contribuam para a aceleração da 

escolarização; possibilitar de educação permanente dos jovens e adultos.   

Analisando as pesquisas sobre a realidade atual da EJA,2 todavia, concluí-se que, de 

suas três funções sociais – reparadora, eqüalizadora e qualificadora –, somente a 

primeira apresenta resultados efetivamente satisfatórios, havendo um aumento 

significativo de matrículas de jovens e adultos na Educação Básica. No Brasil o número 

de matrículas na EJA estadual e municipal subiu de 34.111 (2008) para 3.917.785 

(2009); no Estado de Minas Gerais subiu de 2.211 (2008) para 256.614 (2009); no 

Município de Ituiutaba subiu de 4 (2008) para 1.583 (2009). 

O portal de notícias G1 da Rede Globo anunciou no dia 07/02/2007 que os “cursos 

presenciais para educação de jovens e adultos apresentaram crescimento de 5,2% nas 

matrículas gerais, com significativo aumento em Minas Gerais (36,8%), Paraná 

(81,2%), Santa Catarina (100,3%), Mato Grosso (47,2%) e Distrito Federal (101,4%).” 

O programa Fazendo Escola, coordenado pelo Departamento de Jovens e Adultos da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), 

praticamente dobrou o atendimento nos municípios que desenvolvem a modalidade de 

educação de jovens e adultos. Em 2004, foram atendidos pelo programa pouco mais de 

dois mil municípios e 1,8 milhão de alunos do ensino fundamental para jovens e 

adultos. Em 2005, o número de municípios ultrapassa os quatro mil e o número de 

alunos atendidos é superior a três milhões. (ÚLTIMO SEGUNDO, 02/03/2007) 

O aumento de matrículas na EJA, entretanto, não significa necessariamente que os 

adultos sem escolarização estão procurando se escolarizar. Mas, grande parte dos alunos 

                                                             
2
  G1 (2007); GERAL-BRASIL (2007); KLINKE (2006a, b, c); MARASCHIN (2005); PAIVA (1981-

82); PIVETA (2005); RIBEIRO (2001); SOARES (2003); TORRITEZZI (2005); ÚLTIMO SEGUNDO 



6 

 

 

 

matriculados na EJA são jovens repetentes da educação básica, com idade superior a 15 

anos (para o ensino fundamental) e 18 anos (para o ensino médio), que estão migrando 

para esta modalidade de ensino a fim concluírem sua escolarização. Estas informações 

estão presentes em depoimentos de pesquisa3 e na mídia, como apresentado pelo portal 

de notícias G1 em 08/02/2007, segundo o qual a explicação oficial do MEC para a 

queda do número de matrículas na Educação Básica é a de que: 

[...] menos alunos estão repetindo de ano, o que significa mais deles 

terminando a 8ª série na idade correta e não ficando para trás. Mas, com o 

crescimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), aparentemente alunos 

do fundamental que repetiram de ano não estão terminando a escola mais 

rápido, mas mudando para o EJA (antigo supletivo) na intenção de concluir 

logo sua educação. (G1, 08/02/2007) 

Estas informações nos levam às seguintes observações e questionamentos: o fracasso na 

educação básica provoca o aumento de matrículas na EJA, logo a perspectiva dos 

alunos é que esta modalidade de ensino lhes ofereça o que não conquistaram devido à 

repetência, ou seja, certificação de conclusão da Educação Básica. Mas esta certificação 

corresponde ao atendimento às necessidades educacionais dos educandos? Não 

encontramos dados sobre a qualidade do ensino oferecida para esta modalidade. O que 

nos leva a crer que as funções equalizadora e qualificadora da modalidade EJA ainda é 

questionável.   

Outros artigos divulgados na mídia nos apontam que até mesmo a função reparadora 

está comprometida, sabendo-se que um dos motivos do abandono a esta modalidade de 

ensino é a falta de incentivo à participação das comunidades nos projetos educacionais:  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE tabulados 

pela Folha mostram que o percentual de analfabetos que freqüentam escola 

ou curso de alfabetização variou de um percentual de apenas 1,0% em 1981 a 

uma proporção igualmente ínfima de 3,2% em 2005. O Brasil tem, segundo 

os dados do IBGE, 14,6 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não 

sabem ler nem escrever, o que dá 11% da população adulta.  

Um dos motivos que explicam a dificuldade de trazer essa população para a 

sala de aula é o fato de mais de um terço dela (38% do total) ter mais de 60 

anos. Esse grupo, segundo o MEC, é o que menos procura os cursos de 

                                                                                                                                                                                   
(2007).  
3  KLINKE et al 2005, 2006b, 2006c. 
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alfabetização.  

No caso dos que têm menos de 60 anos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais) elaborou um estudo, apresentado aos governadores 

do Nordeste no mês passado, que traça o perfil desses analfabetos.  

Desse contingente de analfabetos entre 15 e 60 anos (9,6 milhões no total), 

40% moram na zona rural, onde o acesso à escola é mais difícil, 38% têm 

mais de 30 anos e 48% já freqüentaram a escola. A maioria (69%) é 

economicamente ativa (trabalha ou procura emprego). Porém, dos 

empregados com carteira assinada, apenas 2,8% são analfabetos, significando 

que programas de alfabetização em fábricas ou empresas são pouco eficazes. 

.................................................................................................................... 

A promessa de campanha no primeiro mandato de Lula era erradicar o 

analfabetismo em quatro anos, atendendo 20 milhões de analfabetos. Os 

resultados, no entanto, não apareceram e o ritmo de redução da taxa de 

analfabetismo, em vez de acelerar, diminuiu. De 2002 a 2005, o número de 

analfabetos caiu em apenas 213 mil.  

O descompasso entre os resultados obtidos e os investidos no programa 

levaram o MEC a anunciar mudanças no mês passado. Só em 2006 foram 

investidos R$ 200 milhões para atender 1,5 milhão de alunos.  

Além de continuar não atraindo a população analfabeta para sala de aula, 

uma pesquisa do próprio MEC divulgada no mês passado apontou que um 

terço dos matriculados falta de duas a três vezes por semana às aulas, 

comprometendo o aprendizado, já que o curso dura até oito meses.  

"Nos últimos 40 anos, a efetividade dos programas de alfabetização, 

incluindo a primeira etapa do Brasil Alfabetizado, foi baixa, mesmo quando 

os atendidos foram somente os analfabetos", avalia o ministro Fernando 

Haddad (Educação). (GERAL-BRASIL, 5/2/2007, 17h43) 

A opinião dos professores do sistema público de ensino sobre a EJA é unânime4: o 

número de alunos que procuram a modalidade é boa (aproximadamente 30 alunos por 

turma), mas eles vão desanimando, começam a faltar e depois abandonam. Segundo 

estes mesmos professores, os motivos são bastante variados: dificuldade de locomoção 

à escola; falta de merenda escolar e de material didático suficiente para atender todo o 

público; constante troca de professores devido às alterações na carga horária dos 

mesmos; desinteresse de alguns professores em trabalhar de forma colaborativa com os 

colegas para melhor atender às necessidades do público adulto; falta de capacitação em 

                                                             
4  KLINKE&RIPPE (2006a) 
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serviço que promova a reflexão e trate de propostas consistentes para a melhoria nas 

práticas educacionais etc.  

Sabemos que para haver uma melhora significativa nos aspectos apontados pelos 

educadores é necessário comprometimento de todos os envolvidos com o processo 

educacional: alunos, professores, equipe diretiva, sistemas de ensino, políticas públicas. 

Sabemos também que a efetivação de uma gestão democrática ajudaria muito a 

proporcionar melhorias consistentes para esta modalidade de ensino, mas este modelo 

de gestão não acontece em todas as instâncias dos sistemas educacionais.  

A educação brasileira está em processo de mudança do paradigma de administração 

escolar baseada na hierarquia, na qual os que ocupam cargos mais altos mantêm o poder 

de decisão, para a gestão democrática, onde todos participam das tomadas de decisão e 

assumem suas responsabilidades na ação educativa. Enquanto processo, estamos a 

caminho, mas é necessário que este caminhar seja analisado, de modo que os resultados 

sejam reconhecidos, investigados e as propostas sejam re-dimensionadas 

constantemente. É para atender a este objetivo que o GEPLEL se propõe desenvolver 

pesquisas sobre as políticas educacionais para a educação de jovens e adultos.  

Analisando resultados de pesquisas já desenvolvidas sobre a Educação Jovens e Adultos 

no Brasil se observa que, ao contrário do objetivo proposto para esta modalidade de 

ensino –  “minimizar os efeitos decorrentes do processo de exclusão que os grupos 

populares sofreram durante toda a história da educação brasileira” (BRASIL, 2000) – as 

práticas escolares não têm gerado efeitos satisfatórios no que diz respeito à inclusão 

social dos sujeitos sem escolarização.  Inclusive muitos alunos que passam pela 

escolarização na modalidade EJA permanecem analfabetos funcionais, ou seja, 

decodificam a língua portuguesa, mas sentem dificuldade em compreender e interpretar 

a leitura, em comunicar-se por escrito e em usar a norma padrão da língua em 

comunicações verbais e escritas. Conseqüentemente esses sujeitos se sentem excluídos 

das ações sociais que envolvem a desenvoltura oral, a leitura fluente e a expressão 

escrita.  

O Sistema de Avaliação de Competências, pesquisa do Sesi e da Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, divulgou em 

dezembro de 2006 que, dos 300 mil alunos do atendidos pelo Serviço Social da 

Indústria (Sesi) em 2005, apresentam habilidade de identificar e nomear as letras, 

distinguir letras maiúsculas e minúsculas e diferenciar os diferentes tipos de letras 

(manuscrita ou impressa). Entretanto, poucos têm capacidade de selecionar informações 

em manchetes, jornais e revistas e compreender ou interpretar textos não-literários.O 

mesmo se dá com outros saberes escolares, tanto no campo das ciências exatas como 

nas humanas. Por isso nos propomos a investigar de maneira coletiva e multidisciplinar 

os fatores que colaboram para este resultado desastroso. 

São estes resultados que estimulam este Grupo a pesquisar aspectos da cultura 

educacional que interferem nos processos de aprendizagem das pessoas jovens e 

adultas, bem como os materiais de apoio didático que são produzidos e utilizados por 

esse público, e as práticas educacionais que têm sido desenvolvidas, com objetivo de 

elaborarmos propostas mais condizentes com as necessidades do público jovem e 

adulto.   

Sabe-se, também, que não é somente no espaço escolar que jovens e adultos são 

educados. Ao contrário, desde o movimento desencadeado pelos trabalhos de Paulo 

Freire na década de 1960 somos informados de que os sucessos em EJA são mais 

freqüentes em espaços não escolares: organizações não governamentais, projetos 

acadêmicos, iniciativas assistenciais, presídios, hospitais etc. Por isso nossa proposta de 

pesquisa não se restringe aos espaços escolares, mas à interferência de outras culturas 

educacionais, de materiais não didáticos empregados com sucesso na educação de 

jovens e adultos e de práticas extra-escolares desenvolvidas por pessoas com diferentes 

formações, inclusive leigos. Com esta proposta de pesquisa, questionamos: o que gera 

os sucessos e os insucessos na educação de jovens e adultos? O que o público atendido 

almeja? Como proporcionar uma educação emancipadora? De que maneira a educação 

de pessoas jovens e adultas pode colaborar para a inclusão social dos sujeitos?  
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3. ATIVIDADES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS 

3.1. Público alvo 

Professores/as e alunos/as do Curso de Pedagogia da FACIP-UFU. 

3.2. Objetivos 

A realização do II Encontro PRO-EJA, na semana de 01-05 de março de 2010, no 

Auditório do Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba, tem como objetivos: 

Reunir alunos e professores do Curso de Pedagogia da FACIP-UFU para reflexão e 

debate sobre a Educação Popular no Pontal do Triângulo Mineiro; 

Fortalecer a articulação do debate e da elaboração de propostas para a primeira fase 

do Ensino Fundamental e Modalidade EJA, na formação de professores.  

3.3. Metodologia 

O II Encontro PRO-EJA foi desenvolvido durante os dias 01-05 de março de 2010, nos 

turnos matutino e noturno, com a seguinte dinâmica: 

Mesas temáticas compostas por professores/as da UFU, pessoas com experiência 

em Educação Popular não formal e professores com experiência no sistema público 

de ensino de Ituiutaba. Foram constituídas dez mesas temáticas durante o 

seminário, conforme cronograma; 

Debates sobre os assuntos apresentados nas mesas temáticas com ampla 

participação do público.  

3.4. Inscrições 

No local do evento mediante assinatura de lista de presença. 

Período – de segunda-feira (01/03/2010) a sexta-feira (05/03/2010) 

Horário – 08h-08h30’ e das 19h-19h30’ 
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Foram emitidos certificados aos apresentadores das mesas temáticas e aos participantes 

em geral, com o número de horas do qual participou.  

3.5. Recursos: 

Os custos foram de responsabilidade do Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, 

Escrita e Literatura: história, políticas e ensino (GEPLEL), conforme proposta de 

Projeto de Pesquisa aprovado pelo edital CNPq n.57/2008. 

3.6. Cronograma 

Local: AUDITÓRIO DO CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA DE 

ITUIUTABA/ FTI – SL06 

DATA/HORA ATIVIDADES 

01/03 – MAT. 

8h-8h30’ 

8h30’-10h 

 

10h-10h30’ 

10h30’-11h30’ 

 

Abertura: Prof
a.
 Karina Klinke  

Mesa Temática 1: Formação de Professores para a Educação de 

Jovens e Adultos (Prof
a.
 Sonia Maria Santos - PPGEDU-UFU) 

Intervalo 

Debate 1: A modalidade Educação de  Jovens e Adultos em Ituiutaba 

Coordenação: Ms. Ricardo Nogueira Vilarinho (FACIP-UFU) 

Convidadas: Profa. Joelma da Silva Almeida (CEMAP; Coordenadora 

do PROEJA/FIC, parceria com IFET/IFTM); Profa. Maria de Fátima 

Souza Coelho (Representante da Secretaria Municipal de Educação de 

Ituiutaba) 

 

01/03 – NOT. 

19h 

19h30’-20h30’ 

20h30’- 21h 

21h-22h30’ 

 

 

 

Abertura: Prof
a.
 Karina Klinke 

Mesa Temática 2: Políticas da modalidade Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil Prof
a.
 Sonia Maria Santos (PPGEDU-UFU) 

Intervalo 

Debate 2: Possiblidades e limites das atuais políticas de EJA  

Prof
a.
 Karina Klinke (FACIP-UFU) 

02/03 – MAT. 

8h30’-10h 

 

 

 

10h-10h30’ 

10h30’-11h30’ 

 

Mesa Temática 3: Reflexoes sobre as Campanhas de Alfabetização no 

Brasil e história do ensino noturno no Pontal do Triângulo Mineiro  

Prof
a.
 Betânia Laterza Ribeiro (FACIP-UFU; PPGEDU-UFU) 

Prof. Sauloéber Tarsio de Souza (FACIP-UFU; PPGEDU-UFU) 

Intervalo 

Debate 3: A situação atual do ensino noturno em Ituiutaba 

Prof
a.
 Betânia Laterza Ribeiro (FACIP-UFU; PPGEDU-UFU) 

Prof. Sauloéber Tarsio de Souza (FACIP-UFU; PPGEDU-UFU) 
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02/03 – NOT. 

19h30’-21h 

 

 

 

21h-21h30’ 

21h30’-22h30’ 

 

Mesa Temática 4: Proposta Curricular de Matemática para a Educação 

Popular  

Prof. Vlademir Marim (FACIP-UFU) 

Profa. Cristiane Coppe (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Debate 4: Experiências de Educação Matemática em Ituiutaba 

Prof. Vlademir Marim (FACIP-UFU) 

Profa. Cristiane Coppe (FACIP-UFU) 

 

03/03 – MAT. 

8h30’-10h 

 

 

10h-10h30’ 

10h30’-11h30’ 

 

Mesa Temática 5: Contribuições de Paulo Freira para a Educação 

Popular 

Prof
a.
 Camila Lima Coimbra (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Debate 5: Implicações da Educação Popular 

Prof
a.
 Camila Lima Coimbra (FACIP-UFU) 

Prof. Armindo Quillic (FACIP-UFU) 

 

03/03 – NOT. 

19h30’-21h 

 

 

21h-21h30’ 

21h30’-22h30’ 

 

Mesa Temática 6: Aprendizagem na Educação Popular 

Prof
a.
 Viviane Prado Buiatti Marçal (FACIP-UFU) 

Prof. Claudio G. Prado (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Debate 6: Perspectivas da da Aprendizagem na Educação Popular  

Prof
a.
 Viviane Prado Buiatti Marçal (FACIP-UFU) 

Prof. Claudio G. Prado (FACIP-UFU) 

 

04/03 – MAT. 

8h30’-10h 

 

 

 

10h-10h30’ 

10h30’-11h30’ 

 

Mesa Temática 7: Experiências em Educação Não-Escolar de Pessoas 

Jovens a Adultas 

Ms. Cícero Santiago Oliveira (Educador Popular no Rio Grande do 

Sul) 

Intervalo 

Debate 7: Experiências em Educação Não-Escolar em Ituiutaba  

Prof
a.
 Luciane Ribeiro Dias Gonçalves (SMEd-Ituiutaba) 

04/03 – NOT. 

19h30’-21h 

 

 

 

 

21h-21h30’ 

21h30’-22h30’ 

 

Mesa Temática 8: Experiências em Educação Popular -  entre a 

exclusão e a formação para a cidadania 

Ms. Cícero Santiago Oliveira (Educador Popular no Rio Grande do 

Sul) 

Prof
a.
 Karina Klinke (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Debate 8: Caminhos para a Inclusão Social   

Profa. Karina Klinke (FACIP-UFU) 

Ms. Cícero Santiago de Oliveira (Educador Popular no Rio Grande do 
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Sul) 

 

05/03 – MAT. 

8h30’-10h 

 

 

 

10h-10h30’ 

10h30’-11h30’ 

 

Mesa Temática 9: Alfabetização e Letramento:Repensando o Ensino 

da Língua Escrita 

Profa. Mical de Melo Marcelino Magalhães (FACIP-UFU) 

Profa. Fernanda Duarte Araújo (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Debate 9: Experiências de Letramento de Jovens e Adultos  

Prof
a
. Karina Klinke (FACIP-UFU) 

 

05/03 – NOT. 

19h30’-21h 

 

 

21h-21h30’ 

21h30’-22h30’ 

 

Mesa Temática 10: Ensino da Literatura na Educação Popular 

Profa. Mical de Melo Marcelino Magalhães (FACIP-UFU) 

Profa. Fernanda Duarte Araújo (FACIP-UFU) 

Intervalo 

Responder Ficha de Avaliação do Encontro (APÊNDICES) 

 

 

 

4. RESULTADOS  

A participação dos convidados foi satisfatória, todos compareceram e colaboraram com 

o Evento conforme solicitado pela Comissão Organizadora. A presença de alunos 

havendo permanência de freqüência durante todos os dias do Evento. Alunos e 

professores externos à FACIP/UFU participaram do Evento por interesse na temática. O 

espaço físico ocupado para as atividades foi suficiente, ficando todos bem acomodados 

e os recursos audio-visuais utilizados foram compatíveis à necessária exposição dos 

interlocutores. 

Os debates foram intensos, ocupando todo o tempo disponibilizado para essa atividade, 

com participação efetiva dos presentes.  

A ficha de avaliação respondida pelos participantes (APÊNDICES) serviu de parâmetro 

para avaliação dos resultados do Evento. Houve 187 participantes (APÊNDICES), dos 

quais 71 responderam, mesmo que parcialmente, as fichas de avaliação.  

Quanto à organização do Evento, 70 participantes responderam a esse critério, sendo 

que 71% a consideraram Muito Boa e 29% consideraram-na Boa.  
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Com relação à pontualidade no cumprimento dos horários, 60 participantes 

responderam a esse critério, sendo que 54% consideraram-na Boa, 45% consideraram-

na Muito Boa e 1% a considerou Insuficiente.  

Com relação às Mesas Temáticas do período matutino, 42 participantes responderam 

esse critério, sendo que 71% consideraram-nas Muito Boas e 29% as consideraram 

Boas.  

Em relação às Mesas Temáticas do período noturno, 45 participantes responderam esse 

critério, sendo que 76% consideraram-nas Muito Boas e 24% as consideraram Boas.  

Em relação aos Debates do período matutino, 38 participantes responderam esse 

critério, sendo que 71% consideraram-nos Muito Bons, 24% os consideraram Bons e 

5% consideraram Insuficientes. 

 Em relação aos Debates do período noturno, 46 participantes responderam esse critério, 

sendo que 63% consideraram-nos Muito Bons, 35% os consideraram Bons e 2% 

consideraram Insuficientes. 

5. CONCLUSÕES: 

Observamos a partir desses dados que em média daqueles que responderam as fichas, 

58% consideraram a organização e o cumprimento dos horários Muito Bom, 41% Bom 

e 1% Insuficiente. Concluímos que a organização do Evento, incluindo cumprimento 

dos horários, foi satisfatória para os participantes. 

Na mesma perspectiva os dados gerais apresentam que, as Mesas Temáticas, em média, 

foram consideradas Muito Boas por 75% das respostas e 25% consideradas Boas, não 

havendo nenhuma considerada Insuficiente. Concluímos que os assuntos propostos 

pelas Mesas tiveram boa receptividade pelo público. 

Finalmente os Debates foram considerados, em média, Muito Bons por 67%, Bons por 

30% e Insuficientes por 3%. Concluímos com esses dados que a participação efetiva do 

público no desenvolvimento das temáticas atingiu os objetivos propostos para o Evento.  
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Destacamos que das 32 sugestões recebidas nas fichas de avaliação, 47% sugerem que 

sejam desenvolvidos mais eventos como esse.  
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APÊNDICES 

 

II ENCONTRO PRO-EJA: EDUCAÇÃO POPULAR NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
01-05 DE MARÇO DE 2010 
AUDITÓRIO DO CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA DE ITUIUTABA 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
MARQUE UMA ALTERNATIVA E DÊ SUA OPINIÃO  
 

ASSUNTO INSUFICIEN
TE BOM MUITO 

BOM 

Qual o/a melhor? 
OU 
Não participei. 

1- Mesas Temáticas 
(Matutino)     

2- Mesas Temáticas 
(Noturno)     

3- Debates 
(Matutino)     

4- Debates 
(Noturno)     

5 – Organização 

     

6- Pontualidade no 
cumprimento dos 
horários 

   NÃO RESPONDER 

7- Sugestões 
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QUADRO DE PARTICIPANTES DO II PRÓ-EJA: Educação Popular no Pontal do 

Triângulo Mineiro (1-5 de março de 2010) 

 

 
NUMERO PERCENTUAL 

ALUNOS(AS) DO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
158 81,86% 

PROFESSORES(AS) DA 

FACIP/UFU  
15 7,77% 

ALUNOS(AS) OUTROS 

CURSOS DA FACIP/UFU 
1 0,52% 

ALUNOS(AS) UEMG 13 6,74% 

EXTERNOS 06 3,11% 

TOTAL 193 100% 

 


