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�Otimizar as relações entre: sociedade, instituições que atuam na EJA, 

Fórum Goiano de EJA e UFG;

Educação de Jovens e Adultos: Fórum Goiano de Educação e 

Jovens e Adultos e Grupo de Estudos sobre a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja)

Fórum Goiano de EJA e UFG;

� Democratizar o acesso ao conhecimento produzido sobre a EJA;

� Contribuir na articulação do ensino, pesquisa e extensão na UFG;

� Debater e aprofundar concepções de EJA e

formação de professores;

� Articular as instituições envolvidas no Fórum                                            

Goiano de EJA;

� Socializar as informações de EJA, entre outros.



GEAJA GEAJA 

•Brasil - 14,1 milhões de analfabetos (Pnad, 2009)

•EJA é um direito

•615 IES cursos de Pedagogia - 15 habilitação EJA 

1698 cursos – 27 formação específica em EJA 

(MEC/Inep, 2005)

Tema do GEAJA /2010:Tema do GEAJA /2010:

(MEC/Inep, 2005)



Referências

•os sujeitos da EJA - Eiterer e Pereira (2009); J. C. Barreto e V.
Barreto (2005a),
•o legado histórico da Educação Popular na EJA -Arroyo (2005)
•formação de professores: Compromissos do educador de jovens e
adultos (ROMÃO, 2000); Formação dos alfabetizadores (BARRETO,
J. C.; BARRETO, V., 2005b); A EJA em Maceió – Alagoas
(FREITAS, 2007); Limites e possibilidades da formação continuada(FREITAS, 2007); Limites e possibilidades da formação continuada
de professoras de EJA mediada por registros diários (SAMPAIO,
2009); O planejamento como estratégia de formação de professores:
organização e reflexão sobre o cotidiano da sala de aula (LEAL,
2007);
•Trabalho: Marx e a pedagogia moderna (MANACORDA, 2007);
• Os conceitos fundamentais das Ciências Humanas e a formação

do professor (MASCARENHAS; RIBEIRO; SILVA, 2007);
GEPECH); entre outros.



Sujeitos: jovens e adultos

� Perfil

� identidade comum

� especificidades� especificidades

� Concepção de escola 

� Expectativas



Educador

•Diagnóstico, currículo, materiais 

didáticos, metodologia, avaliação

� Concepção e prática pedagógica 

� Condições de trabalho

didáticos, metodologia, avaliação

�Papel do professor

�Formação inicial e continuada

•O registro diário


