
 
 
 
 

              VII Encontro Temático do Fórum Goiano de EJA 
EJA: MOSTRE A SUA CARA!  Diversidade étnico-racial 

    

Carta aberta de esclarecimento para educandas/os, educadoras/es, 
coordenadoras/es e gestoras/es da Educação de Jovens e Adultos 
 
Senhoras e senhores,  
 
É sempre motivo de satisfação para o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos estar em 

contato com as/os educandas/os, educadoras/es, coordenadoras/es e gestoras/es da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Estes são os sujeitos desencadeadores de todo o trabalho deste Fórum!  

O VII Encontro Temático realizado em 06 de novembro teve como tema a Diversidade Étnico-

racial. O Fórum entende ser um tema de grande relevância, especialmente para a EJA, pela significativa 
presença desta cultura no universo deste segmento educacional e da população brasileira e, também, devido 
à implementação das Leis Federais, 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da obrigatoriedade de inserção da 
História e das Culturas Afro-brasileira e indígena nos currículos brasileiros. 

A pertinência e necessidade de aprofundamento acerca dessa temática nas Redes de Ensino 
com todos aqueles que se relacionam com a EJA, ficaram evidenciadas no VII Encontro Temático, também 
pelo grande número de pessoas presentes. Pela grande participação, este Fórum gostaria de apenas 
comemorar o sucesso do evento realizado, mas encontra-se, sobretudo, preocupado por reconhecer que não 
pôde dar o acolhimento que esperava aos educandos, educadores, coordenadores e gestores que lá 
estiveram. E é esse o grande motivo desta carta: prestar esclarecimentos e desculpar-se pelo ocorrido!  

O Fórum Goiano de EJA vem adquirindo experiência na organização de seus eventos na 
medida em que os realiza. Os seis Encontros Temáticos anteriores tiveram uma freqüência de 
aproximadamente 300 pessoas e, por essa razão, foi montada uma estrutura para 400 pessoas, pensando em 
acolher bem a todos. A surpresa deste VII Encontro Temático foi a de que ele ultrapassou 900 assinaturas 
na listagem de freqüência, além dos que chegaram após o encerramento das inscrições. Preocupado, 
portanto, com a repercussão de seu trabalho, pela falta de boa acomodação para todos os que estiveram 
presentes, é que este Fórum quer prestar estes esclarecimentos e pedir desculpas, comprometendo-se em 
garantir uma acomodação adequada e digna a todos que comparecerem nos eventos por ele organizados. 

O Fórum é um espaço de discussão constante e de defesa dos interesses dessa modalidade de 
educação. E é com o intuito de promover um diálogo produtivo entre a educação de jovens e adultos e o 
poder público que se mantém em permanente mobilização. Nesse sentido, além das reuniões mensais, 
promove os Encontros Estaduais e os Encontros Temáticos, abrindo espaços de socialização e 
aprofundamento das discussões provenientes das solicitações e demandas da EJA. 

 Contando com a compreensão de todos, o Fórum desde já agradece, reafirmando ser um 
espaço aberto, que só se fortalece na medida em que há a participação de todos que dão sentido à existência 
da Educação de Jovens e Adultos no Estado de Goiás!    

  
Janaina Cristina de Jesus... 

Representante do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
 

                                       Goiânia, 25 de novembro de 2008  
Contatos: e-mail: forumejago@gmail.com - 3524-1728/3524-8923 - Site: 

www.forumeja.org.br  
____________________________________________________________________________ 
Compõem o Fórum Goiano de EJA: Educandos, Educadores e pesquisadores de EJA, CEFET – Goiás, 
Conselhos Municipais de Educação de Goiânia e Aparecida de Goiânia, Fórum Regional de EJA Entorno 
Sul, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Secretaria de Estado da Educação, Secretarias 
Municipais de Educação de Goiânia, Aparecida de  Goiânia, Senador Canedo e Caldazinha, SESI - Goiás, 
Sintego, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME-Goiás, Univ. Católica de Goiás-
UCG e Universidade Federal de Goiás-UFG.  
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