
Companheiros do Fórum Goiano de EJA! 
 
Quero iniciar esse texto com a fala de Cida Zanette, quando fala que “companheiro é no sentido de 

fazer com”. Acredito que foi isso que fizemos nestes 1 ano e 4 meses que estivemos juntos.  

Foi neste 1 ano e 4 meses que juntos, e decidindo de forma democrática, pudemos realizar oVI e 

VII Encontros Estaduais do Fórum; II Encontro de Formadores de Educadores de EJA, mudando 

toda a estrutura e programação deste, propondo com as Instituições de Ensino Superior, diálogos 

com os sujeitos/segmentos que precisam desta formação; IV, V e VI Encontros Temáticos com 

envolvimento de educadores e educandos; VII Encontro Temático com os Secretários Municipais 

de Educação e os presidentes dos Conselhos Municipais; Encontro Estadual Preparatório à VI 

CONFINTEA,  um encontro com participação qualificada  que se perdurou nos encontros regionais 

e nacional; a criação do I Fórum Regional do Entorno Sul; e duas articulações para criação de mais 

dois fóruns regionais. 

Companheiros, vejam quanto avanços na construção coletiva e democrática do fórum de EJA! 

Acredito que é esse processo democrático, não na perspectiva de reprodução da sociedade 

capitalista, mas, fundamentalmente, na construção de uma democracia participativa e popular que 

tanto está presente em nossos discursos, no entanto, tão pouco nas nossas ações e prática. 

Esse é meu desejo: que o Fórum - estância máxima de deliberação - se constitua como espaço de 

construção de uma sociedade diferente, na qual o ser humano seja colocado com foco principal das 

ações, e não o quanto ele vale, ou o que ele tem. Que a mais valia, tão impregnada em nós pelo 

capitalismo, seja apenas no sentido da construção do humano, no sentido de construção de uma 

sociedade...pois se entrarmos nesta lógica capitalista daqui a pouco as pessoas tem de ter “Iso 9000” 

para assumir algo. 

Agradeço então a todos vocês que contribuíram para que o Fórum se tornasse um movimento 

reconhecido e principalmente de diálogo, de cooperação, de estar juntos, em especial, de construção 

de amizades. 

Assim espero que esse processo que iniciamos tenha continuidade, pois só vale a pena a LUTA  se 

todo o processo for coletivo, democrático, paticipativo e popular.  

Há - abraços fraternos!!! E nos encontramos na luta! 

 

Marcia Pereira Melo 


