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Apresentação 

O presente artigo adveio da participação no Projeto de Extensão 

Educação de Jovens e Adultos: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos e 

Grupo de Estudos de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – Geaja, o qual 

é uma continuidade às ações desenvolvidas para o campo da educação de jovens e 

adultos (EJA), por meio de três estratégias: a participação no Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos e nele o Portal do Fórum Goiano de Educação de 

Jovens e Adultos; a realização de encontros de estudos e reflexões, através do 

Geaja e assessoria à EJA dos municípios goianos. O projeto foi cadastrado para os 

anos de 2009 e 2010. Neste trabalho verticalizaremos nosso olhar nas ações 

desenvolvidas pelo Fórum Goiano de EJA e o Portal do Fórum Goiano de EJA. 

O Fórum Goiano e sua importância na EJA 

Na luta pela garantia da educação e aprendizagem de pessoas jovens e 

adultas enquanto direito, a Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), juntamente com alguns parceiros, vem trabalhando de forma intensa, 

para que se atinja cada vez maior número de pessoas que se encontram na 

condição de analfabetismo ou baixa escolaridade.  

Neste cenário de lutas, a Faculdade de Educação vem desde a 

implantação do curso noturno trabalhando com a EJA, incluindo-a na formação 
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inicial do Curso de Pedagogia na busca de garantir que os princípios da educação 

popular da EJA sejam alcançados. Com o olhar de que é fundamental uma 

educação de qualidade para todos ao longo da vida, é que além das atividades de 

ensino da EJA (prevista no estágio do curso de Pedagogia no turno noturno, e mais 

recentemente no núcleo livre de EJA) tem se desenvolvido atividades de pesquisa e 

extensão nesta modalidade, dentre elas o Grupo de Estudos de Educação de 

Adolescentes Jovens e Adultos (GEAJA), criado em 1996, reunindo-se 

quinzenalmente para realizar estudos e reflexões com o objetivo de um maior 

aprofundamento sobre os temas relacionados à EJA; e as atividades do Fórum 

Goiano de Educação de Jovens e Adultos, e nele o Portal do Fórum. 

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos constitui-se em um 

espaço de encontros permanentes e ações de parceria com as Secretarias 

Municipais e Estadual de Educação de Goiás; a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de Goiás; das instituições de ensino superior (Universidade Federal de 

Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás e Goiano); os conselhos municipais e estadual de 

educação do estado de Goiás; do Serviço Social da Indústria (SESI); da União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME/Goiás; Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás - SINTEGO; movimentos sociais e fóruns 

regionais, buscando articular os diversos segmentos, instituições, organizações não 

governamentais e movimentos sociais envolvidos com a EJA, procurando através 

destes encontros socializar iniciativas já existentes com aprofundamento teórico-

metodológico de temas em EJA, unindo forças na elaboração de políticas públicas e 

ações direcionadas para esta modalidade de educação. 

Tendo a sua trajetória iniciada em 1999, a partir de uma comissão 

interestadual, o Fórum surge em 29 de novembro de 2002 como um porta voz na 

luta por políticas públicas, com um olhar direcionado para aqueles que por vários 

motivos não puderam freqüentar uma escola regular, e que sentem a necessidade 

de retomar seus estudos. Desde então o Fórum vem procurando agregar o poder 

público, entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras 

instituições no sentido de fortalecer a EJA em nosso Estado. 

Os objetivos do Fórum constituem-se em: debater e aprofundar 

concepções de educação de jovens e adultos (EJA); discutir, analisar e intervir na 

elaboração de políticas públicas e ações voltadas para EJA; articular as instituições 
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envolvidas com a EJA; organizar, apoiar e participar de encontros locais, regionais e 

nacionais na temática da EJA; socializar as informações entre as iniciativas 

existentes de EJA, apresentação das experiências existentes no Estado de Goiás. 

A agenda do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos está 

organizada com reuniões ordinárias e extraordinárias, encontros temáticos e um 

encontro estadual. As reuniões ordinárias são mensais, realizadas na segunda 

quinta-feira de cada mês, das 14h e 30min às 18h, com convocação por e-mail, 

telefone e ofício impresso, além de ficar o ofício e a pauta disponíveis no site do 

Fórum. É importante destacar que, a participação nas reuniões ordinárias é 

aberta a interessados na temática da EJA. As reuniões extraordinárias ocorrem 

para discussão de algum tema urgente e sempre que as demandas existentes 

exigem. Os Encontros Temáticos acontecem a cada semestre para discutir sobre 

temáticas de interesse na EJA direcionada para professores, gestores e alunos da 

EJA das redes públicas de ensino; um Encontro Estadual anual com  participantes 

de vários segmentos incluindo professores ou educadores populares, gestores, 

pesquisadores, alunos que atuam na EJA ou estejam em processo de formação 

inicial, as instituições de ensino que compõem o Fórum, para discutir e deliberar 

sobre suas ações. 

Um dos desafios do Fórum Goiano de EJA é fortalecer formas de 

divulgação de sua existência, sendo o site www.forumeja.org.br/go o porta voz de 

suas ações. O Portal do Fórum Goiano de EJA compõe o site dos Fóruns de EJA do 

Brasil (www.forumeja.org.br) e conta ainda com espaço que possibilita o 

conhecimento das ações dos Fóruns Regionais de Educação de Jovens e Adultos 

do Estado de Goiás, dentre os quais o Fórum Regional de EJA do Entorno Sul, que 

envolvem os municípios do entorno de Brasília; o Fórum Regional Metropolitano, 

composto por 13 municípios (Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Bela Vista de Goiás, Goiânia, Goinápoles, Goianira, Guapó, Hidrolãndia, Nerópolis, 

Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo); o Fórum Regional das Águas, com 

Caldas Novas e os municípios do entorno; e o Fórum Regional dos Grãos, sob a 

coordenação de Jataí e Rio Verde e envolve os municípios do entorno. Fóruns 

regionais que se constituíram ou se fortaleceram a partir do VIII Encontro Estadual 

do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, realizado em 2009. Desde 

então as Comissões Pró-Fóruns Regionais estão se organizando no sentido de 

articular o processo de regionalização do Fórum Goiano de EJA.  
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As ações do Fórum Goiano de EJA e dos Fóruns Regionais estão em 

sistematização contínua no site, o qual está em processo de reformulação neste 

segundo semestre de 2010. O portal é construído em software livre e desenvolvido 

por estudantes, professores, integrantes dos movimentos sociais e governos que 

atuam na área de Educação de Jovens e Adultos. Mesmo com a parceria de 

estudantes e professores da área de tecnologia, o portal é administrado 

coletivamante pelos próprios integrantes dos Fóruns de EJA, principalmente do 

curso de pedagogia. 

Nele estão há um menu onde se acessa os conteúdos do site, dentre 

eles: histórico do Fórum Goiano de EJA; documentos, o qual contêm alguns 

arquivos disponibilizados pelas entidades que compõem o Fórum Goiano de EJA; 

funcionamento do Fórum; parceiros do Fórum Goiano de EJA; fóruns regionais de 

EJA; agendas, com informações que possibilitam um planejamento de maior alcance 

do Fórum junto a sociedade civil; experiências de EJA em Goiás, espaço destinado 

às escolas de EJA em Goiás; informes; audiovisuais, com divulgação de vídeos e 

galeria de imagens; contatos; manual de aprendizagem e opção de ir para o sítio do 

Fórum Brasil. No item seminários estão disponível informações acerca do primeiro 

Seminário Nacional 2006 UFMG, segundo Seminário Nacional 2007 UFG e terceiro 

Seminário Nacional maio/2010 realizado em Porto Alegre. Em breve 

disponibilizaremos também em cada página do Fórum Regional, informações 

fundamentais como: história, municípios e parceiros que os compõem, agendas de 

reuniões e encontros, fotos, memórias das reuniões e demais ações concernentes a 

EJA no estado de Goiás. 

Por fim, vemos de fundamental importancia frisar que por trás de todo 

esse movimento, existem pessoas que não deixam de procurar parceiros nesta luta, 

se colocando em defesa de que o direito à EJA seja constituído de fato, e para isso 

não permitem que as ações relacionadas a essa modalidade passem despercebidas 

pelos seus olhos, estando atentas e brigando para que a educação de qualidade na 

EJA se concretize. 

 

Considerações finais 

A participação da Faculdade de Educação/UFG no Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos tem proporcionado crescimento mútuo: a articulação 

com as instituições, as trocas de experiências, a formação continuada dos 



profissionais da EJA, as definições coletivas na luta por políticas públicas na EJA. 

Venha participar participar conosco das ações do Fórum Goiano de EJA! 

Informamos ainda que o site www.forumeja.org.br passa hoje por um 

processo de reorganização e transformação. Convidamos a todos para visitá-lo, 

conhecer um pouco mais da EJA em nosso Estado, trocar experiências e sugestões.  
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