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Introdução 

O presente texto aborda sobre o projeto de extensão Educação de Jovens e 

Adultos (EJA): Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), o qual visa: fortalecer a caminhada e 

alcance do Fórum junto a outras entidades/instituições, segmentos e movimentos 

sociais da sociedade civil envolvidos com a EJA, articulando-os; realizar encontros 

presenciais do Geaja, democratizando o acesso ao conhecimento produzido na 

universidade sobre a EJA e promover trocas de experiências; organizar e manter 

atualizado o site do Fórum Goiano de EJA (www.forumeja.org.br/go); discutir, 

analisar e intervir na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para EJA; 

socializar informações e iniciativas de EJA, por meio de encontros, reuniões, grupos 

de estudo, assessorias e no site do Fórum. 

O Fórum Goiano de EJA procura agregar o poder público, entidades de 

classe, organizações não governamentais, empresas e outras instituições, no 

sentido de fortalecer a EJA em Goiás. Ele vem se consolidando e cumprindo seus 

objetivos, através da participação propositiva no plano municipal, estadual e nacional 

de educação, em encontros temáticos, regionais e nacionais, e promoção anual do 

encontro estadual do Fórum, na luta para garantir o direito à EJA. Trata-se de uma 

luta para que a EJA seja difundida e conhecida nos vários âmbitos da educação, e 

passe a fazer parte dos currículos nos cursos de graduação e pós-graduação, sendo 

vista como modalidade de ensino, formadora de cidadãos de direito e de fato. 

Outro campo de atuação do projeto de extensão é o Geaja, onde são 

discutidas temáticas relacionadas à EJA, tais como: currículo na EJA, formação de 

professores, alfabetização, sujeitos da EJA, tema gerador, entre outras. Também é 

uma ação deste projeto a coordenação, redesenho, alimentação e manutenção do 
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Portal do Fórum Goiano de EJA (www.forumeja.org.br/go), por meio de 

bolsistas/estagiárias do curso de Pedagogia, orientados pelo Portal Nacional de 

EJA, sediado na UnB, para possibilitar à sociedade o acesso à legislação, materiais 

didáticos, pesquisas, estudos, informações e ações de EJA. É sobre o Fórum e o 

Portal em Goiás que nos debruçaremos no presente artigo. Mas como contar essa 

história sem um contexto? Por isso iniciaremos com uma contextualização do Fórum 

Goiano de EJA, seguida do histórico do Portal, para logo depois evidenciar o seu 

perfil, discussões, estudos, desafios/dificuldades e trabalhos vivenciados na 

reestruturação do mesmo no período de 2010 a 2012. 
 

O Fórum Goiano de EJA: alguns elementos da história 

 Em 1999, no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), 

houve a iniciativa de se criar uma Comissão Pró-Fórum de EJA em Goiás, 

coordenada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia (SME de Goiânia), envolvendo posteriormente a Secretaria de 

Estado da Educação de Goiás (SEE-GO, atualmente Seduc-GO). Depois de várias 

reuniões, mapeamento das instituições em Goiás que atuavam com EJA, criou-se 

em 29 de novembro de 2002 o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

Entre as principais organizações/instituições presentes estavam: SEE-GO; SME de 

Goiânia; Conselho Municipal de Educação de Goiânia (CME/Goiânia); Secretaria 

Municipal de Senador Canedo (SME de Senador Canedo); Universidade Católica de 

Goiás (UCG, atual Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás); 

Universidade Estadual de Goiás (UEG); UFG; Serviço Social da Indústria (SESI) e 

Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente – GO (ARCA), a única 

que não permanece até hoje como parceira do Fórum. 

Desde sua criação ele tem se inserido no movimento nacional dos Fóruns de EJA 
do Brasil, com participação ativa nos encontros regionais e nacionais de EJA. [...] 
Um fato relevante que evidencia resultados positivos é o processo de organização 
dos Fóruns Regionais, inicialmente lançados em 2007, resultando na criação do 
Fórum Regional do Entorno Sul do Distrito Federal e em 2009, nos Fóruns 
Regionais: Metropolitano, dos Grãos e Região das Águas. Um desdobramento 
dessa tendência tem sido a ampliação da participação de organizações, entidades 
e movimentos sociais participantes no Fórum Goiano nas reuniões ordinárias 
mensais, favorecendo maior diversidade de representações da sociedade civil. No 
Fórum Goiano de EJA há a busca de diálogo e estreitamento das relações com 
entidades que fazem educação popular, universidades/faculdades, organizações 
não governamentais (ONG’s), secretarias de educação, movimentos sociais e 
sindicatos. (RODRIGUES, 2011, p. 3-4). 
 

Atualmente são parceiros no Fórum as seguintes organizações/instituições: 

Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE/GO); Conselhos Municipais de 



Educação de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo; Educandos, 

Educadores; Fórum Metropolitano de EJA; Fórum de EJA do Entorno Sul; Fórum 

Regional das Águas; Fórum dos Grãos; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás e Goiano (IFG e IFG Goiano); Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST); Fórum de Economia Solidária; Rede Cidadã; Seduc/GO; 

SMEs de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Caldazinha e Silvânia; 

SESI; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme); PUC Goiás e UFG. 

As reuniões ordinárias do Fórum são mensais, na segunda quinta-feira de 

cada mês, das 14h às 17h, com convocação pelo Portal do Fórum, e-mail e ofício 

impresso, e a participação nelas é aberta a interessados na temática da EJA. 
 

O Portal do Fórum Goiano de EJA: histórico, perfil, reorganização, alimentação 

e atualização no período 2010-2012 

O Portal do Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos, é uma 

fonte multimídia, que compõe uma 

construção coletiva dos Fóruns de 

EJA no Brasil (www.forumeja.org.br). 

Estes se encontram organizados por 

estados da federação, tendo em 

Brasília uma coordenação nacional. 

Trata-se do uso de tecnologias, não apenas como aparelhos tecnológicos, 

mas compreendida nos aspectos culturais, éticos e estéticos enquanto produtos da 

criação humana, que têm “[...] agregadas [...] a dimensão cultural do conhecimento, 

tanto porque são veiculadoras de informação, daí serem conhecidas como 

tecnologias da informação e comunicação (TIC)” (TOSCHI e RODRIGUES, 2003, p. 

316), com vistas a uma formação intencional. Segundo Gutiérrez (2003), as TIC’s 

envolvem três níveis: a) o conteúdo temático; b) os instrumentos de transmissão e c) 

a dimensão pedagógica. 

Estes níveis no Portal do Fórum Goiano de EJA são representados: pela 

temática da EJA e as ações do Fórum; o espaço social de comunicação virtual no 

qual divulgamos e disponibilizamos publicações, pesquisas, textos, materiais 

didáticos, vídeos, multimídia, fotos, ações, percorrendo a história do Fórum e 

eventos promovidos pelo Fórum e seus parceiros; e a intencionalidade pedagógica 

 
Imagem 1 - Portal dos Fóruns de EJA. Disponível em: 
http://www.forumeja.org.br. Acesso em: 24/4/2012. 



de divulgação de metodologias, projetos e trabalhos realizados por gestores, 

pesquisadores, alunos e professores da EJA dos municípios e estado, bem como de 

movimentos sociais e de educação popular. Nesse sentido, 

Desde 2005, em função da necessidade de maior diálogo com os Fóruns de EJA, 
de possibilitar maior articulação e fortalecimento do Fórum Goiano e dos Fóruns 
do Brasil, proporcionar acesso, disponibilização de informações e interatividade, o 
Fórum Goiano de EJA aderiu ao Portal dos Fóruns de EJA do Brasil lançado no 
VII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - VII ENEJA. Trata-se de 
um espaço de comunicação, fortalecimento, visualização das ações do Fórum e 
das entidades, organizações e movimentos a ele vinculados, com interatividade 
contínua entre os membros que dele participam e, em especial, com o 
representante (considerando a alternância democrática), bem como toda a 
sociedade que o acessa. É um espaço em permanente construção, com 
necessidade de orientação do redesenho contínuo de cada sítio (tanto em âmbito 
estadual, regionais e das temáticas que o perpassam), respeitando a autonomia e 
adequação à dinâmica própria de movimento social no estabelecimento de troca 
de experiências inclusive em eventos, cursos, fóruns de discussão e oficinas 
presenciais. (RODRIGUES, 2011, p. 2). 
 

Metodologia 

O Portal do Fórum Goiano de EJA vem passando, desde junho/2010 até o 

presente momento, por uma reorganização e transformações estéticas e de 

conteúdo. Esta reorganização decorreu de várias ações, entre elas a elaboração de 

um projeto que foi financiado pela Secretaria de Educação continuada, Alfabetização 

e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC), atualmente SECADI/MEC. 

Com o recurso recebido foi possível contratar bolsistas de estagiário não obrigatório 

do Curso de Pedagogia e contamos, a partir de agosto de 2011/2012, com uma 

bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura - Probec. 

As mudanças no Portal foram decorrentes de um mapeamento do que havia 

no site, pesquisas em sites, estudos teóricos, várias reuniões para definir o que se 

devia mudar e como. Em outubro de 2010 finalizou-se o esqueleto do Portal e este 

foi encaminhado para a coordenação nacional para posterior aprovação. Com o 

apoio do Portal Nacional do Fórum de EJA, postamos o menu horizontal e o menu 

vertical, com vistas a facilitar o acesso dos usuários – em especial o educando e o 

educador da EJA - às informações e conteúdos de forma prática e dinâmica. 

A reorganização do site não foi um processo simples, porque tínhamos que 

“restaurar” informações, muitas vezes incompletas: dialogando com pessoas que 

vivenciaram a história do Fórum para completá-las; pesquisando e lendo textos para 

completar a informação disponibilizada (p. ex. criar legendas para as fotos postadas, 

situar e complementar textos históricos etc.). Houve momentos que o tempo e a não 

organização do material do Fórum dificultou o processo, o que demandou das 



estagiárias/bolsistas e a coordenadora do Portal, várias pesquisas, com vistas a 

historiar reconstituir a história do Fórum, e também deu-se o processo de 

restauração e escaneamento das fotografias, que requeria tempo e muita paciência. 

 

Resultados 

A emoção de ver um texto sendo postado, de conseguir restaurar e trazer 

fotografias de anos passados, de, literalmente, reconstruir a história do Fórum e 

saber que fazíamos parte dela, que contribuímos para a EJA, era uma recompensa 

muito grande. Quando víamos um encontro tão importante como o Estadual e os 

regionais se realizando e sendo registrados e postados no site, valia a pena o 

esforço empregado. O resultado deste trabalho visualize a seguir: 

     
Imagem 2- Portal do Fórum Goiano de EJA, ago./2010            Imagem 3 – Portal atual do Fórum Goiano de EJA, disponível em 

www.foumeja.org.br/go, acesso em 26/04/2012. 

Conclusões 

A reorganização do Portal propiciou aos envolvidos enorme aprendizagem e 

envolvimento do grupo na recuperação e organização do material do Fórum, hoje 

disponível no site e em âmbito real (sala 234 da FE/UFG), bem como boas 

discussões de como melhorar o acesso às informações. Uma experiência incrível. 

Confira no site www.forumeja.org.br/go. 
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