
UNIVERSIDADE FEDERAL GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

KÁTIA HELENA HILÁRIO FIRMINO FERREIRA 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO FÓRUM 
GOIANO DE EJA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO POLÍTICA? 

GOIÂNIA  
2016 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE 
EJA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO POLÍTICA? 

 
 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada como requisito 
parcial de aprovação na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso II, do 
curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de 
Goiás, sob orientação da professora 
Ma. Kellen Cristina Prado da Silva e co-
orientação da professora Drª Maria 
Emilia de Castro Rodrigues. 
 
 

GOIÂNIA 
2016 



 

KÁTIA HELENA HILÁRIO FIRMINO FERREIRA 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO EM REDES DO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE 
EJA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO POLÍTICA? 

 
 

Monografia apresentada como requisito parcial de aprovação na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso II da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás, sob orientação da professora Ma. Kellen.Cristina Prado da Silva 
e coorientação da professora Maria Emilia de Castro Rodrigues. 
 

Aprovada em 22, de dezembro de 2016. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

________________________________________________ 
Profª. Ma. Kellen Cristina Prado da Silva (orientadora) 

UFG – Universidade Federal de Goiás 
 

 

 

________________________________________________ 
Profª. Drª Maria Emilia de Castro Rodrigues (coorientadora) 

UFG – Universidade Federal de Goiás 
 

 

 

________________________________________________ 
  Profª. Drª Cláudia Borges Costa  

SME – Goiânia 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho aos meus pais Solimar e 

Claudivino e à minha avó Neusa, que mesmo diante 

de todas as dificuldades - à margem da escola, 

assim como outros milhares de jovens e adultos no 

Brasil e no mundo - viram em mim uma possibilidade 

de mudança em meio à luta. 

Minha eterna gratidão! 

  



GRATIDÃO 

Você me pergunta 

Aonde eu quero chegar 

Se há tantos caminhos na vida 

E pouca esperança no ar 

E até a gaivota que voa 

Já tem seu caminho no ar. 

Raul Seixas 

 

 
Aos seres espirituais que fizeram parte da minha caminhada ao longo dessa vida, e 

que contribuíram com sua força e luz nesse meu trajeto. 

 

Aos meus filhos Guilherme e Vinícius, que mesmo não compreendendo muitos dos 

meus passos, mostraram-se compreensivos, amorosos e companheiros na minha 

caminhada. Minha eterna gratidão pela existência de vocês! 

 

À querida tia Cleusa, por estar comigo todos esses anos, iluminando-me com seu 

carinho, atenção e torcida. Que bom caminhar contigo nessa vida! 

 

À minha amiga Raísa Bomfim, pelo companheirismo e incentivo. Sua ―bússola‖ nos 

trouxe até aqui e têm nos direcionado para lugares aprazíveis. Que bom te 

reencontrar!  Que possamos caminhar nessa e em outras vidas sempre juntas. 

 

À professora Maria Emilia, orientadora do projeto de extensão ao qual faço parte, 

pelo acolhimento, carinho e paciência nesses últimos dois anos. Aprendi muito 

nesse projeto, e sou grata por me sensibilizar a escuta numa outra acepção! 

 

Aos companheiros do Fórum Goiano de EJA, pela acolhida e aprendizado. Estar 

com vocês me tornou um ser humano melhor! Que possamos ter força enquanto for 

preciso, na luta pelo direito à educação de milhares de Jovens e Adultos. Contem 

comigo! 

 



À minha orientadora Kellen, por me fazer perceber que mesmo diante das pedras no 

caminho, é possível atravessar os campos apreciando o frescor do vento, a lindeza 

das flores. E que colher nem sempre significa palpar o que há na cesta, mas o que 

está na alma! 

 

Às colegas de pesquisa, que durante esses dois anos me oportunizaram ricas 

vivências, meu carinho e gratidão! 

 

Aos pesquisadores, professores e educandos da EJA, pela colaboração e 

contribuição nos estudos, e por possibilitaram meu entendimento e compreensão 

nesse projeto. 

 

Meu profundo amor e gratidão! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Todo período de crise resulta não apenas em catástrofes, 

cataclismos, desilusão e desesperança. A crise produz e/ou 

estimula também reações, resistência, oportunidades e 

inovações. 

Maria da Glória Gohn 



 

RESUMO 

O presente trabalho discute as ações do Fórum Goiano de Educação de 

Jovens e Adultos, enquanto um movimento social em prol da luta pelo direito à 

educação dessa modalidade de ensino no Brasil e suas contribuições para a 

participação e formação política dos sujeitos (educandos, educadores, gestores, 

pesquisadores e interessados na temática). Aborda a visibilidade do Portal do Fórum 

Goiano de EJA a partir da análise dos acessos no seu sítio virtual, comparada aos 

materiais presentes no mesmo, como possibilidade de melhoria na configuração 

deste. Partindo dessas questões buscou-se entender o movimento de mobilização 

relacionado às ações, de movimentação e fluxo do Fórum Goiano de EJA 

socializado através do seu portal, destacando os desafios e possibilidades de 

articulação em redes na luta pela EJA. A pesquisa de caráter quali-quantitativa, de 

natureza teórica e empírica, cujo campo de observação foi o Fórum Goiano de EJA 

e o Portal do Fórum Goiano de EJA buscou revelar novas maneiras de configuração 

e articulação na luta por uma Educação de Jovens e Adultos de qualidade. 

 
Palavras – chave: Movimentos Sociais; Formação Política; Fórum Goiano de EJA; 
Portal do Fórum Goiano de EJA 
 



 

ABSTRACT 

This paper discusses the actions of Forum Goiano of Youth and Adult Education 

(YAE), as a social movement in favor of the struggle for the right to education of this 

teaching modality in Brazil and its contributions to the participation and political 

formation of the subjects (educators, learners, managers, researchers and others 

interested in the subject). It addresses the visibility of the Portal of Forum Goiano of 

YAE, starting from the analysis of the accesses in its virtual site, compared to the 

materials on the site, as a possibility of improvement in its configuration. Based on 

these issues, it was sought to understand the mobilization movement related to the 

actions of movement and flow of the Forum Goiano of YAE, socialized through its 

Portal, highlighting the challenges and possibilities of articulation in networks in the 

struggle for the YAE. The qualitative and quantitative research, of a theoretical and 

empirical nature, whose study object was the Forum Goiano of YAE and the Portal of 

the Forum Goiano of YAE, sought to reveal new ways of configuration and 

articulation in the struggle for the quality of Youth and Adult Education. 

Keywords: Social Movements; Political Formation; Forum Goiano of Youth and Adult 

Education ; Portal of Forum Goiano of Youth and Adult Education 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 A pesquisa a ―Organização em Redes do Portal do Fórum Goiano de 

EJA: espaço de formação política?‖ advém de alguns interesses relacionados à 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O primeiro diz respeito à 

formação da pesquisadora durante a graduação no curso de Pedagogia, 

quando surgiu a necessidade de aprofundar os estudos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, uma vez que percebeu essa deficiência visível sobre a 

modalidade nas disciplinas cursadas, bem como o fato de que os estudos 

sobre movimentos sociais e suas ações na educação é uma temática pouco 

discutida durante a graduação. O segundo interesse refere-se a um estudo e 

militância desta pesquisadora, que enquanto bolsista no 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), busca 

compreender de que maneira as ações do Fórum Goiano de Educação de 

Jovens e Adultos – como um movimento social em prol da luta pelo direito à 

educação dessa modalidade de ensino no Brasil, com sua articulação em redes 

via Portal do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos –, contribuem 

para a participação e formação política dos sujeitos (educandos, educadores, 

gestores, pesquisadores e interessados na temática) que atuam na 

modalidade. 

 O terceiro interesse surgiu no desenvolvimento das atividades enquanto 

bolsista, que suscitaram algumas indagações, ao longo dos últimos dois anos 

(2014-2016), no que se refere à divulgação dos materiais presentes no Portal 

do Fórum Goiano de EJA, que por vários momentos estiveram em evidência, 

ora nas reuniões, encontros do Fórum Goiano de EJA, ou em seminários, 



simpósios, congressos em que esta pesquisadora atuou divulgando e 

socializando a experiência com o Portal. 

 Esta pesquisa objetiva compreender como as ações do Fórum Goiano 

de Educação de Jovens e Adultos, enquanto um movimento social em prol da 

luta pelo direito à educação dessa modalidade de ensino no Brasil contribui 

para a participação e formação política dos sujeitos (educandos, educadores, 

gestores, pesquisadores e interessados na temática) que atuam na 

modalidade. 

 O trabalho ainda busca investigar como as discussões acerca da 

visibilidade do Portal do Fórum Goiano de EJA – oriundas dos encontros 

(reuniões, encontros, seminários, simpósios), se relaciona em redes. Para isso, 

utiliza a análise dos acessos como possibilidade de melhorias na configuração 

desse espaço, relacionando os materiais produzidos e postados no Portal do 

Fórum Goiano de EJA. 

 Dessa maneira, buscou-se entender o movimento de mobilização e do 

Fórum Goiano de EJA relacionado às ações, de movimentação e fluxo do 

Fórum Goiano de EJA socializado através do seu portal, destacando os 

desafios e possibilidades de articulação na luta pela EJA, reconhecendo que a 

realidade está sempre em movimento (Milton Santos, 2004).  

 O Portal do Fórum Goiano de EJA se constitui num locus virtual de luta, 

que se constrói cotidianamente agregado aos saberes próprios do movimento 

de luta pela EJA, e carrega um caráter educativo (Gohn, 2010) que contribui 

para a formação dos sujeitos envolvidos no processo. 

 Trata-se de uma pesquisa de caráter quali-quantitativa de natureza 

teórica e empírica, vinculada ao projeto de extensão, com análise bibliográfica, 

depoimentos e monitoramento de acessos no Portal do Fórum Goiano de EJA. 

 As ideias discutidas ao longo deste trabalho estão fundamentadas nas 

pesquisas de Gohn (2009), Melucci (1996), Machado (2009), Warren (2006), 

Alonso (2009), Freire (1987), Fávero (1983) Paiva (2003), Rodrigues (2010), 

Machado (2007), Paludo (2009), Hernandes (2006), entre outros que tratam 

dos Movimentos Sociais, Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos, 

Portais e Mobilização em Redes. 

 A estrutura do trabalho está organizada em seus elementos textuais, e 

dentro do texto estão depoimentos de educandos, educadores, membros do 



Fórum Goiano de EJA, caracterizados pelo nome do segmento (Educador, 

Educando). Possui ainda análise introdutória, somada a dois capítulos. O 

primeiro intitulado ―Movimentos sociais, Educação Popular e Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil – Breve Histórico‖, versa sobre o histórico dos 

movimentos sociais, caracterização e configuração ao longo dos anos. 

 O segundo capítulo, denominado ―Fórum Goiano de EJA: Movimento de 

Tessitura de Sentidos na Formação do Sujeito‖ discute as formas de 

articulação dos Fóruns de EJA no Brasil, O Fórum Goiano de EJA e as 

possíveis contribuições para formação política do sujeito atuante no 

movimento. E ainda, a visibilidade do Fórum Goiano de EJA via Portal do 

Fórum Goiano de EJA, enquanto ferramenta de divulgação das suas ações. E 

investiga as possibilidades de organização e reorganização do Portal do Fórum 

Goiano de EJA a partir do monitoramento dos acessos, sob uma perspectiva 

de articulação em redes de mobilização junto aos Fóruns EJA Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL– BREVE HISTÓRICO. 

 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir acerca das concepções sobre os 

movimentos sociais, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil, buscando analisar alguns dos múltiplos aspectos conceituais propostos 

por autores que discutem o tema. 

O conceito de movimento relaciona-se à ação, movimentação e fluxo, 

em determinados contextos históricos em que se constituem os movimentos 

sociais no Brasil e no mundo, objetivando o alcance de mudanças sociais por 

meio do enfrentamento político, em contextos específicos e conforme suas 

composições, ações, valores e ideologias dentro de uma determinada 

sociedade. Nesse sentido realizam, portanto, um papel histórico. 

 
Os movimentos de rebeldia, sobretudo de jovens, no mundo 
atual, que necessariamente revelam peculiaridades dos 
espaços onde se dão, manifestam, em sua profundidade, esta 
preocupação em torno do homem e dos homens, como seres 
no mundo e com o mundo. Em torno do que e do como estão 
sendo. Ao questionarem a ―civilização do consumo‖, ao 
denunciarem as ―burocracias‖ de todos os matizes; ao exigirem 
a transformação das Universidades, de que resulte, de um lado 
– o desaparecimento da rigidez nas relações professor-aluno; 
de outro – a inserção delas na realidade; ao proporem a 
transformação da realidade mesma para que as Universidades 
possam renovar-se; ao rechaçarem velhas ordens e 
instituições estabelecidas, buscando a afirmação dos homens 



como sujeitos de decisão, todos estes movimentos refletem o 
sentido mais antropológico do que antropocêntrico de nossa 
época. (FREIRE, 1981, p. 29-30). 
 

E dessa maneira, os movimentos de luta (rebeldia) representam o 

impulso por mudanças sociais, que questionam a exploração humana, a lógica 

constitutiva do consumo, a imposição do poder capitalista sobre as massas e a 

posição como cidadão nesta sociedade, uma vez que ―a cidadania coletiva se 

constrói no cotidiano das lutas, através de processos de identidade político-

cultural que elas geram‖. (GOHN, 2009, p. 17). 

Os movimentos sociais têm sua trajetória expressiva na luta pela 

liberdade e democracia, e no Brasil, nos últimos 40 anos, como tentativa de 

alcançar mudanças sociais, foram conduzidos por diferentes parcerias com 

entidades, Organizações Não governamentais (Ong‘s), associações, dentre 

outros, que intensificaram suas ações em prol de seus projetos sociais. Não 

caberia neste uma listagem, uma vez que, para Gohn (2010, p. 7), ―seria uma 

tarefa enciclopédica e um tanto inútil, pois na verdade os movimentos sociais 

estão sempre se recriando‖, mas uma reflexão sobre seus aspectos conceituais 

e dinâmica de constituição. 

De uma maneira mais geral, até o início do século XX no ocidente, os 

movimentos sociais estiveram relacionados a ações populares, a maioria 

urbana, pacíficas e descobertas de poder do Estado (ALONSO, 2009), mas 

que nas décadas de 1930 e 1940, as reações advindas do projeto liberal 

industrializante mudaram a conjuntura das ações coletivas, tornando-se ainda 

mais marcante nas próximas duas décadas, com a intensificação do processo 

urbano-industrial. 

Advém destas ações populares, desde o início do século XX, a luta pela 

educação popular como um direito de todos, na perspectiva de que o homem 

possa assumir-se como sujeito da sua própria criação cultural (Fávero, 1983), e 

nela a luta pela educação de adultos, que teve nas lutas dos sindicatos e dos 

pioneiros da educação forte movimento em prol da educação pública e gratuita 

no Brasil, extensiva a todos. 

Na década de 1940 diversas iniciativas políticas e pedagógicas 

ampliaram a educação de jovens e adultos no Brasil. Como resultado das 

pressões internas e externas (em especial com a criação da Unesco), o Estado 



brasileiro criou em 1947 a primeira Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA) extensiva para todo o país, já que a Experiência de Educação 

de Adultos de 1928 a 1935 restringia-se ao município do Rio de Janeiro. Com 

forte influência liberal e com vistas à ampliação do eleitorado urbano e rural, as 

ações da CEAA passaram a incluir o ensino primário por meio de supletivos 

aos jovens e adultos que não o tiveram em idade própria. 

Contudo, a participação dos movimentos sociais no campo educacional 

não se restringia a pressões para o atendimento da escolarização dos jovens e 

adultos trabalhadores, mas na forma que deveria ser implementado este 

atendimento, como podemos ver as experiências de educação libertária 

desenvolvida nos/pelos sindicatos de trabalhadores; na experiência de 1928, 

que buscava desenvolver uma educação com os trabalhadores e filhos destes 

na vertente dos trabalhadores e não dos empregadores, numa luta por uma 

educação popular. 

As interpretações acerca dessas ações sociais são discutidas por 

diferentes autores, e observa-se pontos de convergência enquanto 

características condutoras das ações coletivas, pareadas historicamente às 

mudanças estruturais e mecanismos de controle social. E nesta pesquisa 

convém o destaque de alguns. 

Melucci (1996) estabelece princípios para a análise da construção dos 

sujeitos sociais na ação coletiva, destacando que os movimentos sociais são 

uma das especificidades da ação coletiva, e sua essência está nos princípios 

de relação e orientação em que são constituídos, na dicotomia existente entre 

o plano da constituição com a relação da ação. 

Para este autor, os movimentos devem ser analisados a partir dos seus 

sistemas de ação, entendendo que ―não se compreende a ação coletiva como 

uma coisa e não se valoriza inteiramente o que os movimentos sociais dizem 

de si mesmos; tenta-se mais descobrir o sistema de relação internas e externas 

que constitui a ação‖ (Melucci, 1989), romper com essa compreensão é uma 

das maneiras de compreender os movimentos sociais. 

Com relação ao contexto histórico-político estabelecido no Brasil, 

especialmente nas primeiras décadas do século XX, as ações coletivas dos 

movimentos sociais decorreram, sob a ótica do autor, dos desarranjos na 



ordem social e político existente, relacionadas também à supressão dos 

indivíduos, sobretudo os mais explorados do setor industrial. 

No âmbito da Educação Popular e Educação de Adultos, as ações dos 

movimentos de Educação Popular se intensificam com a abertura política pós 

governo de Getúlio Vargas e as críticas advindas dos movimentos sociais, 

partidos políticos e dos movimentos de Educação Popular, quanto à forma da 

educação de adultos desenvolvida na CEAA são contundentes em 1958, em 

especial no Encontro de Educação de Adultos, quando, dentre outros 

movimentos, o Grupo de Recife, com a presença forte de Paulo Freire teceu 

severas críticas aos materiais, metodologia, e princípios norteadores da 

Campanha1. 

Nesse momento, Freire explicitou alguns princípios da Educação 

Popular que viriam a pautar as ações de vários movimentos de Educação 

Popular dos anos 1960 (Movimento de Cultura Popular, Centro Popular de 

Cultura, Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, etc.), dentre 

eles, o princípio de que o analfabetismo é fruto das mazelas existentes, das 

condições sociais dos explorados/classe trabalhadora deste país, a qual, 

apesar de sustentar e produzir os bens sociais e culturais, não tem acesso a 

estes bens. 

 
No final dos anos 50 e início dos 60 viveu-se um clima de 
efervescência político-ideológica intensa da sociedade civil em 
torno de reformas de base. Houve movimentos em prol do voto 
do analfabeto, principalmente de cristãos e marxistas, que se 
empenharam na ênfase à importância da cultura popular e sua 
difusão, da educação e da conscientização da população 
adulta analfabeta, dentre outros. (RODRIGUES, 2010, p. 7) 
 

 Sobre isso Paiva (2003) esclarece que é somente a partir de 1962, com 

as experiências locais sem coordenação nacional, que a educação é vista 

como instrumento de recomposição do poder político. Surgem alguns 

programas nacionais de educação popular como, entre eles as escolas 

radiofônicas, que realizavam um trabalho de alfabetização via rádio, o MEB 

                                                           
1
 A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) ocorreu entre 1952 a 1963 em paralelo a 

CEAA, mas especificamente voltada para a Região Nordeste do Brasil., objetivando 
proporcionar a educação de base às pessoas iletradas das cidades e zonas rurais. Um período 
curto mais de grande resultados, mas que foi absorvida pela burocracia. 

 



(Movimento de Educação de Base), com inciativa da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil), sendo que esta última resistiu ao golpe militar 

de 1964 e ambos os programas foram reconfiguradas mais adiante, tornando-

se fundamentais no processo de lutas pela EJA no país. 

Eles nasceram das preocupações dos intelectuais, políticos e 
estudantes com a promoção da participação política das 
massas e do processo da tomada de consciência da 
problemática brasileira que caracterizou os últimos anos do 
governo Kubitschek. (PAIVA, 2003, p. 258) 
 

Para Alonso (2009), a tese da desmobilização política (década de 1960), 

clarificada na correlação entre cultura e estrutura da sociedade, trouxe novas 

possibilidades para a análise das ações sociais, inclusive quanto à 

nomenclatura dada ao fenômeno, que 

 
Tratava-se seguramente de ―movimentos‖, no sentido de ações 
coordenadas de mesmo sentido acontecendo fora das 
instituições políticas, mas não eram, de modo algum, 
protagonizadas por mobs, tampouco por ―proletários‖. Eram 
jovens, mulheres, estudantes, profissionais liberais, sobretudo 
de classe média, empunhando bandeiras em princípio também 
novas: não mais voltadas para as condições de vida, ou para a 
redistribuição de recursos, mas para a qualidade de vida, e 
para afirmação da diversidade de estilos de vivê-la. (ALONSO, 
2009, p. 3) 
 

Percebe-se que as ações, longe das ―transgressões‖, ou aglomerados 

(mobs) de tomada pelo poder, constituíram-se em formas diretas de ações 

políticas por mudanças. A leitura do mundo na perspectiva freirana evidencia-

se na concretude dessas ações, no interior dos movimentos, sem 

mecanicismo, nascendo, construindo e reconstruindo-se também das 

experiências, ―então eram, sim, movimentos, mas movimentos sociais‖ (Alonso, 

2009, p. 3). 

Nesse sentido, os fenômenos explicativos sobre a ação social também é 

analisada por outros teóricos, tornando-se importante para a compreensão 

sobre as ações dos coletivos sociais frente às transformações da sociedade 

civil. 

Adorno (1969) analisa as modificações sociais sob a ótica da 

consciência humana e a transformação da cultura em mercadoria, entendendo 

que houve uma reconfiguração dos indivíduos perante a situação de 

dominação social capitalista, definindo as ações suscitadas nesse embate 



como irracionais, uma vez que para ele, as conquistas advindas dos 

movimentos de luta consistem numa das maneiras encontradas pelo Capital de 

manter-se, garantindo o predomínio do poder sobre os indivíduos. 

Com a globalização da economia, a cultura passa a ter um importante 

lócus de resistência e luta social. Nesta conjuntura, Gohn (2008) percebe os 

movimentos sociais como ―ações coletivas de caráter sócio-político e cultural 

que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas 

demandas‖, e dessa maneira sua dinâmica é constituída nas tensões sociais.  

 
As áreas da Saúde, Educação e os setores da Informação e 
Comunicações em geral são os pontos nevrálgicos de geração 
de descontentamentos e protestos no novo modo de 
desenvolvimento baseado na lógica mercantil e tecnocrática 
global. (GOHN, 2001, p. 9) 
 

Nessa perspectiva, Machado (2007) ao analisar a literatura sobre os 

movimentos sociais, elenca alguns elementos importantes na associação dos 

comportamentos coletivos de massa com as abordagens e interpretações, 

salientando que, 

 
Se tivermos que optar por uma definição do termo ‗movimentos 
sociais‘, considerando as tão variadas abordagens existentes e 
aceitas, poderíamos dizer que o mesmo se refere a formas de 
organização e articulação baseadas em um conjunto de 
interesses e valores comuns, com o objetivo de definir e 
orientar as formas de atuação social. Tais formas de ação 
coletiva têm como objetivo, a partir de processos 
freqüentemente não-institucionais de pressão, mudar a ordem 
social existente, parte dela, e influenciar os resultados de 
processos sociais e políticos que envolvem valores ou 
comportamentos sociais ou, em última instancia, decisões 
institucionais de governos e organismos referentes à definição 
de políticas públicas. (MACHADO, 2007, p.252) 
 

 Dessa maneira, essas ações estiveram, por um período, associadas aos 

movimentos de caráter revolucionário mais radical, identificados como ―produto 

da ação histórica da sociedade‖ diante das contradições do sistema capitalista. 

(MACHADO, 2007, p. 252). 

Alonso (2009) discute que na década de 1970, três teorias dos 

movimentos sociais tentaram explicar a lógica das ações sociais coletivas: a 

primeira abordagem é a Teoria da Mobilização de Recursos (TMR), constituída 

nos Estados Unidos e baseada na racionalidade das ações sociais por meio 



das emoções coletivas, caracterizando-a como mais importante a identificação 

das razões que antecedem o processo de mobilização. A organização e 

sentido dessas ações seriam características individuais do sujeito e se dariam 

mediante sua decisão, a partir do resultado racional entre custos e benefícios. 

A criação de normas e a organização da hierarquia interna pautaria a 

especialização dos seus líderes numa espécie de gerentes, moldados na 

cooperação e competição, além da formação de submovimentos de uma 

mesma causa. 

A segunda é a Teoria do Processo Político (TPP), que nasce também nos 

Estados Unidos e engloba parte da Europa. Analisa as mobilizações coletivas 

revolucionárias fazendo crítica à segregação do estudo pelas disputas entre 

elites compostas nos movimentos, argumentando que ambas, TMR e TPP, 

pertencem à mesma classe. O diferencial estaria no grau de organização e uso 

da violência, sendo que esses dois fatores dependeriam dos parâmetros 

político e histórico-cultural de cada uma. A coordenação dependeria da 

solidariedade nas ações, contando com recursos formais e informais, gerando 

a mobilização. Assim, Estado e movimentos sociais não são atores, mas 

formas de ação coletiva. 

A terceira é a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), que emerge 

da década de 1960, após uma reconfiguração social: de pós-industrial para 

programada, em que a dominação passa a ser cultural e tecnocrática, também 

dos conflitos entre público e privado. Os Novos Movimentos Sociais não seriam 

nesta abordagem uma classe, mas grupos marginalizados socialmente pelos 

padrões típicos socioculturais, partilhando de oposições semelhantes ao 

sistema imposto, e agindo no intuito de pressionar Estado e sociedade civil. Os 

movimentos sociais seriam um novo ator coletivo. 

 Dessa maneira, a TMR comparava movimentos com empresas, e teve 

boa repercussão na Europa, recebendo muitas críticas uma vez que ela foca 

na formação do ator individual sem considerar uma identidade coletiva. 

Opondo-se às explicações deterministas e economicistas da ação coletiva, as 

duas últimas correntes surgiram da ideia de um sujeito histórico universal, 

apoiando-se na combinação entre política e cultura para explicar os 

movimentos sociais. 



 A partir da década de 1960, percebe-se um aumento de produções no 

âmbito das Ciências Sociais. Alguns importantes movimentos sociais 

provocaram, com maior força, questionamentos sobre as relações de 

dominação social. No Brasil, sob um processo de aceleração industrial, 

passando por uma ditadura militar, enquanto que nos Estados Unidos e parte 

da Europa o momento da ―pós-modernidade‖, por exemplo, marcam um novo 

momento. No nosso país havia uma realidade diferente, já que aqui, ações 

urbanas em busca da melhoria na qualidade de moradia, organizações 

sindicais, associações comunitárias (favelas, bairros periféricos), estruturam 

suas lutas de acordo com as suas especificidades, em resistência ao sistema 

político vigente. São lutas 

 
Por direitos trabalhistas através dos sindicatos, pelos direitos 
humanos e pela democratização, pela escola pública, pela terra 
e por outros direitos de cidadania. Ao mesmo tempo, na 
medida em que se reconquista a democracia, passam a ter um 
papel propositivo e se tornam protagonistas na luta por 
políticas públicas. (FREIRE, 1987, p. 16) 
 

 É dentro deste contexto de luta pela reabertura política, pelo acesso à 

educação para todos com qualidade social, pela democratização das decisões 

desde as eleições presidenciais, estaduais, municipais, à escolha dos diretores 

de escolas públicas, que a luta pela educação popular se fortalece, e nela a 

luta pela educação de jovens e adultos como um direito historicamente negado. 

Os anos 1980 são emblemáticos nesse processo: com a inserção da 

EJA nos planos e ações de governos municipais populares; com a luta por uma 

constituição cidadã, que dentre outros aspectos passa a garantir o direito à 

educação a todos independentemente da idade; que toma a EJA como uma 

modalidade2 da educação básica; e com a abertura política, resultado também 

das pressões sociais, a retomada e o fortalecimento dos movimentos sociais. 

Sobre isso, ressalta-se que parte da Europa e Estados Unidos 

vivenciavam outro contexto dos movimentos sociais, decorrentes das 

transformações capitalistas, o que configurava o termo ―novo‖ utilizado por 

                                                           
2
  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), a 

oferta da EJA passa a ser obrigatória nas etapas do ensino fundamental e médio, em 
instituições que integrem a organização da educação nacional, considerando que esta possui 
suas especificidades, e, como tal, deveria receber um tratamento consequente. Diante disso, o 
Parecer 11/2000 normatiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de pessoas 
Jovens e Adultas. 



muitos autores para significar essa ―nova fase‖ das ações coletivas, enquanto 

que no Brasil 

 
Estava havendo um aumento da classe operária, um 
crescimento do parque industrial fordista. Ainda, nesse 
contexto, encontramos um aumento do êxodo rural, pessoas 
que saíam das relações de um mundo agrário ainda muito 
marcado pela dependência pessoal. Dessas pessoas, aquelas 
que tinham mais sorte entravam direto no novo mundo 
marcado pela relação entre capital e trabalho na grande 
indústria, e outras, com menos sorte ou menos qualificação, 
iam trabalhar na construção civil, ficando na periferia dessa 
nova onda de avanço capitalista. (ALMEIDA, 2000, P. 50) 
 

 Nesse período, temos no Brasil um fluxo contrário de ações coletivas de 

propostas socialistas, uma série de greves, assembleias e lutas sindicais, 

ligados em especial aos trabalhadores operários de montadoras de veículos 

(movimento operário), que naquele momento lideraram as lutas pelas classes 

menos favorecidas socialmente. Temos movimentos de luta por mulheres, por 

creches e condições mínimas de trabalho fora do ambiente doméstico, por 

condições moradia, entre outros, e de sobrevivência naquele momento. 

E nesse sentido, a Educação Popular ganha ênfase no panorama latino-

americano, percebida como instrumento de lutas às classes cujos direitos 

foram historicamente negados, evidenciando a existência de milhares de 

pessoas sem qualificação para o trabalho formal. 

 A cidadania esteve em debate, e embora muitos teóricos afirmem que os 

movimentos sociais mudaram sua posição quanto à forma de ver o Estado; 

como um oponente, e passaram então a lutar pela cidadania tendo-o como 

parceiro; outros afirmam que essa ―transição‖ equivoca-se na própria 

especificidade das lutas sociais, de caráter ―mais irracional para menos 

irracional‖. O radicalismo das ações coletivas, neste caso, pode ser confundido 

com o amadurecimento adquirido nas experiências de luta, nas construções e 

reconstruções que enquanto sujeitos, somam na sua formação política. 

 A análise das transformações ocorridas no século XIX permite perceber 

a conversão do conceito de cidadania com o intuito de facilitar a manobra das 

massas sociais, na década de 1980 ―os direitos sociais não são conquistados. 

Os direitos sociais são outorgados pelo Estado‖. (Gohn, 2009, p. 14), a 

cidadania passa de conquista civil para competência do Estado, e já na década 



de 1990, com nova constituinte (1988), como uma luta coletiva de diversos 

grupos, entidades e instituições. 

 
Se na década de 70 do século XX a marginalidade era 
pensada como fenômeno típico do capitalismo periférico e 
estava associada à existência de uma parcela dos 
trabalhadores urbanos não integrados aos modernos setores 
da atividade econômica, a partir da década de 90, com as 
mudanças estruturais, a situação modifica-se sensivelmente. 
(BEM, 2006, p. 1153) 
 

 No Brasil, o trajeto da Educação de Jovens e Adultos é marcado por um 

processo intenso de lutas e movimentos em prol da modalidade, que se 

acirram principalmente no final da década de 1980, com a promulgação da 

Constituição Federal (1988) e década de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, no art.38; a Declaração de 

Hamburgo (1997), e a V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(Confintea), em 1996, assegurando a educação como direito público e 

subjetivo, como afirma Machado: 

 
O reconhecimento da EJA como direito de todos à educação, 
conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e como 
modalidade da educação básica, prevista na Lei nº 9.394/96, 
que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
tem demandado, de quem atua nesse campo, uma capacidade 
de articulação intensa, visando garantir o avanço do 
atendimento da escolarização de jovens e adultos numa 
perspectiva de política pública. (MACHADO, 2009, p. 11-12). 
 

Esse período é marcado por profundas mudanças de ordem estrutural, 

em que os valores culturais passam a alçar as necessidades integrais dos 

indivíduos, ansiando uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Os 

movimentos sociais em prol da EJA ganham uma maior centralidade nesse 

momento, legalmente mais avigorados na luta pelos direitos sociais. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000) 

estabelecem no artigo 5º, os princípios da EJA, e trata a equidade, a diferença 

e a proporcionalidade, numa concepção de educação como ―direito de todos, a 

aprendizagem como um processo ao longo da vida‖, que em consonância com 

o Parecer (11/2000) exclui a EJA enquanto suplência e a define enquanto uma 

modalidade de educação, normatizando-a em todas as suas modalidades. 



 O Parecer 11/2000 evidencia as funções reparadoras, equalizadoras e 

qualificadoras presentes na EJA, justificados pelo quantitativo de analfabetos 

presentes no Brasil, o que precede de um contexto histórico-social; pela 

inclusão das pessoas que ficaram fora do sistema educacional e pela inserção 

desses, no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a EJA é tratada como uma dívida social a ser reparada, e 

embora haja esse ―reforço‖ para a EJA enquanto modalidade de educação - 

promulgação da Constituição Federal (1988), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000 e 

Resolução CNE/CEB 1/2000) e da LDB 9294∕96 – a criação do Fundef por 

meio da Lei 9424/1996, reafirmou o caráter excludente sofrido pela 

modalidade, e que a EJA ainda assim, não esteve representada nos cálculos 

orçamentários do governo vigente. Evidencia-se a limitação dos investimentos 

baseados nas reformas neoliberais, limitando não somente os gastos com a 

modalidade, mas o direito à educação de milhares de jovens e adultos no país. 

Percebe-se que as divisões não ocorrem somente com a economia e 

com as relações de trabalho. Há uma conversão dos valores humanos, 

deteriorados com o processo de globalização, dividindo ainda mais os 

indivíduos, inclusive dentro de um mesmo grupo. A identidade do sujeito é 

remodelada com os acordos capitalistas agora globalizados, aumentando 

significativamente o número de indivíduos que nesse processo ficam à 

margem, e, 

 
Torna-se uma sociedade de risco onde imperam as incertezas. 
Ignoram-se a diversidade das culturas e a realidade das 
comunidades, que passam a se fechar ao redor delas mesmas, 
como forma de se protegerem da ―invasão‖ da cultura 
homogeneizadora que se apresenta. (GOHN, 2001, p. 8) 
 

 Neste contexto, a ideia de luta é impressa em vários movimentos 

sociais, com vistas à transformação das estruturas socioeconômicas, e parte 

de diferentes âmbitos, todavia, em busca de objetivos comuns (direitos de 

cidadão). Suas ações intensificam-se, abarcando uma maior complexidade 

identitária dos sujeitos, que diante do cenário político e objetivando uma nova 

ordem social, reorganizam-se numa nova lógica, caracterizada por Gohn 

(2010) como redes de articulação. 



 
Nesse novo cenário, as lutas sociais relevantes serão pela 
inclusão social de setores sociais que antes eram excluídos por 
estarem em desigualdade socioeconômica e que agora estão 
excluídos também por suas desigualdades socioculturais 
(dadas pelo sistema educacional, pela raça, etnia, sexo, etc..). 
(GOHN, 2001, p.11) 
 

 No que se refere à cidadania desse sujeito excluído pelo sistema, 

ressalta-se, que seus direitos, em vários aspectos, não são os direitos de 

todos, e dessa forma questiona-se os aspectos que o tornam ou não cidadão 

neste contexto, e para além, a dimensão da consciência social atada à 

constituição histórica dos indivíduos no Brasil, e, portanto, a cidadania está 

sendo exercida por uma parte da população do país e não por todos. Paiva 

(2005) utiliza dos dados sobre o índice de analfabetismo para tratar dessa 

situação, e afirma que, 

 
Embora a queda percentual do analfabetismo de maiores de 15 
anos tenha caído fortemente no século XX, passando de 65,3% 
em 1900 para 13,6% em 2000, esse percentual ainda 
corresponde ao número absoluto de 16.295 milhões, nada 
desprezível, porque são pessoas, e não percentuais, que nos 
obrigam a um acurado senso crítico de admitir o quanto os 
envergonham esses dados de apartação. Desde 1953 Anísio 
Teixeira (1971) assinalava essa preocupação de que os 
números absolutos é que importam, não nos devendo 
vangloriar com os percentuais em queda. Em 2000, a 
população analfabeta, em números absolutos, representava 
duas vezes e meia o número de 1900. (PAIVA, 2005, p. 154) 
 

 Dessa maneira, percebe-se a exclusão que parte da população brasileira 

vem sendo submetida ao longo desses anos. A educação popular esteve 

presente em diversas ações sociais, movimentando os debates, as discussões 

e as pressões nas esferas públicas e privadas para a melhoria da educação no 

país. E foram eles, os movimentos sociais nas mais variadas frentes, sobretudo 

com objetivos comuns, os direitos dos cidadãos, que participaram e 

contribuíram significativamente para que esses sujeitos marginalizados 

pudessem ter acesso aos bens coletivos, entre eles a educação. 

 Neste contexto, o sentido de pertencimento, historicamente retirado 

desses sujeitos, passa a ser fundante para as ações sociais, dando maior 

significância à atuação do sujeito nos movimentos, em que a conscientização 



parte da mobilização, do entendimento dos modos de inserção e atuação na 

sociedade. Esse sentido se evidencia no depoimento da educadora abaixo: 

 
[…] eu precisei escrever um memorial e nesse memorial eu fui 
adentrando numa percepção de pertencimento, [...] e aí quando 
eu fui me dando conta do meu pertencimento eu fui entender o 
porquê dessa minha relação tão fácil com esses sujeitos, com 
esses meus alunos da EJA. […] é porque eu também sou uma 
retirante nordestina, então quando eles vinham para a escola 
trazendo uma dor eu sabia qual era a dor que eles estavam 
trazendo, era uma dor […] compartilhada. Então aquilo que 
Paulo Freire fala da dialogicidade […] de você entrar na lógica 
do outro, você entra muito mais fácil quando você sabe qual é a 
dor de cada um [...]. (Sujeito 2, 2016). 
 

 A EJA faz parte deste diálogo, por ter seu público historicamente 

marginalizado, com sujeitos externados durante muito tempo aos direitos 

constituídos, imerso no mundo do trabalho e num contexto social de luta para 

que tais direitos legalmente constituídos sejam de fato para todos os cidadãos. 

Ela é, dessa maneira, parte da educação popular, dos movimentos sociais e 

populares na luta pelo direito de todos à educação, e nesse sentido, por 

abranger a educação elementar.  

A educação popular, portanto, desde a perspectiva da 
educação de jovens e adultos, passando pela universalização 
do direito à educação pública, gratuita e de qualidade esteve 
sintonizada com os principais debates de seu tempo. Hoje se 
discute, com a Política Nacional de Educação Popular, que 
esta perspectiva político-metodológica, além de ser percebida 
como um método, pode subsidiar a construção de políticas 
públicas democráticas, participativas e voltadas aos interesses 
das classes subalternas, maioria de nossa população. 
(BRASIL, 2014, p. 22) 
 

 E no decorrer desses anos, a educação popular esteve articulada aos 

sujeitos marginalizados nesse processo, como maneira de consolidar e 

reorganizar o atual sistema a partir da prática social, uma vez que a educação 

está no centro da cidadania, e ―se constrói no processo de luta que é em si 

próprio, um movimento educativo‖ (Gohn, 2009, p.16). E dessa maneira, estas 

ações evidenciam, apesar das especificidades, 

A explicitação das contradições sociais, a construção de 
sujeitos, certa organização, capacidade de articulação, de 
mobilização, de luta coletiva, de construção de alternativas 
cotidianas e, dependendo do nível de politização, de 
articulação das lutas imediatas com as estruturais, das locais 
com as nacionais e internacionais, colocando-se na perspectiva 



de acúmulo de poder e de transformação social. (PALUDO, 
2009, p. 3) 
 

Os movimentos populares sociais apresentam-se como uma 

reconfiguração da educação popular, tecidos por processos de luta em prol dos 

direitos sociais, culturais e políticos. A organização popular tem na sua 

centralidade um instrumento de conscientização, e, portanto, o processo 

educativo torna-se intrínseco a esse movimento. 

 
A conscientização, hoje, não pode mais ser compreendida 
somente como conscientização política, que se traduz na 
capacidade de leitura da estrutura e dinâmica da sociedade 
capitalista, tomada de posição e inserção efetiva nos processos 
de luta. É preciso que se trabalhe (e se pratique), nos 
processos educativos e nos espaços organizativos, com a idéia 
de formação de uma consciência ampliada e da formação 
omnilateral – formação humana. Esta pressupõe a 
conscientização política, mas a transcende porque envolve o 
esforço individual e coletivo efetivo de vivencia de outra ética e 
moral, que não a ditada pelo capital. (PALUDO, 2009, p.4) 
 

As experiências do sujeito envolvido com as ações sociais dos 

movimentos fornecem instrumentos de mudança no presente, tornando-se 

instrumento de luta nos espaços em que este educador transita. 

 
[…] nos meados da década de 80 eu já comecei a trabalhar 
com a EJA, então eu acompanhei todo um processo histórico 
de luta por espaço para a EJA dentro dessa rede municipal e 
inclusive transformei isso na minha pesquisa de mestrado, e 
tem grande parte de registro disso daí na minha dissertação 
(Sujeito 2, 2016). 
 

E na medida em que os sujeitos se apropriam do conhecimento sobre 

seus direitos e deveres, a prática educativa vai se constituindo mediante essa 

tessitura de relações vividas cotidianamente, e que ganham sentido no interior 

desses movimentos sociais. O caráter educativo extrapola os conhecimentos 

técnicos e teóricos, ganhando novos caminhos conectivos através de outros 

instrumentos e, possibilitando as ações em outros espaços que não seja 

somente o formal. 

Em decorrência dessa nova conjuntura, essa parcela marginalizada que 

no cenário anterior era necessária para o capitalismo industrial efervescente, 

configura-se neste momento, como uma parcela remanescente, e não mais 

―suficientemente‖ capaz de energizar o sistema. 



 
O desenvolvimento explorador e espoliativo do capitalismo, a 
massificação das relações sociais, o descompasso entre o alto 
desenvolvimento tecnológico e a miséria social de milhões de 
pessoas, as frustrações com os resultados do consumo 
insaciável de bens e produtos, o desrespeito à dignidade 
humana de categorias sociais tratadas como peças ou 
engrenagens de uma máquina, o desencanto com a destruição 
gerada pela febre de lucro capitalista. (GOHN, 2009, p. 16) 
 

 Nesse cenário, a cidadania coletiva é elaborada pelos movimentos 

sociais, os interesses de diferentes indivíduos são agrupados em interesses 

sociais, tecendo novos sentidos dentro da ordem capitalista. Torna-se possível 

ver-se no outro, e os movimentos sociais contemporâneos tidos como ―novos‖ 

movimentos sociais passam então por uma espécie de mudança de estágio; a 

princípio prematuro, tendo o Estado como opositor, ao amadurecimento, tendo-

o como interlocutor. (ALMEIDA, 2000, p.47).  

 
Os novos movimentos sociais seriam então, formas 
particularistas de resistência, reativas aos rumos do 
desenvolvimento socioeconômico cotidianas. Contestações 
―pós-materialistas‖, com motivações de ordem simbólica e 
voltadas para a construção ou o reconhecimento de 
identidades coletivas. (ALONSO, 2009, p. 64) 
 

 Portanto, não é o novo no sentido de nunca visto, mas na maturação dos 

processos de formação política individual-coletiva dos sujeitos envolvidos, 

tecida de sentidos, construídos e solidificados com os movimentos e dessa 

maneira, a solidificação dos sentidos de ações coletivas, que vão tomando 

novas formas, reconfigurando-se frente ao cenário e criando um novo ator 

histórico. 

É neste sentido, que a análise das abordagens discutidas sobre os 

movimentos sociais, que se percebe haver ou não pontos de discordância ou 

consonância, não necessariamente conflitantes, mas que envolvem ideologias, 

percepções e construções históricas, que carregam também os sentidos de 

seus pesquisadores, que assim como neste trabalho, estão enredados ao seu 

lócus de observação. Nota-se que cada um, no seu tempo e de acordo com 

seu entendimento nos estudos sobre o tema, propuseram teorias que possam 

explicar as ações coletivas, entendendo que essas ações são construídas no 

próprio dinamismo das mudanças sociais, e que, portanto, acompanham as 

transformações enquanto sujeitos nesse mundo. 



 
É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos 
preserva vivos, na compreensão do futuro como problema e na 
vocação para ser mais corpo e expressão da natureza humana 
em processo de estar sendo, fundamentos para a nossa 
rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas 
que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia 
em face às injustiças que nos firmamos. (FREIRE, 1996, p.87) 

 

É à luz deste sentido de rebeldia que realizaremos uma análise sobre o 

processo de formação política nos movimentos sociais, evidenciando, de um 

lado, suas semelhanças em vários aspectos com as ações coletivas que os 

constituem como "novos movimentos sociais" — e, dessa forma, alinhavando 

de alguma maneira com outras ações enredadas e desenredadas frente às 

transformações – na luta pela garantia de direitos negados. Nesse âmbito 

encontra-se também a resistência à negação dos direitos às pessoas jovens e 

adultas no Brasil, e a criação dos Fóruns de EJA no Brasil, dentre eles o Fórum 

Goiano de EJA, enquanto movimento capaz de conectar os sujeitos nos 

múltiplos espaços necessários à luta pela modalidade, desembaraçando essas 

ações coletivas com outros olhares, sendo esse o sentido e a diferença que 

entrelaçam seus sujeitos, como veremos no capítulo a seguir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

FÓRUM GOIANO DE EJA: MOVIMENTO DE TESSITURA DE 

SENTIDOS NA FORMAÇÃO DO SUJEITO  

 
 
 

 O Fórum Goiano de EJA é um movimento social que propõe várias 

iniciativas para o fortalecimento da EJA no estado, e ainda objetiva: debater e 

aprofundar concepções de educação de Jovens e Adultos (EJA); discutir, 

analisar e intervir na elaboração de políticas públicas e ações voltadas para a 

EJA; articular as instituições envolvidas com a EJA; organizar, apoiar e 

participar de encontros locais, regionais e nacionais da temática da EJA; 

socializar as informações entre as iniciativas existentes na EJA, propiciando 

troca de experiências. (PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA, 2016a). 

 Nesse processo, o Fórum Goiano de EJA agregou sujeitos de diferentes 

grupos que, de alguma maneira, se envolveram com a EJA durante sua 

trajetória de vida, e nas suas pluralidades assumiram a representatividade de 

um grupo, entidade ou segmento social dentro do Fórum Goiano de EJA, 

tornando-se, conforme é colocado no folder disponibilizado (PORTAL DO 

FÓRUM GOIANO DE EJA, 2016ª, verso) um ―importante e fértil espaço de 

discussão, reinvindicação, proposição e trocas de experiências‖. 

 Machado (2009), afirma que as políticas públicas na EJA vêm ao longo 

desse trajeto, pautadas por políticas de governo, relacionadas a interesses 

econômicos e políticos, além de diversas tentativas desgastantes e 

compensatórias, no intuito de ―erradicar‖ o analfabetismo no país. Ocorre que a 

busca pelo acesso aos bens e iniciativas de investimentos vem favorecendo 

uma parcela da sociedade brasileira. A educação entra neste contexto, e para 

a EJA é efetivada de uma maneira muito diferente das demais etapas da 



educação, geralmente desconectadas da realidade desse grupo, e, portanto, 

insuficiente. 

 Nota-se que no enfrentamento em prol da EJA como modalidade, a luta 

encontra-se expressa por diferentes iniciativas, ações, programas e projetos 

que, marcados por um arcabouço legal e normativo, com avanços e recuos que 

revelam concepções políticas e contribuem para uma reconfiguração desse 

campo educacional. 

 E ainda, 

 
Não se quer reduzir a EJA à escolarização; ao contrário, é 
fundamental que se reconheça que a luta pelo direito à 
educação implica, além do acesso à escola, a produção do 
conhecimento que se dá no mundo da cultura e do trabalho e 
nos diversos espaços de convívio social, em que jovens e 
adultos seguem constituindo-se como sujeito. (MACHADO, 
2009, p. 18).  
 

 Em meio a essa luta, a participação de milhares de jovens, adultos e 

idosos, enquanto sujeitos ―requisita‖ conhecimentos capazes de sistematizar as 

novas linguagens incorporadas nessas relações, inclusive no que diz respeito 

às leis, aos direitos dos cidadãos. E na medida em que as transformações 

sociais no mundo capitalista modificam as exigências, manter-se incluso gera a 

necessidade de maior acesso ao conhecimento. 

 
São múltiplos os exemplos que se poderiam apresentar em 
relação a esses direitos. Poucos tão claros, entretanto, como 
quando se analisam os efeitos do colonialismo e da conquista a 
vida dos povos com idioma próprio e expressões culturais e 
artísticas de extraordinário valor que – devido ao domínio 
econômico e militar ao que foram submetidos – se converteram 
em cidadãos de segunda classe, em idólatras e em 
analfabetos. (FÁVERO; RIVERO, 2009, p. 13) 
 

2.1  Fóruns de EJA no Brasil: novas possibilidades de luta 

 Na luta pelo direito à educação alguns grupos que já articulavam ações 

em prol da modalidade ainda na década de 1990 (SOARES, 2004), como é o 

caso do Coletivo de Educação Popular (Alagoas), do Grupo de Trabalho 

Coletivo em Alfabetização (Distrito Federal) e Grupo de Estudos em Educação 

de Jovens e Adultos (Goiás), passaram a tecê-las de outras formas, em redes 

de mobilizações. Com isso, o movimento ganha maior dinamismo e capacidade 

de articulação entre os sujeitos envolvidos com a EJA no Brasil, e desse 



envolvimento uma maior capacidade de socializar e propor ações na 

modalidade. 

 Com efeito, as evidências desdobram-se em particularidades de um 

sistema excludente, e que no Brasil vêm ao longo desses anos abarcando uma 

parcela cada vez maior da população, e que esteve em evidência durante a V 

Confintea, a partir da convocação da UNESCO. Na preparação para a 

Conferência ocorreram, sob a orientação da Secretaria de Educação 

Fundamental (SEF) - Ministério da Educação e Cultura (MEC), reuniões 

regionais, estaduais e locais, com o intuito de mapear a situação da EJA no 

Brasil. 

 

O documento orientador indicava às secretarias de educação 
estaduais que, munidas de demais documentos encaminhados 
pela SEF, promovessem encontros estaduais, nos quais seriam 
escolhidos delegados aos encontros regionais, em um total de 
quatro por estado, da seguinte forma: o responsável pela EJA 
no estado; um representante das secretarias municipais; um 
representante das universidades; um dos demais setores da 
sociedade civil (organizações não governamentais, sindicatos, 
movimentos, etc.). (PAIVA, 2005, p. 2005) 
 

 Isso revela um pouco sobre o modo de organização desses grupos, sua 

capacidade de articulação e luta pela EJA no país, além de expressarem a 

importância e a necessidade da presença desses na V Confintea, colaborando 

com as discussões, expondo a realidade da EJA no país, e contribuindo com 

as proposições e ações necessárias à mudança do cenário, resultando em um 

documento a ser apresentado na V Confintea. Contudo, para além desta 

construção coletiva, a participação desses grupos ocorreu mediante tensões, 

visto que o MEC ―desconsiderou‖ a construção realizada no Encontro Nacional 

de Educação de Jovens e Adultos (1996), encaminhando para a conferência 

um documento baseado nas concepções de EJA do então governo federal. 

 E foi em meio a essas contradições que esses grupos se fortaleceram, e 

às vésperas da V Confintea criaram oficialmente o primeiro Fórum de EJA do 

Rio de Janeiro, que: 

―vêm resistindo a políticas e suas enunciações, 
propondo ações e práticas antagônicas e de 
compreensão ampliada em relação ao lugar que a 
EJA deve ocupar oficialmente, interferindo e 
transformando concepções e participando como 



ator coletivo crítico na formulação de políticas 
públicas‖ (PAIVA, 2009, p. 215). 
 

 Além disso, os representantes de movimentos sociais presentes na V 

Confintea apresentaram e entregaram o documento preparatório à 

Conferência, produzido coletivamente no país, o qual coadunava com as 

orientações da Confintea e teve suas defesas fortalecidas. O que levou, entre 

outros aspectos, o governo brasileiro a ter de assinar a Declaração de 

Hamburgo para a Educação de Adultos e a Agenda para o Futuro da Educação 

de Adultos3, sendo esta última assinada pelos 10 países com maior índice de 

analfabetismo, se comprometendo a promover ações para diminuir estes 

índices. 

[...]  
Nós nos comprometemos a: 
25 Fazer com que a alfabetização responda ao desejo de 
promoção social, cultural e econômica dos aprendizes:  
a) fazendo ressaltar a importância da alfabetização para os 
direitos humanos, para uma cidadania participativa para a 
justiça social, política e econômica e para a identidade cultural;  
b) reduzindo, até o ano 2000, as taxas de analfabetismo 
feminino à metade, pelo menos, das cifras de 1990, com uma 
atenção especial às populações rurais, aos migrantes, 
refugiados e deslocados no interior de seu país, às populações 
autóctones, às minorias e às mulheres com deficiências;  
c) encorajando a utilização da alfabetização com fins criativos;  
d) substituindo a visão estreita de alfabetização por uma 
educação que responde às necessidades sociais, econômicas 
e políticas, e que permite a expressão de uma nova forma de 
cidadania para todos na África, a fim de criar sociedades 
alfabetizadas que saibam respeitar as diferentes tradições 
culturais. Obter, para tanto, fundos especiais de fontes públicas 
e privadas. 
26 Melhorar a qualidade dos programas de alfabetização, 
tecendo laços com os saberes e as culturas tradicionais e 
minoritárias: 
a) melhorando o processo de aprendizagem por meio de 
estratégias centradas no educando, atenção à diversidade de 
línguas e culturas, participação do alunado na elaboração dos 
materiais didáticos, troca de conhecimentos entre gerações, e 
a utilização dos idiomas locais, dos saberes autóctones e das 
tecnologias apropriadas; 
b) melhorando a qualidade e a eficácia dos programas de 
alfabetização, mediante o estreitamento dos laços com outros 

                                                           
3 Ver p. 45 a 70 do livro Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea, 1996-

2004. � Organização: Jane Paiva, Maria Margarida Machado e Timothy Ireland. – Brasília: 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação : 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2007. 



domínios, tais como a saúde, a justiça, o desenvolvimento 
urbano e rural, a pesquisa básica e aplicada, a avaliação, a 
utilização de tecnologias apropriadas para auxiliar os 
professores e aprendizes, a coleta e a difusão das melhores 
práticas e uma comunicação eficaz dos resultados da pesquisa 
aos pesquisadores sobre a alfabetização, aos professores e 
aos responsáveis pelas decisões, e o recurso aos centros de 
documentação existentes e/ou por criar; 
c) melhorando a formação do pessoal encarregado da 
alfabetização, pelos seguintes meios: atenção maior ao êxito 
pessoal, às condições de trabalho e à situação profissional dos 
professores, apoio contínuo ao aperfeiçoamento individual, 
maior consciência e melhor comunicação no seio da 
comunidade dos alfabetizadores, e particular atenção à 
qualificação das mulheres, que, em variados contextos, 
representam a maioria do pessoal da educação de adultos; 
d) estabelecendo um programa internacional, em vista da 
colocação em marcha de sistemas de acompanhamento e de 
avaliação da alfabetização, bem como de sistemas de 
retroinformação que estimulem as comunidades locais a 
contribuir e participar na melhoria do programa, nos níveis 
internacional, nacional e regional , e constituindo uma base 
mundial de informação, a fim de favorecer a elaboração de 
políticas e de facilitar a gestão, bem como melhorar a 
qualidade, a eficácia e a continuidade desses esforços; 
e) sensibilizando mais o público de modo a obter maior apoio 
em favor da alfabetização, criando interesse pelos obstáculos 
que têm impedido a sua universalização e facilitando um 
melhor entendimento entre a alfabetização e a prática social; 
f ) mobilizando recursos financeiros e humanos suficientes, por 
meio de um firme comprometimento financeiro das 
organizações intergovernamentais, dos organismos de ajuda 
bilateral e das autoridades públicas estabelecendo parcerias 
entre a educação formal e não-formal, voluntários, 
organizações não-governamentais e o setor privado; 
g) desenvolvendo um esforço sério para que tecnologias 
tradicionais e modernas sejam postas a serviço da 
alfabetização, tanto nos países em desenvolvimento como nos 
países industrializados. [...] 
60 Deve ser estabelecido um fórum e um mecanismo de 
consulta para assegurar a execução das recomendações e 
conclusões da presente Conferência. Como principal 
organismo das Nações Unidas em matéria de educação, a 
Unesco deve, juntamente com seus serviços, institutos e 
agências competentes fora da Sede, exercer um papel de 
destaque, tomando a iniciativa e assumindo a responsabilidade 
de promover a educação de adultos como parte integrante de 
um sistema de educação ao longo de toda a vida, e mobilizar o 
apoio de todos os parceiros, não só o dos que integram o 
sistema das Nações Unidas e sistemas multilaterais, mas 
também o das organizações não-governamentais e outras da 
sociedade civil, para fazer com que seja dada prioridade à 
execução da Agenda para o Futuro e facilitar a implementação 
dos serviços necessários ao incremento da coordenação e da 
cooperação internacionais. (p. 53-54; 69) 



 Nesse sentido, apesar do acordo firmado na V Confintea ao longo do 

contexto histórico, a EJA só foi contemplada com financiamento como 

educação básica a partir de 2007, com o Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação Básica de Manutenção (FUNDEB) -, havendo 

uma dívida histórica com a EJA, que ainda não foi quitada. É o menor valor 

aluno entre todas as modalidades da educação básica (0,8), e, muitas vezes, 

deixada de lado em detrimento do denominado ―ensino regular‖ ou na ―idade 

adequada‖ no ensino fundamental e médio. 

 Contudo os Fóruns de EJA trouxeram novas possibilidades de luta pela 

EJA no país, busca através da participação popular, a conscientização política 

e a reorganização da educação para a modalidade, uma vez que as condições 

estabelecidas durante a V Conferência Internacional de Educação de Jovens e 

Adultos (Confintea) ao contrário do estabelecido, demonstraram-se mínimas 

para a EJA. 

 Os Fóruns de EJA trouxeram novas possibilidades de luta pela EJA no 

Brasil, tornando-se espaços em que os atores da EJA têm a possibilidade de 

discutirem sobre a temática, compartilharem das ações realizadas no âmbito da 

modalidade e proporem meios de articulação que pudessem melhorar a 

qualidade de ensino desses sujeitos. A significância do Fórum nesse processo 

de luta evidencia-se na fala da educadora: 

 

[…] os Fóruns para mim são um espaço de mobilização, uma 
instância que congrega os atores da Educação de Jovens e 
Adultos. E quando eu falo em atores, eu estou dizendo dos 
diversos segmentos que atuam no campo e que participam do 
campo e às vezes nem se sentem tão atores [...]. (Sujeito 1, 
2008). 
 

Percebe-se neste contexto, a necessidade de desobstrução de 

estruturas impeditivas a fim de atuarem em outros espaços, promovendo o 

debate e as proposições de políticas públicas para a EJA, nesse momento, 

mais comprometidos. É dele que surge no Rio de Janeiro e às vésperas da V 

Confintea, o primeiro Fórum de Educação de Jovens e Adultos (Fórum de 

EJA), que mobilizou estudantes, professores, pesquisadores que atuavam na 

EJA para discutir sobre a modalidade, e coordenou o I ENEJA e a partir do 

Fórum do Rio de Janeiro, outros estados passaram a construir movimentos de 



debate, espaços de discussão e mobilização acerca da EJA, fortalecendo suas 

ações, conforme é possível observar na tabela 1 abaixo: 

 

 

 

Tabela 1 - Criação dos Fóruns de EJA no Brasil 

Estado Sigla Ano  

Rio Grande do Sul  RS 1996 

Alagoas AL 1999 

Roraima RR 2004 

Amapá AP 2006 

Espírito Santo ES 2001 

Ceará CE 2002 

Santa Catarina SC 1998 

Bahia BA 2002 

Piauí PI 2004 

Pernambuco PE 1990 

Sergipe SE 2004 

Rondônia RO 2013 

São Paulo SP 1999 

Tocantins TO 2000 

Paraíba PB 1999 

Mato Grosso MT 2001 

Minas Gerais MG 1998 

Acre AC 2004 

Paraná PR 2002 

Rio de Janeiro RJ 1997 

Pará PA 2007 



Goiás GO 2002 

Amazonas AM 2003 

Mato Grosso do Sul MS 2004 

Distrito Federal DF 2002 

Maranhão MA 2003 

Rio Grande do Norte RN 2002 

Fonte: própria autora, a partir da consulta aos Portais de EJA Brasil 

 

 Atualmente, compõe os Fóruns de EJA Brasil 26 fóruns estaduais e 1 

fórum distrital, constituídos das mais variadas formas, alguns mais autônomos, 

outros nem tanto articulados e autônomos, mas que têm, mesmo com as 

diferenças, buscado numa perspectiva de construção coletiva o fortalecimento 

pela educação de jovens e adultos no país. 

 

[…] a gente não pensava que o Fórum ia ser isso, acho que a 
gente tem que reconhecer. Quer dizer, nós nos constituímos 
como somos pelo caminho que nós fizemos! Então se você 
pega o primeiro ENEJA, de 1999, não estava dado, nesse 
primeiro ENEJA, o formato que a gente tem hoje do Fórum. 
Isso foi uma construção de dez anos e uma construção que, a 
meu ver, muito saudável, respeitando e avaliando a caminhada 
de cada lugar [...] (Sujeito 1, 2016). 
 

 Nessa caminhada, em Goiás, o Fórum de EJA inicia-se em 1999 

partindo da organização do Grupo de Estudos sobre a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos (GEAJA4), que desde 1996, reunia 

quinzenalmente professores da Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal de Goiás (FE-UFG) para a realização de estudos, reflexões e 

aprofundamento teórico sobre as temáticas pertinentes à EJA. Após três anos 

de estudos, e a partir do aceite de algumas pessoas externas ao grupo, foi 

formada uma Comissão para a Criação do Fórum Goiano de Educação de 

Jovens e Adultos. 
                                                           
4
 Desde 1996 o Geaja vem atuando na formação continuada de professores, 

coordenadores, apoios pedagógicos, gestores, graduandos e pós-graduandos, e atualmente o 
Geaja continua o seu trabalho por meio da formação continuada dos professores que atuam na 
EJA em 62 escolas da Secretaria Municipal de Goiânia (SME). As reuniões de formação são 
realizadas no espaço da FE-UFG semanalmente. Disponível em:< forumeja.org.br/go >.Acesso 
em: 8 nov. 2016. 



 Em 1999, com a realização do I ENEJA, esta comissão se fortaleceu e 

lançaria em 2000 o Fórum Goiano de EJA, contudo, a Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás - uma das parceiras na Comissão e na realização do I 

Encontro Estadual - retirou seu apoio na aquisição das passagens dos 

convidados e financiamento para a participação dos professores e gestores 

que viriam do interior do estado, inviabilizando o lançamento do Fórum naquele 

momento. 

 Diante deste fato a Comissão para a Criação do Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos se rearticulou e no ano de 2002 lançou o Fórum 

Goiano de Educação de Jovens e Adultos, sendo constituído com o propósito 

de ser um espaço de diálogo entre segmentos, movimentos, instituições e com 

o poder público, com vistas a uma EJA de qualidade social e como direito de 

todo cidadão. 

 O Fórum Goiano de EJA se materializou em 22 de novembro de 2002, 

data em que ocorre seu I Encontro Estadual, tornando-se um 

 

Espaço de discussão, reivindicação, proposição, troca de 
experiências, encontros permanentes e ações em parceria, que 
articula os diversos segmentos, instituições e movimentos 
sociais envolvidos com a EJA, socializa iniciativas existentes 
com aprofundamento teórico-metodológico de temas em EJA e 
intervém na elaboração de políticas públicas e ações voltadas 
para esta modalidade educacional. É um movimento complexo 
e plural, que busca uma nova organização da EJA em Goiás e 
no Brasil. (PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA, 2002). 
 

 Nesse sentido, a presença de diferentes segmentos sociais tem 

possibilitado ao Fórum um locus de participação e formação política dos 

sujeitos (educandos, educadores, gestores e pesquisadores) que atuam na 

modalidade, tornando-o plural, constituindo-se por representantes de diferentes 

segmentos ligados à EJA: organizações não governamentais (ONG's), 

instituições de ensino superior (IES), secretarias de educação municipais e 

estaduais de educação; profissionais – educadores, gestores - de ensino 

fundamental e médio (âmbitos públicos, privados e conveniados), educandos, 

movimentos sociais/entidades de classe, setor empresarial, conselhos 

municipais e estaduais, além de outras categorias e instituições (PORTAL DO 

FÓRUM GOIANO DE EJA, 2016). 



 Estes atores sociais expõem no coletivo do Fórum Goiano de EJA as 

demandas dos segmentos que representam, e ainda ―permitem de fato o 

conhecimento do modelo de sociedade dentro da qual se articulam, cujas 

feridas se tornam, por intermédio deles, materialmente visíveis‖ (SOARES DO 

BEM, 2006, p. 1138), extrapolando os limites das demandas locais em que 

cada representante atua. 

 

De repente quando surgiu um [...] desafio e a necessidade de 
voltar a estudar - assim que eu voltei à sala de aula 43 anos 
depois de ter parado - chego à conclusão que ali na escola por 
mais que várias interrogações estavam sem respostas em mim; 
e que a escola também não me dava respostas; [...] ela me 
dava uma formação básica, de um posicionamento diante do 
meu buscar [...], vencer obstáculos. (Sujeito 3, 2016) 
 

 Percebe-se a partir do depoimento, que na medida em que as demandas 

individuais chegam para o coletivo, somam às reflexões e experiências dos 

sujeitos no grupo, e são pensadas de acordo com a capacidade de intervenção 

pela escola e no espaço do Fórum Goiano de EJA, e no Fórum essas 

possibilidades de ações são pensadas em conjunto. Nessa lógica, rompe-se 

com uma conjuntura hierárquica, e as proposições são deliberadas em grupo, 

assim como a escolha de representantes para os espaços em que o Fórum 

Goiano de EJA participa e atua. 

 Observa-se, ainda, a possibilidade de aprendizado a partir da reflexão 

com as experiências e urgências trazidas por estes representantes, e na 

medida em que são compartilhados e alcançam novas perspectivas, o que 

propicia ao Fórum Goiano de EJA um espaço de caráter educativo, 

considerando que a articulação entre educação formal e não formal que 

envolve esse movimento. E que ―trata-se de uma concepção ampliada, que 

alarga os domínios da Educação para além dos muros escolares e que resgata 

alguns ideais já esquecidos pela humanidade‖ (Gohn, 2001, p.13). 

 E desta atuação enquanto membros, os sujeitos aprendem com as 

trocas, entrelaçando suas ideias a partir de diferentes sentidos, que somam a 

um sentido mais amplo, de direito, como à Educação de Jovens e Adultos, e 

assim, enlaçam suas lutas individuais e coletivas num coletivo maior, na busca 

por uma sociedade justa e igualitária para todos, pois sabem que, 

 



Infelizmente as experiências históricas 
De um passado tido como mal construído 
Induz- nos à dificuldade de compreensão e prática 
De um complexo, complexo educativo. 
Que está sempre na condição 
De uma meta a ser alcançada. 
Mas que com o passar do tempo 
Não tem a sua distância encurtada 
Ou sequer em parte realizada. 
Dessa forma com o passar do tempo 
Os sujeitos também vão passando 
Sem os seus sonhos transformarem- se em realidade. 
Tanto por falta de ação concreta dos responsáveis. 
Como por falta de querer realiza- las. 
(SOBRINHO, 2015, p. 25) 
 

 A integração destas experiências oportuniza a compreensão da EJA 

como uma modalidade articulada à educação popular, do Fórum Goiano de 

EJA como um movimento capaz de mobilizar diversos segmentos sociais, 

contribuindo para a formação política dos sujeitos que nele atua, e ainda das 

transformações decorrentes dessa atuação como contribuição para a melhoria 

na qualidade de educação e construção de políticas públicas para a 

modalidade. 

 De acordo com o depoimento do Sujeito 2 a construção dos saberes na 

luta pela EJA parte inicialmente de uma demanda individual, previamente 

tensionada a partir da percepção das contradições históricas existentes, e que 

num dado momento revela-se sinalizadora, permitindo o envolvimento do 

sujeito numa ação social. O que se materializa com a fala do educando: 

 

Eu não tinha como prever [...] que nessa idade [...] com todas 
as experiências que estou vivendo, com aquela minha 
formação, com aquele caminho, de repente eu iria ter acesso 
às informações como eu tive quando fui delegado [...] do III 
Ereja, realizado em Cuiabá [...]. Participei do IV Seminário de 
Educação de Jovens em Adultos, acrescido com artigos de 
grandes educadores, grandes pesquisadores, TCC e 
Monografias de vários formandos, [...] e eu não tinha dimensão 
desse horizonte [...] E lá na escola, na reunião eu falei isso 
para eles [...]. (Sujeito 3, 2016) 

 

 Nela, compreende-se que o sujeito reelabora suas ações de acordo com 

seu envolvimento com a modalidade e passa a atuar nos espaços de origem de 

maneira mais articulada, transpondo as ações tomadas no coletivo para sua 



localidade, da sua localidade para o Fórum Goiano de EJA, dele para os 

Fóruns de EJA. E dessa interlocução gera uma movimentação entre as ações 

locais, regionais, nacionais, mundiais, em que os sujeitos envolvidos junto a 

essa tessitura mobilizam-se e são capazes de mobilizar outros sujeitos. 

 E na luta pela garantia dos direitos dos cidadãos surgem novas formas 

de atuação dos movimentos sociais, em que o entrelaçamento dos sujeitos 

partícipes, reunidos por objetivos comuns, passam a agrupar-se numa nova 

lógica, articulada em redes, possibilitando a construção de outros canais onde 

haja liberdade de expressão, pluralismo. (GOHN, 2009). 

Essas novas formas passam a caracterizar no Fórum Goiano de EJA a 

existência de uma articulação em rede, que vai constituindo-se com o 

envolvimento desses sujeitos, agregando-os de tal maneira que fiquem 

―sintonizados‖, ao ponto de conseguirem quebrar barreiras que antes os 

impediam de estarem tão próximos. 

 

Essas articulações também se tornaram possíveis porque há 
meios técnicos que as viabilizam: a Internet e os e-mails são 
práticas cotidianas das redes do novo milênio. Os encontros 
presenciais podem ser mais circunstanciais e espaçados, 
quando a comunicação cotidiana está garantida pelos meios 
virtuais. (WARREN, 2006, p. 111). 
 

 A perspectiva da rede proporciona um fortalecimento entre os sujeitos e 

consequentemente para o coletivo, pois se constroem junto com o movimento, 

e se somam a ele a partir dos sentidos gerados nesse processo, e dessa forma 

somam nas ações coletivas. E os Portais dos Fóruns de EJA no Brasil foram 

gestados com o intuito de diminuir essas barreiras, socializar as ações e 

engrenar ainda mais força na luta pela EJA. 

 

2.2  Portal do Fórum Goiano de EJA – Instrumento de luta num 

contexto de rede de mobilização 

  

Uma das maneiras pensadas para estabelecer as trocas e socializar as 

ações produzidas no âmbito da EJA foi a criação Portais5 dos Fóruns de EJA, e 

                                                           
5 Com o objetivo de contribuir para a formação de professores de EJA, conjugar os resultados 

da CTAR com o Observatório UNESCO – Inclusão educacional e Tecnologias digitais, 



em Goiás essa construção tem se mostrado produtiva, uma vez que o Portal do 

Fórum Goiano de EJA através da sua equipe de coordenação local6 vêem 

propondo ações de melhorias no seu ambiente virtual, na tentativa de somar 

esforços aos demais Fóruns de EJA no país, para Scherer-Warren (2002) na 

perspectiva de organização em rede, envolve a tessitura das ações entre meios 

físico e virtual.  

Em Goiás, além da coordenação colegiada7 do Fórum Goiano de EJA, 

atualmente bienal, existe a coordenação do seu Portal, composta por um 

coordenador (a) e bolsistas do Projeto de Extensão, que atuam diretamente 

junto ao Fórum e Portal do Fórum Goiano de EJA, alimentando seu ambiente 

virtual cotidianamente. 

 

Construído em software livre e desenvolvido por estudantes da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), na Faculdade de 
Educação sob a orientação coletiva de professores e 
integrantes do Fórum Goiano de EJA, com a coordenação 
nacional da Universidade de Brasília (UnB) e apoio da 
Secadi/MEC. (PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA, 2016). 
 

O Portal do Fórum Goiano de EJA apresenta elementos estruturais 

comuns a outros portais, como manifestações gráfico-plásticas e estratégias de 

expressão (HERNANDES, 2006) que permitem um maior dinamismo nas 

atualizações das ações nele socializadas. Quem o acessa têm uma noção 

temporal dos acontecimentos em prol da EJA em Goiás, e embora, uma das 

                                                                                                                                                                          
desenvolvendo-se como passo inicial o sítio-protótipo do Grupo de Trabalho de Alfabetização 
de Jovens e Adultos-GTPA-Fórum de EJA/DF (www.gtpaforumejadf.unb.br), em março de 
2005, que abrigou a organização do VII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos-
ENEJA, realizado de 31 de agosto a 03 de setembro de 2005, em Brasília-DF, quando foi 
lançado o Portal Fóruns EJA Brasil (www.forumeja.unb.br) com o propósito de registrar-se 
como ―domínio - org‖. Em 07 de março de 2006, efetivou-se o (www.forumeja.org.br) com o 
compromisso institucional do <registro.br> pela Faculdade de Educação e base física 
(hospedagem no servidor) e orientação tecnológica pelo Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia e Conhecimento-CDTC da Universidade de Brasília. Disponível em 
<forumeja.org.br/node/2241> Acesso em: 8 out. 2016. 
6
  Atualmente a coordenação do Portal do Fórum Goiano de EJA é exercida pela 

professora Maria Emilia de Castro Rodrigues, com a colaboração das bolsistas do Projeto de 
Extensão Kátia Helena Hilário Firmino Ferreira (bolsista Probec) e Raísa Gabriele Martins 
Bomfim (bolsista Provec). Para maiores informações ver Cadastro Projeto de Extensão – em 
anexo 1. 
7
 Fazem parte da atual coordenação colegiada do Fórum Goiano de EJA eleita no dia 

21/05/2016, durante o XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA: Rita de Cássia M. 
Silva, Rones de Deus Paranhos, Maria José do Nascimento, Maria Elaine S. Lisboa Noronha, 
Maria Emilia de Castro Rodrigues. Disponível em < forumeja.org.br/go > Acesso em: 8 out. 
2016. 
 



características presente nos portais seja a ocupação dos espaços, no Portal do 

Fórum Goiano de EJA esta também se mostra bastante fixa como mostra a 

imagem: 

 

Figura 1 - Página inicial do Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

Fonte: Portal do Fórum Goiano de EJA. Disponível em < forumeja.org.br/go > Acesso em: 9 
dez. 2016 

 

Na página principal é possível encontrar o: histórico do surgimento do 

Fórum Goiano de EJA, dinâmica de funcionamento, parceiros, composição dos 



Fóruns Regionais, experiências de EJA em Goiás, pesquisas, publicações, 

reuniões, manual de aprendizagem, agenda territorial, documentos, links úteis 

para pesquisas, entre outros. 

Percebe-se que as chamadas principais estão centralizadas na página 

dando ênfase a determinados assuntos ou notícias; geralmente mais recentes 

ou da relevância para o contexto da EJA naquele momento; enquanto nas 

laterais e parte superior estão os menus fixos, sendo que ambos possibilitam o 

acesso a outros conteúdos no Portal e fora dele através dos hiperlinks.  

 

Funções e links põem um fim à semelhança de um site com 
uma revista. Notadamente os links possibilitam um contato não 
linear, personalizável, com os conteúdos-web da rede. É 
possível conhecer certas partes sem passar por outras. Via 
links, os conteúdos-web do site e de outros sites podem ficar 
disponíveis, acessíveis. (HERNANDES, 2006, p. 243). 
 

 Evidencia-se com o Portal do Fórum Goiano de EJA, uma das 

possibilidades em sistematizar as ações da EJA em Goiás e visibilizá-las em 

rede, somando às instituições, organizações e movimentos sociais parceiros do 

Fórum Goiano de EJA, historicamente tecida de sentidos, visto que se trata da 

construção coletiva de um movimento cujos membros trabalham, estudam, 

pesquisam, atuam, e se relacionam com a EJA. 

 

Tradicionalmente muitos governos e corporações conseguiam 
impor medidas contra os interesses coletivos, devido à crença 
na incapacidade de organização e resistência dos afetados. 
Contudo, com o uso criativo das tecnologias de informação e 
comunicação, ações específicas e circunstanciadas podem 
gerar um agregado de peso de forças contrárias de alcance 
global. Aos indivíduos e coletivos sociais, que outrora se 
encontravam dispersos ou isolados, é possível concentrar suas 
ações em prol de uma causa comum, com base nas extensas 
redes de solidariedade de natureza identidária. (MACHADO, 
2007, p. 264). 
 

 Nesse contexto, nota-se que ―a conexão entre o movimento social pela 

EJA e os ambientes virtuais interativos multimídia‖ (PORTAL DO FÓRUM 

GOIANO DE EJA, 2016) estão presentes no Portal do Fórum Goiano de EJA, 

integrando na difusão das suas lutas e reivindicações pelo direito à educação 

de milhares de jovens e adultos. Além disso, o caráter informativo, ―possibilita a 

comunicação entre as pessoas, fortalecendo uma rede de trocas onde se 



favorece o diálogo, surgindo a possibilidade de produção de novos 

conhecimentos acerca das problemáticas da EJA‖ (PORTAL DO FÓRUM 

GOIANO DE EJA, 2016). Essa conexão demanda estratégias de 

acompanhamento das ações e organização propostas que melhorem as 

condições e dinamize a funcionalidade do Portal do Fórum goiano de EJA, o 

que envolve uma série de novos desafios, e que ―limites e vantagens 

tecnológicas sempre vão determinar formas de relacionamento entre um meio 

de comunicação e seu público‖ (HERNANDES, 2006, p. 233). 

Desde 2010, havia uma demanda do registro sobre o quantitativo de 

acessos ao Portal do Fórum Goiano de EJA, em que seus membros definiram 

pela necessidade do instrumento de contagem de acesso desde a primeira 

reorganização (2010 a 2011) Além disso, foi enviada ao Portal Nacional a 

estrutura que deveria conter na página principal do Portal do Fórum Goiano de 

EJA. 

Contudo, a Coordenação Nacional do Portal dos Fóruns de EJA Brasil, 

inicialmente justificou não ter condições e conhecimentos suficientes para fazê-

lo, mas contraditoriamente instalou no Portal Nacional o instrumento de 

contagem de acesso, ignorando a solicitação encaminhada em 2010, da 

coordenação do Portal do Fórum Goiano de EJA, e, posteriormente, 

apresentou uma série de explicações com vistas a inviabilizar este processo. 

Somente com muito diálogo e insistência se concretizou, havendo a 

necessidade de retomarmos e-mails e documentos encaminhados em 2010, 

que justificavam nossa solicitação desde aquele período. Esse dado também 

indica o movimento de embate dentro do próprio Fórum Nacional, apontando 

que a organização em rede não necessariamente horizontaliza as relações, 

previamente hierarquizadas por elementos da organização burocrática das 

instituições. 

Dessa forma, a ferramenta Google Analycts8 foi configurada no Portal do 

Fórum Goiano de EJA pela equipe técnica do Portal dos Fóruns EJA Brasil em 

06 de junho de 2016, e desde então tem sido possível gerar dados de acesso 

                                                           
8
   O Google Analytcs é uma ferramenta de monitoramento de acessos geralmente 

usado em sites e blogs, e que nessa pesquisa usou-se como monitoramento das páginas 
acessadas no Portal do Fórum Goiano de EJA Disponível em < 
www.support.google.com/analytics >. Acesso: 09 abr 2016. 



ao Portal do Fórum Goiano de EJA. A figura abaixo mostra a ferramenta já em 

funcionamento. 

 

Figura 2 - Página Inicial do Google Analytcs – Fórum Goiano de EJA 

 

Fonte: Google Analytcs – Fórum Goiano de EJA, (2016). 

 

Desde então os dados gerados têm sido analisados pela pesquisadora, 

o que pode auxiliar a equipe do Portal do Fórum Goiano de EJA nos trabalhos 

com as postagens, na configuração e reconfiguração das páginas, bem como 

nas ações articuladas em rede do Fórum Goiano de EJA enquanto movimento 

social que luta por uma EJA de qualidade. Mas como se chegou nesta 

ferramenta? 

A busca da ferramenta utilizada nessa pesquisa começou em novembro 

de 2015, durante o XIV ENEJA, sediado pelo Fórum Goiano de EJA na cidade 

de Goiânia, em que esta pesquisadora atuou na organização e participou da 

Oficina Portais dos Fóruns de EJA, conversou com coordenadores e 

participantes (Fóruns e Portais) sobre a possibilidade de implantação de uma 

ferramenta de contagem dos acessos ao Portal Goiano, pois já havia percebido 

que a ferramenta própria, presente para esse uso não funcionava. A partir de 

então foram realizadas tentativas de contatos, com a equipe do Portal 

Nacional, concomitante com pesquisas em artigos, teses e dissertações, 

consultas com técnicos e engenheiros da computação que trabalham com 

outros sites e portais sobre o uso de alguma ferramenta específica para esse 

fim. No contato com esses últimos foi esclarecido quanto à segurança, 

funcionalidade e praticidade desse tipo de ferramenta. O que trouxe à equipe 

do portal goiano maior tranquilidade e a decisão de continuar com a 

implantação, uma vez que se preocupavam com os riscos, danos e/ou perdas 



nos sítios local e nacional, comprometendo assim, todo trabalho construído ao 

longo desses anos. 

Entendendo, a partir das reflexões de Freire (2013, p. 27), que ―o 

progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos 

interesses humanos, às necessidades da nossa existência, perdem, para mim 

sua significação‖, a necessidade de recursos financeiros para o pagamento 

anual ou mensal das ferramentas existentes para esse fim, fez com que a 

pesquisadora buscasse outras maneiras, como o uso de ferramentas gratuitas, 

geralmente usadas por blogs e sites de vendas. 

 A ferramenta foi configurada em 06 de junho de 2016, e notou-se logo 

na primeira semana de monitoramento 101 visitas ao Portal do Fórum Goiano 

de EJA, com 998 visualizações de páginas, de duração média de 05min33seg, 

acessadas de diferentes lugares do Brasil (Goiânia, Brasília, Salvador, Vitória 

da Conquista, Macapá, Fortaleza, Jataí, Uberlândia, Águas Lindas de Goiás) e 

do mundo (Inglaterra, Espanha, Coréia do Sul, Malásia e Estados Unidos da 

América), usando diferentes provedores de pesquisa, como mostra a imagem: 

 

Imagem 3 - Visão Geral – Primeira semana de monitoramento 

 

Fonte: Google Analytcs – Fórum Goiano de EJA, (2016). 

 

 É possível perceber que as marcações iniciam-se a partir do momento 

que a ferramenta foi configurada no Portal, e que cada tópico (sessões, 

usuários, visualizações de página, páginas por sessão, duração média da 

sessão, taxa de rejeição, porcentagem de novas sessões) corresponde a 



algumas possibilidades de pesquisa no monitoramento desses acessos. Dois 

blocos de tópicos foram separados para análise, em razão do exíguo período 

de construção, elaboração, escrita, análise e apresentação deste projeto, 

estipulando-se um recorte temporal compreendido de 06 de junho de 2016 a 06 

de outubro de 2016, totalizando 123 dias de acessos. Dessa maneira, os 

seguintes tópicos foram analisados: 

 

Tabela 2 – Escolha dos Tópicos de Análise  

Bloco 1-  

 

Público Alvo 

Visão Geral do Público 

 

Explorador de Usuários 

Geográfico 

Comportamento 

Fluxo de Usuários 

Bloco 2 – 

Comportamento 

Visão Geral 

Fluxo de Comportamento 

Fonte: Própria autora
 9 

 

 Dessa forma, a pesquisadora precisou entender o funcionamento geral 

da ferramenta aprofundando na leitura dos artigos de suporte oferecido pela 

mesma, e que já haviam sido acessados anteriormente; relacionando-os à 

realidade do Portal do Fórum Goiano de EJA, sob uma perspectiva de 

organização em redes do Fórum Goiano de EJA, tendo em vista os 

questionamentos que nortearam o projeto, na tentativa de compreender o que 

esses dados poderiam dizer ao coletivo sobre processo de luta pela EJA.  

De posse disso, a análise do Bloco 1 (Público Alvo) permitiu a visão 

geral dos visitantes no Portal do Fórum Goiano de EJA e mostrou as interações 

ocorridas dentro do mesmo. Os números surpreenderam a coordenação local 

do portal, principalmente quanto à visibilidade - um dos questionamentos que 

nortearam esta pesquisa - e eram inimagináveis antes da implantação da 

ferramenta. Afinal, esse recorte aponta para 14.840 visualizações de páginas, o 

que nos permite enquanto coletivo, pensar no alcance das ações do Fórum 

Goiano de EJA, também no âmbito virtual, e que a partir dos monitoramentos 

podem apontar alguns caminhos frente aos desafios da organização em rede. 
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Seleção da pesquisadora realizada a partir da observação dos tópicos presentes da 

ferramenta Google Analycts – Portal do Fórum Goiano de EJA. 



A imagem abaixo, nos dá uma dimensão dos acessos e reflete a importância 

da divulgação das ações, de modo a fortalecer a tessitura do movimento em 

prol da EJA. 

 

Figura 3 - Visão Geral 

Fonte: Google Analycts – Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

 Observa-se que as sessões são contabilizadas no intervalo de datas e 

corresponde ao período de tempo em que um usuário interage ativamente no 

site. O que chama a atenção, pelo fato de que 1.126 delas foram apontadas no 

tópico Comportamento, e referem-se a usuários que retornaram ao site durante 

o intervalo do recorte, e que, portanto, buscaram-no para nova consulta, 

pesquisa ou interação. No que condiz ao tópico Número de Usuários, inclui 

tanto os novos como recorrentes usuários ao Portal do Fórum Goiano de EJA, 

assim como no tópico Visualização de Página, em que são contabilizadas 

todas as visualizações de páginas nesse período, inclusive as páginas de 

mesmo endereço. 

 No que corresponde ao tópico Média de Páginas Visitadas no Portal do 

Fórum Goiano de EJA, observa-se um tempo médio de 5min29seg de 

interação por sessão, o que pode apontar para uma reflexão acerca do tempo 

gasto para que o usuário acesse o material acessado, e relaciona-se ainda, ao 

Número de Páginas acessadas na sessão. Atualmente, o acesso à maioria dos 

materiais presentes no Portal do Fórum Goiano de EJA precisa que o usuário 

clique em mais de uma página, isso inclusive retoma um dos objetivos 

propostos no Projeto de Trabalho para 2016 - 2017, em que está prevista a 



reorganização das páginas, alinhando sua estrutura a alguns critérios 

previamente acordados pela equipe da coordenação local na árvore (Anexo 1) 

do Portal do Fórum Goiano de EJA, ainda em 2010. A intenção é que essa 

reconfiguração possa diminuir alguns ―caminhos‖ para o acesso aos materiais 

postados, diminuindo assim o tempo médio para se chegar a ele. O que implica 

pensar nas Desistências, tópico inclusive presente na ferramenta de 

monitoramento e que futuramente, após a reconfiguração, poderá ter seus 

dados cruzados para tal comparação. 

 Durante o monitoramento do tópico Geográfico observa-se dados quanto 

à localização ou local de partida dos acessos ao Portal do Fórum Goiano de 

EJA: 

 

Figura 4 - Localização dos Acessos 

 

Fonte: Google Analycts – Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

 O mapeamento dos acessos nesse período aponta para a visibilidade do 

Portal do Fórum Goiano de EJA por usuários de outros países, e são 

especificados com o monitoramento das sessões regionais de acordo com a 

ordem classificação de cada país, conforme mostra a figura 5: 

Figura 5 - Cobertura Regional por País 



  Fonte: Google Analycts – Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

 Os dados indicam acessos oriundos de diferentes localidades no mundo, 

o que chama a atenção para multiplicidade de trocas no ciberespaço – um 

espaço virtual que possibilita a comunicação e a interconexão mundial em rede 

de internet – aumentando ainda mais, a visibilidade do Portal do Fórum Goiano 

de EJA por sujeitos de outras localidades. 

 

A cada nó que se soma à rede em expansão contínua, 
incorporam-se novos usuários, os quais se convertem, 
potencialmente, em produtores e emissores novos e 
imprevisíveis, em condições de serem consumidas 
instantaneamente, sem barreiras geográficas, sem fusos 
horários e sem grades de programação. A dinâmica da Internet 
como um sistema universal desprovido de centros fixos de 
enunciação e também de significações unívocas não encontra 
paralelo nos meios de comunicação que conhecemos hoje. 
Cabe à capacidade cognitiva de seus usuários determinar, por 
conta própria, como se vão reorganizar, a todo o momento e 
interativamente, as partes das conexões globais. (MORAES, 
2000). 
 

 Com isso, torna-se possível direcionar proposições e estratégias das 

ações Fórum Goiano de EJA através do seu portal, e refletir sobre a 

possibilidade de uso do ciberespaço para a difusão das reivindicações pela 

EJA. 



 Outro tópico que se mostra bastante interessante é a análise do 

Comportamento desses usuários através do fluxo das suas interações, que 

permite uma percepção maior sobre a busca por materiais postados no Portal 

do Fórum Goiano de EJA. A imagem 6 mostra esse fluxo do comportamento 

dos usuários dentro do portal. 

 

Figura 6 – Fluxo de Usuários 

 

Fonte: Google Analytcs – Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

 Nesse caso, identifica-se que grande parte dos usuários iniciou sua 

interação a partir da página principal do Portal do Fórum Goiano de EJA 

(forumeja.org.com.br/go). Das 1.600 sessões monitoradas, 662 apresentaram 

esse tipo de comportamento, totalizando 2.778 visualizações à página principal. 

A tabela 7 mostra as 10 páginas mais acessadas no portal, seguidas pelas 

demais: 

 

Tabela 3 - Visualizações por Título da Página 

Posição Título da página Visualizações de página 

1.  Fórum goiano de EJA | 2.778 

2.  Publicações  734 

3.  Pesquisas  605 

4.  Secretarias Municipais de Educação 375 

5.  Artigos 310 

6.  Grupos de Estudo 304 



7.  Ensino 239 

8.  SME Goiânia 236 

9.  Mídias 226 

10.  Buscar 217 

Fonte: Google Analytcs – Portal do Fórum Goiano de EJA 

 

 A partir desses dados, concomitante à análise dos materiais atualmente 

presentes nessas páginas, percebe-se uma grande quantidade de materiais, 

postados ao longo desses anos por bolsistas que trabalharam junto ao projeto 

de extensão no qual o Fórum Goiano de EJA e seu portal estão cadastrados. 

Nelas encontram-se presentes: 

 Página principal do Fórum Goiano de EJA: Linha temporal com os 

assuntos recentes ou considerados relevantes no contexto atual, Menus 

horizontal e Vertical, Imagem com a logomarca, Links e Hiperlinks que 

dão acesso a outras áreas ou páginas relacionadas (Busca, Fóruns 

Regionais,  Centros de Referências, Agenda Territorial, Contatos, 

Navegação, Login do Usuário, Calendário); 

 Publicações: Materiais Didáticos para educadores e educandos, 

materiais sobre Paulo Freire, provenientes da Disciplina Paulo Freire na 

pós-graduação da Faculdade de Educação-UFG, Artigos, Livros, 

Revistas, Textos; 

 Pesquisas: Materiais e produções das Pesquisas em Andamento 

(Obeduc, Centro Memória Viva), Pesquisas Concluídas em Goiás 

(artigos, pôsteres, monografias, dissertações, teses), Pesquisas em 

Âmbito Nacional (artigos, pôsteres, monografias, dissertações); 

 Secretarias Municipais de Educação: Materiais de algumas das 

Secretarias Municipais de Educação do estado de Goiás; 

 Artigos: presentes na página de Publicações; 

 Grupos de Estudo: materiais do grupo de estudos Geaja; 

 SME de Goiânia: materiais da parceria com a Secretaria Municipal de 

Goiânia; 

 Mídias: Galerias de imagens e vídeos; 

 Buscar: pesquisa de materiais presentes no portal; 



 Diante disso, percebe-se o desafio de articular essas ações 

disponibilizadas no Portal do Fórum Goiano de EJA em meio ao dinamismo do 

ciberespaço, compreendendo das dificuldades que permeiam o Fórum Goiano 

de EJA e que transpõe ao portal, mas que se alarga diante das possibilidades 

de luta e reivindicações por uma EJA com qualidade. Afinal, 

O que se busca é promover a disseminação de ideias e o 
máximo de intercâmbios. Poder interagir com quem quer 
apoiar, criticar, sugerir, ou contestar. Mas como também driblar 
o monopólio de divulgação, permitindo que forças contra 
hegemônicas se expressem com desenvoltura, enquanto 
atores sociais empenhados em alcançar à plenitude da 
cidadania e a justiça social. (MORAES, 2000, p. 142). 
 

 E dessa maneira, trata-se de reconhecer os avanços advindos com 

ciberespaço enquanto mecanismo de fortalecimento em rede de mobilização 

pela EJA constituída através dos Fóruns de EJA no Brasil, e a partir disso, 

tecer caminhos desconhecidos sim, mas alinhavados de solidariedade, força e 

ações. Esses dados por si somente não são capazes de nos dizer enquanto 

membros desse movimento, o que fazer frente aos desafios nessa articulação 

em rede, mas se investigados são capazes de levar a indagações, e a partir 

delas mover pesquisadores, possibilitando a descoberta de novas maneiras de 

agir dinamicamente e de fortalecer o coletivo que luta nos Fórum Goiano de 

EJA e em todos os Fóruns de EJA no Brasil enquanto for necessário. 

 Pode ser que num dado momento essa ferramenta já não atenda às 

demandas desse coletivo, o que não impede de ainda agora, ou a posteriori 

alavancar-se na busca por outros horizontes questionadores, capazes de trazer 

novas expectativas. Uma tarefa aos pesquisadores da EJA, e que buscamos 

abrir caminhos para que nessa tessitura outros pontos pudessem ser 

construídos, com diálogo e companheirismo entre os membros. E ainda, sob o 

entendimento de que, para somar coletivamente, é preciso trabalhar 

coletivamente na perspectiva de que os Fóruns de EJA e seus portais são 

públicos, construídos e pensados no processo de luta pelo direito à educação 

de milhares de jovens e adultos. 

 

 

 

  



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

“Enquanto necessidade ontológica a esperança 

precisa da prática para tornar-se concretude 

histórica, é por isso que não há esperança na 

pura espera, nem tampouco se alcança o que 

se espera na espera pura, que vira, assim, 

espera vã.‖ 

Paulo Freire 

 
 

 A análise da Organização em Redes do Portal do Fórum Goiano de EJA 

envolve questões históricas na luta pela EJA, e traz consigo um debate acerca 

da retirada dos direitos de uma parcela da população brasileira ao longo 

desses anos.  

 O Fórum Goiano de EJA possui uma diversidade de sujeitos, 

educandos, educadores, pesquisadores, membros de outros movimentos e 

entidades que estão ligadas à EJA, o que fazem deste espaço um locus 

privilegiado na luta pela EJA. Ao mesmo tempo em que articulam suas ações 

permeadas num mesmo recontro, esses sujeitos entrelaçam seus sentidos aos 

sentidos dos outros membros, somam com suas experiências e desenvolvem 

relações estratégicas em redes de mobilização. 

 A pluralidade desse espaço transcende em suas ações, que são 

socializadas por meio do Portal do Fórum Goiano de EJA. Um espaço que de 

acordo com essa pesquisa possui visibilidade, constituindo-se num locus virtual 

de educação, pesquisado por sujeitos de vários locais do mundo. 

 Embora a pesquisa demonstra uma grande quantidade de acessos no 

portal, ainda não é possível dizer quem são esses sujeitos, e o que parte dele 

procuram ao acessarem o Portal do Fórum Goiano de EJA. Uma maior parte 

desses sujeitos interagiu dentro do portal e o monitoramento desses acessos 

mostrou as páginas e os materiais que foram acessados. O que condiz com os 

objetivos da esquipe do Portal do Fórum Goiano de EJA, que socializa esses 

materiais no intuito de ampliar os estudos e a pesquisa no âmbito da EJA, 



tornando-se um espaço para educadores, educandos, pesquisadores e 

interessados na temática. 

E ainda, contribui para direcionar as ações e reorganização da equipe do 

Portal do Fórum Goiano de EJA, no sentido de fortalecer seu coletivo, dando 

maior ressalto para a importância desse espaço. 

 Considera-se que o Fórum Goiano de EJA configura-se nesse contexto, 

um dos espaços de formação política dos sujeitos que nele atua, e tem como 

desafio permear muitos outros importantes espaços que discute e propõe 

políticas para a EJA em nosso país, articulado com o Estado, com outros 

movimentos sociais que lutam pelos direitos do cidadão, ONG‘s, instituições de 

ensino e pesquisa, enfim com outros sujeitos que entrelaçam suas lutas pela 

melhoria na qualidade de ensino para a EJA.  

 Percebe-se que as ações dos sujeitos envolvidos junto ao Fórum Goiano 

de EJA são ações coordenadas, conectadas à realidade, e que partem de uma 

demanda específica sim, mas que advêm de uma demanda maior. O que nos 

possibilita entender que as contribuições individuais somam às contribuições 

no coletivo através de um processo de trocas, numa dialógica freireana que 

permeia a educação e dá sentido aos sujeitos envolvidos no movimento social 

do Fórum Goiano de EJA. 

 Nesse movimento de tessitura percebe-se que não há uma única teoria 

que explique e abarque a complexidade das ações surgidas, justamente por se 

tratarem de ações humanas, de sentidos humanos, nem sempre perceptíveis 

pelos sujeitos envolvidos. São esses sentidos que engrenam o movimento e 

pulsam as ações no Fórum Goiano de EJA, e que precisam permanecer 

aguçados para que seus membros consigam tecer melhor suas lutas imediatas 

com as locais, nacionais e internacionais, com vistas à transformação social. 

(PALUDO, 2009). 

 A pesquisa aponta que o Fórum Goiano de EJA se configura como um 

movimento social que atua em redes de mobilização, que através dos seus 

membros articula-se em diferentes espaços (físicos e virtuais), quebrando 

fronteiras antes impeditivas e dificultosas na luta pela EJA. E ainda, possibilita 

pensar alternativas entre pontos e entrepontos no processo de luta pelo direito 

à educação de milhares de educandos. E pode ainda, somar aos Fóruns de 

EJA no Brasil e seus portais na luta no envolvimento, no que diz respeito a 



visibilidade e força nessa trama de sentidos, em especialmente no 

reconhecimento dos que atuam e lutam cotidianamente no interior dos Fóruns 

e Portais de EJA no Brasil. 

  Dessa maneira, considera-se que foi possível compreender de que 

maneira as ações do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos – como 

um movimento social em prol da luta pelo direito à educação dessa modalidade 

de ensino no Brasil, se articula em redes e via Portal do Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos –, contribuem para a participação e formação 

política dos sujeitos (educandos, educadores, gestores, pesquisadores e 

interessados na temática) que atuam na modalidade. 

Ainda foi possível considerar a existência de um árduo trabalho pela 

frente, e que com diálogo, escuta e aprofundamento – princípios que norteiam 

historicamente o Fórum Goiano de EJA - possa fortalecer ainda mais seu 

coletivo e o coletivo dos Fóruns de EJA no Brasil.  
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ANEXO  

ANEXO 1 - ÁRVORE DO PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árvore do Portal 

www.forumeja.org.br/go 

Menu 

Institucional 

O que é o Fórum (texto de apresentação)  

Funcionamento; Coordenação – contatos  

 

Agenda (chamadas na página inicial também) 

Parceiros do Fórum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAS  

Secretarias Municipais -SME: 

Aparecida de Goiânia,  

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) 

O que é (texto de apresentação); 

EDUCANDOS; 

Representantes no Fórum – contatos; 

Link   (selecionar material referente a EJA) 

 

EDUCADORES; 

Representantes no Fórum – contatos; 

Link 

CONSELHOS: No texto dizer que as cidades que não têm conselhos próprios seguem as 

orientações do Conselho Estadual 

Conselhos Municipais - CME:  

Aparecida de Goiânia,  

Representante no Fórum – contatos; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas, de atendimento, encontros...) 

Legislação 

 Link: (sem link) 

Goiânia,  

Representante no Fórum – contatos; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas, de atendimento, encontros...) 

Legislação 

 Link: www.goiania.go.gov.br/html.cme 



Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: (sem link) 

Caldas Novas,  

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: (sem link) 

Caldazinha,  

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) Feira da 

Alimentação (PDF seis fotos) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: (sem link) 

Goiânia,  

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: #página não encontrada  

Senador Canedo,  

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 



Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) Escola 

municipal de Senador Canedo Exposição de Quadros (texto projeto); Produções dos 

Alunos durante o desenvolvimento do projeto (apresentação em PPT fotos) ;Formatura 

dos alunos da 8ª série da EJA em Senador Canedo (texto);II Curso de Capacitação de 

pedagogia da EJA  (ABERTURA E PROGRAMAÇÃO) ;A Educação de jovens e 

Adultos no Município de Senador Canedo ; Ações desenvolvidas pelo NEJA de 

Senador Canedo (texto) Perfil dos alunos da EJA 1° semestre 2007 (texto) ; Formação 

continuada para Professores EJA Senador Canedo;  Imagens das Palestras (PPT); Fotos 

da Formação Continuada (página não encontrada) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: #página da UNI Anhanguera  

Silvânia 

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link: (sem link) 

Secretaria de Estado da Educação de Goiás -SEE 

Representante no Fórum – contatos; 

Escolas; 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros, feiras, 

experiências, produções dos alunos, mostras pedagógicas. formaturas...) 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica  

Link:www.educacao.go.gov.br/educacao/index.asp 

 

 

http://www.educacao.go.gov.br/educacao/index.asp


UNDIME 

Agenda das reuniões da UDIME  (PDF) 

Representante no Fórum – contatos; 

Municípios 

Mídias (fotos, vídeos, slides); 

Ações (de formação, programas/projetos de atendimento, encontros) 

Normatização (regimento interno) 

Proposta de trabalho  

Link:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR –IES 

Instituto Federal de Goiás - IFG  

Representantes no Fórum – contatos; 

Local de atendimento (Espaço onde se realizam ações de EJA)??: 

Ações: Ensino (PROEJA, Graduação/História), Pesquisa e Extensão. Administração??? 

Normatização (regimento, orientações da modalidade) 

Proposta pedagógica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de apresentação (O que são, história) 

 

Fórum Regional de EJA do Entorno Sul**  

Fóruns Regionais de EJA 



Apresentação:  

Agenda 

Representante no Fórum – contatos; 

Parceiros 

Ações  

Encontros: (Regional e Temáticos) - folder, cartaz, banner, slides, textos, 

vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

Com senha p/ os coordenadores: organização do encontro (ofícios, equipes...) 

     

Fórum Regional de EJA Metropolitano 

Apresentação:  

Agenda 

Representante no Fórum – contatos; 

Parceiros 

Ações  

Encontros: (Regional e Temáticos) - folder, cartaz, banner, slides, textos, 

vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

Com senha p/ os coordenadores: organização do encontro (ofícios, equipes...) 

Fórum Regional de EJA da Região Sudoeste 

Apresentação:  

Agenda 

Representante no Fórum – contatos; 

Parceiros 

Ações  

Encontros: (Regional e Temáticos) - folder, cartaz, banner, slides, textos, 

vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

Com senha p/ os coordenadores: organização do encontro (ofícios, equipes...) 

Fórum Regional de EJA 

Apresentação:  

Agenda 

Representante no Fórum – contatos; 

Parceiros 

Ações  



Encontros: (Regional e Temáticos) - folder, cartaz, banner, slides, textos, 

vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

Com senha p/ os coordenadores: organização do encontro (ofícios, equipes...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros de EJA 

Encontros Estaduais – Apresentação (o que são, histórico) 

I Encontro Estadual: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

II Encontro Estadual folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

III Encontro Estadual: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

IV Encontro Estadual: 

V Encontro Estadual folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, relatórios, avaliação; 

VI Encontro Estadual:  

Encontros do Fórum Goiano de EJA 

Encontros Nacionais 

Encontros da Região Centro-Oeste 

EREJA - - Apresentação (texto explicativo) 

I EREJA – Campo Grande/MS 

Políticas e práticas escolares (texto e materiais pdf) 

Seminário de Pesquisa Pensando a EJA no Centro Oeste- Apresentação (texto 

Encontros Temáticos – Apresentação (o que são, histórico) 

1° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 

relatórios, avaliação; 

2° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 

relatórios, avaliação; 

3° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 

relatórios, avaliação; 

4° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 

relatórios, avaliação; 

5° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 

relatórios, avaliação; 

6° Encontro Temático: folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos, fotos, pasta, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil Alfabetizado 

Fazendo Escola 2006 

Fazendo escola 2006 anexos 1 e 2 

Resolução 12 

Resolução 12 anexo 1 

Resolução 12 anexo 2 

Resolução 13 anexos 1, 2, 3 e 4 

ENEJAS: Apresentação ( o que são, histórico) – fazer o link com o nacional 

I ENEJA – 1999 -Rio de Janeiro/RJ 

II ENEJA – 2000 – Campina Grande/PB 

III ENEJA – 2001 – São Paulo/SP 

IV ENEJA – 2002 – Belo Horizonte/MG 

V ENEJA – 2003 – Cuiabá/MT 

VI ENEJA – 2004 – Porto Alegre/RS 

VII ENEJA – 2005 – Brasília/DF 

VIII ENEJA – 2006 – Curitiba/SC 

IX ENEJA – 2007 – Recife/PE 

X ENEJA – 2009 – Rio de Janeiro/RJ 

 

Seminários de Formação de Formadores - Apresentação (texto explicativo) 

I Seminário – 2006-Belo Horizonte/MG 

delegação, vídeos/imagens - conferências 

II Seminário – 2007 – Goiânia/GO  

folder, cartaz, banner, slides/palestras, textos, vídeos/imagens, fotos, pasta, relatórios, 

avaliação, livro 

Financiamento 

http://www.ppgte.ct.ufpr.edu.br/


Textos, slides, informativos 

 

 

 

 

GEAJA  (verificar se existem outros grupos) 

GRAMSCI  

 

 

 

 

Projetos, dissertações, teses, monografias, TCC...(TRAZER DA ÁRVORE) 

 

Pesquisa Proeja; Pesquisa Ensino Médio; Centro de Referência de Memória e 

Documentação em EJA (criar um item no menu) 

 

 

 

 

Apresentação (texto explicativo) 

Vídeo Entrevista (vídeo de uma reunião do Fórum Goiano)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mídias 

Grupos de estudo 

Sites de interesse 

Apresentação (texto explicativo) 

pesquisa 

ensino 

material didático:  

MEC, www.mec.gov.br 

UNITRABALHO  http://www.unitrabalho.org.br/site/ 

LIVRES http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm  

Centro de Referência de Memória e Documentação em EJA 

ANPED GT18 www.forumeja.org.br/gt18   

www.forumeja.org.br/pf   

Pesquisas 

http://www.forumeja.org.br/pf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Territorial  


