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Encontro internacional discute Alfabetização de Jovens 
e Adultos 

Contexto de resistência e luta pela garantia do direito à educação 

marcaram as falas de abertura 

Abertura oficial do Encontro ocorreu na manhã de hoje no Salão de 

Atos – Foto: Mirian Barradas 

Ocorre a partir de hoje no Salão de Atos da UFRGS a 5ª Edição do Encontro Internacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (ALFAeEJA), que traz neste ano o tema “A EJA em contextos de resistências e lutas: 

a garantia dos direitos à educação”. O evento e que reúne mais de uma centena de trabalhos inscritos e 

representações de 14 estados do Brasil, além de participantes internacionais. A demanda pela melhoria da 

qualidade da educação e a importância internacionalmente reconhecida da produção de pesquisas em educação 

constituem o Encontro como espaço privilegiado de conferências, debates e apresentações de trabalhos sobre os 

temas que abrange, cuja abordagem resulta urgente e necessária na atual conjuntura. Além disso, tem por 

objetivo aprofundar e consolidar os vínculos existentes entre a Educação Superior e a Educação Básica. 

Uma das coordenadoras do evento, Maria Laffin (UFSC) deu início à cerimônia de abertura, reforçando o lema do 

Encontro, pela resistência da Educação de Jovens e Adultos. Na sequência, Tânia Santas (UNEB), também 

coordenadora do evento, chamou atenção para um dos marcos que revestem o Encontro deste ano que é a 

criação da Revista Internacional em Educação de Jovens e Adultos-RIEJA, que consolida a Rede Internacional de 

Pesquisa em temas de EJA BRASILUEJA. 

O reitor Rui Vicente Oppermann lamentou que, nesse momento da história, há necessidade de defender a 

educação e citou a Agenda 2030 da ONU, que entre os objetivos estratégicos coloca a Educação, notadamente a 

importância da Alfabetização, como base para desenvolvimento sustentável. O reitor celebrou a criação de 
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espaços científicos como o próprio encontro e a revista RIEJA como reconhecimento da produção de conhecimento 

no fazer da Alfabetização, com a sua devida divulgação e internacionalização. 

Para dar início à cerimônia de abertura, o evento contou com a apresentação do conjunto de violões do projeto 

Prelúdio, desenvolvido no Instituto Federal do RS (IFRS), com coordenação da professora Fernanda Kruger Garcia. 

A mesa foi composta, ainda, pela vice-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Sandra 

Lemos, o pró-reitor de Ensino do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Lucas Coradini, a coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), Edla Eggert, o representante do 

Fórum de Educação de Jovens e Adultos do RS, Evandro Alves, e a coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Educação de Jovens e Adultos da Universidade do Estado da Bahia, Patrícia Lessa Santos. 

Esta edição será organizada pelas universidades que já sediaram os encontros anteriores: Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), realizadora das duas primeiras edições; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 

Universidade do Minho, Portugal (UNIMINHO). Também estão envolvidos na realização do Encontro e IES 

parceiras: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e 

Universidade da Fronteira Sul - Campus Erechim (UFFS). A estas se somaram outras quatro IES do RS: UFRGS; 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS) e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). 

 


