
FÓRUM GOIANO
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Breve panorama de
configuração dos configuração dos 
Fóruns de EJA no 

Brasil

Fonte: Relatório Síntese apresentado no X Eneja - RJ 



O que são os Fóruns de EJA?

A ultrapassagem de uma democracia
representativa para uma democracia
participativa tem possibilitado ampliar o
poder de decisão sobre políticas públicas que
afetam a vida do conjunto da população, porafetam a vida do conjunto da população, por
meio da criação de um sistema de redes
sociais que se integram e interagem. No
âmbito da Educação de Jovens e Adultos essa
rede social pode ser representada pela
atuação dos Fóruns.



Concepções e conceitos que 
fundamentam o trabalho do 

Fórum

Há preocupação em garantir que os
fóruns sejam espaço de diversidade,
buscando a participação dos diversosbuscando a participação dos diversos
segmentos, a formação, informação e
fomentos de experiências voltadas para
a Eja, em mobilização para
intervenções nas políticas públicas.



Natureza dos Encontros
Os Fóruns organizam seus encontros de modo
a atender as demandas locais, sem perder o
foco nas diretrizes nacionais sobre a EJA. Os
Fóruns Estaduais de Eja destacam se por
serem:

Espaço de discussão, de apresentação deEspaço de discussão, de apresentação de
demandas, de conciliação de reivindicações,
tendo o papel de analisar o contexto de EJA
no estado, seus aspectos históricos e
filosóficos, produzindo conhecimento e
subsidiando as instituições que trabalham
para implementar ações coerentes com as
Diretrizes Curriculares para EJA.



Estrutura e Organização dos 

Fóruns de EJA

Nos estados do Acre, Amapá, Bahia,
Distrito Federal, Rondônia, Mato
Grosso, Pará e Pernambuco observa-seGrosso, Pará e Pernambuco observa-se
que os Fóruns se estruturam com uma
secretaria executiva definida, com
regimentos e/ou estatutos
demonstrando divisão de tarefas e
hierarquias na sua organização;



Já os Fóruns do Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Roraima e Paraíba têm

Estrutura e Organização dos 

Fóruns de EJA

Grande do Sul, Roraima e Paraíba têm
coordenação definida, grupo articulador
ou comissão que responde pelo Fórum,
contando com colaboradores para a
organização de eventos.



Todos os Fóruns expressam a  
necessidade e a intenção de, na 

coordenação geral, haver 
representantes dos diferentes representantes dos diferentes 

segmentos, apesar de citarem a 
necessidade de aumentar o 

maior número de representantes 
por segmento.



Periodicidade das Reuniões

Cada Fórum se organiza de modo a não perder 
o eixo principal que norteia os encontros 
para Educação de Jovens e Adultos.

� Amapá, Espírito Santo, Pernambuco as 
reuniões são bimestrais.reuniões são bimestrais.

� No Acre acontecem reuniões extraordinárias 
bimestralmente.

� Bahia reunião ordinária mensal da 
coordenação, reunião ordinária bimestral do 
Fórum.



� No Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas
Gerais, Rio de Janeiro reuniões mensais;

� No Rio Grande do Sul a coordenação se
reúne mensalmente e o Fórum por
semestre;

� Na Paraíba acontecem quatro encontros
anuais;anuais;

� Em Rondônia em fase de estruturação
pretendem reunir-se mensalmente;

� Em Mato Grosso o Fórum passou a reunir-
se, ordinariamente, mensalmente e,
extraordinariamente, sempre que houver
necessidade;


