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•Importância de Campo Grande sediar o I Ereja da Região Centro-Oeste... 

Região Centro-Oeste: palco de momentos  regionais  e nacionais 

relevantes  para a Educação de Jovens e Adultos: 

Campo Grande:  

1996 - Encontro Regional preparatório à V Confintea 

2004 - 4º Encontro Nacional do MOVA-BRASIL  

Cuiabá:  

2003 – V ENEJA. 

2008 – Encontro Regional do Centro-Oeste preparativo para a VI Confintea 

 

Brasília/Entorno:  

2005 – VII ENEJA 

2005 - 5º Encontro Nacional do MOVA-BRASIL  

  

Goiânia:  

2003 - 3º Encontro Nacional do MOVA-BRASIL  

2007 - II Seminário Nacional de Formação de Educadores da EJA 

2010 – I Seminário de Pesquisa: Pensando a EJA no Centro-Oeste   



Inspirações/fontes para esse diálogo: 

 

 

•Apresentação Fórum MT 10 anos – slides 

 

•Regimento Fórum MS  

 

•Histórico Fórum MS  

 

•Histórico Fórum MT 

 

•Documento subsidiador à participação do DF no XI Eneja – 2009 

 

•Documento prepatarío à participação do Fórum Goiano de EJA no XI Eneja.  

•Materiais do Curso “Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA” 

 

 

Disponíveis em www.forumeja.org/br e suas bandeiras 

http://www.forumeja.org/br
http://www.forumeja.org/br
http://www.forumeja.org/br
http://www.forumeja.org/br
http://www.forumeja.org/br


MT 

MS 

DF 

Região Centro-Oeste como resultante 
de um complexo processo histórico de 

construção social 

GO 

DF 



Em cada canto da nossa Região, 

os Fóruns de Eja vão construindo 

suas histórias... 

Fóruns Estaduais e Distrital e também, 
Regionais, Municipais (?)...  

http://forumeja.org.br/ms/
http://forumeja.org.br/df/
http://forumeja.org.br/go/
http://forumeja.org.br/mt/


22 anos 10 anos 10 anos 7 anos 

Em cada canto da nossa Região, os Fóruns de Eja vão construindo 

suas histórias, que estão alicerçadas às raízes de suas localidades... 

Inícia em 

1989 suas 

ações 

Em 2002 

“absorve e 
amplia o 
GTPA/DF 

como FÓRUM 
EJA/DF” 

“Carta da 
Cidadania” 
lançada em 

2001.  

Constituição 
do Fórum em 

2002.  

 

Fundado em 
junho de 

2004. 

 

Comissão em 

1999.  

Formalizado 
em 

novembro de 

2002. 

 

http://forumeja.org.br/ms/
http://forumeja.org.br/mt/
http://forumeja.org.br/df/
http://forumeja.org.br/go/


Portal dos Fóruns de EJA 

 

www.forumeja.org.br 

 
Lançado em setembro de 
2005 - VII ENEJA – DF -  
www.forumeja.unb.br  
Em março de 2006 
efetivou-se como 
www.forumeja.org.br  
Origem: pesquisas sobre 
aprendizagem colaborativa 
no ambiente virtual 
multimídia – FE-UNB -1994 

6 anos 

http://forumeja.org.br/


Quando pensamos em nossos Fóruns e no 

Portal, a qual(is) imagem(ns) poderíamos 
relacioná-los?  

Eja 

Há hierarquia 

entre pessoas 

e segmentos? 
Sob quais 

bases?   
Se há regimentos 

e ou estatutos, 

esses garantem, 

de fato, a 

abertura à 

participação 

externa?  

Presto e recebo 

contribuições para 

meu agir em 

defesa da Eja? 
Represento, de 

fato, um segmento 

ou a ação é 

voluntarista?   

Sinto-me fazendo 

parte do Fórum de 

Eja? Tenho voz 

ativa nele? 

http://forumeja.org.br/ms/
http://forumeja.org.br/mt/
http://forumeja.org.br/df/
http://forumeja.org.br/go/


Infográfico elaborado pelo GTPA/Fórum 

EJA DF – Doc. Preparatório para o  XI Eneja 

- 2009 

Quem somos, afinal?  

? Movimento  social? Movimento?Espaço  

       burocrático?“Gueto”?  

?   Gozamos de credibilidade nos espaços em   

        que atuamos? Nas instituições? Na relação  

        com outros movimentos?  

?  O que (ou quem) pauta nossas ações? 

•Formalidade ou Intencionalidade?  

•Frentes esporádicas?  

•Agenda tradicional de “eventos”? 

• Planejamentos estratégicos e anuais? 

?   Quais canais de escuta priorizamos para nosso 

        agir ? Temos conseguido acompanhar o que  

        se apresenta para a “EjaT” em cada cidade,  

        Estado/DF e país?  



E POR QUE essas indagações são importantes se falaremos 

nesse Ereja de Fortalecimento da “EJAT” no Centro-Oeste?  

Porque os Fóruns e o Portal podem ser alicerces 
Fundamentais para a luta pela “EjaT” em nossa Região!  

http://forumeja.org.br/
http://forumeja.org.br/ms/
http://forumeja.org.br/mt/
http://forumeja.org.br/df/
http://forumeja.org.br/go/


MAS... Luta em favor de que? Quais são os últimos 

desafios que a nós se impõem em âmbito Nacional? 

Regional e Locais?  

Debate do Plano Nacional de 

Educação  

Participação na avaliação e ou 

construção  dos Planos Estaduais e 

ou Municipais 

 

 

Acompanhamento do CENTRO 

MEMÓRIA VIVA 

Documentação e Referência 

em EJA, Educação Popular e 

Movimentos Sociais do Centro Oeste  

Implementação das Agendas 

Territoriais de Desenvolvimento da EJA 

Difusão do Documento Nacional 

Preparatório para a VI Confintea  

Acompanhamento da  

Implementação  

Do PROEJA  

Ampliação (?) CERTIFIC 

Difusão do Curso de Gestão Social de 

Políticas Educacionais em EJA  - Parceria 

Mec/Unb/Fóruns de Eja/MDA 


