
  Prezados companheiros, 

 
 A cidade de Belém por meio do Fórum Paraense de EJA irá sediar o XI Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos. As deliberações desse Encontro indicarão 

demandas significativas para o planejamento de políticas públicas no nosso país, quiçá no 

mundo, que atendam e fortaleçam a Educação de Jovens e Adultos, entendida como 

direito a ser usufruído ao longo da vida. 

 Para a realização de um evento de tamanha importância social, é imprescindível a 

articulação e a construção coletiva de todos os Fóruns do Brasil, estimulando assim às 

discussões das diversidades existentes na EJA. Nesse sentido, é fundamental que se 

faça um breve memorial da trajetória, dos desafios, e das conquistas dos Fóruns 

Estaduais vivenciadas em todos os movimentos históricos, conquanto às lutas no campo 

da EJA. Para tanto, se faz necessário à contribuição destes Fóruns, no sentido de 

sistematizar as discussões que explicitem a perspectiva histórica da EJA, criando assim 

um documento base que subsidiará o XI Encontro Nacional em Belém do Pará. Assim, 

pontuamos os aspectos a serem debatidos e sistematizados em cada Fórum Estadual e 

Distrital: 

• Lutas e conquistas do Fórum Estadual e ou Regional, e o Distrital de EJA 

vivenciadas historicamente: sistematizar a memória do Fórum Estadual, como se 

originou, a partir de que organizações, os movimentos em que se engajou, as 

motivações de luta e as lutas alcançadas; 

• Os desafios da Política de EJA em cada Estado na perspectiva do Fórum 

Estadual e Distrital;  

• Os alicerces do Fórum Estadual e Distrital, a atuação de cada segmento, a 
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atuação de cada fórum regional (onde houver), a identidade e orientação 

conquanto à Política Estadual de EJA; 

• Desafios e pauta de lutas (ou encaminhamentos tomados) para a presença de 

todos os segmentos  neste Encontro; 

• As perspectivas acerca da concepção pedagógica que orienta a Política de EJA 

no Estado e nos municípios, sob à ótica do Fórum Estadual e Distrital; 

• Controle Social na EJA, financiamento e proposta de aplicação de recursos, 

análise propositiva do Fórum de EJA, participação do Fórum na Agenda Territorial. 

  

 

Assim, solicitamos às sistematizações das discussões de cada Fórum Estadual e 

Distrital aqui explicadas, até o dia 15 de agosto do corrente ano, para o endereço 

eletrônico: forumejapara@hotmail.com,    para que o documento produzido faça 

parte do documento base  do XI ENEJA . 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Executiva do Fórum Paraense de EJA, colaborando na construção 

de um ENEJA de Todos Nós! 

  


