O representante da UNESCO no Brasil, Vincent Defourny, em entrevista concedida à Equipe
do Portal dos Fóruns de EJA do Brasil, fala sobre a participação e contribuição dos Fóruns
de EJA no processo da VI CONFINTEA, durante o “Seminário Internacional sobre
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos na América Latina: Direito e Desafio de
Todos” em Brasília, 24 de março de 2009.

Vincent: Bom, a CONFINTEA é algo muito mais que um evento. A CONFINTEA é realmente um
processo e por isso a participação, a implicação do envolvimento dos diferentes fóruns de EJA é
significativo e pra essa CONFINTEA fiquei muito impressionado pelo envolvimento de todos os
fóruns de EJA pelos diferentes países, mais de 170 países que apresentaram uma relatoria
nacional e isso significa que a mobilização está acontecendo realmente, e com a CONFINTEA lá
em Belém em Maio vai ser um ponto de encontro de todas as preocupações, então, realmente
achamos e esperamos que esse momento de Belém vai ser uma oportunidade pra dar um novo
impulso pra Educação de Jovens e Adultos, e sobretudo talvez até dar essa força pra re-pensar e
re-inovar a Educação como um todo.
Vincent: Bom, aqui no Brasil, o Brasil conheceu um momento acho muito importante que é a
introdução do financiamento do EJA dentro do FUNDEB. Isso de alguma forma, podemos dizer
que em parte é o resultado da CONFINTEA de uma sensibilização, claro que não é só a
CONFINTEA foi os governantes, o secretário, o Ministro da Educação, a SECAD, (...) todo o seu
trabalho a sua implicação nesse terreno que permite a inclusão da Educação de Jovens e Adultos
dentro do FUNDEB que é algo que poucos países dizem que tem um impacto muito grande que
isso significa que a EJA é um dos pilares da Educação no Brasil. Isso (...) é muito importante, da
mesma forma o re-pensamento do Brasil Alfabetizado, o grande problema do Brasil Alfabetizado,
acho que precisa dar uma retomada, precisa de uma avaliação e acho que agora está no caminho
certo para justamente para conectar muito melhor a alfabetização dos vários (...) da alfabetização
com a educação formal e a Educação de Jovens e Adultos como um todo.

