Boletim nº3, 20/07/2011
XII ENEJA
ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A construção do XII ENEJA em Salvador se funda numa boa articulação entre o IF baiano,
instituição proponente, e o Fórum EJA Bahia, numa experiência impar que certamente trará
saltos significativos para o fortalecimento da referida modalidade. Sabemos quão são difíceis
construções coletivas, sobretudo quando temos prazos condensados a cumprir e condições
burocráticas a superar. Eis algumas tarefas que se colocam nesse momento, para as quais
precisamos de uma definição do coletivo nacional.
1 . Programação: tendo em vista a orientação inicialmente repassada por Regina Malheiros do
MEC sobre a necessidade do envio da programação anexada ao projeto, o Fórum EJA Bahia
esboçou uma programação em caráter provisório para o cumprimento da referida solicitação. No
primeiro boletim, datado de 06/06/2011, encaminhamos um esboço de programação, realçando
sua natureza provisória e para apreciação do coletivo nacional. Na ocasião, tivemos poucas
manifestações em relação à proposta. Obtivemos sugestões do Fórum EJA mineiro,
particularmente com relação a nomes para compor mesas e informações sobre a impossibilidade
de outros nomes figurarem na programação. No mais, tivemos a confirmação por parte dos
outros Fóruns quanto aos nomes sugeridos pelo Fórum EJA Bahia para a composição de mesas e
programação. Mais recentemente, recebemos contribuições do Fórum SP, propondo um tema
para discussão, qual seja, “90 anos de Paulo Freire na EJA: entre os discursos e as práticas”,
sugerindo nomes para a mesa como Pedro Pontual e Carlos Rodrigues Brandão. Propuseram
também outras modificações, que certamente vocês estão acompanhando via e-mail.
O Coletivo EJA Bahia havia sugerido o seguinte tema do encontro: “A Educação de jovens e

Adultos nos cenários da VI Confintea ao PNE (2011 a 2020). Avanços, desafios e estratégias de
lutas dos Fóruns de EJA”. O coletivo EJA Bahia entende que o tema geral do encontro deva ser
este, tendo em vista a sua atualidade e os desafios colocados para EJA na situação mundial e
nacional. Quanto à proposta de São Paulo, sobre os 90 anos de Freire, podemos perfeitamente
inseri-la na programação, sem qualquer dificuldade. Faz-se urgente o fechamento da

programação, pois a partir dela serão elaborados Folder, ficha de inscrição no Portal, certificados
e outros itens necessários a organização do ENCONTRO, inclusive quanto ao processo licitatório.
2. Sobre Reunião em Salvador-BA - O coletivo EJA Bahia se posicionou a favor da sugestão
de Analise quanto à proposta de uma reunião em Salvador-BA o quanto antes possível para
definirmos questões que estejam em aberto na construção do XII ENEJA. A proposta indicou
como datas dessa reunião os dias 4 e 5 de agosto de 2011. É possível mantermos esta data ou
sugerimos uma nova? Estamos envidando esforços no sentido de conseguir junto a Secretaria
Estadual de Educação (SEC) hospedagem para 05 pessoas, sendo um por região e alimentação
para todos os participantes dessa reunião.
3. Passagens de Educandos - Outro aspecto em destaque diz respeito à definição de critérios
para escolha dos nomes dos cinco educandos, um por região, conforme nosso Boletim anterior,
para participação dos mesmos no ENEJA. Precisamos nos posicionar sobre os critérios de escolha
dos cinco educandos, para assegurarmos o pouco conquistado e propostas alternativas para
incrementar a participação dos educandos no evento. Solicitamos a ajuda de Leila neste ponto,
pois estamos em meio a tantas demandas, que seria importante outra pessoa assumir tal tarefa.
Do Boletim anterior (20/7) a este, foram dados os seguintes passos:
1. Envio do localizador dos documentos encaminhados via sedex pelo IF Baiano ao MEC, no
sentido de Leila acompanhar o trâmite no MEC;
2. Realização de Oficina no Portal feito por Meire com as estudantes de pedagogia da UFBA;
3. Reunião sistemática da Comissão Organizadora, composta por integrantes do Fórum EJA
Bahia e do IF Baiano;
4. Reunião com a Secretaria Municipal da Educação, Cultural, Esporte e Lazer (Secult) para
definição de logomarca, camisas, bolsas, crachás, folder e certificados;
5. Reunião com IF Baiano, Fórum e Sesi para articulação da programação cultural;
6. Encaminhamentos do IF Baiano quanto à organização do Edital de licitação.
Na reunião de hoje, 27/07/2011, o Fórum EJA Bahia discutiu e tomou as seguintes deliberações:
1. Logomarca - Foram reapresentadas 4 propostas de Logomarcas do XII ENEJA. Apreciadas
e sugeridas modificações. Fecharemos até a próxima sexta a incorporação das
modificações;

2. Programação – O coletivo manteve a proposta de tema central: “A Educação de jovens e

Adultos nos cenários da VI Confintea ao PNE (2011 a 2020). Avanços, desafios e
estratégias de lutas dos Fóruns de EJA”, incorporando ao corpo da programação o tema
sugerido pelo Fórum de SP, qual seja, os “90 anos de Paulo Freire na EJA: entre os
discursos e as práticas”;
3. Boletim – aprovou-se a proposta de Boletim nº 03, com alguns acréscimos;
4. Programação Cultural do XII ENEJA – O Fórum EJA Bahia, o IF Baiano e o Sesi assumiram
a programação cultural.
5. O Encontro Estadual de EJA da Bahia será realizado nos dias 01 e 02 de setembro.
É necessário nesse momento decisivo o esforço coletivo de todos os Fóruns de EJA do Brasil,
para que o XII ENEJA seja um marco no debate crítico dos problemas que enfrentamos na EJA
em nosso país. Como dizia Marx, de nada valem as idéias sem homens e mulheres para
transformá-las em prática, em algo concreto, real. Portanto, companheiras e companheiros, à
luta.
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