
 

Boletim nº6, 26/08/2011 

XII ENEJA  

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

O Fórum EJA Bahia vem, por meio deste 6º Boletim, dar ciência ao Coletivo 

Nacional de EJA sobre os informes e encaminhamentos da Reunião com os 

representantes dos Fóruns estaduais de EJA, ocorrido em Salvador nos dias 22 e 23 de 

agosto do corrente ano, que teve como objetivo a socialização dos EREJA já realizados 

bem como a (re)construção coletiva  da proposta de programação do XII ENEJA.   

1. A reunião foi realizada no Instituto Anísio Teixeira (IAT) e contou com a presença 

de representantes dos Fóruns de Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Sergipe, Distrito Federal e Bahia, além da presença de representantes dos Fóruns 

Regionais do Território de Sisal, Recôncavo Baiano e demais membros do Coletivo EJA-

Bahia.    

2. Iniciamos a reunião com uma rodada de apresentações dos participantes e 

informes dos EREJA já realizados. Entre outras coisas, lembramos que ficou deliberado 

no XI ENEJA, realizado em Belém-PA, que os encontros regionais seriam realizados em 

2010 e que culminariam na elaboração de um documento base para dar suporte ao XII 

ENEJA. Dadas as condições reais, a única região que conseguiu realizar em 2010 o 

encontro regional foi o Nordeste. As demais regiões realizaram no ano em curso. Foram 

dados os seguintes informes: 

 

REGIÃO NORDESTE: o EREJA foi realizado nos dias 23 a 27 de novembro de 

2010, em João Pessoa-PB, e teve como tema “Os desafios das políticas públicas de EJA 

para a Região Nordeste. A programação discutida se encontra no Portal do Fórum EJA 

Paraíba. 



Foi lembrada a necessidade de fazermos um balanço dos ENEJA e avançarmos na 

efetivação de nossas proposições. 

 

REGIÃO NORTE: o EREJA foi realizado nos dias 26 a 28 de maio de 2011 em 

Manaus-AM, teve como objetivo “avaliar as ações no campo da EJA e as perspectivas de 

que se constituam como políticas públicas, na relação entre demandas dos movimentos 

sociais e implementação de políticas institucionais”. A programação se encontra no portal 

do EJA Amazonas. Foi tirado indicativo de realização do IV Seminário Nacional de 

Formação de EJA em Palmas-TO, para ser discutido e confirmado no XII ENEJA. Em se 

tratando da Região Norte, destacou-se a necessidade de provocar maior participação das 

universidades no processo de formação. Informou-se ainda que não há uma campanha 

forte para a inclusão do aluno egresso do Programa Brasil Alfabetizado no sistema 

escolar. Foi aprovada uma carta, como síntese da discussão.     

 

REGIÃO SUDESTE: o EREJA foi realizado nos dias 27 a 29 de maio do ano 

corrente, buscando a discussão e encaminhamento das propostas para unificar e 

fortalecer o trabalho dos quatro estados da Região Sudeste, para os próximos dois anos. 

O EREJA foi realizado de forma auto-financiada. Destacou-se o debate do PNE, 

Economia solidária, juventude negra, queda de matriculas na EJA dentre outros temas 

relevantes para o cenário da EJA. Foi realçada a importância de uma maior articulação 

com a campanha nacional de Educação. Qual o papel dos Fóruns? E outros destaques 

para o acompanhamento das ações e parcerias com o Conselho Estadual de Educação 

      

REGIÃO CENTRO-OESTE: o EREJA ocorreu em Campo Grande/ MS nos dias 19 a 

21 de junho com o tema EJA no Centro-Oeste: Identidades e Estratégias de 

Fortalecimento. O desiderato deste encontro foi o aprofundamento da compreensão 

acerca das fragilidades e potencialidades que caracterizam a EJA propostas políticas para 

EJA no Centro Oeste. Foi informada a preocupação com os rumos da EJA nos próximos 

10 anos. Salientado a queda nas taxas de matriculas  

 

Quanto à Região Sul, fomos informados da impossibilidade de comparecimento de 

seus representantes (SC, PR e RS), em função da realização do EREJA nos dias 18 e 19 

de agosto em Porto Alegre. 

Encaminhamentos deste ponto. 



 Os Fóruns organizarão seus relatórios dos EREJA e apresentarão no XII 

ENEJA; 

 O Fórum Tocantins organizará com base na carta do I EREJA o documento 

que será pautado na plenária final do ENEJA para sua aprovação, 

socializando na lista com data limite 15 de setembro para as sugestões, 

adendos ou modificações; 

 O Fórum mineiro se responsabilizará pela síntese dos ENEJA e apresentará 

a sistematização; 

 Elaborar um documento síntese com nossas demandas políticas para a EJA, 

fazendo com que o mesmo tenha uma grande circulação e visibilidade que 

chegue a todos os rincões do país; 

 

 

O segundo ponto tratado na pauta da reunião foi o XII ENEJA. Iniciamos com o 

informe de confirmação da data de 20 a 23 de setembro de 2011 em salvador Bahia. Os 

recursos do MEC foram descentralizados no dia 12 de Agosto de 2011 para o IF Baiano, 

Instituto proponente que realizará o pregão no dia 02 de setembro do corrente.  

O coletivo EJA Bahia informou as atividades e tarefas que estamos realizando 

para o X EEJA e o XII ENEJA.  

Lamentamos a ausência de um número expressivo de representantes dos 

fóruns de EJA nesta reunião. Não medimos esforços para garantirmos esta atividade. 

Tivemos uma grande oportunidade de realizarmos um debate bem qualificado na 

construção do ENEJA com todos os representantes. 

Quanto à programação fizemos uma boa discussão, considerando todas as 

contribuições enviadas por meio eletrônico e pessoalmente. Logo mais disponibilizaremos 

a programação final construída e validada pelo coletivo presente. Estamos contatando 

com as pessoas indicadas para a composição da programação. Realçamos que a 

proposta inicial do Fórum EJA Bahia se ancorou nos relatos sínteses dos ENEJA e 

CONFINTEA e outras experiências e documentos no campo da EJA.   

Encaminhamentos: 

 Indicação de 02 (duas) pessoas por fórum para compor a equipe de relatoria 

(solicitamos que nos envie os nomes dos indicados a relatoria) 

  Estamos assegurando a vinda de 05 integrantes do Portal dos Fórum para 

assumir a filmagem e transmissão do encontro e outras demandas relativas às atribuições 

do Portal, 



 Com relação às passagens, reiteramos a importância de Leila acompanhar o 

processo das 05 passagens de Educandos. O Fórum do RJ não entrará na disputa, pois 

já asseguraram a passagem do Educando que representará o referido segmento  

 Confirmamos o nº de 20 delegados por Estado e as vagas remanescentes 

só serão remanejadas após a finalização da data de inscrição. As inscrições serão 

realizadas sob a orientação da equipe do portal do Fórum de EJA; 

 Dar mais visibilidade ao documento síntese do ENEJA encaminhando para 

todos os espaços importantes no dialogo com a EJA, tais como Conselhos Estaduais de 

Educação, Prefeituras, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, entre outros; 

 Que os Fóruns preparem e qualifiquem seus delegados, pois consideramos 

esta tarefa importantíssima, uma vez que observamos a importância desta preparação, 

em especial para os que participarão pela primeira vez do ENEJA. 

 

Na avaliação, a reunião foi considerada por unanimidade como produtiva e 

organizada. Também foi consenso que se constituiu num espaço de construção coletiva. 

É um marco para os ENEJA ter um Encontro Preparatório que discuta coletivamente as 

questões pertinentes à programação, contemplando as contribuições de todos os fóruns 

que se manifestaram. 

Há uma proposta da SECADI para a realização de uma Agenda de Trabalho 

com os 27 representantes de Fóruns de EJA do Brasil no dia 19 de setembro em 

Salvador. Estamos viabilizando a hospedagem para o período das 12 horas do dia 18 às 

12 horas do dia 20 de setembro e alimentação. O deslocamento para o local da Reunião 

ficará sob a responsabilidade de cada representante. Aguardamos as manifestações de 

todos os Fóruns de EJA sobre a proposta até o próximo dia 03 de setembro.   
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