Boletim nº8, 30/08/2011
XII ENEJA
ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O Fórum EJA Bahia vem, por meio desse boletim de nº 8, socializar as últimas
informações e acontecimentos:
I. PASSAGENS DOS REPRESENTANTES: com relação à reunião dos representantes
dos fóruns com a SECADI, o MEC garantiu as passagens até Salvador. Edmilson
encaminhou um e-mail para o Coletivo Nacional de EJA solicitando o preenchimento dos
formulários ainda hoje (31/08) para as providências necessárias por parte do MEC. O
Fórum EJA Bahia está ligando para todos os representantes dos Estados para repassar
este informe e solicitar o preenchimento dos formulários com a máxima urgência.
Reafirmamos que o Fórum EJA Bahia se responsabiliza pela hospedagem e alimentação
dos representantes e da equipe da SECADI;
II. PROGRAMAÇÃO: Sobre a programação, as contribuições foram incorporações, pois
temos que enviar o quanto antes para a confecção de folders, certificados e outros itens,
bem para a liberação da inscrição on-line no portal dos fóruns. As principais contribuições
foram:
a) na mesa temática Balanço político organizativo dos EREJAS e ENEJAS incluímos o
Fórum de Pernambuco como responsável pela coordenação da mesa;
b) acatamos as sugestões do fórum de Minas quanto às substituições dos termos dos
eixos temáticos: Eixo 5: Educação Especial por Educação de pessoas com deficiências; Eixo
6: Educação do campo por Educação do e no campo; Eixo 7: EJA e Educação profissional,
por não ter uma proposta mais concreta, substituímos por conta própria: EJA e sua
relação com o trabalho enquanto principio educativo;
c) quanto ao eixo 9, acatamos a proposta Cida Zanetti de Alfabetização e Elevação de
da escolarização de Jovens e Adultos, pois a idéia se assentou na provocação de
irrompermos a dicotomia entre os programas de Alfabetização e a Escolarização.
Entendemos a necessidade de fazermos uma analise profunda e critica desta separação
histórica na seara da EJA;

d) no que se refere à plenária temática, disponibilizamos uma ficha orientadora dos
debates de cada eixo, no sentido de socialização, comentários e deliberações nesta plenária.
Na plenária final, serão confirmadas as proposições acordadas na plenária temática e que
forem consensuais. Só serão pautadas para debate, defesa e aprovação os pontos
divergentes;
e) a mesa temática intitulada Configuração do campo da EJA sob os olhares dos
educandos, terá como expositores os próprios educandos. Contarão com a mediação de
Luiz Gonzaga (Paraiba) e Fátima Urpia (Bahia). A composição da mesa do segmento
educando será feita conforme proposta aprovada na reunião dos representantes, com a
seguinte conformação: Rede Estadual (representante do Nordeste), Rede Municipal (rep.
Região Sul), PROEJA (rep. Sudeste), PROJOVEM (rep. Norte), Rede Distrital (rep. CentroOeste) e MOVA (rep. Nordeste);
f) Nos grupos de trabalhos, incluímos outros Fóruns para compor a coordenação dos
trabalhos e relatoria no sentido de qualificar o debate e formular bem as proposições para a
plenária temática. Reafirmamos as contribuições do Ereja Sudeste quanto às orientações
dos grupos. Conferir na programação a indicação dos fóruns responsáveis pelos grupos de
trabalho;
g) Quanto à atividade prevista para o dia 22, das 18 as 19h, com o tema IV Seminário
de Formação, II EREJA e XIII ENEJA, trata-se mesmo de uma prévia destes temas para
deliberarmos na plenária final.
Entendemos quão grande é a tarefa de coordenar uma mesa, não no sentido
burocrático-formal, mas no sentido de contribuir e qualificar o debate que será realizado,
fazendo as mediações necessárias. Portanto, o convite feito às pessoas é o reconhecimento
das contribuições dadas no campo da Eja e na construção do XII Eneja.
I. PROPOSTA DE CARTA: O Fórum do Espirito Santo fez um esboço de uma carta
aberta que será apresentada ao XII ENEJA. Estamos disponibilizando em anexo a referida
carta para que seja analisada por todos.
Em anexo:
1) Programação;
2) Proposta de Carta;
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