Boletim nº7, 28/08/2011

XII ENEJA
ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS

I. O Fórum EJA Bahia tem adotado uma postura responsável de
responder coletivamente às tarefas colocadas pela organização do XII
ENEJA em nosso Estado e compartilhado todos os passos com o Coletivo
Nacional de EJA. Na condição de Fórum Articulador Local do XII ENEJA
vimos assumindo as responsabilidades que nos cabe. Nada do que foi feito
deixou de ser socializado ou discutido com todos. Inclusive, a proposta de
uma reunião dos representantes dos Fóruns de EJA dos Estados foi
realizada, em que os representantes presentes tiveram a oportunidade de
dar os informes dos EREJAs, propor alterações na programação e assumir
algumas tarefas. Reafirmou-se, portanto, que o XII ENEJA é uma tarefa
coletiva e não apenas do Fórum EJA Bahia. Finalizada a reunião, o Fórum
EJA Bahia assumiu a obrigação de sistematizar em forma de Boletim o
discutido e aprovado (Boletim nº 6, anterior) e aos representantes dos
Fóruns de EJA coube a responsabilidade de fazer o repasse dos informes
aos Fóruns que representam.
II. O Fórum EJA Bahia tem também adotado uma postura responsável
quanto aos Boletins, não fazendo afirmações ou assumindo compromissos
por pressões individuais de quem quer que seja, mesmo que muitas das
dúvidas sejam por falta de acompanhamento sistemático dos Boletins. Só
respondemos àquilo que temos as condições materiais. Foi assim com os

recursos. Trabalhamos ardorosamente junto ao MEC até que o mesmo
descentralizasse os recursos para o IF Baiano. Não criamos qualquer
expectativa infundada no Coletivo EJA Brasil. Assim foi quanto à data do
XII ENEJA, que só foi confirmada após a liberação dos recursos e as
medidas necessárias para o pregão. Assim foi com a reunião dos
representantes, que só confirmamos quando garantimos hospedagem,
alimentação e translado. E assim será em relação a todas as questões, por
que temos responsabilidades a cumprir com o coletivo e não devemos agir
por emoção ou impulso.
III. Quando assumimos a responsabilidade pelo XII ENEJA no Pará é
porque tínhamos a convicção que podíamos realizá-lo com a condição de
que fosse uma tarefa coletiva e de que todos se empenhassem, apesar das
diferenças teóricas, políticas e ideológicas, na concretização de um evento
que é necessariamente coletivo e comum. Por isso, o Fórum EJA Bahia tem
alertado constantemente para a necessidade do envolvimento coletivo de
cada um de nós, para a participação ativa de todos os Estados, para
conformamos

uma

estrutura

de

um

XII

ENEJA,

em

que

haja

concretamente a participação de educadores, educandos e militantes da
causa,

no

intuito de

avanços no

debate

nacional

e

nas

nossas

reivindicações.
IV. Assim, por conta da responsabilidade que temos com o Coletivo
EJA Nacional, afirmamos no momento somente o seguinte:
a) A realização do XII ENEJA já foi confirmada nos Boletins anteriores
para os dias 20 a 23 de setembro com a garantia da hospedagem no hotel
a partir de 12 horas do dia 20 de setembro até as 12 horas do dia 23 de
setembro de 2011;
b) Dessa forma, não há qualquer motivo para se alegar dúvida quanto
à aquisição de passagens pelos delegados, tendo em vista que o Encontro e
a data já foram confirmados;

c) Quanto ao Hotel do encontro, o pregão será no dia 2 de setembro e
será feito pelo IF Baiano. Portanto, apenas nessa data, repetimos, teremos
com certeza o nome do Hotel, em que será realizado o XII ENEJA;
d) O translado do aeroporto ao Hotel, está garantido como já
afirmamos nos Boletins anteriores, não havendo qualquer problema
quanto a isso;
e) Quanto à vinda dos representantes para uma reunião com a
SECADI, informamos que de nossa parte já garantimos junto à Secretaria
da Educação da Bahia (SEC) a hospedagem e alimentação para os 27
representantes dos fóruns. Quanto à reivindicação de passagens ao MEC
para o deslocamento dos representantes dos fóruns de seus estados de
origem para Salvador à reunião com a SECADI, o que podemos afirmar é
que se trata de uma demanda legítima do coletivo nacional;
f) Quanto à escolha dos educandos, lembramos mais uma vez que
dividimos a tarefa de estabelecer os critérios da escolha dos educandos
com o Coletivo EJA Nacional desde o Boletim nº 2, datado 20/07/2011 e
reiteramos em outros boletins sem qualquer manifestação dos Fóruns
Estaduais quanto à definição de critérios. Na reunião dos representantes
ocorrida em Salvador, nos dias 22 e 23 de agosto, fizemos uma discussão e
solicitamos a Madalena do DF para assumir junto com Leila a tarefa de
entrar em contato com os demais fóruns e resolver o problema. Lembramos
que os Fóruns de EJA dos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia já se
manifestaram

que

não

disputarão

as

vagas

em

suas

regiões.

Recentemente, Leila posicionou-se pela adoção do critério de que os
educandos escolhidos sejam dos estados que sediaram os erejas e que
tenha participação efetiva nos fóruns. Esse critério pode muito bem ser
acatado pelas regiões que ainda não escolheram seus educandos;
g) Uma vez finalizada a programação na reunião com os representantes
dos Fóruns nos dia 21 e 22 de agosto, estamos concluindo os contatos com
os convidados no intuito de confirmar a participação deles no XII ENEJA.

Acordamos assumir a alimentação, a hospedagem, o translado e as
passagens aéreas daqueles que contribuirão com a programação do XII
ENEJA e que não estão na condição de delegados. Também assumimos
esses compromissos com os cinco representantes do Portal dos Fóruns de
EJA. Já iniciamos o envio dos bilhetes emitidos para aqueles que já têm a
participação confirmada.
No mais, reafirmamos a necessidade de qualificarmos politicamente
nossas delegações para termos um XII ENEJA que aponte para novas
perspectivas e para o fortalecimento do movimento em defesa de uma
Educação de Jovens e Adultos numa perspectiva emancipatória, pois
acreditamos ser essa a natureza de nossa luta.
Em anexo, a programação do XII ENEJA e formulário de orientação
dos grupos de trabalho.
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