Brasil sediará em 2009 conferência internacional sobre educação
de jovens e adultos
Data: 31/05/2008
Veículo: AGÊNCIA BRASIL
Editoria: NOTÍCIAS
Assunto principal: FUNDEB MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
O Brasil sediará, em maio de 2009, em Belém, a 6ª Conferência Internacional de
educação para Jovens e Adultos (Confintea), que será realizada pela primeira vez
na América do Sul, com cerca de 190 delegações de todos os continentes. O
secretário de educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do
ministério, André Lázaro, explicou que a conferência ocorre em intervalos de 12
anos. Segundo Lázaro, a Confintea é a conferência da Organização das Nações
Unidas para a educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) de maior representação
política. e o seu objetivo "é estimular a formulação de políticas para o atendimento
de educação e aprendizagem de jovens e adultos ao longo da vida". Para preparar
a realização desse encontro internacional, o Ministério da Educação realizou
nessa semana, em Brasília, um encontro preparatório. O evento reuniu cerca de
350 pessoas, entre gestores, representantes de organizações nãogovernamentais (ONGs), professores e alunos, que discutiram políticas
estratégicas de implantação e fortalecimento da educação de Jovens e Adultos
(EJA). "Os desafios de educação dos jovens no Brasil e o resultado desse
processo será a contribuição brasileira à conferência internacional, que ocorrerá
em maio de 2009 em Belém. Neste intervalo de tempo haverá ainda a conferência
regional da América Latina e Caribe, em setembro de 2008. Esse encontro é o que
consolidará a visão brasileira sobre os desafios para a educação e aprendizagem
dos jovens e adultos", disse o representante do MEC. André Lázaro informou que
o ministério trabalha com vários objetivos, como educação básica, superior,
profissional, tecnológica e o da alfabetização e educação de jovens e adultos. "O
Brasil pode festejar, por um lado, o fato de que a educação de jovens e adultos é
uma política de Estado, que consta no Plano de Desenvolvimento da Educação, e
por outro lado, comemorar que o Fundo de Desenvolvimento da Educação
(FUNDEB) prevê o financiamento da educação de jovens e adultos".

