
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE 

PERNAMBUCO 

Em primeiro de abril de 2011 reuniram-se na UFPE, Centro de Educação no auditório os 

seguintes participantes: Aldaneire Maria de Souza Chaves, Elisângela Albuquerque Santos, e 

Marise Dias de Souza Bezerra representante da Secretaria de Educação do Município de 

Itapissuma. Estiveram também presentes Joelma Henrique de Oliveira Braga representante da 

Secretaria de Educação do Município de Igarassu, Edilene Amara Rocha representante da 

Secretaria de Educação do Município de Jaboatão, Mírian Patrícia Burgos representante do 

Fórum EJA PE, Cláudio Roberto Azevedo da Silva representante da Secretaria de Educação do 

Município de Amaraji, Lilian Roberta A. de Andrade representante do SESI e do Fórum EJA PE, 

Maria Erivalda dos S. Torres e Lúcia de Fátima Gomes de Santana representantes da Secretaria 

de Educação do Município de Caruaru, Janaina Maria do D.D.D. Ramos representante da 

Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim, Clara Maria de Lima Costa e Paula Maria 

B. de Lima Gomes representantes do Programa Paulo Freire da Secretaria de Educação – SEDE, 

Laércio dos Santos representante da Secretaria da GRE Arcoverde, Joseane de Oliveira A. Alves 

representante da Secretaria de Educação do Município de Buíque, Rosineide Cabral da Silva 

representante da Secretaria de Educação do Município de Camaragibe, Roberta Monica Alves 

da Silva representante do IFPE, Vera Conceição da Hora Espar e Genilson C. Marinho 

representantes do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educação do Estado – SEDE, 

Antônio Inácio Gomes representante da AMPA – Associação de mães e pais das Escolas 

Públicas, Eliza Vasconcelos representante da Gerência de EJA do Recife, Marineis Maria de 

Moura Silva e Ana Paula Bezerra da Silva representantes da GRE Mata Norte, Ester Coelho 

Azevedo representante da Secretaria de Educação do Município de Palmares, Regina Maria da 

Silva representante da Secretaria da Mulher - PE, Evanílson Alves de Sá representante do 

Município de Jaboatão e Fórum EJA PE, Wilkes L.S.de Andrade estudante da Pós Graduação do 

EDUMATEC-CE-UFPE, Cândida Sérgio representante da Secretaria Estadual de Educação. 

Iniciamos este Encontro com a formação do Grupo de Estudos sobre a Educação de Jovens e 

Adultos com a palestra do Prof. Dr. Sérgio Paulino Abranches com o tema: “A Educação de 

Jovens e Adultos e seus Desafios”. O professor Sérgio Abranches nos convidou a refletir um 

pouco sobre a trajetória vivenciada na Educação de Jovens e Adultos ao longo destes anos, 

percebendo os desafios que outrora e hoje ainda nos conflitamos. Neste momento o professor 

nos leva a fazer um resgate histórico da EJA, desde a constituição de 1934, com o surgimento 

da luta da população que não tinha seu direito de cidadania reconhecido, os espaços de 

letramento oferecidos sindicatos e instituições não governamentais; na década de 40 começa 

o processo de institucionalização da Educação de Jovens e Adultos com os programas do 

governo. Nesta década a população buscava a educação como direito subjetivo; o avanço da 

institucionalização trouxe um desequilíbrio entre as instituições não governamentais, devido à 

oficialização por parte do governo nas instituições públicas o que gerou um desconforto, visto 

que a população não está recebendo educação de qualidade, ou seja, a EJA passou a ocupar 

maior espaço nas instituições públicas, porém, foi colocado às “margens” por não ter seus 

direitos garantidos. O lado bom desse período foi o surgimento de um atendimento específico 

para a Educação de Jovens e Adultos, como por exemplo, o livro didático e quando essa 

educação passa a ter visão e espaço internacional. A EJA hoje vivencia três grandes questões 

desafiantes: 1ª, precisamos aprofundar o conhecimento de quem é esse nosso aluno, é certo 



que não temos mais dúvidas que o perfil do aluno EJA mudou, está muito mais diversificado, 

se centrando quase que em duas clientelas: o adulto que não estudou na época específica e o 

jovem que está na EJA por causa das condições de emprego, esses não estão para correção de 

fluxo; 2ª, a lógica que a história da EJA nos trouxe a disputa de ser uma educação de 

movimento e ser uma educação institucionalizada; e 3ª, se os alunos jovens arranjarem um 

emprego, vão deixar as salas de aula. Sendo assim, precisamos voltar nossos olhares para essa 

problemática. Temos que preparar nosso aluno para o trabalho, oferecer cursos 

profissionalizantes para esses alunos, apesar de ser algo muito perigoso..., mas se faz 

necessário ter como proposição a formação deste jovem para o mercado de trabalho na 

realidade do estado de Pernambuco que está vivendo um grande avanço econômico, 

entretanto, não está apresentando estrutura de mão de obra qualificada para atender essas 

demandas.  Precisamos entender os desafios que a EJA tem, da sua história, saber viver essa 

dinâmica, essas contradições. Entender a diversidade cultural que os jovens estão vivendo. 

Enfatiza que hoje a sociedade convive com uma realidade posta pela tecnologia com algo 

relevante e significativo em nossos dias e que a Educação não tem mais como negá-la ou 

ignorá-la. Precisamos incorporar o mundo tecnológico a EJA. Após o primeiro momento com a 

explanação e contribuição do Professor Sérgio Abranches iniciamos uma roda de diálogo entre 

o professor Sérgio e a Plateia. Após esgotarmos este primeiro momento, demos sequência 

com a reunião ordinária do Fórum EJA PE. Iniciamos a reunião com a Mírian Burgos 

socializando o pedido do Sr. Genilson Marinho para ter um espaço no Fórum para socializar a 

vivência e experiência do Projovem Urbano, o que foi acatado por unanimidade, neste 

momento iniciou uma discussão em torno do tema para nosso próximo Encontro. Evanilson 

Alves de Sá sugeriu mantermos o Projovem juntamente com o tema da CONFINTEA para a fim 

de acatarmos a sugestão do Prof. Sérgio no tocante a trazer para nossas discussões o estudo e 

influência das CONFINTEAS na elaboração de Políticas Públicas. Cláudio Azevedo sugeriu o 

estudo do Plano Nacional de Educação cujo palestrante poderá ser o Deputado Federal Paulo 

Rubens Santiago. Eliza Vasconcelos representante da PCR discorda da sugestão do Evanilson 

Alves de termos dois temas diferentes na Mesa em único dia, pois enfatiza que se tivermos um 

tema por vez, mesmo que com mais de um mediador para o mesmo tema, ajudará a nossa 

compreensão e ainda pode contribuir com a qualidade no tocante ao aprofundamento nas 

discussões, principalmente por termos mais tempo para nos debruçarmos em cada temática. 

Neste momento, a Cândida Sérgio representante da SE-PE se coloca concordando com a Eliza 

em mantermos uma temática por vez. Ester Coelho representante do município de Palmares 

destaca a importância de discutirmos a temática do Projovem Urbano, entretanto, devemos 

garantir também, espaço para o representante do Projovem Campo. Mírian Burgos enfatiza 

que tem feito sistematicamente através do assento que o Fórum EJA PE ocupa na Agenda 

Territorial convite para todos os membros que compõe a Agenda e destaca que a 

representante do Projovem Campo também tem assento na Agenda e como tal está ciente de 

nossas reuniões e convites. Na sequencia da discussão em torno das temáticas a serem 

elencadas para nossas próximas reuniões do Grupo de Estudo sobre a Educação de Jovens e 

Adultos foi sugerido, também, o estudo sobre o Registro Histórico do Fórum EJA PE, escrito 

pela Nayde Lima. Ficou definido que teremos as seguintes temáticas a serem discutidas em 

nossos próximos encontro, todavia, a ordem de vivência das temáticas se dará a partir da 

disponibilidade dos palestrantes, entretanto, o grupo expressou um interesse em termos em 

primeiro lugar a temática do Plano Nacional de Educação, cujo mediador será o Deputado 



Federal Paulo Rubens Santiago, em seguida os demais temas: PROJOVEM Urbano com a 

mediação do Sr. Genilson Marinho; o Registro Histórico do Fórum EJA PE com a mediação da 

Nayde Lima; e a Influência das CONFINTEAS na elaboração das Políticas Públicas para a EJA. 

Enfatizamos que a temática escolhida para o próximo encontro foi o Plano Nacional de 

Educação, contudo, poderá ser substituída por uma das três que estão na sequência caso não 

consigamos mobilizar o Deputado Paulo Rubem em tempo. Na sequência a Joelma Braga 

representante do Fórum Metropolitano pede a palavra e nos convida para participarmos da 

próxima reunião ordinária do Fórum Metropolitano que será realizada em 15 de abril de 2011 

nas dependências do SESI. Na sequência retomamos a discussão dos Encontros Regionais, 

neste momento o Cláudio Azevedo sugeriu que embora mantenhamos as datas anteriormente 

definidas para os Encontros Regionais, sejamos flexíveis com as datas limites para os Fóruns 

que apresentarem dificuldades na realização de seus Encontros até a segunda quinzena de 

julho. A Erivalda Torres socializou conosco a importância de definirmos o tema do Encontro 

Estadual. Em resposta a esta questão Mírian Burgos sugeriu esperar a definição do tema por 

parte do Nacional, uma vez, que devemos manter a unidade no diálogo. Mirian destaca e 

reitera a todos (as) presentes que o Encontro Estadual acontecerá no município de Caruaru 

nos dias 25 e 26 de agosto do corrente ano. Destaca, também, a presença em nosso Encontro 

de alguns representantes da Agenda Territorial. Socializou o convite feito ao Secretário 

executivo da Secretaria Estadual de Educação e a Gerente de EJA do Recife para discutirmos 

junto aos componentes do Fórum o fechamento das turmas de EJA em nosso Estado. Neste 

momento socializa um pouco do que foi vivenciado junto aos componentes da Agenda 

Territorial ainda no que diz respeito a este mesmo tema: Fechamento de te turmas da EJA. 

Destaca que assim como os dois representantes citados acima para discutirmos o fechamento 

das turmas, também foi convidado o Sr. Flávio Miranda representante da UNDIME-PE e que 

todos se comprometeram a estar em nossa próxima reunião. Mirian Burgos socializa que todos 

os representantes da Agenda Territorial terão espaço para socializar qual têm sido suas ações 

em favor da Educação de Jovens e Adultos. Anuncia que o pleito feito junto aos componentes 

da Agenda Territorial para viabilizar a realização do Curso de Gestão Social foi acatado por 

unanimidade e que ainda não temos nenhum detalhe, entretanto, anunciou que temos uma 

reunião agendada com a Vera Capucho para a quinta-feira dia 07 de abril as 14h00min. 

Participarão desta reunião a Vera Capucho, o Cláudio Azevedo e Mírian Burgos. Aproveitamos 

ainda esta reunião para agendarmos uma reunião com o Sr. Evanilson Alves, a Sra. Lilian 

Andrade, o Sr. José Silva, a Sra. Mirian Burgos, o Sr. Cláudio Azevedo e o Prof. Sérgio Abranches 

para discutirmos as questões que envolvem o Portal do Fórum EJA PE na próxima quinta-feira 

dia 07 de abril as 17h00minhs local Centro de Educação. Na ocasião confirmaram presença o 

Sr. Evanilson Alves, o Sr. Cláudio Azevedo, a Sra. Lilian Andrade, a Sra. Mírian Burgos e o Prof. 

Sérgio Abranches. Reitera que nossa próxima reunião e Encontro do Grupo de Estudo da EJA 

será em 06 de maio de 2011, local Centro de Educação, no horário das 08h30minhs. Neste 

momento, a Mirian Burgos solicita que tentemos chegar a nossos próximos Encontros o mais 

próximo possível do horário marcado, a fim de tentarmos garantir o máximo de participação e 

qualidade em nossas rodas de diálogos.  Mirian relembra aos presentes que continua aberta as 

inscrições para chapas dos interessados a compor a nova Diretoria do Centro Paulo Freire. Sem 

mais para o momento, encerramos esta ata Lilian Andrade e Mírian Burgos. 

 


