
 

        Recife, 07 de março de 2011. 

 

Ofício n. 03-2011 

 

Assunto: Reunião Ordinária do Fórum de EJA PE 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

Convidamos a todos (as) os (as) membros do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de 

Pernambuco para participarem de nossa reunião ordinária. 

Local: Centro de Educação – UFPE – sala do Centro Paulo Freire 

Data: 18 de março do corrente ano 

Hora: 08h 30min. 

 

As ideias de Paulo Freire, enquanto construção do conhecimento coletivo tem sido mola 

propulsora em nossos encontros de formação, informação e círculos de cultura temáticos 

deste coletivo. Suas ideias sobre autonomia, inclusão, partilha, diálogo, ética, práxis, 

humildade, generosidade, amorosidade, rigorosidade, perpassam as ações do Fórum EJA de 

Pernambuco. Neste sentido, temos imprimido esforço para que nos mantenhamos a cada ação 

o mais próximo possível do que propõe as categorias fundantes do Pensamento de Paulo 

Freire. Acreditamos que é com este espírito de coletivo, ancorada nestes pressupostos do 

pensamento de Paulo Freire, que este fórum deve se pautar. Após isto exposto, é que socializo 

a necessidade de poder contar com o número maior possível de participantes em nossa 

próxima reunião, uma vez que temos ações e encaminhamentos muito relevantes a ser 

definidas e que ao nosso entendimento só estarão legitimadas com o aval daqueles e daquelas 

que compõe este coletivo. 

 



Informamos ainda na oportunidade, que estamos enfrentando muitas dificuldades no que diz 

respeito ao apoio nas execuções de nossas ações junto ao Fórum, uma vez que, o coletivo de 

coordenadores (as) eleitos em nosso último encontro Estadual em outubro de 2010 ainda não 

conseguiu desempenhar nenhuma ação em prol deste fórum, ou seja, não conseguimos siquer 

nos reunir enquanto representantes, mesmo que eu já tenha tentado algumas vezes. Apenas 

na última reunião em 03 de fevereiro pudemos contar com a presença do Sr. Evanilson 

representante de Jaboatão, o mesmo não ocorreu com o SESI na pessoa da Lílian, nem com o 

Sr. Silva representante de Moreno. Ou seja, foram eleitos quatro representantes, entretanto, 

não tenho contado com o apoio dos demais, o que tem prejudicado significativamente as 

ações a serem realizadas pelo Fórum. Imagino que cada um destes membros devem ter 

motivos muito justos para não estarem cumprido com seu papel assumido enquanto 

representantes do Fórum, todavia, gostaria de lembrar-lhes que o Fórum tem uma demanda 

de atividades imensas e que quando optamos para aumentar o número de representantes era 

justamente para atender está demanda. No entanto, não estamos, infelizmente, contando 

com o apoio dos colegas no tocante a execução das ações do Fórum, o que gera 

automaticamente, um grande prejuízo ao Fórum, e a mim, causa uma imensa tristeza, pois 

tivemos avanços significativos em nossa última gestão e não gostaríamos de ver estes passos, 

mesmo que pequenos, se perderem no caminho. 

Saliento ainda, que por ocasião de nossa última reunião o Sr. Evanilson havia se comprometido 

a articular uma reunião com os demais representantes, (Lilian – SESI e Sr. Silva- Moreno) 

entretanto, como o mesmo não tomou nenhuma providencia neste sentido até o momento, e 

como todas as providencias a serem tomadas após nossa última reunião também não foi 

assumida por ninguém, exceto por mim,  é que resolvi socializar com todos (as) a atual 

situação desta representação.  Tenho cumprido, e continuarei da mesma forma até o final com 

as responsabilidades por mim assumidas junto a este Fórum, contudo,  não há como negar que 

o Fórum tem se prejudicado por falta de apoio dos demais colegas.  

Espero que em nossa próxima reunião possamos coletivamente tomar uma posição neste 

sentido. Todas (as) nós sabemos que estar na representação do Fórum é uma ação voluntaria 

sem qualquer tipo de remuneração, e que na verdade nos leva a gastos retirados de nosso 

próprio bolso, com transporte, alimentos, etc. Mesmo assim, não deixarei de cumprir com o 

que assumi neste coletivo, pois faço por ideologia, por amor e por responsabilidade, porém, 

solicito apoio dos demais para tentar solucionar o já referido problema. Temos várias ações a 

ser implementadas junto ao fórum, e agindo sozinha nesta representação, não conseguirei ir 

muito longe. 

Aproveito ainda a oportunidade para agradecer a presença e o apoio em nossa última reunião 

dos (as) que lá estiveram, e ao Cláudio Azevedo, que mesmo não estando na representação do 

Fórum e sim no grupo gestor,  tem nos dado apoio no que é possível.  

Por gentileza, não pensem que com este ofício desejo denigrir a imagem ao agredir ninguém, o 

que pretendo, é defender o Fórum que tem uma linda história construída de luta, com o apoio 

de todos(as) vocês, por isto, me sinto na obrigação de socializar e pedir ajudar neste sentido.  

O Fórum traz em sua história o marco de pessoas que lutaram e lutam com toda sua força para 

que fosse reconhecido e legitimada em sua luta política. É uma luta de de já completa 



aproximadamente 21 anos, por isto, entendo que não temos Direito de deixar esta luta 

fraquejar.  

 

Pauta: 

 Representação do Fórum Estadual 

 Representação do Fórum Metropolitano 

 Curso de Gestão Social 

 Agenda Territorial 

 Portal Fórum de EJA 

 Audiência com os Secretários de Educação e Prefeitos – Fechamento das turmas de 

EJA; 

 Grupo de Estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos 

 EREJA 2010 – Participação 

 Informes  

 

Obs:  

1. Solicito a gentileza de quem tiver foto, filmagens, relatórios, etc., precisamos alimentar 

o nosso Portal; 

2. Segue em anexo a ata com a memória da última reunião 

 

Desde já agradecemos a atenção dispensada, 

Cordialmente, 

Mírian Burgos  

Representante do Fórum EJA PE. 


