Nota de Apoio do Fórum Estadual de Educação de Goiás a I CONAPE

Goiânia, 12 de junho de 2017

O Fórum Estadual de Educação de Goiás (FEE) tem acompanhado, desde o golpe
iniciado no primeiro semestre de 2016, com tristeza e indignação, o desmonte das conquistas
sociais, principalmente da área de educação tão amplamente discutidas e acordadas
democraticamente nos últimos anos. Além das medidas que se alastraram contra os/as
servidores(as) públicos(as) em todo o país, a violação específica dos direitos dos(as)
trabalhadores/as em educação, nos termos da Portaria nº 577/16 e do Decreto de 27 de abril
de 2017, da gestão Temer-Mendonça, expõem claramente as intenções desse governo ilegítimo
em relação às legislações e normas, bem como no tocante à história de tantos profissionais
que fizeram e fazem a defesa da participação de todos e todas na construção de um ensino de
qualidade, bem como do direito ao acesso amplo de todos os cidadãos a escola e ao
conhecimento.
O FEE, assim como os demais, vivenciou o processo democrático e legítimo de duas
Conferências Nacionais, 2010 e 2014, além de várias conferências intermunicipais e estaduais,
em que estudantes, funcionários, professores, pais ou responsáveis, tiveram a oportunidade de
participar do debate e das discussões que visavam pensar e repensar, de modo crítico, a
educação do país, objetivando a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e
modalidades de educação. Esse processo democrático e participativo de todos os segmentos da
comunidade escolar, em articulação com a academia e com as entidades representativas de
defesa da escola pública, proporcionou o entendimento da educação como prática social e
histórica e que, portanto, as políticas educacionais devam refletir os anseios, as demandas, as
necessidades de todos envolvidos com a educação deste país.

Compreendemos que a disputa popular, como manifestação cultural do povo,
legitimada nas práticas sociais, nas experiências e história de vida dos sujeitos, é intencionada
para a promoção da transformação social, contando com a participação comprometida de
todos os sujeitos envolvidos, educandos, educadores e todos/as aqueles/as que almejam
construir uma sociedade permeada por valores humanos de justiça, igualdade e ética.
Nessa perspectiva, o Fórum Estadual de Educação de Goiás apoia de forma ampla e
irrestrita o movimento de construção do Fórum Nacional Popular de Educação e a realização
da I Conferência Nacional Popular de Educação - CONAPE, bem como respalda e parabeniza as
entidades que romperam com o Fórum Nacional de Educação, definido e controlado pelo MEC,
nos termos do atual governo Temer – Mendonça e, rejeitam a realização da Conae 2018, sob a
sua supervisão.
O FEE reitera sua defesa a nenhum direito a menos, à democracia, bem como pelos
preceitos constitucionais que asseguram uma educação pública, universal, igualitária, gratuita,
laica e de qualidade social a todos/as brasileiros/as. Compreendemos que repensar a educação
no Estado Brasileiro é fortalecer a sociedade civil e política, mas para isso faz-se necessário,
significativos avanços da participação social. Todo o nosso apoio a participação de todos e
todas no debate e na defesa da educação por meio da I CONAPE.
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