
MANIFESTO EM DEFESA DA EJA E DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

No último dia 14 de abril de 2016, às 19 horas, na Cinemateca do IFG/Câmpus 

Goiânia, realizou-se o evento intitulado “EJA e o direito à Educação”. O 

evento/debate foi idealizado e promovido pelo Grêmio Estudantil do IFG/    

Câmpus Goiânia em parceria com a Pesquisa Capes/Obeduc/UFG-IFG e ofereceu 

certificação de três horas para os participantes. Inicialmente, foi previsto público 

de, no máximo, 120 participantes. Contudo, superando a expectativa inicial, o 

evento reuniu aproximadamente 200 pessoas. Entre os presentes, docentes e 

discentes dos Câmpi Goiânia, Goiânia Oeste e Inhumas. O número significativo de 

participantes deu-se em função da divulgação dentro da Instituição, da atualidade 

da discussão e do apoio de discentes, docentes e coordenadores de curso.  

A Professora Doutora Cláudia Borges, convidada que se responsabilizou pela fala 

principal, expôs seu ponto de vista acerca da temática com muita propriedade. Na 

oportunidade contamos, também, com representantes do Grêmio Estudantil do 

IFG/Câmpus Goiânia e de discentes da EJA que, da mesma forma, exerceram a fala.  

Após as exposições iniciais, abriu-se para a plenária, o que possibilitou que vários 

participantes pudessem tecer considerações e elaborar questões pertinentes à 

temática, dirigidas à mesa dos expositores e à organização do evento. Tais 

questões, considerações e respostas, assim com as reflexões, dando sequência à 

tradição dos “Diálogos EJA”, muito contribuíram e contribuem para identificar 

problemas e apontar soluções para a dura, complexa e desigual luta pela 

manutenção e expansão da modalidade EJA no IFG. 

Apesar da importância do evento e da demonstração de que a EJA veio para ficar e 

crescer na rede federal de ensino, se faz necessário repudiar algumas atitudes que 

ainda ocorrem de maneira covarde no interior da Instituição. Como um dos meios 

para se divulgar o evento, elaborou-se um panfleto que foi distribuído em grande 

parte do IFG/Câmpus Goiânia, incluindo a sala dos servidores. Ocorreu que, neste 

ambiente, vários panfletos, deixados sobre as mesas, foram rabiscados com a 

palavra “PORCARIA” em vermelho. Essa atitude demostrou desrespeito para com 

os organizadores, o Grêmio Estudantil e a Pesquisa Capes/Obeduc/UFG-IFG, assim 

como em relação a presença da modalidade EJA na Instituição e a todos que lutam 

pelo direito público e subjetivo à educação e pelo desenvolvimento de relações 

democráticas, fraternas e éticas. 

Que bom que essa atitude indigna e injuriosa não conseguiu prejudicar a realização 

do Encontro. Pelo contrário, o evento, uma construção fruto do amor à causa da 

educação como direito, animou organizadores e participantes a realizarem outro 

com o título provisório “A garantia do direito à Educação”, no mês de junho. 

Nesta oportunidade contaremos com um espaço mais adequado à significativa 

demanda de interessados em participar, possivelmente no Teatro do IFG.  

Agradecemos a aqueles que, de alguma forma, colaboraram para a realização do 

evento e a presença dos participantes e pedimos que se lembrem da frase de M. 

Gandhi: 

 “Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos”. 


