
 
Oficio nº 037/2016.                                                                     Goiânia, 05 de dezembro de 2016. 
 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Ordinária. 
  

 Caros/as Companheiro/as, 

 

Aproximamo-nos do término de 2016 e constatamos que o Brasil tem se tornado mais 

triste a cada dia, com a sucessiva aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 55) que 

institui o Novo Regime Fiscal, afetando a classe trabalhadora em geral e, de modo particular, o 

financiamento e os direitos em Educação e Saúde. O andamento do Projeto de Lei do Senado nº 

193/2016, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9394/96, o 

“Programa Escola sem Partido”, que pretende acabar com a autonomia didática e com a formação 

crítica ao proibir que educadores e educandos discutam em espaços educacionais temas, tais 

como: direitos iguais entre homens e mulheres, política, diversidade e sexualidade, religião, 

história, filosofia, sociologia, entre outras pautas e áreas de conhecimento caras a uma perspectiva 

emancipatória e libertadora de educação, como proposto para EJA. Podemos citar ainda a 

Reforma do Ensino Médio e tantas outras medidas governamentais não democráticas que negam 

direitos e conquistas sociais históricas.  

Em meio a esse cenário tão nublado e incerto, o que se testemunha é uma ostensiva 

repressão e a tentativa de criminalização dos movimentos sociais que resistem e lutam contra 

essas e outras medidas que penalizam milhões de brasileiros que levantam cedo todos os dias e 

consomem a maior parcela de sua vida no trabalho, em troca de um salário que muitas vezes não 

lhes assegura sequer o acesso à casa própria.  

Por isso é que “o sonho se faz uma necessidade, uma precisão” (FREIRE, 2014, p. 138) e 

reafirmamos, cada vez mais, a necessidade de nos fortalecemos uns nos outros na luta pelo Estado 

Democrático de Direito, na defesa dos jovens e adultos trabalhadores e do Fórum Goiano de 

Educação de Jovens e Adultos. Portanto, contamos com a presença de todos/as companheiros/as 

em nossa reunião ordinária de dezembro, que será realizada no dia 08/12/2016 (quinta-feira), às 

14 horas, sala 108, na Faculdade de Educação/UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste 

Universitário, Campus I). 
 

Pauta da reunião: 
  

1. Informes;  
2. Encontro dos Fóruns em Brasília (12 e 13/12/16): análise da situação dos fóruns frente aos 

governos locais; análise da conjuntura nacional (política, social, econômica) e impactos na 

EJA; nosso posicionamento quanto à pauta de EJA e o governo federal; nossos encontros – 

EREJA, ENEJA, SNF; 
3. Planejamento de ações/atuações do Fórum para/em 2017. 

 

 
Maria Elaine de Severino Lisboa Noronha, Maria José do Nascimento, Renusia Rodrigues dos Santos, 

 Rones de Deus Paranhos e Rita de Cássia Soares M. Silva 

 Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA 

_______________________________________________________________________ 

Compõem o Fórum Goiano de EJA: Conselhos Municipais de Educação de Goiânia, Educandos, Educadores, Fórum Metropolitano de EJA, Fórum de EJA do 

Entorno, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFG, Rede Cidadã, Secretaria de Estado da Educação-Seduc, Secretarias Municipais de Educação de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama, SESI – Goiás, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás-Sintego, União Nacional 

dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC Goiás e Universidade Federal de Goiás-UFG. 


