
Para: 

Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina – FEESC 

 

Prezados colegas membros do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina -FEESC, 

  

As representações das entidades abaixo assinadas vêm, por meio desta carta-ofício, 

solicitar oficialmente seu desligamento do Fórum Estadual de Educação de Santa 

Catarina – FEESC, uma vez que não se sentem mais comprometidas com seus objetivos 

e finalidades. Senão, vejamos. 

Como é de conhecimento de todos, em reunião ordinária do FEESC, realizada 

no dia 12 de julho de 2017, nas dependências da UNISUL, Campus de São José, por 

ampla maioria dos membros presentes, foi aprovada a participação do referido Fórum 

no esforço coletivo de várias entidades representativas do setor educacional e sindical 

na organização da Conferência Nacional Popular de Educação – CONAPE 2018. 

Naquele momento, além de não colocar na pauta do MEC a realização da 

terceira CONAE, o governo golpista havia deliberadamente desestruturado o Fórum 

Nacional de Educação - FNE, retirando de sua composição várias entidades 

educacionais que o compunham historicamente e que haviam, até então, participado 

ativamente das Conferências Nacionais de Educação - CONAES 2010 e 2014, 

anteriormente realizadas. 

Inconformadas com tal arbítrio, e depois de muitas tentativas infrutíferas de 

negociação, as entidades não vinculadas ao governo que participavam do Fórum 

Nacional de Educação houveram por bem retirar-se do FNE, ao tempo em que criavam 

o Fórum Nacional Popular de Educação – FNPE, com o objetivo de tomar a si a 

responsabilidade de realizar a Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAPE. 

Coube, então, aos fóruns estaduais de educação do país decidir sobre sua adesão 

ou não à proposta de realização da agora denominada Conferência Nacional Popular de 

Educação – CONAPE 2018. O FEESC, conforme consta em ata da sua 13ª Reunião, 

acima mencionada, decidiu apoiar a realização da CONAPE. 



O MEC, em face da decisão das entidades de realizar por sua própria conta uma 

conferência nacional de educação, resolveu, ainda que a reboque da decisão do já criado 

Fórum Nacional Popular de Educação - FNPE, anunciar que faria a sua CONAE. Essa 

tardia definição governamental colocou a Secretaria de Educação de Santa Catarina, que 

ainda detinha bastante influência sobre o FEESC, em situação pouco confortável em 

relação ao governo golpista. Precisava, portanto, intervir no FEESC para garantir que a 

CONAE acontecesse. 

Assim, em reuniões posteriores, acompanhando a decisão governamental de não 

deixar o movimento das entidades crescer, o FEESC desconsiderou a decisão de sua 13ª 

Reunião acima referida e decidiu que realizaria também a CONAE. 

Estava colocada para as entidades que acompanhavam o Fórum Nacional 

Popular de Educação - FNPE a necessidade de criar seus próprios espaços na 

organização e realização da CONAPE de Santa Catarina.   Nem é preciso dizer, pois é 

de todos sabido, que o evento foi coroado de êxito. Além das Conferências Regionais, 

aproximadamente mil participantes de todas as regiões do Estado de Santa Catarina 

reuniram-se em Florianópolis, no dia 10 de março de 2018, para discutir as propostas 

que seriam levadas à CONAPE 2018, naquele que foi o maior evento em defesa da 

Educação Pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada realizado em Santa 

Catarina sem recursos governamentais, fruto do esforço e da determinação das entidades 

representativas dos educadores e de seus sindicatos, além de fortemente apoiada pelas 

Instituições Federais de Educação (UFSC e IFC) e pela Faculdade de Educação da 

UDESC - FAED.   

Passada a CONAPE 2018, realizada em Belo Horizonte, em maio do corrente 

ano, continuamos a luta em defesa da educação brasileira, agora com base no 

documento final produzido naquela conferência e que passa a balizar nossas ações. Fica, 

assim, carente de significado a continuidade da participação das entidades abaixo 

mencionadas no Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina - FEESC, hoje 

vinculado ao governo golpista que nossas entidades combatem sem trégua. 

Solicitam seu desligamento do FEESC e assinam esta carta-ofício as seguintes 

entidades: 

 



ANFOPE – Vera Lúcia Bazzo e Zenilde Durli 

ANPED – Leda Scheibe e Geovana Lunardi  

FEJA-SC – Rita de Cássia Pacheco Gonçalves e Maria Hermínia Laffin 

CUT - Central Única dos Trabalhadores – Ilone Moriggi 

SINTE – Luiz Carlos Vieira 

FETRAM-SC/CUT- Lizeu Mazzioni  

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 


