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 (DES) GOVERNO BOLSONARO

- Governo com agenda conservadora e ultraliberal

- Fundamentalismo religioso como uma das vertentes

- Dirigido por um bando de incompetentes

- Autoritário

- Entreguista

 Compromissado com a bancada da Bala, do Boi, da Bíblia e com os 
empresários.

http://www.anfope.org.br/



Falta de um política educacional –

Construção de uma política de desmonte 

da educação pública e defesa da 

privatização  

http://www.anfope.org.br/



 POLÍTICA EDUCACIONAL 

Política Nacional de Alfabetização – Decreto n. 9.765/2019

Desconsidera todo o trabalho desenvolvido a partir do Pró-letramento e do 

PNAIC 

http://www.anfope.org.br/





 Homeschooling – Projeto de Lei 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

PROJETO DE LEI Dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar,

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

http://www.anfope.org.br/



 Plano Nacional de Educação – 5 anos

Das 20 metas do PNE, 4 foram parcialmente cumpridas.

A EC 95/2016 e os atuais cortes no orçamento são entraves para o

cumprimento das Metas do PNE

Não trata-se só de uma questão financeira, a falta de políticas e ações

concretas inviabilizam o cumprimento das metas.

http://www.anfope.org.br/





Fonte:Censo da Educação Básica / INEP / MEC Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação.



Fonte: Censo da Educação Superior / INEP / MEC Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação.



Fonte: Censo da Educação Superior / INEP / MEC Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação.



Fonte: Geocapes / CAPES / MEC Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação.





Desqualificação das instituições públicas



Defesa do setor privado como solução



Ataque às universidades públicas



 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 Proposta de Prorrogação aguardando homologação da Resolução 2/2015,
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

 Reunião no CNE dia 04 de Julho, na comissão bicameral da Formação Inicial e
continuada de professores, com a pauta "discussão da Res.02/2015, a luz das
recentes normativas, como a BNCC e as DCEM". Chamaram, além da Anfope,
a UNCME, Abruem, Anup, Abruc, e Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação.

 Base Nacional Docente em discussão no CNE

http://www.anfope.org.br/



➢ Historicamente o movimento de educadores que constituiu a ANFOPE
vem desde o final da década de 1970 lutando e defendendo a
Democracia e a construção da Base Comum Nacional → identidade do
profissional da educação → docência :

 A base comum nacional dos Cursos de Formação de Educadores não deve ser
concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim como
uma concepção básica de formação do educador e a definição de um corpo
de conhecimento fundamental. Todas as licenciaturas (incluindo a
Pedagogia) deverão ter uma base comum: são todos professores. A docência
constitui a base da identidade profissional de todo educador. (CONARCFE,

1983, 1° Encontro nacional )

http://www.anfope.org.br/



Princípios da ANFOPE, configurados e construídos historicamente:

1º formação inicial, sempre presencial e em nível superior, e a continuada 

contextualizada...

2º transformação do sistema educacional em articulação com a mudança estrutural e 

conjuntural visando à construção de uma sociedade democrática, mais justa e igualitária;

3º gestão democrática da educação integrante da democratização da sociedade 

brasileira;

4º autonomia universitária;

5º reformulação dos cursos de formação de professores

6º defesa da Universidade e suas Faculdades de Educação como locus para a formação
7º superação do caráter fragmentário e dicotômico da formação → a docência como a 

base

8º a extinção gradativa da formação de professores em nível médio

9º defesa dos princípios da Base Comum Nacional : 

- sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus 

fundamentos

- unidade teoria-prática atravessando todo o curso

- trabalho coletivo e interdisciplinar como eixo norteador do trabalho docente;

- compromisso social do profissional da educação, com ênfase na concepção 

sócio-histórica de leitura do real e nas lutas articuladas com os movimentos sociais;

- gestão democrática

- formação continuada aliada ao atendimento das demandas coletivas da escola
- avaliação permanente dos cursos de formação → responsabilidade coletiva à luz 

do projeto político-pedagógico de cada curso/instituição.



http://www.anfope.org.br/

➢ Resistência ao Projeto de Estado mínimo, de dependência econômica, de perda da 
soberania nacional → desmonte do público, estatal, laico, republicano ... 

➢ Bandeiras continuam as mesmas:  
➢ Revogação da E.C. 95/2016 
➢ Revogação da Lei 13.415/2017 (Reforma do Ensino Médio) 
➢ Revogação da BNCC 
➢ Revogação das DCN do Ensino Médio 
➢ Contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA!!!

➢ LUTA contra o amplo retrocesso cultural, político e educacional que ameaça os 
direitos sociais e civis, a cidadania e a própria democracia no Brasil → papel das 
Universidades e dos Institutos Federais, das entidades, dos profissionais da educação, 
dos estudantes, ou seja, de cada cidadão que se entende como ser crítico 



 Nesse cenário de intenso retrocesso a Anfope se posiciona de forma

contrária aos ataques à Constituição Federal, ao PNE, a Educação e a

Formação e reafirma seus princípios em defesa da formação de

professores e do fortalecimento da educação pública e dos princípios
democráticos que devem balizar a vida pública e as ações políticas no

campo da educação, hoje cotidianamente violados.

 A escola e a universidade pública → espaços de aprendizado e construção da
cidadania e da participação, do contrato social civilizatório, de possibilidade de
pensamento crítico, da pluralidade e do respeito a diversidade e, portanto, da
democracia

http://www.anfope.org.br/

HOJE:  O desafio não é apenas pedagógico ou curricular  ou institucional e nem somente do  

campo da politica educacional mas é refere-se ao projeto político de nação, de educação, 

de formação   e de sobrevivência da democracia no país.



XII Seminário Nacional de formação dos Profissionais da Educação
XL Encontro Nacional do FORUMDIR
I Seminário Nacional FORPARFOR e FORPIBID-RP:




