Sociedades científicas lançam princípios em defesa da
educação pública para as eleições municipais
Presente em todos os estados e no Distrito Federal,
Rede Comunica Educação defende a escola pública e gratuita
e a divulgação do conhecimento científico

N

um cenário em que a educação e a ciência se tornaram alvos de
ataques e desinformação, a Rede Comunica Educação, composta
por 14 sociedades científicas e entidades acadêmicas e de classe
da área da educação, lança, no próximo dia 28 de outubro (quartafeira), o documento 10 princípios em defesa da educação pública nas
eleições municipais de 2020.
O lançamento marca a primeira ação da Rede Comunica Educação, uma
articulação inédita entre diferentes organizações dessa natureza, presentes
nas 27 unidades da federação.
A Rede vem com o objetivo de divulgar o conhecimento técnico-científico e
contribuir no debate sobre a garantia do direito à educação pública, gratuita
e de qualidade e na defesa da escola pública no Brasil num momento em
que, ao mesmo tempo, convivem avanços, como o Novo Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação); e retrocessos, como o recém-editado Decreto
10.502, que representa um atraso de décadas na inclusão de pessoas com
deficiência.
Nesse sentido, para contribuir no debate sobre o papel dos municípios
na garantia do direito à educação, os 14 integrantes da Rede Comunica
Educação lançam os 10 princípios em defesa da educação pública,
que devem ser observados, em nossa visão, por todos os candidatos e
candidatas a prefeitos (as) e vereadores:
1. Financiamento/Fundeb
2. Gestão democrática
3. Formação e valorização dos profissionais de educação
4. Autonomia curricular
5. Diversidade
6. Educação inclusiva
7. Educação de crianças de zero a seis anos de idade
8. Compromisso com a alfabetização
9. A ciência e a tecnologia como cultura
10. A garantia da qualidade social

Pluralidade

Ao contrário de iniciativas autoritárias que buscam eliminar divergências e
estabelecer uma visão única na educação nacional, nós, da Rede Comunica
Educação, defendemos que o debate educacional se dá entre diferentes, na
diversidade de pontos de vista e concepções pedagógicas. A pluralidade de
seus integrantes é, portanto, a maior força da Rede.
Constituem a Rede Comunica Educação, representando cerca de 10 mil
pesquisadores e professores, além de 4,5 milhões de profissionais de
educação ligados às seguintes entidades e associações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação
Anfope – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da
Educação
ABdC – Associação Brasileira de Currículo.
Abrapec – Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências
ABAlf – Associação Brasileira de Alfabetização
CEDES – Centro de Estudos de Direito Econômico e Social
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Fineduca – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da
Educação
ForumDir – Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de
Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras
Forpibid-rp – Fórum Nacional dos Coordenadores do Pibid (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e Residência
Pedagógica
SBHE – Sociedade Brasileira de História da Educação
SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia
SBEM – Sociedade Brasileira de Educação Matemática
SBEnQ –Sociedade Brasileira do Ensino de Química
Apoio:
Pensar a Educação, Pensar o Brasil

Lives de lançamento

Os 10 princípios em defesa da educação pública nas eleições municipais
de 2020 serão tema de debate em duas lives, realizadas na quarta (28/10)
nos canais do YouTube da ANPEd (http://bit.ly/ytanped), às 16h; e do
Pensar a Educação, Pensar o Brasil (http://bit.ly/ytpensar), às 17h. Na
ocasião, também será lançado o documento na íntegra.
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