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São Paulo, 09 de maio de 2017 

 

    

 

Nota de repudio da Faculdade de Educação sobre a dissolução do Fórum Nacional de 
Educação. 
 
 

O Conselho da Faculdade de Educação reunido em 3/05/2017 após discutir a atitude do 

Ministério de Educação, que sem nenhum diálogo com os representantes do Fórum Nacional de 

Educação, editou um decreto revogatório em 26 de abril de 2017 alterando as deliberações 

democráticas e colegiadas anteriores do Pleno do FNE e uma portaria - 577 de 27 de abril de 

2017 que destitui o Fórum Nacional de Educação. 

O Fórum Nacional de Educação (FNE), fruto de deliberação da 1ª Conferência Nacional de 

Educação (Conae/2010) é  um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado, foi 

uma reivindicação histórica e uma conquista da comunidade educacional brasileira. Conquista 

assegurada com a sanção da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional 

de Educação (PNE).    

A Portaria 577, de 28 de abril de 2017, do Ministério da Educação (MEC), anula as portarias 

anteriores referentes ao FNE e, na prática, dissolve o colegiado. Essa atitude do MEC mais do  

que uma afronta à Conae/2010 e ao PNE, é uma arbitrariedade que, ao destituir todo o FNE, 

desnuda ainda mais a face autoritaria  do governo ilegítimo de Michel Temer. Atinge a própria 

Constituição e o princípio que garante a educação como dever do Estado e direito de cada 

cidadão e cidadã.   

Essa  alteração da composição do FNE, é, na verdade, uma reformulação para que ele sirva aos 

interesses do governo e de seu projeto privatista e antidemocrático de educação. Interesses 

patentes em cada uma das medidas tomadas no último ano pelo governo ilegítimo, passando 

pela excludente contrarreforma do ensino médio, pelo congelamento de investimentos em 

educação pelos próximos 20 anos, pelo desmonte de programas de inclusão social e 

educacional, pelo apoio à censura e à perseguição contra educadores, pela descontinuidade de 

quaisquer políticas públicas que visassem à garantia do fortalecimento da educação pública, 

gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. 
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Com a dissolução do FNE, o que o MEC faz é interditar o diálogo com a sociedade civil e - ele, 

sim, procura ampliar a presença  no Fórum, do empresariado e de entidades potencialmente 

mais alinhadas com o governo. 

A Faculdade de Educaçao representada pele equipe gestora, pelos Programas de Estudos Pós- 

Graduação Stricto Sensu em Educação: Currículo; Educação: Psicologia da Educação; 

Educação: História, Política, Sociedade, Educação: Formação de Formadores – Mestrado 

Profissional, se somam as mais de 50 entidades nacionais que assinaram o manifesto de repudio 

a essas medidas do MEC  e como elas exige a revogação imediata da portaria 577 e a retomada  

do  funcionamento do Forum Nacional de Educação constituido desde primeira Conferencia de 

educação e ampliado por deliberação democratica do proprio Forum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


