Nota de apoio à greve nacional da Educação
contra a reforma da Previdência
As entidades de estudos e pesquisas mobilizadas na defesa da educação pública, plural,
democrática e republicana manifestam-se em apoio à GREVE NACIONAL DA
EDUCAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA e convocam seus associados a
participarem das ações de defesa da educação pública e de seus trabalhadores no dia 15 de
maio.
Nos últimos dois anos vimos apontando a desconfiguração e extinção de políticas, estruturas
administrativas e legais que garantem à educação pública seu compromisso republicano e
democrático. Na mesma direção, chamamos atenção para a crescente desvalorização do
trabalho docente, dos trabalhadores da educação, a criminalização do conhecimento e dos
seus criadores e gestores. Agora, diante de medidas que reduzem a participação popular e
abalroam os direitos humanos e sociais em todas as instâncias e de um MEC imobilizado
por disputas antidemocráticas e anacrônicas, nós defensores da CF/1988, da LDB/96, do
projeto de sociedade democraticamente construído e acordado no PNE/2014, manifestamos
nossa preocupação com o ataque aos direitos de professores e trabalhadores da educação e
conclamamos todos à mobilização. A defesa da democracia, da educação pública e do direito
à aposentadoria, é hoje a defesa de que cada pessoa, professores, trabalhadores e estudantes,
em cada sala de aula, em cada uma das mais de 200 mil escolas no Brasil seja sujeito de seus
direitos de ensinar e aprender, com liberdade, valorizando a diferença na e com democracia.
TODOS e TODAS À GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO CONTRA A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA!
Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPED
Associação Brasileira de Currículo – ABdC
Associação Brasileira de Ensino de Biologia - SBEnBio
Associação Brasileira de Ensino de Biologia – SBEnBio
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC
Associação Nacional de História – ANPUH
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE
Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia - ANPOF
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE
Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES
Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de Educação ou Equivalentes das
Universidades Públicas Brasileiras – FORUMDIR
Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do PIBID e do Residência Pedagógica –
Forpibid-rp.
Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do PARFOR/ForParfor
Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio
Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente – Brasil – REDESTRADO
Sociedade Brasileira de Ensino de Química – SBEnQ

