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INTRODUÇÃO

Desde  o  impedimento  da  presidenta  Dilma  Rousseff,  no  contexto  do

golpe jurídico-parlamentar-midiático-empresarial impetrado em 2016, que os

ataques  às  instituições  democráticas  e  às  políticas  públicas  foram  se

aprofundando no Brasil, o que tem impulsionado as forças sociais progressistas

a concentrarem esforços na luta pela reconstrução do Estado democrático de

direito.  Esses  ataques  também  atingem  o  setor  educação,  com  o

enfraquecimento  de  ações  e  políticas,  sobretudo  aquelas  direcionadas  aos

segmentos sociais mais vulneráveis. 

Dentre os ataques às políticas educacionais instauradas nos governos do

presidente  Lula  da  Silva  e  da  presidenta  Dilma  Rousseff,   perpetrados  no

Governo de Michel Temer situa-se a descaracterização do Fórum Nacional de

Educação (FNE), instância de acompanhamento do Plano Nacional de Educação

2014-2024, estabelecido pela Lei 13.005/2014 e a desconstrução do calendário

da Conferência Nacional de Educação (Conae – 2018) disposto pela Portaria N.

577 de abril de 2017. 

Tais fatos provocaram a reação das entidades científicas e sindicais da

área  que,  de  imediato,  instituíram o  Fórum  Nacional  Popular  de  Educação
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(FNPE)  que  passou  a  liderar  no  país  a  defesa  e  a  promoção  do  direito  à

educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos/as, bem como o

esforço coletivo de realização das etapas municipal/intermunicipal, estadual e

regional  da  Conferência  Nacional  Popular  de  Educação (CONAPE)  realizada,

com sucesso, em 2018.

A realização da II Conferência Nacional Popular de Educação (II CONAPE)

está  prevista  para  o  mês  de  julho  de  2022,  em Natal/RN,  antecedida  das

etapas  municipal/intermunicipal  e  estadual,  como  ocorreu  no  estado  de

Pernambuco, foco deste texto. 

A  CONFERÊNCIA  POPULAR  DE  EDUCAÇÃO  EM  PERNAMBUCO:  UMA

CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Tendo acompanhado, de forma crítica, o processo de descaracterização

do FNE pelo governo federal, o Fórum Estadual de Educação de Pernambuco

(FEE-PE) que congrega trinta e duas instituições e entidades da sociedade civil

organizada, em reunião do pleno,  decidiu pautar suas atividades de acordo

com as deliberações do recém-instituído FNPE. Alinhado com essa instância

realizou, com êxito, a  III  Conferência Estadual de Educação de Pernambuco/I

Conferência  Estadual  Popular  de  Educação  (CONEPE/  CONEPE-PE  2018),  no

Centro de Convenções de Olinda, nos dias 25 e 26 de abril de 2018.

Em  2021,  considerando  a  situação  de  calamidade  pública  devido  à

pandemia  do  Covid-19,  o  FEE-PE  deliberou  por  realizar  a  IV  Conferência

Estadual  de  Educação  de  Pernambuco/  II  Conferência  Estadual  Popular  de

Educação (IVCONEPE/IICONEPE-PE 2022), em dias alternados do mês de abril

de  2022,  em  formato  on-line,  com  etapas  preparatórias,  por  meio  de

Conferências  Livres,  Conferências  Municipais/Intermunicipais  e  Regionais  de

Educação. 

Portadora de um caráter mobilizador, de luta e resistência na defesa da

democracia,  da  vida  e  dos  direitos  sociais,  a  IV  CONEPE/IICONEPE-PE 2022

apresenta  um  conjunto  de  propostas  à  Conferência  Nacional  Popular  de

Educação  -  CONAPE  2022,  na  perspectiva  de  uma  educação  pública  com
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qualidade referenciada socialmente, de implementação do Plano Nacional de

Educação 2014/2024 (PNE) e da instituição do Sistema Nacional de Educação

(SNE). 

Com  base  nas  orientações  do  FNPE,  mediadas  pelo  Documento

Referência da CONAPE 2022,  a Conferência teve como objetivo geral mobilizar

os setores e segmentos da educação estadual dedicados à defesa do Estado

democrático de direito, da Constituição Federal (CF) de 1988, do PNE e de um

projeto  que  garanta  educação  pública  com a  mais  ampla  abrangência,  de

gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social a

todas e todos, a fim de consolidar, no Estado de Pernambuco, uma plataforma

comum de lutas pela educação. 

De  forma  similar,  constituíram  seus  objetivos  específicos fortalecer  o

Estado democrático de direito, a democracia, a participação popular e a justiça

social;  potencializar  a  confiança  nos  professores  e  professoras  e  demais

profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos/nas

estudantes,  visando à  materialização  de  processos  formativos  e  avaliativos

contextualizados,  vinculados  a  projetos  educativos  democráticos  e

emancipatórios.

Foram  considerados  participantes  da  IVCONEPE/IICONEPE-PE2022:

delegados;  convidados;  Equipe  de  Assessoramento  Técnico,  bem como,  os

cidadãos ou cidadãs eleitos/as nas conferências municipais/intermunicipais e

regionais  de  educação  e  os  que  foram  indicados  pelas  entidades

representativas  de  setores/segmentos,  de  perfil  estadual,  definidas  no

regimento da Conferência. Mais de 500 pessoas participaram da Conferência.

Importante salientar que as delegações municipais foram constituídas segundo

o critério populacional. 

No tocante à sua estrutura e organização, a IVCONEPE/IICONEPE-PE 2022

foi  presidida pela coordenação5 do FEE-PE primando por práticas de gestão

colegiada, e exercendo formas compartilhadas de coordenação. As comissões,

no âmbito do FEE-PE, foram responsáveis pela execução das ações referentes

5 Atualmente, a coordenação do Fórum Estadual de Educação de Pernambuco – FEE-PE  é 
exercida pela professora doutora Márcia Angela da Silva Aguiar da Universidade Federal de 
Pernambuco e Diretora de Cooperação Internacional da Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação (ANPAE).
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a todas  as  etapas  da  Conferência,  apoiadas  pela  coordenação do Fórum e

grupo de colaboradores/as de Universidades Públicas.

Com relação ao temário e programação, identificando-se com o temário

da  CONAPE  2022,  a  Conferência  estadual  teve  como  tema  principal:

“Reconstruir o País: a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da

educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica,

inclusiva e de qualidade social para todos/as/es”. E, como Lema: “Educação

pública e popular se constrói com democracia e participação social: nenhum

direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire”. 

Referenciada pelos Eixos de Discussão da CONAPE 2022, a IV CONEPE/II

CONEPE-PE pautou Plenárias Temáticas com a seguinte conformação:

I - Plenária de Abertura 

 Palestra  Magna:  Construção  de  um Projeto  de  Nação  Soberana  e  de

Estado  Democrático  em Defesa  da  Democracia,  da  Vida,  dos  Direitos

Sociais, da Educação e do PNE. Conferência - Luiz Fernandes Dourado –

UFG e Executiva FNPE, mediação Márcia Angela Aguiar- UFPE.

II – Plenárias Temáticas dos  Eixos

 Planos  Educacionais:  Perspectivas  na  Garantia  do  Direito  à  Educação.

Palestra  Edson  Francisco  de  Andrade  -  UFPE,  mediação  Luiz  Alberto

Rodrigues (UPE)

 Educação,  Direitos  Humanos  e  Diversidade:  Justiça  Social  e  Inclusão.

Palestras  Aída  Maria  Monteiro  -  UFPE  e  Janayna  Cavalcante-  UFPE,

mediação Sephora Freitas - Sintepe

 Valorização dos Profissionais da Educação no Contexto do Financiamento

da Educação. Palestras Teresa Leitão -Deputada Estadual, Heleno Araujo

–  Presidente  CNTE  e  Executiva  FNPE,  mediação  Natanael  Silva  -

Presidente da Undime/PE.

 Gestão Democrática da Educação: Participação, Transparência e Controle

Social. Palestras Janete Azevedo - UFPE e Luciana Rosa Marques - UFPE,

mediação Cintia Sales - Sintepe.

III - Plenária de Encerramento 
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 Aprovação do Documento Final da IVCONEPE/IICONEPE-PE 2022

 Aprovação do Manifesto-Carta de Pernambuco

Coordenação Márcia Angela Aguiar - UFPE, mediação Horácio Reis – CEE-PE

e Ivete Caetano – Sintepe.

Na Plenária Temática Final, o Documento-Base com as emendas oriundas

das  Conferências  Municipais/Intermunicipais  e  regionais  da  educação  foi

amplamente  discutido  e  aprovado,   como  também  o  Manifesto-Carta  de

Pernambuco. 

FINALIZANDO…

Os  debates  na  Conferência  foram  orientados  por  uma  visão  ampla,

abrangente,  inclusiva  e  sistêmica  da  educação,  primando  pela  garantia  do

processo  democrático,  pelo  respeito  mútuo  entre  os/as  participantes,  pela

promoção  da  pluralidade  de  ideias,  identidades  e  expressões,  pela

consideração à representatividade dos segmentos e movimentos sociais e pelo

fortalecimento da articulação entre os entes federados. 

Como etapa estadual da II CONAPE, a Conferência estadual constituiu o

ponto  de  culminância  de  amplo  processo  de  discussão  ocorrido  nas

Conferências Municipais/ Intermunicipais e Regionais, com vistas a contribuir

de forma efetiva com proposições para as políticas educacionais locais. 

As  contribuições  ao  Documento  Referência,  oriundas  da  etapa

preparatória,  consideraram os  eixos  temáticos  estabelecidos.  O  Documento

Base foi  discutido,  aprovado nas Plenárias temáticas e encaminhado para a

Plenária Final. 

A Conferência finalizou sua intensa programação, que ocupou o mês de

abril, de forma virtual, com pleno êxito, o que só foi possível graças ao apoio

das entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação de Pernambuco,

sobretudo, pelo apoio logístico fornecido pelo Sindicato dos Trabalhadores e

Trabalhadoras  da  Educação  do  Estado  de  Pernambuco  -  SINTEPE  e  a

colaboração da União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-PE. O
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resultado desse esforço coletivo está consubstanciado no  Documento Final e

no  Manifesto-Carta de Pernambuco  que serão devidamente encaminhados à

CONAPE 2022. 

EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DA EDUCAÇÃO PÚBLICA


