19 de junho de 2021

PARTIDOS DEVEM SER OS PORTAVOZES DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

José Fogaça, ex-Senador e presidente do Conselho Editorial da FUG (CONEP), com Priscila Cruz,
presidente do Todos pela Educação, em evento virtual realizado na segunda-feira (14).

“Estamos vivendo um momento
que precisamos recuperar e ter nos partidos porta-vozes da nova visão da educação, o que é educação de verdade. Não
é homeschooling, mas escola pública
boa. Escola pública boa não é escola militar”, afirmou a presidente do Todos pela
Educação, Priscila Cruz, em debate promovido pelo Conselho Editorial da FUG
(CONEP). Para ela, as discussões hoje no
Brasil estão polarizadas
e os partidos precisam
ter uma visão além dos
políticos. “O MDB tem
um papel fundamental
de recuperação da política dos partidos. Porque o que é defendido
pelas lideranças públicas
e políticas do Brasil é reverberado para a
população. O exemplo arrasta.”
Focada nos grandes temas relacionados à sociedade brasileira, a FUG está
com o Projeto “O Brasil precisa pensar o
Brasil”, reunindo pensadores, políticos e
estudiosos para discutirem políticas públicas e apresentar ao MDB um programa que contemple respostas as causas
mais urgentes. O primeiro tema da discussão foi a educação.
O CONEP, presidido pelo ex-senador José Fogaça, conversou com Priscila

Cruz, no último dia 14, com a presença
dos conselheiros e do presidente nacional da FUG, Alceu Moreira. “Ouvimos
uma análise muito profunda, abrangente e extensiva. Começando com as bases da mudança na educação brasileira. Acho que o grande marco, que foi o
Fundef, realmente redirecionou o futuro
do país. Enfim, toda uma agenda estruturante que pode dar um pouco de esperança ao Brasil”, disse
Fogaça durante a condução do debate.
Segundo a presidente do Todos pela Educação, o Brasil aprendeu
com a pandemia. Mas,
agora, há uma agenda
emergencial que é a reabertura gradual, segura e efetiva das
escolas, privilegiando as crianças que
mais precisam. “O que não dá é ter mais
um ano com escolas fechadas. Se for
possível abrir para 20% ou 40%, vamos
abrir. Se precisar fechar porque teremos
uma terceira onda, fecha e reabre. A escola tem que ser a última a fechar e a
primeira a reabrir. Estamos fazendo o
oposto. E condenando essa geração de
estudantes que está sendo chamada de
geração Covid”. Leia mais
Comentários e contribuições para o projeto:
pensarobrasil@fundacaoulysses.org.br

ARTIGO

EDUCAÇÃO PÚBLICA E IGUALDADE
DE OPORTUNIDADE
Denis Rosenfield*
A Fundação Ulysses Guimarães, na
pessoa de seu presidente, deputado Alceu
Moreira, deu início a uma série de debates
em seu projeto “O Brasil precisa pensar o
Brasil”, convidando a especialista em educação Priscila Cruz. Já a escolha da educação como tema mostra a sua prioridade,
baseada na constatação de que um país
socialmente desigual não sairá de sua condição se não oferecer às suas crianças e
aos seus jovens uma educação de qualidade. Um mundo em rápida evolução científica e tecnológica exige, por assim dizer,
que os Estados ajam em busca deste novo
patamar de conhecimento.
O ponto alto da exposição da professora Priscila Cruz, realçado por seus
diferentes comentadores, foi o da igual-

dade de oportunidades. Trata-se de um
pilar de toda sociedade democrática. As
sociedades europeias, podendo-se aqui
destacar a França, apostaram na educação pública, aquela que pode equalizar
ricos e pobres, filhos de uns e outros,
sem nenhuma distinção social.
Considere-se que a participação
do ensino público no país é de 85% para
que possamos melhor avaliar a sua importância para a educação nacional. E
ele enfrenta problemas graves, desde a
capacitação dos professores, até meios
tecnológicos, ainda mais importantes
em tempos de pandemia, passando por
discussões sérias de Base Curricular e
de prioridades. Leia mais
*Filósofo e professor

ACONTECEU NA FUG

TRANSTORNOS GLOBAIS INFANTIS

dores da instituição para abrir novas
turmas dos cursos da FUG. Além disO “Atraso de Linguagem, quando de- so, ele tem participado de ações covemos ficar em Alerta!” foi tema da munitárias levando o nome da FUG
palestra promovida pela FUG, em Rio por todos os lugares do estado.
Claro/SP, e que contou com a participação da fonoaudióloga Sara Raquel
FUG-TO FAZENDO A DIFERENÇA
Capucci. Ela alertou sobre a importância e a qualidade do tempo entre A FUG-TO esteve no município de
pais e filhos na primeira infância, e o Brejinho de Nazaré para capaciuso excessivo das tecnologias, que tar e qualificar funcionárias Centro
podem influenciar diretamente no de Referência de Assistência Social
desenvolvimento das crianças.
(CRAS) e algumas mulheres beneficiárias de programas sociais. Elas tiveram acesso aos cursos ‘Mulheres
MULHERES NO SÉCULO XXI
em Movimento’, ‘Políticas Públicas de
O mercado de trabalho e o empodera- Gênero’, ‘Dicção e Oratória’ e ‘A Arte
mento feminino foram os assuntos que de Falar em público’.
marcaram o encontro virtual promovido
pela FUG-PI, em parceria com a JMDB
de Barras. Os jovens Maria Eduarda Lages e Pablo Linhares promoveram este
bate-papo na última terça-feira (15) e na
ocasião lançaram mais uma turma do
curso ‘Mulheres em Movimento’.

AUTISMO

A coordenadora de Políticas Públicas
para o Autismo do estado do PA, a advogada Nayara Barbalho, foi palestrante
do encontro virtual promovido pela FUG-PA, que tratou da Lei 9061/2020, que
institui a Política Estadual de Proteção
FUG-AC NÃO PARA
dos Direitos da Pessoa com Transtorno
O vereador e presidente da filial da do Espectro Autista. O encontro aconteFUG no estado, Emerson Jarude, tem ceu na quarta-feira (16), via Zoom.

reunido com frequência os colabora-

ACONTECEU NOS NÚCLEOS

PROGRAMA NÚCLEOS EM DEBATE

CONEXÕES MULHERES

É amplamente reconhecido a importância dos núcleos do MDB, pois são os
principais canais de conexão e diálogo
com os movimentos presentes na sociedade. Nesse sentido, articulado pela
Coordenação Nacional de Núcleos e a
FUG em parceria com os presidentes
nacionais, foi lançado o Projeto Núcleos em Debate (PND).

Os ’Impactos da Covid-19 na Gestação’
foi tema do lançamento do Projeto Conexões Mulheres, iniciativa da Secretaria Nacional do MDB Mulher, com as
Presidentes estaduais e o apoio da Coordenação Nacional dos Núcleos e da
FUG. Todas as segundas, serão abordados assuntos que servirão para posicionar as campanhas de deputadas estaduais, federais e senadoras em 2022.

Leia mais

Leia mais
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