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O anúncio: apelo e chamamento para mobilização
Fortaleza, 02 de agosto de 2018.

É tempo de agir! Assim terminamos o último informe e, oportunamente, iniciamos este.
Há muito tempo prevíamos o impacto devastador das medidas implementadas pelo
Governo Temer, com suas políticas de destruição dos direitos sociais, em favorecimento à setores
do capital financeiro, com a Emenda Constitucional nº 95. Seus resultados implicaram na frágil
manutenção de algumas conquistas como o PIBID e mais recentemente o Residência Pedagógica,
além, é claro, de outras iniciativas na formação de professores, como o PARFOR.
A resistência dos movimentos sociais organizados, como o FORPIBID, se expande e toma
corpo oficial quando o Conselho Técnico Superior da CAPES apresenta nota com preocupações à
previsão de cortes para o orçamento de 2019. Como consequência, poderá haver impactos
desastrosos e irreversíveis nos programas de fomentados pela agência, envolvendo a
pós-graduação stricto sensu, as política de formação de professoras e professores no Brasil e
programas de cooperação internacional. Cenário temido.
A nota assinada pela presidência da CAPES expõe a gravidade da situação, anunciando a
possibilidade de interrupção de pagamento de bolsas já em agosto de 2019! A situação
apresentada nos faz convocar a todas e todos, envolvendo estudantes e professores das escolas
parceiras, para ampla mobilização de parlamentares em todas as esferas do poder público,
sobretudo em cenário de campanha eleitoral: os candidatos em disputa precisarão assumir
compromissos com seus possíveis eleitores. Os parlamentares em exercício devem - ao serem
provocados por todas e todos por email, redes sociais, telefones de gabinetes e contatos pessoais
- engajar-se na luta pela recomposição do orçamento da CAPES, garantindo a manutenção das
ação dessa agência.
Reforçamos, a mobilização deve envolver os diversos parlamentos do País como câmaras
municipais, assembleias legislativas e congresso nacional! Estamos nos articulando com os
membros da Frente Parlamentar Mista em Prol do PIBID e PIBID Diversidade para juntos
encontrarmos meios de resistir a quaisquer tentativas de interrupção do PIBID, Residência
Pedagógica e ações de Formação de Professoras e Professores, como o PARFOR.
Esperançar é verbo e ação! Contra mais cortes na educação e na formação de docentes no
Brasil!

Saudações!
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