EDITORIAL

R

etratos da Escola comemora em 2017 o seu décimo ano como veículo de diálogo permanente entre os profissionais da educação, estudantes, pais, mães,
entidades acadêmicas e sindicais, poderes públicos e demais interessados na
temática educacional. O periódico tem sido amplamente disseminado entre esses diferentes atores.
Desde o início a revista dedicou-se à publicação de dossiês temáticos com a intenção
de aprofundar os temas relevantes e emergentes para a educação escolar no País, particularmente aqueles que dizem respeito às políticas públicas vinculadas à educação básica
e aos profissionais da educação. Professores, gestores educacionais, pesquisadores, sindicalistas e autoridades convidados a manifestar análise sobre as temáticas apresentadas
na Revista prestaram e prestam sua colaboração de forma prestimosa, gratuita e compromissada com o trabalho que desenvolvemos na iniciativa da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Educação (CNTE), responsável pela publicação deste periódico.
Hoje, permanece a intenção de continuar a publicar dossiês, análises críticas, no sentido
da construção de uma sociedade democrática, republicana, mais justa e menos desigual.
Temos certeza que a revista tem servido para clarear o cenário educacional em toda sua
complexidade, propiciando aos leitores uma visão cada vez mais engajada com as lutas
dos movimentos da sociedade civil em prol da melhoria educacional.
O Dossiê A Reforma do Ensino Médio em Questão é mais um tema que não poderíamos
deixar de aprofundar no momento em que o País se vê frente a uma reforma decretada
por medida provisória, e logo depois instituída como lei, de forma apressada e sem o
cuidadoso debate, que propiciasse a incorporação de uma discussão já realizada durante
os governos legítimos de Lula e Dilma Rousseff hoje substituído por um presidente da
república não legitimado. A organização deste Dossiê contou com a participação da
professora Monica Ribeiro da Silva, da UFPR, integrante do Movimento Nacional em
Defesa do Ensino Médio e Coordenadora do Grupo de Pesquisa Observatório do Ensino
Médio. Agradecemos a ela por mais esta colaboração à educação brasileira e aos autores convidados pelo atendimento emergencial à nossa solicitação.
Nos últimos números de Retratos da Escola temos avançado também como um veículo aberto à publicação de artigos recebidos por meio de um fluxo contínuo em meio
eletrônico e que compõem o que denominamos de Espaço Aberto, ao lado de outras
seções tais como Entrevista, Resenha, Relato de Experiência e Documento. Nesta publicação são apresentados uma Entrevista com a Professora Lisete Arelaro (USP), atual

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 20, p. 7-8, jan./jun. 2017. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

7

Comitê Editorial

presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação e valorosa pesquisadora da área das Políticas Educacionais no País, sobre o tema do Dossiê;
12 artigos na seção Espaço Aberto; e um Relato de Experiência.
O momento atual – junho de 2017 - nos leva a uma grave ponderação a respeito de
mais uma ameaça ao futuro educacional que vínhamos construindo. Em 27/04/2017, o
Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 577, por meio da qual promoveu
mudanças na gestão e composição do Fórum Nacional de Educação (FNE), excluindo
representações tradicionalmente combativas e alterando as deliberações democráticas
e colegiadas anteriores do Pleno do FNE. Outras entidades com representação no FNE,
repudiando os termos da referida Portaria, renunciaram coletivamente e anunciaram a
constituição do Fórum Nacional Popular de Educação, que junto com a sociedade civil
deverá organizar Conferências Populares de Educação, mesmo sem o apoio do Ministério da Educação, estando previsto o seguinte calendário: entre julho e outubro de 2017:
realização das Conferências Municipais Populares de Educação; entre novembro/2017
e março/2018: realização das Conferências Estaduais Populares de Educação; e em abril
de 2018: Conferência Nacional Popular de Educação (Conape).
Por último, não poderia deixar de dar ao Gilmar Soares Ferreira, atual coordenador
da Esforce, Escola de Formação da CNTE, à qual se filia a Retratos da Escola, as boas
vindas ao cargo que agora ocupa, em substituição a Heleno Araújo Filho, atual presidente da CNTE.
Agradecemos aos que colaboraram com este número da revista e desejamos a todos/
as uma boa leitura.

Leda Scheibe
EDITORA

8

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 20, p. 7-8, jan./jun. 2017. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

