
 

 

 

CARTA AO PRESIDENTE 

 

O Instituto Educatores, que reúne ex-secretários estaduais de Educação, vem a público 

fazer um apelo ao presidente da República, considerando o quanto perdemos com a 

instabilidade na gestão do Ministério da Educação.  

O País precisa de um gestor à altura desse cargo, que tenha compromisso, experiência, 

conheça o setor educacional público e o privado, a Educação Básica obrigatória, a Educação 

Superior e a pós-graduação; que conheça os desafios, as deficiências, os potenciais e os 

caminhos para a educação de qualidade; que esteja comprometido com o Novo Fundeb 

permanente; que identifique e dialogue com parceiros públicos e privados; que consiga interagir 

com estados e municípios; que tenha capacidade de priorizar a essência da educação: o ensino-

aprendizagem; e que possa indicar seus assessores com base na meritocracia. 

O novo ministro deve ter o apoio incondicional da Presidência da República para, sem 

precisar de carta branca, montar uma equipe com visão do projeto de educação do país nesse 

século; que tenha tempo e condições de implantar um verdadeiro projeto de Educação Brasileira 

que perdure independente dos mandatos dos governos: uma Política de Estado pautada na 

Educação como um Direito  tal qual está garantido na nossa Constituição.  

Reconhecemos que a escolha do Ministro da Educação é discricionária do presidente, 

mas apelamos para que a próxima escolha seja por um perfil técnico e aberto ao diálogo, que 

respeite e trabalhe com instituições como CONSED, UNDIME, ANDIFES, CONIF, entre 

outras. 

Em meio aos inevitáveis reflexos dessa pandemia do Covid19, o país precisa apostar 

todas suas cartas na formação das gerações atuais e das vindouras. Sem um Ministro com 

experiência, autonomia e altamente qualificado, a educação do país dificilmente cumprirá seu 

papel. 

O Instituto Educatores permanece à disposição para colaborar com o MEC no 

enfrentamento dos desafios da educação brasileira. 

 

Brasília, 30 de junho de 2020. 
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