
MOÇÃO Nº 01 , DE 30  DE NOVEMBRO DE 2016 

Moção de Repúdio ao PL 193/2016 (Escola 

sem Partido) 

Os membros do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura do CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 
5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, 
combinado com o inciso IV, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 
de 19 de março de 2010,  e com o inciso II do art. 9º do Regimento Interno do Colegiado Setorial do 
Literatura, Livro e Leitura, aprova:  

Moção de Repúdio ao PL 193/2016 (Escola sem Partido) que promove uma ruptura a garantias 
Constitucionais conquistadas em 1988, especificamente sobre o direito inalienável à educação 
pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social e livre de quaisquer formas de 
discriminação.   

A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases definem que a educação escolar deve ser “inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”, e que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios da: [...] liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; gestão democrática do ensino 

público; garantia de padrão de qualidade”, entre outros.   

Assim concebida, a educação deve contribuir para o desenvolvimento e emancipação humana 

através da formação de pessoas com capacidade de crítica, autonomia, reponsabilidade, e 

convivência social em harmonia com a pluralidade e diversidade existente e característica de uma 

sociedade democrática. Uma educação de qualidade deve possibilitar aos educandos e educandas o 

conhecimento pleno da realidade e seus condicionantes, possibilitando o desenvolvimento de suas 

capacidades de leitura crítica do mundo, reconhecendo-se como sujeitos de direitos, com 

possibilidades e responsabilidades de intervir concretamente no mundo a fim de contribuir com a 

promoção do respeito à igualdade e justiça social.   

Nesse sentido, o PL da “Escola Sem Partido” ao contrário do que fazem pensar a opinião pública,  não 

são sem partido e nem sem religião ou ideologia. Na verdade, extirpam o sentido reflexivo da 

educação e sustentam um ideal de educação mecânica e tecnicista que excluem a percepção do ser 

humano e do seu meio social, eliminando sua percepção sobre sua condição de sujeito histórico.    

Essa proposta, como bem enfatizou o Fórum Nacional de Educação – FNE em sua nota de no. 41 

“entre outros efeitos perversos, banaliza os problemas da educação, impede a formação democrática 

e cidadã, inibe o desenvolvimento do conhecimento científico e nega os saberes do estudante, além 

de inibir a atuação do movimento estudantil dentro das escolas como um dos impulsionadores da 

participação política e cidadã dos e das estudantes, colocando-o como mero instrumento 

doutrinador e aparelho partidário, prejudicando a socialização que permitiria conhecer e respeitar as 

diversidades e diferenças. Por outro lado, uma proposta que intimida e criminaliza os(as) 

profissionais no exercício da sua profissão, contrariando o direito à liberdade de cátedra, garantido 

pela lei maior do país, a Constituição Federal.”    



Nós, membros deste colegiado repudiamos totalmente a PL 193/2016 que viola o direito à uma 

educação crítica, libertadora e emancipatória, que dá a capacidade à uma sociedade de promover a 

paz, o respeito, a dignidade, a igualdade e a justiça social! 

 

 

 


