
MOÇÃO Nº  03 , DE 30  DE NOVEMBRO DE 2016 

Moção de Repúdio à MP 746/2016 sobre a 

Reforma do Ensino Médio 

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 à Medida Provisória 746/2016, de 22 de setembro de 2016, altera e fragiliza o 
princípio do Ensino Médio como direito de todo cidadão a uma formação plena para a cidadania e o 
trabalho, abre canais para a mercantilização da escola pública e evidencia a face mais perversa do 
golpe contra a sociedade brasileira, os estudantes, seus professores e a educação pública.   

Ao determinar caminhos herméticos para a formação, eliminando disciplinas centrais para a 

formação dos estudantes, tende a ampliar as desigualdades sociais, como bem aponta a Associação 

Nacional de Pesquisa em Educação, em sua nota pública quando destaca que a referida MP “revela 

claros sinais de propostas de reformadores educacionais e defensores da fragmentação do Ensino 

Médio e do estabelecimento de canais para parcerias público-privadas. (...) e mais “não dialoga com 

os estudos e pesquisas sobre a Educação Básica, Ensino Médio, formação técnico-profissional e as 

juventudes que os associados da ANPEd e outras associações acadêmicas brasileiras realizaram ao 

longo das últimas décadas.” 

Além disso, Medida Provisória, embora prevista em lei, é um mecanismo proveniente da ditadura 

militar, que traz um desequilíbrio em favor do Poder Executivo, o que por si só evidencia um alerta a 

respeito da disposição dos governos ao diálogo democrático.  Essa MP sofreu vários pedidos de 

inconstitucionalidade levadas ao Supremo Tribunal Federal – STF.  

Fazendo eco aos posicionamentos da ANPEd, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fórum 

Nacional de Educação, Fórum Municipal de Educação de São Paulo e dezenas de outras organizações 

de pesquisa e  defesa do direito à educação e cultura no Brasil, reiteramos nosso  posicionamento 

em defesa da  democracia e do direito ao Ensino Médio como parte constituinte da Educação Básica 

Pública e de Qualidade e repudiamos essa reforma retrógrada. 
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