
CONDICAp	–	Conselho	Nacional	dos	Dirigentes	das	Escolas	de	Educação	Básica								das	Instituições	
Federais	de	Ensino	Superior	

Setor	Comercial	Sul	(SCS)	–	Quadra	1,	Bloco	K,	nº	30,	salas	801,	802,	803	e	804,	
8º	andar.	Edifício	Denasa-	Brasília/DF	–	CEP:	70398-900	

site:	www.condicap.org.br	
	

NOTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 
A possível aprovação e implementação da PEC 55/2016 (ex-241, que congela por 20 anos os 
investimentos em educação e saúde), da MP 746/16 (Reforma do Ensino Médio), e dos diferentes projetos 
de lei que tramitam sob o lema da “escola sem partido”, implicará em danosos impactos para a sociedade, 
com o comprometimento de garantias legítimas e historicamente conquistadas nas áreas da Saúde e da 
Educação, dentre outras. 

A educação pública será fortemente atingida: 1) a aprovação da PEC inviabilizará qualquer esforço de 
planejamento voltado para o fortalecimento das instituições públicas de ensino no provimento de 
infraestrutura, na criação e reposição de vagas de concurso de professores e técnico-administrativos, nas 
ações de extensão, nas atividades de pesquisa, assim como na garantia do cumprimento dos planos de 
carreira de docentes e técnico-administrativos e dos programas de bolsas para discentes; 2) a reforma do 
ensino médio em curso impõe a dissociação da formação propedêutica da formação profissional e, ao 
retirar do currículo do Ensino Médio a obrigatoriedade de disciplinas como Filosofia, Sociologia, Educação 
Física e Artes, desvaloriza a importância de tais áreas na formação integral do sujeito. Além disso, faz 
referência constante a um documento ainda não finalizado, já que vários de seus parágrafos e incisos 
apontam para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que, como sabemos, está em discussão desde 
2015 e tem previsão de aprovação e publicação apenas para o segundo semestre de 2017. Logo, não é 
adequado dar efeito de lei a uma MP que depende de um documento que ainda não foi finalizado e 
aprovado; 3) os projetos de lei vinculados ao movimento “escola sem partido” se caracterizam, na prática, 
como restrição ao pensamento acadêmico e científico, próprio da educação, e por isso também vêm sendo 
denominados como lei da mordaça, pois educar pressupõe a não isenção ideológica e a constante busca 
pela autonomia da produção de conhecimento. 

O mundo cada vez mais pluricultural necessita de indivíduos críticos, autônomos e conscientes para 
exercer a sua cidadania e não de reprodutores de informação. A educação pública, laica, comprometida 
com a produção de conhecimento e difusão da ciência, da arte e da cultura é um pilar fundamental da 
democracia e do Estado Democrático de Direito e constrói-se a partir de proposições nascidas de amplos 
estudos e debates e de participação pública e democrática. 

A resistência e a luta contra essas medidas têm crescido em todo país: são milhares de ocupações em 
escolas de educação básica e campi universitários, manifestações em diversas cidades e uma série de 
declarações públicas de entidades organizadas da sociedade civil, incluindo notas e moções dos 
conselhos universitários das IES.   

O CONDICAp - Conselho de Dirigentes das Escolas Básicas das Instituições Federais de Ensino Superior 
- se soma aos movimentos sociais, sindicais organizados em IFES e entidades democráticas que estão se 
pronunciando e se organizando contra a PEC 55, a MP 746, o projeto “Escola sem Partido” e em defesa 
dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Nosso posicionamento em relação às 
mobilizações estudantis, especialmente aquelas realizadas nas dependências dos Colégios de Aplicação 
das Universidades Federais e Estaduais, dos Institutos Federais e demais escolas secundaristas, 
considerando que são decorrentes do exercício democrático da luta ao direito à educação pública e 
gratuita de qualidade, é solidarizar-nos com a luta dos docentes, técnicos-administrativos e estudantes de 
todo país, conclamando a sociedade ao diálogo e ao entendimento.  
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