Por uma Escola sem Mordaça

CONTRA O PROJETO
ESCOLA SEM PARTIDO
A sociedade brasileira
vive um período dos mais
sombrios desde o fim da ditadura militar.
Sob o pretexto de evitar a
doutrinação política dos estudantes, setores ultraconservadores lançaram a proposta “Escola sem partido”
- um verdadeiro processo de
criminalização dos profissionais de educação. Essa criminalização tem dois instrumentos: anteprojetos de lei
para serem apresentados no
Congresso Nacional, Assembléias Legislativas e Câmaras
de Vereadores de todo o País
e uma notificação extrajudicial para as famílias denunciarem os supostos casos de
doutrinação.

Na prática, os defensores
da Lei da Mordaça querem um
modelo de educação e de escola esvaziados de crítica e incapazes de viabilizar o processo de formação plena e cidadã
dos estudantes. É com esse
mesmo sentido de golpear os
serviços públicos essenciais e
particularmente a Educação
que o governo golpista de Temer editou recentemente,
sem nenhuma discussão com
a sociedade, uma medida provisória que reformula para pior
o ensino médio; além de ter
aprovado, em 1º turno, na Câmara de Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional
241, que congela os investimentos no serviço público por
20 anos!

Contra esses ataques, dezenas de entidades em todo
o país, e também aqui no
estado Rio, criaram a Frente Escola sem Mordaça, que
luta por uma escola democrática, acolhedora das diferenças, de qualidade referenciada nas demandas da
sociedade e que realize amplos debates sobre questões
do cotidiano, de gênero e de
diversidade, da juventude,
da História e da realidade
social, econômica e política
brasileiras.
A Frente defende os professores como legítimos
Educadores, profissionais

que devem ser valorizados,
com suas carreiras estruturadas e atuando em condições dignas de trabalho.
Os recentes movimentos de ocupações das escolas públicas em vários
estados demonstram a
necessidade da gestão democrática e compartilhada
da escola e dos processos
educativos.
Convidamos todos que
defendem a democracia e
a escola pública a se somarem nessa luta, promovendo debates e construindo
comitês no local de estudo, de trabalho e moradia.
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