
MOÇÃO  

Senhor Governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior e senhor 

Secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder. 

 

O Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica - LAPEDUH manifesta-se 

contrário e repudia a adesão de escolas públicas ao programa federal de constituição de 

escolas cívico-militares no Estado do Paraná. Endentemos que essa adesão segue na 

contramão de uma escola pública autônoma e de qualidade e nós, pesquisadores e 

professores do LAPEDUH, temos plena consciência de que a escola é o espaço 

privilegiado de conhecimento e não de controle ou imposição de medo.  

Por isso, em defesa da autonomia e dignidade dos professores, defendemos um 

projeto político que promova o debate pedagógico que não inclua o medo e a censura. 

Entendemos que o Programa de Constituição de escolas cívico-militares não aborda os 

temas caros para os professores que estão no cotidiano escolar, ou enfrenta as 

desigualdades sociais e a violência que nossas crianças e jovens estão submetidos.  

Não se fala em plano de carreira e piso salarial, corta-os; não se fala em 

máximo de alunos por turma, mas sim em fechamentos de escolas e de sala de aulas; a 

formação continuada fica à mercê de avaliações externas e de resultados que estão longe 

da realidade dos professores e alunos; não se discutem concepções de aprendizagem e 

metodologias de forma aprofundada, e não se oferece formação continuada aos 

professores e estrutura física às escolas. 

Além do mais, é contraditório pensar numa escola militarizada atuar como 

propulsora de valores democráticos, já que em sua essência o militarismo não permite 

autonomia crítica e reflexiva dos sujeitos envolvidos, apenas o respeito cego às ordens e 

a hierarquia.  Dito isto, é imperativo lembrar os objetivos fundamentais da Constituição 

da República de 1988: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - Garantir o desenvolvimento nacional; 

III - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(BRASIL, Constituição da República, 1988).  

 



 A violência contida na proposta é explicitada, principalmente, quando vemos 

que em estados que foram carro chefe nesse focalizam sua aplicação em periferias, com 

o discurso falacioso de “atenuar altos índices de violência” que os bairros pobres 

apresentam. Mais uma vez na História do Brasil se criminaliza pobreza e se evita o 

desenvolvimento intelectual dos trabalhadores e trabalhadoras oferecendo 

oportunidades igualitárias e humanizantes (https://epoca.globo.com/numero-de-escolas-

publicas-militarizadas-no-pais-cresce-sob-pretexto-de-enquadrar-os-alunos-22904768).  

 Também foi condenada ao esquecimento a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDB 9394/96, que entre outras coisas pressupõe que: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.             

(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) (BRASIL, LDB 9394/1996).  

 

Entre outras contradições, é alarmante notar policiais militares, sem 

compromisso social e sem debate pedagógico, armados em sala de aula ao mesmo 

tempo em que se fala em qualidade educacional em termos de índices de provas 

financiadas por grupos empresariais, como Instituto Lehman e outros. Esses mesmos 

policiais não discutiram a qualidade da profissão e formação docente e os temas 

pedagógicos necessários que TODA e TODO professor/educador discute e lutou para 

construir.  

Portanto, vemos essa medida como antidemocrática, autoritária e impositiva de 

censura aos milhares de professores e professoras, que assim como nós, temos um 

compromisso sólido, democrático e propositivo para com a educação do povo brasileiro. 

Defendemos a escola como lugar do conhecimento científico de alto nível e da 

formação humana. Vigiar e Punir? Não! Nosso conhecimento deve servir a promoção 

da democracia e de uma sociedade mais justa, em que armas e militarismo não caibam 

no léxico educacional.  
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O LAPEDUH e seus docentes pesquisadores estão a serviço de todas e todos 

professoras e professores, pois sabemos que nosso trabalho é crucial para o 

desenvolvimento deste país enquanto nação.  


