
 Nós, membros atuantes da sociedade por meio de nossas entidades representativas, educadores/as, 

estudantes, trabalhadores/as e cidadãos/as dos mais variados setores, repudiamos com veemência a ofensiva 

do atraso e do fascismo expresso no famigerado Projeto de Lei 867/2015 denominado “Escola Sem Partido”.

 Defender a escola sem partido é defender a escola com apenas um partido. Partido daqueles que são 

contra uma educação laica e contra o debate sobre gênero, fortalecendo assim a cultura do estupro e a 

LGBTTIfobia presente em nosso país. Defendemos a escola crítica sim, a educação libertadora, a pluralidade 

de ideias e a liberdade de expressão e pensamento.

 Historicamente, as classes dominantes do Brasil em seus sucessivos governos e em todas as esferas 

têm sucateado e precarizado a educação. Sequer a escola pública de qualidade em suas acepções 

fundamentalmente liberais é garantida à população, principalmente aos seus segmentos mais pauperizados.

 Não bastassem as condições degradantes às quais são expostos estudantes e profissionais da 

educação, não bastasse o salário rebaixado à que são submetidos professores/as e demais profissionais da 

área da educação, acenam agora com a censura, o patrulhamento ideológico, com a morte da esperança de 

transformação social em suas exposições mais primárias.

 Diante da ofensiva do capital, da ameaça de aprovação deste PL pelo congresso mais reacionário das 

últimas décadas e do seu sancionamento por um governo ilegítimo, urge a reação. Não são mais suficientes as 

iniciativas isoladas, não basta mais levantar a voz no espaço de nossas casas ou mesmo em nossas salas de 

aula é necessário uma ampla organização.

 É hora de reunir todas as entidades, sindicatos, associações, partidos, organizações da sociedade civil, 

parlamentares, etc, ombro a ombro contra esse insulto à democracia e ode aos anos de chumbo.

 Por tudo isso, conclamamos a todos/as que entendem a necessidade da mobilização democrática que 

se somem a nós no lançamento da Frente Nacional Contra o PL 867/2015 “Escola Sem Partido”.

Rio de Janeiro-RJ,  de julho de 20167
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