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• Marcos legais sobre educação e liberdade de expressão

• Problemas da censura e mordaças

• Considerações finais e conclusões

Resumo:



Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948

XIX - Todo ser humano tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de 

fronteiras



DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Artigo 5º

IX – é livre a expressão de atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independente da censura ou 

licença



OBJETIVOS  DA  EDUCAÇÃO

Artigo 205

 pleno desenvolvimento da pessoa

 preparo para o exercício da cidadania 

 qualificação para o trabalho



PRINCÍPIOS DA  EDUCAÇÃO

Artigo 206

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

pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas... 

Os artigos 206 e 207 da Constituição Federal asseguram ao/à 

professor/a a liberdade de cátedra (TRT-9, 27/01/2009)



DOS PRINCÍPIOS E FINS 

DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Artigos 2º e 3º

Reiteram os princípios do Artigo 206 da Constituição 

Federal

Acrescentam:

respeito à liberdade e apreço à tolerância



Lei 13005/2014

DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

III – superação das desigualdades educacionais;

X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à 

diversidade e a gestão democrática da educação



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Pesquisa: “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar” (2009)

amostra nacional de 18,5 mil estudantes, pais e mães, diretores(as), 

professores(as) e funcionários(as)

Os escores relativos às atitudes discriminatórias revelaram que 

os maiores valores se relacionam a:

• gênero (38,2%); 

• orientação sexual (26,1%); 

• socioeconômica (25,1%); 

• étnico-racial (22,9%); 

• territorial (20,6%)



1980 a 2013 – 106.093 mulheres assassinadas no país 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Nº de mulheres assassinadas por ano no Brasil

2013 – 60% (2875) das vítimas eram negras

2013 – 27% dos assassinatos ocorreram no domicílio

Relatório de 2015



Em 2013, foi notificado o estupro de 47,6 mil pessoas no Brasil

Em 2014 o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada 11 

minutos

70% das vítimas são crianças e adolescentes

15% dos estupros envolvem dois ou mais agressores

Estima-se que apenas de 30% a 35% dos casos sejam registrados

90% das mulheres têm medo de ser vítima de agressão sexual

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

CULTURA DO ESTUPRO

Fontes:

- IPEA

- 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública



Alguns dos principais achados

73% foram agredidos/as verbalmente (bullying)

36% foram agredidos/as fisicamente

60% se sentiam inseguros/as na escola no último ano por serem LGBT 

Depoimento de um estudante gay, 16 anos, estado do Paraná:

“Muitas vezes ameaçado, humilhado, separado e desamparado. Mesmo 

assim continuei firme e forte determinado a completar os anos que 

perdi por medo, insegurança, e mais medo, com a esperança de que um 

dia as escolas sejam uma segunda casa, onde além de se aprender sobre 

apenas fazer expressões matemáticas ou poemas arcaicos, mas também 

sobre igualdade, sobre respeito, sobre amar o próximo, porque é isso o 

que deveria ser ensinado nas escolas, respeito.”



Carta Aberta do Fórum Nacional 

de Educação

proposições tais como as denominadas "Escola sem partido" e 

"Escola livre“, são iniciativas, no limite, intimidatórias e contrárias 

ao livre pensamento e à liberdade de expressão, à promoção dos 

direitos humanos e ao reconhecimento das diversidades nos espaços 

educativos.

(30/05/2016)

http://fne.mec.gov.br/fne-noticias/1290-carta-aberta-do-coarta-aberta-do-coordenador-do-forum-nacional-de-educacao



41º Nota Pública do Fórum Nacional de Educação

[O “Escola Sem Partido” e outros afins] ...

...pretendem destituir a educação do seu sentido reflexivo e colocá-la 

numa condição de suposta neutralidade, completamente incompatível 

com o tempo presente, com o homem presente, com as conquistas 

sociais, com a democracia e com todo o arcabouço científico e legal 

que dão sustentação a uma educação que não deve ser mecânica ou 

reprodutivista ou tecnicista e sim de um ser humano que saia da 

condição de objeto para a condição de sujeito histórico.

(20/09/2016)

contra o Escola sem Partido e em favor 

da liberdade e ensinar e aprender



“Educação de acordo com as 

convicções dos pais...”

Quais convicções, quais pais...?  

Projeto “Escola sem Partido”



Projeto “Escola sem Partido”

Senso crítico: o Brasil, foi descoberto, ocupado ou invadido?



Projeto “Escola sem Partido”

Demissão na certa...

Galileu Galilei Copérnico

“Promoção de suas próprias concepções...”

(a terra não fica no centro de 

universo)
(a terra gira em torno do sol, entre 

várias outras descobertas)



O PL nº 7180/2014 – “Escola Sem Partido” 

Cerceia a autonomia

Banaliza os problemas da educação

Impede a formação cidadã

Incentiva a censura, criminalização e intimidação dos/das professores/as

Institucionaliza preconceitos  e potencializa a violência

Inibe o desenvolvimento do conhecimento científico

Nega os saberes do/da estudante... 

... o/a estudante não é uma tabula rasa



"O projeto subverte a atual ordem constitucional por 

inúmeras razões: confunde a educação escolar com 

aquela fornecida pelos pais e, com isso, os espaços 

público e privado, impede o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, nega a liberdade de cátedra 

e a possibilidade ampla de aprendizagem e contraria 

o princípio da laicidade do Estado – todos esses 

direitos previstos na Constituição de 88”.

O PL nº 7018/2014 é inconstitucional 

(Parecer sobre o PL 867/2015, apensado ao PL 7018/2014)



Para Paulo Freire (1999) a escola tem 

uma função conservadora, já que 

reflete e reproduz injustiças da 

sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é 

uma força inovadora, já que o 

professor tem uma autonomia relativa. 

Assim, o educador tem um papel 

político-pedagógico destacado, já 

que não existe educação neutra.

Pedagogia do Oprimido. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999
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