
 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO À LEI APROVADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 

FEDERAL QUE INSTITUI A DISCIPLINA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA NAS SUAS ESCOLAS 

 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Salvador nos dias 13 e 14 de março de 2018 

representantes de suas entidades de base filiadas de todo o Brasil, REPUDIA a lei aprovada pela Câmara 

Legislativa do Distrito Federal – CLDF que institui nas escolas da cidade o retorno da disciplina Educação 

Moral e Cívica. 

 Essa disciplina foi “inventada” à época do governo de Getúlio Vargas, mas tem na sua apropriação pelo 

regime militar que se instaurou no Brasil no ano de 1964 a sua mais triste memória. Nesse período, a Educação 

Moral e Cívica se prestava a ser uma disciplina propagadora dos piores valores chauvinistas, quando 

nacionalismo era confundido com um “ame-o ou deixe-o”. 

 A lei foi proposta por um deputado distrital que hoje está no PPS, mas tem DNA tucano. A sua proposta 

de resgatar valores cívicos não escamoteia a sua pior intenção com a proposta: trata-se de uma proposta que 

rompe com a autonomia das escolas e pretende impor uma espécie de “Escola Sem Partido” no Distrito Federal, 

onde essa proposta, inclusive, já foi derrotada. 

 Se não bastasse a péssima intenção do legislador, toda a forma da proposta tramitou sem nenhum debate 

com a comunidade e tampouco com os/as estudantes, educadores/as ou pais e mães. Ademais, dizem os juristas, 

que assuntos de natureza educacionais só podem ser alterados ou modificados pelos legisladores quando 

existem sistemas de educação nos entes federados, que não é o caso do Distrito Federal, que até hoje padece da 

ausência de um sistema. 

 Quanto ao conteúdo propriamente dito, a inserção da disciplina de Educação Moral e Cívica nos 

currículos das escolas públicas e privadas de Brasília não leva em consideração que o conteúdo invocado para 

essa disciplina já consta nas outras disciplinas transversais e áreas de conhecimento do currículo, já aprovados 

pelos conselhos de educação, tanto distrital quanto nacional.  

 Dessa forma, os/as educadores/as brasileiros/as repudiam esse acinte contra a autonomia das escolas e 

exigem a revogação dessa legislação. 

 

Salvador, 15 de março de 2018 

 

Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 
 

 



 

 

 


