
 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO À POLÍTICA DE MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
 

Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação Nacional          
dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e 07 de dezembro                
de 2019, repudiam o movimento de militarização das escolas da educação básica brasileira que,              
por meio de termos de cooperação com as diversas forças de segurança do país (Exército,               
Marinha, Aeronáutica, Polícias Militares e Guardas Municipais), repassa a gestão das escolas            
para os que não têm essa atribuição constitucional. 

Esse processo de militarização da educação, que vem aumentando em algumas cidades            
brasileiras, tanto na gestão das escolas quanto em processos de desenvolvimento pedagógico de             
atividades escolares, incorre em sérios riscos para a consolidação de uma educação pública,             
laica e de valores republicanos. O desenvolvimento pedagógico das escolas brasileiras não pode             
ser capturado pela lógica militar, prescindindo dos milhões de profissionais formados e            
preparados para promover a educação dos/as brasileiros/as, com cursos de pedagogia e            
licenciaturas próprias para atuar na área, que contam, inclusive, com um arcabouço legal e              
normativo próprios. 

Não é recomendável e tampouco desejável que se abra mão de uma educação pública,              
gratuita, socialmente referenciada e laica. Os valores cultivados nas escolas não podem ser             
outros, sob pena de desconsiderarmos as conquistas históricas da sociedade brasileira que, pelo             
menos desde a Constituição de 1988, forjam a nossa educação básica pública. Essas ideias              
ganham força atualmente em especial depois da eleição de um militar à Presidência da              
República, mas se sustentam sob o falso argumento de que a educação nessas escolas atinge               
melhores rendimentos do que nas outras. Isso só acontece, é importante deixar claro, porque              
essas escolas passam a receber e usufruir de melhores condições de investimento e de              
segurança, além de contarem com uma política de seleção de alunos e o pagamento de salários                
diferenciados para os seus profissionais, coisas que deveriam ser universais, feito para todos, e              
não só para essas escolas. 

Repudiamos, portanto, esse tipo de apropriação dos espaços públicos por lógicas           
militares! A atribuição constitucional de um militar não é gerir e tampouco oferecer a educação               
pública brasileira. Para isso, temos profissionais formados para tal tarefa e ávidos por melhores              
condições de trabalho. 
 
 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


