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CRESS PR 

ESCOLA 
SEM PARTIDO

Tendo em vista a aprovação em sessão extraordinária no dia 

26 de março na Comissão de Constituição e Justiça da 

Assembleia Legislativa do Paraná, do projeto de lei nº 

606/2016, de autoria dos deputados Missionário Ricardo 

Arruda (PEN) e Felipe Francischini (SD), instituindo no 

Sistema Estadual de Ensino o Programa Escola sem 

Partido, o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná 

(CRESS-PR) - que tem como finalidade central disciplinar e 

defender o exercı́cio profissional de assistentes sociais e 

zelar pela observância do Código de E� tica Profissional, 

assim como defender direitos humanos, vem a público 

manifestar sua total discordância com a referida aprovação.

Entendemos que tal projeto se insere em um contexto de 

agravamento da questão social no Brasil e de ameaça 

constante à democracia e ao livre exercı́cio de expressão e 

manifestação, e de avanço dos posicionamentos conserva-

dores e caracterı́sticos do fascismo, pela disseminação da 

intolerância e violência. Compreendemos que a educação, 

sob essa orientação retrógrada, torna-se parte de um amplo 

processo de aprofundamento da barbárie no Brasil e no 

mundo, em que o desrespeito com estudantes e profissionais 

da educação é uma marca desse processo.

O código de ética profissional da/o assistente social 

evidencia, entre outras orientações, o Reconhecimento da 

liberdade como valor ético central, assim como das 

demandas polı́ticas a ela inerentes – autonomia, emancipa-

ção e plena expansão dos indivı́duos sociais. Pela Garantia 

do pluralismo, através do respeito às correntes profissiona-

is democráticas existentes e suas expressões teóricas, além 

do compromisso com o constante aprimoramento intelectu-



al, pelo Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 

participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças. Esses princı́pios do Código de 

E� tica balizam a atuação dos (as) profissionais de Serviço 

Social e sua relação com os (as) usuários(as) dos serviços 

sociais, dos direitos, como educação. 

Desse modo, o CRESS PR, repudia de forma contundente, o 

projeto “Escola sem Partido”, compreendendo que o que foi 

aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da 

Assembleia Legislativa do Paraná é na prática a defesa de 

uma linha politica e ideológica de mordaça aos educadores e 

de empobrecimento da educação, com efeitos perversos que 

provocam a “idiotização” dos educandos. O que lutamos e 

defendemos são condições dignas de trabalho aos educado-

res/as, acesso e permanência dos (as) alunos, a qualidade da 

educação e a atuação das escolas como locais de desenvolvi-

mento de valores que se alicerce na diversidade humana e de 

respeito aos direitos humanos.

Escola sem Partido significa o patrulhamento ideológico de 

professores/as e estudantes, e uma afronta aos direitos 

assegurados na Constituição Federal de 1988. O que se quer, 

com esta proposta, é um Estado sectário, com pensamento 

único, a exemplo dos Estados fascistas. 

O Conselho Regional de Serviço Social do Paraná se posiciona 

em defesa da liberdade de expressão, do pleno desenvolvimen-

to de crianças, adolescentes e jovens; da democracia, do Estado 

democrático de direitos, de uma educação transformadora, em 

consonância com os eixos princı́pios e as diretrizes do III 

Programa Nacional de Direitos Humanos, que expressa a 

concepção contemporânea de direitos humanos, tendo 

resultado da ampla participação popular. 

Descamamos as diretrizes fundantes da polı́tica nacional de 

educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de 

direitos. As diretrizes, neste eixo, apontam para o fortaleci-

mento dos princı́pios da democracia e dos Direitos Humanos 

nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino 

superior e nas instituições formadoras; o reconhecimento da 

educação não formal como espaço de defesa e promoção dos 

Direitos Humanos; a promoção da Educação em Direitos 

Humanos no serviço público; a garantia do direito à comunica-

ção democrática e ao acesso à informação para a consolidação 

de uma cultura em Direitos Humanos.

Nos colocamos solidariamente na defesa dos/as professoras 

que buscam construir ambientes educativos democráticos, que 

respeitem as diversidades, que garantem o direito à memória e 

verdade, que defendem e praticam o pluralismo. 

Nos unificamos aos organismos e movimentos sociais em 

direitos humanos para que este projeto seja reprovado pela 

Assembleia Legislativa do Paraná.

Curitiba, 05 de abril de 2017
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