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CEDES EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
 

O Cedes foi gestado por educadores comprometidos com a defesa da educação 

pública que concretizam esse espaço de luta no período de redemocratização do 

país. Nesse momento, vem a público manifestar seu repúdio à construção de um 

estado de exceção no país, diante das arbitrariedades que estão sendo adotadas 

em nome da justiça. 

Evidencia-se na ação de movimentos políticos conservadores, operadores do 

direito e de alguns representantes institucionais a obliteração do preâmbulo de 

nossa Constituição Federal “Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias”. 

Coerentes com nosso histórico de lutas em defesa da educação pública de 

qualidade e convictos que esta tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, nos posicionamos enquanto educadores contrários a toda e qualquer 

demonstração e ou a difusão do ódio, das arbitrariedades e da “justiça pelas 

próprias mãos”, inclusive pelos meios de comunicação, e com a certeza que tais 

atos não nos conduzirá à justiça ou à estabilidade política nem tampouco a 

econômica do país.  

O CEDES é partícipe ativo e signatário constante de importantes momentos da 

consolidação democrática no Brasil, tais como na: organização do I Seminário de 

Educação Brasileira (I SEB), criação do Fórum Nacional de Educação Em Defesa 

da Escola Pública na Constituinte, na Lei de Diretrizes e Bases e Conferências 

Brasileiras de Educação, nos Planos Nacional de Educação, Conferências 

Nacionais de Educação entre outros.  

Consoante a tal trajetória somos críticos em relação às proposições que 

comprometam a educação pública de qualidade, bem como à atual política 

econômica que privilegia interesses do setor financeiro e promove privatizações. 

No entanto, reafirmamos nosso posicionamento e repudiamos os atos que visam 

negar os resultados das eleições e que desautorizam a expressão máxima da 

democracia, o voto! Uma conquista fundamental da sociedade brasileira.  

Nossa luta é pela democracia e pelo Estado de Direito!  
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