
Senhor Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

O Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS) foi criado em

7 de novembro de 1997, e está respaldado pela Lei do Sistema Estadual de

Ensino de Mato Grosso do Sul n.º 2.787, de 24 de dezembro de 2003. Tem

como objetivo criar circunstâncias que possibilitem uma interlocução

democrática, plural e participativa entre os diferentes órgãos públicos,

instituições privadas, sociedade civil organizada, movimentos sociais e

segmentos da comunidade educacional nas questões da educação, em seus

diferentes níveis, etapas e modalidades.

As demandas da sociedade civil, quanto à garantia dos direitos à educação, no

que se refere a acesso, permanência e qualidade da oferta direcionam suas

ações e articulação, com todas instituições partícipes, para mobilização e

junção de esforços em prol de uma educação equânime, justa e socialmente

referenciada.

Neste contexto, as instituições que compõem o FEEMS, tem acompanhado as

ações da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, que no dia

17/03/2022, na 16ª Sessão Ordinária da Casa, aprovou, após segunda

votação, por maioria, o Projeto de Lei de nº 231/2019 de autoria do Deputado

Capitão Contar (PL), que dispõe sobre:

a proibição de exposição de crianças e adolescentes no
âmbito escolar, a danças que aludam a sexualização
precoce e a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate à erotização infantil, nas escolas
públicas e privadas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Tal iniciativa não contou com consulta ao Conselho Estadual de Educação de

Mato Grosso do Sul - CEE/MS, que é órgão consultivo, deliberativo e normativo



da política estadual de educação e nem mesmo ao FEEMS, que vem atuando

como interlocutor da sociedade civil para discutir, propor e fomentar políticas

públicas que promovam a melhoria da qualidade da educação de Mato Grosso

do Sul.

Enfatize-se que, em nenhum momento, o CEE/MS e ou o FEEMS, ou qualquer

instituição que compõe o FEEMS, foram demandados para analisar e discutir o

referido projeto e nem mesmo suas implicações no contexto do que determina

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o que preceitua o Currículo de

Referência de Mato Grosso do Sul, documentos de caráter mandatório, que

normatizam as práticas educativas em MS.

Considerando o exposto, o FEEMS, junto às demais instituições que assinam

este documento, manifestam repúdio ao Projeto de Lei nº 231/2019, aprovado

na Assembleia Legislativa deste estado, contabilizando dezesseis votos

favoráveis e três contrários, e que seguirá para sanção ou veto do

excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ressalta-se, ainda, que o referido projeto de lei desqualifica a área da Arte

Educação, nas especificidades das competências e habilidades da Dança

como saber artístico, cultural e social (BNCC) e ignora as influências árabes

tão presentes neste estado. Destaca-se que o autor do PL, em epígrafe, busca

legislar sobre os conteúdos próprios de uma área de conhecimento, objeto do

currículo nacional, sem o devido conhecimento dos temas que orientam a

formação do século XXI, especialmente o desenvolvimento das competências

socioemocionais, sem ao menos consultar previamente os setores e os/as

profissionais competentes da referida área do conhecimento.

Sabe-se que a dança é uma expressão artística, e como tal não deve ser

passível de nenhum tipo de censura, e que os professores habilitados para a

proposição desse conhecimento a estudantes da educação básica, são

egressos de Cursos de Graduação Bacharelado e Licenciatura em Dança, que

têm fomentado em seus processos formativos, os princípios éticos, estéticos e



políticos, buscando resgatar valores que preservem os vínculos socioafetivos

da sociedade brasileira, de acordo com as necessidades e características de

cada público com que atuam. Curso ofertado pela Universidade Estadual de

Mato Grosso do Sul/UEMS e, que, também, não foi ouvido quando da

elaboração do PL.

Assim sendo, as instituições abaixo, solicitam ao Governador do MS - Reinaldo

Azambuja – o veto total deste projeto de lei.

Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul - CEE/MS

Fórum Estadual de Educação de MS

Fórum Municipal de Educação – FME Campo Grande

Fórum Permanente de  de Educação Infantil de MS – FORUMEIMS

Comitê MS da Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul -FETEMS

Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública - ACP


