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 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Nos termos do Regimento 

Interno, declaro aberta a 17ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei nº 7.180, de 2014, do Sr. Erivelton Santana, que “altera o 

art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional”, e seus apensados. 

 Esclareço que esta reunião se destina à realização de audiência pública, nos 

termos da alínea “a” do inciso III do art. 50 do Regimento Interno, e à deliberação de 

requerimentos.  

 Informo que estamos utilizando a ferramenta do e-Democracia da Câmara 

dos Deputados para realizar esta audiência interativa, o que permite aos presentes e 

a todos os telespectadores, desde este momento, enviar à Comissão perguntas, que 

serão respondidas ao longo dos debates. 

 Dando início à audiência pública, convido a tomar assento à Mesa o Sr. Jean 

Marie Lambert, de Goiás, Doutor em Ciências Políticas, Mestre em Direito 

Internacional e Professor Titular da PUC de Goiás, sob os nossos aplausos. 

(Palmas.) 

 Eu gostaria de informar ao nosso convidado e às demais pessoas que 

prestigiam esta audiência pública que o nosso Presidente, Deputado Marcos 

Rogério, está na Casa. Certamente em instantes virá presidir os trabalhos, como faz 

rotineiramente, mas no momento, em razão da relatoria de um projeto de lei na 

Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, não pôde, de início, estar 

presente para receber o nosso convidado.  

 Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

seguintes procedimentos. O convidado disporá de até 20 minutos para sua 

exposição. Durante sua fala, não poderá ser aparteado e deverá limitar-se ao tema 

em debate. Finda a apresentação, concederei a palavra primeiramente ao Relator, 

Deputado Flavinho, e, em seguida, aos Deputados inscritos para o debate. Ao 

interpelar os convidados, os Parlamentares só poderão fazê-lo estritamente sobre o 

assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo 

tempo para resposta. Por último, concederei a palavra aos Deputados não membros 

que estiverem inscritos. 

Passo a palavra ao nosso convidado, o Sr. Jean Marie Lambert. 
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O SR. JEAN MARIE LAMBERT - Sr. Presidente, quero cumprimentar a Mesa 

e a plateia. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de trazer meu testemunho 

sobre uma forma de bullying ideológico, eu diria, que tem afetado o ambiente 

universitário nos últimos anos. 

 Eu quero deixar claro, pelo menos no que me diz respeito, que esse é um 

fenômeno recente. O professor, há uns 10 ou 15 anos, não se defrontava com esse 

tipo de problema, a não ser que queiramos justamente voltar ao período do regime 

militar, onde, é verdade, havia certa censura. 

Abro um parêntese rapidamente, para dizer que é até interessante notar que 

são precisamente as mesmas vertentes políticas de esquerda que, naquela época 

— lembro-me muito bem—, tanto clamavam pelo fim da censura e, hoje em dia, 

estão impondo finalmente uma censura muito parecida. 

Eu estou até muito bem situado para julgar isso, porque as minhas amizades 

sempre giravam mais nos meios de esquerda do que de direita. Naquela época, nós 

éramos todos meninos. O tempo passou, e ficamos mais velhos. Todas essas 

pessoas ocupam hoje o aparato decisório nas universidades. São as mesmas 

pessoas, com uma diferença de 30 ou 40 anos, que impõem o mesmo tipo de 

censura. 

Vamos aos fatos. No segundo semestre do ano letivo de 2015, um grupo de 

alunos e professores da PUC de Goiás, aqui em Goiânia, propôs estudos de gênero, 

porém numa perspectiva crítica, tentando fazer o contraponto àquela abordagem 

politicamente correta, tão comum nesse campo. Evidentemente, o intuito era abrir 

uma janela para um universo tão desconhecido quanto invasivo. Nos últimos 

governos, essa ideologia avançou mais aqui no Brasil, eu diria, em 10 anos, do que 

no resto do mundo em 50 anos. O Brasil tornou-se uma espécie de laboratório 

experimental de modismos exóticos. 

Essa maneira de pensar, essas formas de pensar conquistaram ou 

confiscaram, eu diria, o espaço mental de gerações de professores, que hoje em dia 

aderem a esse tipo de pensamento de forma quase religiosa ou, pelo menos, 

dogmática. A tensão dedicada a esse assunto sempre repete o mesmo discurso. 

Trata-se de um discurso que inclusive identificamos muito bem nas universidades 

americanas. Esse é um fenômeno clássico de colonização cultural. Esses quadros 
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de raciocínio são incubados no plano interno norte-americano. Eles são projetados 

no plano da ONU pelos políticos de Washington e pela força do dólar. Finalmente, é 

o dinheiro que carrega as ideias pelo mundo. A partir do plano da ONU, as ideias 

são irradiadas e enfiadas goela abaixo do mundo. Isso passa, evidentemente, muito 

pela mídia, mas também justamente pelas universidades, que se tornaram correia 

de transmissão dessa ideologia. 

É interessante ver que o discurso que acompanha essa doutrinação sempre 

repete incansavelmente aquela retórica de tolerância, de pluralismo, de inclusão, e é 

justamente tudo ao contrário. E, finalmente, não apareceu nada de mais intolerante 

e de mais excludente, nos últimos anos, do que essa ideologia. 

 A mecânica mental é esta: se um é homofóbico, então vamos colocá-lo de 

fora; se o outro é machista e sexista, o outro discrimina, o outro é preconceituoso. 

Finalmente vai-se construindo um imaginário em que falta metade do mundo. A 

metade do mundo é colocada de fora por rotulagem, não é mesmo? E assim se 

constrói uma espécie de muralha política para abrigar, para proteger esse campo de 

toda a investigação científica séria. De repente, alguns daqueles excluídos batem o 

pé no chão e acabam colidindo com essa muralha. É justamente o que aconteceu na 

PUC. 

 Nós estimávamos que pais, famílias e educadores tivessem direito a uma 

informação adequada sobre o fenômeno. Afinal, é uma proposta política que sugere 

nada mais, nada menos, repensar todo o quadro institucional no qual organizamos a 

reprodução, a família, a filiação, o casamento. Não é mesmo? Então, não é pouca 

coisa. 

 Nós achávamos, então, que tínhamos de produzir elementos de juízo. E a 

universidade serve justamente para isso, ela tem por missão produzir e transmitir 

esse tipo de conhecimento. Para tanto, a PUC criou um espaço institucional 

particular que chama de cursos de extensão. Seus cursos de extensão são 

oferecidos para a comunidade em geral. É uma maneira de a universidade exercer 

sua missão didática junto à sociedade maior. Então, nós propusemos um curso de 

extensão sobre essa temática. 

Por mais legítimo que fosse, contudo, o curso foi reprovado, naturalmente por 

motivos ideológicos. A PUC, todo semestre, aprova dezenas de cursos de extensão 
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sobre as mais variadas temáticas. Podem propor um curso de extensão sobre 

imigração japonesa, sobre o fenômeno evangélico, sobre a conquista do espaço, 

que tudo vai passar. Mas, quando se trata de contestar aquela sacrossanta 

dogmática homossexual, então o sistema imunológico LGBT dispara, e a 

universidade se curva. 

 Eu quero insistir sobre a seriedade do projeto. O projeto contava com o 

suporte do livro Por falar em Preconceito e Gênero..., publicado pela Editora GZ, de 

Guilherme Zincone, do Rio de Janeiro, pela mesma equipe docente e discente à 

qual acabei de me referir. Os professores e alunos publicaram esse livro sob o 

pseudônimo coletivo de Justino Vero. Quem quiser se convencer da seriedade do 

trabalho pode buscar esse livro no site da Amazon, que irá encontrá-lo. 

 O livro segue uma metodologia hipotética dedutiva clássica, quer dizer, 

postula um produto cultural norte-americano a confiscar o espaço mental do 

Ocidente, com um crescente autoritarismo, e depois empreende em verificar a 

concordância dessa hipótese de partida com a realidade dos fatos. Então, é um livro 

que entra na base factual do fenômeno. Tem 30 páginas de bibliografia, umas 400 

notas de rodapé e umas 500 citações. É um concreto armado em termos 

acadêmicos! O livro faz uma análise, digamos, dos bastidores do movimento, analisa 

quem está por trás disso, as forças políticas, as forças financeiras, os objetivos 

políticos e antropológicos. Faz uma análise completa. 

 O curso se inspirava no livro. Ele seguia a mesma concatenação de ideias, 

seguia a mesma divisão em termos de temática e contava inclusive com uma seleta 

equipe de professores e palestrantes capazes de penetrar realmente em todas as 

facetas da problemática.  

 Assim, sob o ângulo acadêmico, essa iniciativa alcançava a nota máxima. 

Mas, apesar das qualidades, a tentativa de introduzir essa análise crítica do 

fenômeno esbarrou no autoritarismo do homossexualismo político lá na PUC.  

 Como funciona e qual é a sistemática dos cursos de extensão? É isso que os 

senhores têm que entender agora. A Vice-Reitoria de Extensão recebe o projeto, 

repassa-o a um professor da área ou de uma área afim e colhe um parecer. Se o 

parecer for positivo, o curso vai em frente; se for negativo, o curso não vai. A 

Vice-Reitora de Extensão, uma feminista de carteirinha, vê o projeto, não gosta dele 
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e o repassa, então, a um professor gay militante. E tudo se resolve em família. 

(Riso.) O professor, evidentemente, dá um parecer negativo, e o curso não passa. 

 Eu não vou ler o parecer aqui porque demoraria muito, mas vale a pena lê-lo, 

vale a pena! Um parecer desse tipo tem que avaliar as qualidades acadêmicas do 

projeto; tem que falar da metodologia, do conteúdo, da bibliografia, do corpo 

docente. Ele não pode fazer um juízo de oportunidade política ou de oportunidade 

ideológica. Mas é o que faz! Ele diz, em duas linhas: “O projeto, do ponto de vista 

acadêmico, é nota dez, mas...”. E aí começa uma verdadeira antologia de 

fraseologia LGBT! Começa a falar de discriminação, de exclusão, mas justamente o 

faz me excluindo e discriminando, por exemplo, na história! Os senhores estão 

entendendo? 

 Se eu tivesse que resumir esse tipo de parecer — e vai haver vários 

pareceres, porque a briga vai se espichar por 1 ano —, eu diria que o parecer fala, 

em substância, que os intolerantes — eu, por exemplo — não vão entrar nos cursos 

de extensão, porque os tolerantes, como ele, justamente não toleram os 

intolerantes. Então, nós estamos numa mecânica mental simplória desse tipo, e isso 

tomou conta da universidade. 

 Vale agora sublinhar que a PUC alberga uma farta reflexão de gênero. Vejam 

bem: todo semestre, o que não falta é seminário, minicurso, palestra sobre gênero. 

Isso não incomoda ninguém, porque segue como trilha aquela monótona catequese 

de Foucault e tudo aquilo. Beleza! Isso passa. Os senhores estão entendendo? 

 Mas agora eu peço toda a sua atenção: no mesmo semestre em que a 

Vice-Reitoria de Extensão barra nossa proposta de curso, ela aprova três cursos 

voltados para estudos de gênero. Quem diz o que ela quer ouvir é aceito. Eu quero 

que os senhores entendam bem isto: no mesmo semestre, com as mesmas 

pessoas, com a mesma Vice-Reitoria, com a mesma mecânica decisória, o nosso 

curso não passa, mas foram aprovados três cursos de gênero! 

Isso é doutrinação. Organizar a exposição do estudante a uma forma 

particular de pensar e proibir a sua exposição a outras formas de pensar é o que se 

chama de doutrinação. Isso relembra o stalinismo. 

 Evidentemente, os estudantes não se conformam. Eles organizam um 

abaixo-assinado e recolhem mais ou menos, se lembro bem, 120 assinaturas ou 
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algo desse tipo. Com isso era possível formar umas três turmas. Então, havia uma 

freguesia para o curso, havia interessados. Eles colocam o abaixo-assinado na 

mesa do Reitor. Um instituto católico de pesquisa de Goiânia fala com o Reitor e 

tenta reverter a decisão. 

Digo isso para que imaginem o embaraço do Reitor, que não quer o curso 

porque a vertente LGBT faz barulho, intimida, faz briga na universidade. Ele não 

quer. Mas universidade é um serviço de utilidade pública, é como uma empresa de 

transporte público, que não pode carregar a metade das pessoas que estão no 

ponto de ônibus e deixar as outras. A universidade não pode veicular algumas ideias 

em detrimento das demais, e ele sabe disso. A universidade não é apenas paredes 

e carteiras, é um princípio. A universidade materializa o princípio da liberdade de 

expressão, do debate contraditório, da liberdade acadêmica. O Reitor sabe disso, 

ele é guardião desse princípio. 

 O que ele tinha que fazer era pegar o parecer e dizer: “Esse parecer é 

político. Vamos designar outro parecerista”. Ele não faz isso. Dá uma de Pôncio 

Pilatos e repassa o problema para a Faculdade de Direito, para ver se o resolve por 

ali. E a Diretora da Faculdade de Direito, então, cria uma comissão para examinar o 

caso. 

 Eu quero que os senhores entendam bem que, a partir daqui, nós estamos 

num procedimento de exceção. Não existe precedente disso na história da PUC. É 

simples: a Vice-Reitoria pede um parecer ao professor, que dá o parecer. O parecer 

é pelo “sim” ou é pelo “não”, e fica por isso. Neste caso, a universidade monta um 

frankenstein de comissões, de núcleos, de intrigas, para ter certeza de que, no final 

do circuito, possa dizer “não” ao curso — os senhores estão entendendo? —, para 

poder negar. 

 A universidade, então, cria uma comissão com três professores. Dois se 

pronunciam a favor do curso. Um, do tipo politicamente correto, pronuncia-se contra 

e inclusive utiliza no parecer o adjetivo “criminoso”. Ele acha que o curso é 

criminoso. Eu digo: “Mas, doutor, não é possível!” Um colega estuda um assunto, 

escreve um livro, propõe um curso, e ele pensa em cadeia! Nós estamos em pleno 

delírio! Foi isso que tomou conta do ambiente universitário, os senhores estão 

entendendo? 
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 O resultado não foi o que se esperava: dois contra um, o curso passa. Nós 

vamos ter que inventar outro. Chamam um tal de Núcleo Estruturante, que funciona 

na Faculdade de Direito, que finalmente diz que o curso não vai interessar, e todo 

mundo respira. 

 É bom notar que essa manifestação de desinteresse vem da Faculdade de 

Direito. Nós temos um movimento político querendo revirar o Direito de Família de 

cabeça para baixo, e a Faculdade de Direito diz que o curso não interessa. Não é 

formidável? 

 O que a universidade fez numa coisa desse tipo, nesse episódio? Escutem 

bem aqui: ela simplesmente colocou uma dimensão da realidade fora de alcance da 

razão crítica, fora de alcance da razão analítica. Diz assim: “A partir daqui, você 

pode raciocinar; a partir daqui, o uso do entendimento está interditado. Nós vamos 

deixar essa parte no escuro”. Isso se chama obscurantismo. Nós estamos voltando 

para a Inquisição, é literalmente isso. 

 Para terminar, porque acho que já ultrapassei o meu tempo — deem-me só 

mais 5 minutos —, é bom ressaltar, para ser justo e também para mensurar a 

verdadeira dimensão do drama, que a PUC de Goiás é uma instituição de ensino 

que está absolutamente à altura do Estatuto Universitário. Ela forma profissionais 

competentes, é centro de referência em várias disciplinas, tem presença notória na 

intelectualidade local, tem até uma administração cuja eficiência ninguém contesta. 

O Reitor é uma excelente pessoa, é até muito bem preparado. Os professores que 

intervêm nesses pareceres — isto inclusive me deixa muito embaraçado — são 

meus amigos de muitos anos, são boa gente. E eu acho que eles pensam em fazer 

benfeito, eles pensam que estão realmente barrando um curso homofóbico e essas 

besteiras todas. Eu acho que, sim, eles são sinceros. 

Mas, na minha interpretação, a censura se completa não quando uma 

autoridade proíbe alguém de pensar uma coisa, mas quando as cabeças são a tal 

ponto condicionadas que já não pedem mais outra coisa. Os senhores estão 

entendendo? E nós já estamos realmente neste ponto, nos meios universitários.  

 Para terminar, eu diria, para ser justo com a PUC, se eu tivesse que fazer um 

balanço, seria 99% positivo. Eu sinto muito, mas a PUC fica em meio a um fogo 

cruzado. Minha ira não é contra a PUC. O alvo é maior, o alvo é outro. Trata-se de 
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um fenômeno sistêmico, que transcende à PUC e alcança todo o sistema 

universitário, infelizmente.  

Eu desafio qualquer um a apresentar o mesmo projeto em qualquer 

universidade do Brasil. Pode falar do que quiser, mas, se falar de gênero, é gay que 

fala o que se pode falar; ou é lésbica que fala o que se pode estudar; e é travesti 

que fala o que se pode ensinar. É absolutamente anormal.  

 Vamos dizer que o alvo da minha ira até ultrapassa os limites do Brasil. E eu 

estava conversando aqui com o Miguel. Eu dizia que isso é um projeto globalista, 

irradiado pela UNESCO, não é mesmo? Temos isso enfiado goela abaixo dos 

sistemas educacionais do mundo. E é aí que está o problema, evidentemente: nós 

estamos formando um cidadão universal com pensamento único, um cidadão 

coca-cola, que é o mesmo nos Estados Unidos, na França e no Brasil, não é 

mesmo?  

 Portanto, sob esse manto da diversidade de que tanto se fala, o que se está 

fazendo é construir um pensamento uniforme, quer dizer, uma uniformidade de 

pensamento. Mas esse é outro debate, não podemos entrar nisso agora.  

 Agradeço. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Nossos cumprimentos ao 

convidado. 

 Quero cumprimentar todos os amigos que comparecem a esta reunião, em 

especial o Prof. Miguel Nagib, amigo e estudioso de todos esses temas.  

 Com muita honra, quero convidar o Deputado Lincoln Portela, Vice-Presidente 

desta Comissão para assumir os trabalhos, por favor.  

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Posso fazer um pedido a V.Exa., 

Deputado João Campos?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Pois não.  

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Eu gostaria de fazer uma 

consideração no momento adequado. E depois aceitaria o seu convite, a não ser 

que V.Exa. tenha necessidade de estar em outra Comissão.  

 Então, eu gostaria de fazer uma pequena consideração no momento 

oportuno, após o Relator questionar o Prof. Jean Marie. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Pois não, Deputado. 
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 Com a palavra o Relator, Deputado Flavinho. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos 

nobres Deputados que já estão conosco, aos nossos sempre atentos amigos e 

amigas presentes a esta Comissão, assim como àqueles que nos acompanham 

pelos meios de comunicação da Casa. 

De forma muito especial, quero saudar aqueles que me acompanham pela 

minha fanpage no Facebook, pois tenho feito questão de transmitir todas as nossas 

audiências públicas, para que tenhamos a maior abrangência possível, para que 

cheguemos ao máximo possível de pessoas. Não esgotaremos o assunto, pois este 

é realmente muito denso, mas que possamos somar o maior número possível de 

elementos de que precisamos para chegar ao relatório. 

 Como nós comentávamos com o Sr. Paulo, nosso Secretário, hoje houve uma 

abordagem diferente sobre a doutrinação dentro do meio acadêmico. Já tivemos 

aqui outros acadêmicos, professores, doutores, com outras formas de abordar esse 

tema. Hoje houve uma abordagem não só técnica, mas também testemunhal, 

através do Dr. Jean Marie. 

 Alguns pontos chamaram muito a minha atenção. Já no início, o senhor dizia 

desse bullying ideológico na área acadêmica. Sempre falamos principalmente dos 

alunos, seja da criança e do adolescente na escola, seja do jovem na universidade. 

No entanto, o senhor traz um relato que chamou muito a minha atenção, sobre esse 

bullying ideológico que os professores também sofrem no meio acadêmico, 

especialmente nessa temática. 

 Este não é um tema fechado pela ciência, pelo contrário, é um tema tratado 

nesta Casa sempre com esta nomenclatura, que inclusive gera a ira dos setores que 

defendem o movimento LGBT: a ideologia de gênero. Realmente, trata-se de uma 

ideia, de uma ideologia muito recente, que não está fechada na ciência como algo 

concreto. Ainda é muito aberta, muito abrangente e muito superficial a defesa que se 

faz. 

 No meio acadêmico, quando se quer aprofundar a temática para trazer as 

verdades de que precisamos, inclusive para combater muitas dessas ações que vêm 

da ideologia de gênero para dentro desta Casa, há todo esse cerceamento da 

liberdade de V.Sa., como docente, e de todos aqueles que foram prejudicados. O 
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senhor mesmo disse que havia, no mínimo, 120 pessoas que queriam tratar dessa 

temática de uma forma mais intensa e extensiva dentro do meio acadêmico. Isso me 

chamou bastante a atenção.  

 O senhor disse também — quem acompanha essa temática de perto pode 

confirmar — que, pela leitura que faz, nos últimos 10 anos, o Brasil se tornou esse 

laboratório dessa ideologia, que aqui avançou muito mais do que no mundo inteiro. 

Isso também nos chama bastante a atenção. 

 Hoje vemos que o Brasil realmente está numa vanguarda nesse tema. 

Inclusive, em relação a tudo aquilo que envolve a temática e a defesa de 

movimentos LGBTs, eles têm sido, no Brasil, bem vanguardistas com as suas ações.  

 O senhor falou dessa questão da colonização cultural e disse uma frase que 

me chamou bastante a atenção, tanto que fiz questão de escrevê-la: “É o dinheiro 

que carrega as ideias pelo mundo”.  

 No segundo semestre de 2015, eu estava no Senado, numa audiência pública 

sobre o aborto, presidida pelo Senador Magno Malta. Fiz ali uma denúncia com 

relação ao apoiamento de fundações internacionais, de entidades que derramam 

rios de dinheiro em associações e em entidades que fazem as defesas LGBTs em 

nosso País. E ali eu fui quase agredido por um Deputado desta Casa ao final da 

minha fala, quando saí. Só não fui agredido porque me impus. Caso contrário, teria 

sido agredido fisicamente, porque verbalmente fui, por mostrar essa realidade. Eu 

dizia exatamente que esse movimento, essa onda — a que V.Sa. também relatava 

aqui — tem por trás de si um forte impulso econômico. 

 Os estudos mostram que esses colonizadores, especialmente os americanos, 

passando pela ONU e pela UNESCO, descobriram, há bastante tempo, uma fatia 

que gasta muito dinheiro, que é o movimento LGBT. Eles descobriram que esse 

movimento gasta bastante dinheiro, consome serviços, gasta com hotel, põe de 2 

milhões a 3 milhões de pessoas na rua, que consomem bebidas, hospedam-se em 

hotéis e contratam serviços. Descobriram isso há bastante tempo, então, 

começaram a investir pesado nesses movimentos. Isso, para nós, vem confirmar 

aquilo que tem acontecido em nosso País. 

 E como a abordagem de V.Sa. foi diferenciada, eu também estou trazendo 

uma abordagem diferenciada. Normalmente eu faço uma abordagem com 
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questionamentos para os nossos expositores. Mas, pelo que eu me recordo, já 

foram realizadas oito ou dez sessões nesta Comissão, mas não houve o 

contraditório. Todos aqueles que foram convidados, inclusive com requerimento 

aprovado — e eu, como Relator no início, fiz questão de acolher todos os nomes 

que foram apresentados pelo PSOL, pelo PTN, pelo Deputado Bacelar, que também 

faz parte desta Comissão, e por outros —, declinaram do convite depois de quatro 

ou cinco audiências públicas.  

 Não estiveram aqui representantes da Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Brinquedos — ABRINQ, que haviam questionado uma série de pontos não só do 

projeto da Comissão, que é um dos projetos do Escola Sem Partido, mas inclusive a 

nossa perda de tempo em discutir uma temática como esta. 

 Infelizmente todos eles declinaram do convite, a ponto de hoje contarmos com 

a presença somente de V.Sa. nesta audiência pública e, em função disso, não 

temos o contraditório. Se tivéssemos aqui outro membro da academia, como já 

tivemos, poderíamos fazer um contraponto com relação a essa fala de V.Sa. Mas, 

infelizmente, eles declinam do convite e não têm estado conosco. 

 E, como eu disse, quase tudo — senão tudo — do que V.Sa. abordou aqui 

chamou minha atenção. V.Sa. falou sobre o fenômeno sistêmico que atinge todas as 

universidades e tem, por finalidade, formar um pensamento uniforme, ou seja, quem 

sai da caixinha, quem pensa diferente é homofóbico, é sexista, é misógino, é tudo 

aquilo a que V.Sa. se referiu aqui. 

 Nesse sentido, entra a preocupação primeira desta Comissão. Se for um 

fenômeno sistêmico que atinge o meio acadêmico, que atinge também as esferas da 

educação básica e fundamental, aí sim, passa a ser uma preocupação desta Casa. 

Por isso, esta Comissão existe para debatermos esse problema, porque vai ficando 

cada vez mais claro nas audiências públicas que existe um problema, ainda que não 

tenha a proporção que alguns mostram ou não seja tão imperceptível como outros 

querem mostrar, mas existe um problema. 

 Por isso, esta Comissão está muito atenta para ouvir todas essas 

contribuições e chegar a um relatório final, que será votado nesta Comissão. E 

queremos que avance rapidamente para o Plenário da Casa, para que possa, então, 

subsidiar todos os Estados e Municípios da nossa Nação com uma lei que esta Casa 
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venha a aprovar, partindo do problema que nós temos, a doutrinação nas escolas, 

que é o ponto principal com o qual nós trabalhamos nesta Comissão. 

 Mais do que tudo, quero agradecer a V.Sa. a coragem de trazer esse relato e 

embasamentos tão sólidos para nós, especialmente para mim, como Relator nesta 

Comissão. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Com a palavra o Sr. 

Vice-Presidente desta Comissão, o Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, Deputado João 

Campos; Sr. Relator, Deputado Flavinho; Dr. Jean Marie, expositor; Deputado Paulo 

Freire, que está aqui comigo; Dr. Miguel Nagib e outros, demais senhoras e 

senhores presentes, estou vindo agora da Comissão Especial Cultura da Paz, que a 

Deputada Keiko Ota estabeleceu. Eu mesmo tenho um projeto sobre cultura de paz 

que tramitou por 10 anos nesta Casa. Conversando com a ex-Presidente do Brasil 

certa vez, com dois Ministros como testemunha, falei sobre cultura de paz com ela, 

que disse que não acreditava em cultura de paz. 

 Eu disse naquela Comissão que, desde o Governo Sarney até o Governo 

Michel Temer — que fez uma ou outra mudança, está tentando mudar alguma coisa 

na questão da educação —, nenhum Governo acredita em cultura de paz. Cultura de 

paz passa, primeiro, por nós individualmente, depois passa por nossa casa, por 

nossa vizinhança, por nossa escola. As escolas são violentas. 

 Eu fui Relator do projeto — já está sancionado — que instituiu o 7 de abril 

como o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Alguém ouvir falar alguma coisa sobre 

isso? É lei no Brasil. 

 Não há paz no Brasil. E V.Exa., que trabalha com segurança pública, sabe 

muito bem disso. V.Exa. sabe que 10% dos homicídios do mundo são patrocinados 

pelo Brasil, dos quais somente 5% são apurados. Somos um país violento, e as 

escolas estão violentas. Com exceções, as escolas estão disseminando o ódio — e 

dizem que são vítimas do ódio —, disseminando o preconceito e disseminando uma 

forma de racismo branco. 

 Primeiro, eles nos chamam de racistas. Chamam os cristãos de racistas. Já é 

comum eu dizer aqui que 70%, pelo menos, dos cristãos reformados são 
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afrodescendentes. E fomentam o ódio contra o cristianismo. Eles odeiam o 

cristianismo, odeiam a nação de Israel e odeiam tudo aquilo que procure produzir 

paz de alguma forma. Curtem sessões de cocaína, sessões de maconha. Curtem 

trotes violentos, abusos sexuais. Incentivam, desde cedo, a erotização das nossas 

crianças. Já repeti isso trezentas vezes aqui. São violentos! 

Eu estava com a Deputada Keiko Ota agora há pouco. Havia ali um grupo de 

japoneses que fizeram uma oração. Eu falei: “Se 170 Deputados aqui desta Casa 

vissem os senhores orando, eram capazes de agredi-los aqui dentro, porque eles 

odeiam isso, odeiam isso!” Nós precisamos trabalhar, não podemos nos calar. 

 Eu estou indo agora a Além Paraíba, junto com o Deputado Estadual Léo 

Portela, para tratar da cultura de paz, ou melhor, perdoem-me, para lá tratar da 

escola sem partido. A cidade está fomentada! Está formigando a cidade por causa 

disso. Já fizeram cartazes: “Não vão nos amordaçar!” Será o contrário: nós é que 

não seremos amordaçados. 

 E sabem por que eles não estão vindo para cá? Porque já perderam o debate, 

perderam o debate! Todos os debatedores deles que vieram aqui foram 

massacrados, como foi massacrada a Seleção Brasileira por 7 a 1. Foram 7 a 1, 

fizemos um gol de pinga! Foram 7 a 1, perdemos da Alemanha. Foram massacrados 

aqui de 7 a 1 todos os debatedores deles! 

 Alguns partiam para a ironia, como forma de descaracterizar aquilo que nós 

estamos estudando normalmente aqui. E agora, entendendo isso, tomam uma nova 

iniciativa. Qual é a iniciativa? Não virem para cá, para esvaziar o debate, o que é um 

sofisma tremendo também. E é uma tática que usaram, por terem sido derrotados. 

Foram derrotados, massacrados aqui dentro. E, por onde estão passando, estão 

sendo massacrados. Pais e mães têm se levantado. 

 Para concluir, quanto a essa questão de ideologia de gênero, eu respeito 

muito o ser humano e o que tem uma orientação sexual diferente da que tenho. 

Respeito, mas duas coisas me chamaram a atenção nesses últimos 15 dias: um 

moço sentado no colo de outro moço, numa sala de trabalho, numa área de 

informática de um colégio, parece-me, de ensino médio no Nordeste. 

 Dentro de uma escola, vai poder haver namoro lá agora? O casal, a mulher e 

o homem devem se beijar dentro de uma sala de aula, de uma sala de trabalho? 
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Não. Da mesma forma, duas mulheres não podem, da mesma forma, dois homens 

não. É uma questão de respeito. A cultura do desrespeito gera violência. 

 E aquela professora foi massacrada por um indivíduo — que é um ser único 

— que a humilhou e desafiou publicamente, porque ele não queria sair do colo do 

namorado. São estes conceitos que nós estamos produzindo nas escolas? Em Belo 

Horizonte agora — não sei se o Prof. Miguel Nagib viu isso, pois apareceu nas redes 

sociais —, da mesma forma, mas diferente da que eu pratico e respeito, esse jovem 

foi inteiramente desrespeitoso com uma professora, ao ponto de lhe fazer bullying e 

de lhe passar a mão nas nádegas! Não sei se alguém aqui viu isso pela Internet. Ele 

desafiou e chamou essa senhora jovem para a briga. “Isso é homofobia? Está me 

desafiando? Quer brigar comigo?”  

 É esse tipo de gente que estamos formando para o nosso Brasil, gente que 

não entende de respeito? Queremos, sim, respeitá-los, devemos respeitá-los. Não 

devemos discriminá-los, mas queremos também que se deem ao respeito, porque 

vários deles — e não posso generalizar — não estão se dando ao respeito, nem 

mesmo os professores. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Deputado Lincoln Portela, 

obrigado por suas contribuições. Sempre com muita propriedade, V.Exa. traz 

informações consistentes que enriquecem o debate. 

 Com a palavra o Deputado Paulo Freire. 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Sr. Presidente, Sr. Relator, expositor, 

Prof. Jean, cheguei um pouco tarde a Brasília hoje e não pude participar desde o 

início da reunião, não pude ouvir toda a palestra do Prof. Jean. Mas, do pouco que 

ouvi, fiquei satisfeito. Eu disse aqui, outras vezes, que nós estamos aprendendo 

bastante, descobrindo coisas tremendas que não conhecíamos, através desta 

Comissão Especial que trata do Projeto Escola sem Partido. 

 Eu ouvi com atenção quando o nobre Relator, o Deputado Flavinho, falou 

sobre o contraditório, do fato de não comparecerem a essas nossas reuniões. Isso 

ocorre não por falta de convite. Não é verdade? Nós sabemos perfeitamente disso. 

 Cheguei a uma conclusão, Deputado Flavinho, e acho que temos que tomar 

bastante cuidado com isso. Acredito que isso esteja acontecendo de propósito, para 

tentarem descaracterizar todo o nosso trabalho durante todo esse período. Mas é 
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bem por isso que, em todas as nossas reuniões aqui, eu ouço o nobre Relator falar: 

“Nós os convidamos, mas eles não vieram. Nós os convidamos, mas eles não 

vieram”. É bom que fique bem patente isso, porque, ao final, eles vão tentar 

descaracterizar o nosso trabalho e querer transformar o nosso trabalho em nada.  

 Mas eu tenho certeza de que isso não vai acontecer, porque nós contamos 

com o apoio da maioria dos Deputados desta Casa e, mais do que isso, com o apoio 

de milhares e milhares de famílias. A maioria das famílias brasileiras apoia o nosso 

Projeto Escola sem Partido. 

 Portanto, eu acho que nós estamos caminhando bem, devemos continuar 

nesta luta, mostrando à nossa população, através desta Comissão, a realidade 

daquilo que nós realmente queremos e daquilo que o Brasil realmente precisa. 

 Era somente isso, Sr. Presidente, Deputado João Campos. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Deputado Lincoln, quando 

V.Exa. fazia referência àqueles fatos ocorridos em data recente, numa escola e em 

outro espaço público, eu me lembrava aqui de um dispositivo do Código Penal que 

está em desuso, até em função de tudo que vem sendo debatido aqui. Essa turma, 

embora minoritária, tinha financiamento público, tinha, enfim, espaços 

potencializados por um governo de esquerda, que foi tentando mudar conceitos, 

práticas, costumes, tradições e daí por diante. É disso que trata o art. 233 do Código 

Penal. 

 Aquela cena é um fato típico. Mas nem a polícia toma iniciativa, porque, 

senão, vai ser censurada, vão dizer que é homofóbica e atrasada. Para quem 

praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, a pena é de 

detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas isso está em desuso, em função de 

tudo que estamos dizendo aqui. 

 Após as considerações feitas pelo Sr. Relator e pelos Deputados que 

terminaram de se pronunciar, volto a palavra ao nosso convidado, para se 

pronunciar sobre o que terminou de ouvir. 

 Além disso, caro convidado Prof. Jean Marie Lambert, há perguntas dos 

internautas.  A Sra. Márcia Valéria faz a seguinte pergunta: “Por que, na opinião do 

senhor, a ONU se manifestou contrariamente ao Projeto Escola sem Partido?” 
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 Com a palavra o Sr. Jean Marie. 

 O SR. JEAN MARIE LAMBERT - Essa é uma coisa que estou tentando 

entender agora. Eu comentei com o Miguel que estou embrenhado em um estudo 

para tentar compreender esse projeto psicopedagógico da UNESCO, porque tudo 

gira em torno disso. 

 Infelizmente não tenho domínio intelectual ainda para realmente dar 

explicações muito coerentes, mas estou tentando ler e interpretar a Base Nacional 

Comum Curricular, que chamam de bases nacionais, mas não são, francamente. 

 Vejo a mesma coisa nos Estados Unidos, chamada de Common Core, que 

seria o Núcleo Comum, vejo a mesma coisa na França, chamada de Tronc 

Commun, que é o Tronco Comum, é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo. 

 Inclusive, no início desse documento aqui no Brasil, os redatores passam 

essa ideia de que ele nasce de uma consulta das bases, uma consulta do Brasil, que 

teve 12 milhões de contribuições do mundo acadêmico e dos professores de todo o 

mundo. Então, francamente me pergunto por que ele é igual ao norte-americano e 

ao francês. Não faz sentido. Isso vem evidentemente de uma fábrica única, que é a 

UNESCO. 

 Esse é um projeto globalista. Em minha opinião, se o Brasil aprovar isso... 

Uma parte desse documento é cognitiva, fala que em Matemática se vai ter que 

aprender isso e aquilo no primeiro ano; depois, no segundo ano. Até aí tudo bem, 

mas há uma parte valorativa na coisa. Se nós lermos, há trechos inteiros. E quem 

tem essa formação filosófica vai reconhecer a Escola de Frankfurt, vai reconhecer 

Foucault, vai reconhecer o relativismo moral. O senhor está entendendo? Está tudo 

aí então. 

 Se isso passar, nós vamos fabricar aquele cidadão Coca-Cola. Essa é 

literalmente uma clonagem cultural. É como fabricar o mesmo modelo antropológico 

no mundo inteiro. Evidentemente isso atropela os valores nacionais. Eu não me 

reconheço nisso. Isso não é possível. Se isso passar, na minha interpretação, na 

minha exposição, será bullying ideológico. Nós vamos ter um apartheid ideológico. 

Isso é um pouco diferente. 

 Há 35 anos, eu passei uns tempos na África do Sul, onde trabalhei um pouco, 

durante o regime de apartheid, antes do Mandela. É claro que aqui, no Brasil, nós 
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podemos ter títulos racistas de vez em quando, mas nós podemos nos comportar de 

outra forma. Na África do Sul, essa era a lei. Nós éramos obrigados a segregar. Não 

havia outra opção. Tanto é que eu levei uma bronca porque estava sentado em um 

banco público, num parque, com um negro, e eu não podia. 

 O que eu contei para os senhores hoje é de um bullying ideológico, são 

intrigas de colegas, tudo aquilo. Se essa lei passar, vai ser lei. Os senhores estão 

entendendo? Vai ser um apartheid ideológico. Eu penso que isso vai colocar então a 

metade do Brasil fora da jogada. Um cristão, por exemplo, não vai mais poder 

educar seu filho nos valores cristãos. Isso não vai ser possível evidentemente. 

 Vou contar a situação da minha terra de origem — deixem-me acrescentar 

isso. Quando criança, eu estudei em escolas católicas. Meus pais nunca gastaram 1 

centavo com minha educação. O Estado laico, supostamente, tem que garantir o 

respeito a todas as religiões, a todos os credos filosóficos igualmente. Então, se nós 

subsidiássemos as escolas confessionais, apenas os pais ricos poderiam educar 

seus filhos nos princípios cristãos. 

 Na Bélgica, a escola confessional recebe o mesmo tanto de subsídio por 

criança do que uma escola pública. Penso eu que a única maneira de se garantir o 

pluralismo filosófico no sistema escolar no Brasil seja uma solução desse tipo. Eu 

não vejo como poder, a partir dessa Base Nacional Comum Curricular, garantir 

algum tipo de diversidade. Isso é uniformidade. 

 Eu não sei se respondi a pergunta da moça. Penso que não. (Riso.) Eu já 

esqueci qual era a pergunta dela. (Pausa.) Ela pergunta por que a ONU se opôs ao 

projeto? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Por que a ONU se 

manifestou contrariamente ao projeto? 

 O SR. JEAN MARIE LAMBERT - Ela se manifestou contrariamente porque o 

Projeto Escola sem Partido justamente se opõe a esse projeto globalista. Os 

senhores estão entendendo? Isso é lógico. A Escola sem Partido permite, então, na 

minha interpretação, recuperar o controle nacional sobre o sistema escolar, senão, 

somos inundados por modelos de fora. São justamente os proponentes desses 

modelos que reagem contra ela. 
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 A globalização é uma queda de braço entre o Estado nacional e esse sistema 

globalista. Então, vamos dizer assim, quando a Nação reage e se organiza para 

resistir, obviamente a bronca vem da ONU. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Concedo a palavra ao Sr. 

Relator, para fazer novas considerações. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Quero apenas apresentar uma sugestão 

feita pela Consultoria aqui da nossa Comissão: pedimos ao Dr. Jean Marie, se 

possível, que disponibilize para esta Comissão os pareceres que foram citados, todo 

esse material. 

 O SR. JEAN MARIE LAMBERT - Sim, sim. Com certeza. Isso está 

perfeitamente documentado. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Perfeito. Então isso já estaria à disposição 

da nossa Comissão. Nós já lhe agradecemos também. 

 Entre tantas perguntas que chegaram, vejo que uma é pertinente para ser 

passada a V.Sa. O Sr. Gilson Carvalho pergunta: “Qual estudo afirma que, na 

educação de crianças a partir de 6 anos, precisa ser apresentada a erotização 

precoce para que elas aceitem o homossexual mais facilmente?” 

 O SR. JEAN MARIE LAMBERT - Eu não conheço estudos desse tipo. Então, 

não vou poder responder a isso. Eu penso que não haja estudo que prove uma coisa 

desse tipo, e pronto. Eu sei que há muitos estudos, muitas estatísticas. Há grupo de 

estudo na PUC. 

 Vou responder de maneira indireta. Eu não tenho relatório de violência 

homofóbica, de assassinatos de LGBTs ou de qualquer coisa assim. Entretanto, há 

um relatório sobre violência homofóbica que sai todo ano, elaborado pela Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República. Acho que o relatório do ano de 

2012 apontou 180 assassinatos de gays ou alguma coisa desse tipo e concluía que 

acontecia 1 assassinato a cada 2 dias. Então, o Brasil seria o País mais homofóbico 

do mundo. Hoje é fácil checar as informações, porque tudo aquilo está na Internet, 

como o nome das pessoas. 

 Eu peguei meus alunos e falei: “Vamos pesquisar, então, todos esses nomes. 

Vale 1 ponto na prova”. Todo o mundo falou: “Uau!” Aí eles pegaram nome por 

nome, e não havia um assassinato que fosse por motivo homofóbico. É formidável 
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uma coisa desse tipo: não havia um. Havia caso de gay matando gay, prostituto 

matando freguês porque se achava mal pago, travesti matando outro travesti por 

causa de uma boca de fumo. O crime acontecia entre eles. É gay que não presta. 

Gay que presta fica em casa, não morre de facada. Os senhores estão entendendo? 

 Perguntam se há estudo, se há estatísticas. Eu não sei se há. Eu penso que 

não há, mas, se houver, é bom olhar de perto, porque se faz uma lavagem cerebral. 

É formidável. É só começar a analisar metodicamente, aplicar o que chamamos de 

método científico. Nada se segura, tudo desaba na hora. Mais do que estatísticas e 

estudos, acho que a gente teria que ressuscitar uma parte um pouco esquecida da 

Psicologia, que se chama bom senso. Francamente, já resolveria muita coisa. 

(Risos) 

 Falando em bom senso, cito aquele parecer, por exemplo, o primeiro que 

barrou o curso. Um professor universitário critica o conceito de família subjacente ao 

projeto que nós apresentamos, falando do conceito que eles chamam de redutor ou 

de qualquer coisa desse tipo. Ele fala: “Hoje em dia existem muitas formas de 

famílias alternativas, não sei o quê, e isso discrimina...” E ele fala no relatório que 

até existem famílias unipessoais. Eu vou lhes passar o relatório. Eu pensei: “Uma 

família unipessoal? O que é isso?” Eu não sabia o que era isso, sinceramente eu 

não sabia. Fiquei perplexo e fui pesquisar. E, de fato, a Internet mostra que há gente 

que defende o casamento sologâmico: se ninguém me quer, eu caso comigo 

mesmo. Mas que ótimo! (Risos.)  

 Seria bom recuperar um mínimo de bom senso. Aí eu não sei como 

funcionaria o divórcio, no caso, mas sendo dele, desse professor, eu não tenho 

dúvida de que seria litigioso. (Risos.) Gente, ele tem uma ideologia. Ele quer botar 

todo mundo para brigar com todo mundo, quer botar mulher para brigar com o 

marido, filho com o pai, operário com o patrão. É uma projeção daquele conceito de 

luta de classe marxista para todas as relações humanas. Isso é eminentemente 

conflituoso, pois nós só vamos brigar.  

 Mas fiquem sabendo, então, que se ninguém lhe quer, você pode casar com 

você próprio, e tudo bem. (Risos) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Nobre Relator, V.Exa. 

deseja fazer uso da palavra? 
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 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - Consulto o Deputado 

Sóstenes se gostaria de usar a palavra. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, nobres 

colegas, Deputado Flavinho, Relator, nobre convidado. Nas atividades do Estado, a 

gente acaba chegando recentemente a Casa, mas pelo que vi, mais uma vez, Sr. 

Presidente e Sr. Relator, eu quero fazer o apelo das últimas sessões em que estive 

presente. 

 É muito bom ouvir o querido Jean, cujo sobrenome é interessante, Lambert 

está de bom tamanho, e sei da contribuição que ele está trazendo a esta Comissão 

nesta tarde. Ouvirei depois a sua exposição, até porque o trecho que estou 

pegando, além de trazer novidades reais que já sabemos, mas com a pitada de 

humor que V.Sa. traz, engrandece muito esta Comissão, para que nós possamos 

refletir sobre este assunto. 

 De vez em quando, nas primeiras audiências e primeiras reuniões que aqui 

tínhamos, era um pouco tenso, porque diziam que esse tipo de discurso era de 

segregação. Abandonaram o tatame, foram embora. Já faz algumas reuniões que 

eles não aparecem mais aqui; acabaram-se os argumentos, acabaram-se as figuras, 

porque eles são tão poucos, é tanta minoria, que faltam técnicos para defender o 

indefensável. E nós estamos sendo econômicos nos requerimentos, porque se eu 

tivesse que trazer mais gente para defender o Projeto Escola sem Partido aqui, 

teríamos gente para 5, 10 anos de Comissão Especial, sobrariam pessoas. 

 Mas nota-se que, para defender o indefensável, que é a escola partidarizada, 

ideológica, uma escola que realmente segrega, em vez de unir, formar, orientar, de 

associar-se aos pais na formação e boa educação dos filhos e de uma geração 

promissora para o País, nós temos gente sobrando. Quando é para desassociar, 

desagregar, desunir, lutar contra a família... Eles não gostam que a gente fale isso, 

mas literalmente é a luta de um poder estatal para ocupar o espaço da autoridade de 

pai e mãe. É isso o que querem fazer com a escola com partido, para tomar uma 

massa de pessoas que são fáceis de manobrar para expressarem a sua opinião 

política. 
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 Eu quero aqui, mais uma vez, Sr. Deputado João Campos, que hoje preside 

esta reunião, e Sr. Relator, Deputado Flavinho, dizer que já é hora de votar esse 

relatório. Eu tenho convicção de que as contribuições, inclusive as que o Jean trouxe 

aqui neste dia, são importantes. Não restam dúvidas de aqueles que se 

acovardaram, nem aqui vêm mais e não mandam os seus poucos representantes 

para defenderem o que pensam, têm que perder no voto. A melhor coisa que existe 

na democracia é ganhar no voto. E eu quero logo ver esse relatório, que eu tenho 

certeza de que vem em total sintonia com o que a sociedade espera desta Casa, 

que é uma Casa que realmente valoriza a equidade em todos os aspectos, em 

especial na educação pública para crianças e adolescentes. Nós precisamos desse 

relatório o quanto antes, Deputado Flavinho. 

 Na última vez que vim, deixei a pergunta no ar. Sei que o Presidente da 

Comissão, Deputado Marcos Rogério, não está presente, mas eu gostaria que já 

definíssemos a data para votar logo e ganhar isso no voto, porque nós vamos dar 

aqui uma lavada nesses que se acham os donos da intelectualidade, porque creem 

que só eles são os intelectuais. Aqui há um bando de gente retrógrada, fascista, 

fundamentalista. E começam os adjetivos que, para mim, já são a essa altura todos 

eles elogios. Busquei fundamentação na etimologia das palavras para cada uma 

dessas e cada uma dessas, para mim, passou a ser elogio. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos a essa data o quanto antes possível. 

Obrigado ao Sr. Jean pela sua participação e contribuição a esta Comissão. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Campos) - O Prof. Jean Marie falou 

sobre a questão das estatísticas anuais acerca da violência LGBT. Eu não sei se a 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos de fato já faz essa pesquisa. Até há pouco 

tempo, na verdade, eles publicavam as pesquisas do Grupo Gay da Bahia como se 

fossem algo oficial. 

 Eu tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre essa fonte da pesquisa. 

São eles mesmos que estão falando, que colocam o número que querem. Isso não 

quer dizer que os casos concretos de violência, que, em algum momento, alcançam 

membros da comunidade LGBT, ocorram entre eles. Eu tive a oportunidade de 

verificar, como profissional de segurança, que há casos de outras pessoas contra 
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eles, deles contra outras pessoas e que os logradouros da violência que ocorrem 

contra eles são logradouros da violência que ocorrem contra qualquer cidadão: no 

bairro, na boate e daí por diante, contra qualquer cidadão, não é num lugar 

específico, daí por diante. De fato, não existe viés homofóbico, a motivação é da 

criminalidade comum, geral. 

 Se nós fôssemos fazer como eles e pegar uma pesquisa de quantos 

religiosos sofrem violência no Brasil, em 1 ano, paciência! E este é um país religioso. 

Então, não existe essa vertente. Só que eles colocam na mídia, que dá vazão, e isso 

fica parecendo que é verdade. 

 Eu quero dizer que — quem sabe o Prof. Nagib Miguel até me auxilie —, e 

agora trabalhando a Base Nacional Comum Curricular — BNCC, o Ministério da 

Educação já constituiu também um órgão ou colegiado, cujo nome me falha agora, 

que vai começar a trabalhar o Plano Nacional de Educação do futuro. Não lembro 

agora o nome do órgão. Acho que é conferência, fórum ou daí por diante. Ao longo 

desses 10 anos, ele vai já começar a discutir o novo Plano Nacional de Educação. E 

nós fomos provocados porque, nesse fórum, não havia assento para pessoas 

nossas. Estivemos a semana passada com o Ministro Mendonça Filho e ele já 

deferiu isso, de tal forma que teremos pessoas nossas também com assento no 

fórum. Era essa a informação que queria trazer aqui. 

 Agradeço muito ao Prof. Jean Marie, que traz aqui uma contribuição muito 

rica para todos nós e também para o nosso Relator. Muito obrigado mesmo e 

obrigado aos Parlamentares pelas intervenções. 

 Encerrada a audiência pública e havendo número regimental, passo à parte 

deliberativa da reunião, que se refere aos requerimentos que constam da nossa 

pauta. Antes procederemos à votação da ata.  

 A ata da 16ª Reunião Ordinária foi disponibilizada antecipadamente na página 

da Comissão. Encontram-se cópias da ata sobre as bancadas desde a abertura do 

painel. Pergunto se há alguma retificação a fazer. (Pausa.)  

 Não havendo retificação a fazer, coloco em votação a ata da 16ª Reunião.  

 Aqueles que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Passo, portanto, aos requerimentos que constam da pauta.  
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 Item 1. Requerimento nº 34, de 2017, do Deputado Lincoln Portela, que 

requer que seja ouvido nesta Comissão Especial o Prof. Dr. Vitor Geraldi Haase 

para expor sobre o tema Escola sem Partido. 

 Há algum Deputado que queira fazer encaminhamento? (Pausa.)  

 Não havendo quem queira fazer encaminhamento do requerimento, coloco-o 

em votação. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão; os contrários que se 

manifestem. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 2. Requerimento nº 35, de 2017, do Deputado Eduardo Bolsonaro, que 

requer a realização de Seminário na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do 

Sul, para subsidiar os debates da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

Projeto de Lei nº 7180, de 2014 - Escola sem Partido. 

 Em votação. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão; os contrários que se 

manifestem. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, com os 

nossos sinceros agradecimentos a todos que aqui compareceram, especialmente ao 

nosso convidado. Muito obrigado a todos. 

 Está encerrada a reunião. 

 


