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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Boa tarde a todos. 

 Nos termos regimentais, declaro aberta a 22ª Reunião da Comissão Especial 

destinada a dar parecer ao Projeto de Lei nº 7.180, de 2014, do Sr. Deputado 

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. 

 Expediente. 

 Dou como lidos os documentos recebidos referentes à movimentação dos 

membros, por estarem consolidados na página da Comissão. 

 Esclareço que a Ordem do Dia desta reunião consiste na realização de 

audiência pública, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 50 do Regimento 

Interno, e à deliberação de requerimentos, não fosse o início da Ordem do Dia. 

 Indago ao Plenário se podemos iniciar a audiência pública. (Pausa.) 

 O quórum de deliberação, em razão do início da Ordem do Dia, fica 

prejudicado. 

 Convido para tomar assento à mesa a nossa convidada, a Sra. Vera 

Bohomoletz Henriques, representante da Sociedade Brasileira de Física e 

Professora. (Pausa.)  

 Seja bem-vinda, Professora. 

 Também foram convidadas para esta audiência as Sras. Sandra Ramos, 

Mestre e Doutora em Educação; e Sâmia Bomfim, Vereadora de São Paulo. As 

duas, por motivo de força maior, não puderam comparecer. 

 A Secretaria desta Comissão está fazendo contato com elas. Se os 

requerentes que apresentaram o requerimento para convite dessas duas expositoras 

desejarem ouvi-las em outro momento, nós tentaremos fazê-lo, mas hoje elas não 

participarão da audiência. 

 A audiência pública de hoje é realizada com base no Requerimento nº 36, de 

2017, de autoria dos Deputados Bacelar e Flavinho. 

 Solicito a compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição e dos 

debates, conforme as seguintes orientações: o tempo concedido à palestrante será 

de 20 minutos, não podendo haver apartes; os Deputados interessados em 

interpelar a palestrante deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria; as 

perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto das 
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exposições e ser formuladas no prazo de 3 minutos; a palestrante disporá de igual 

tempo para respondê-las; aos Deputados serão facultadas a réplica e a tréplica, pelo 

mesmo prazo. 

 Feitos esses esclarecimentos, daremos início à nossa audiência pública, 

registrando a presença do Deputado Bacelar e agradecendo ao nosso Relator, o 

Deputado Flavinho. 

 Agradeço também à nossa Secretária, que está substituindo o Paulo, que 

está em uma missão de muito esforço, curtindo merecidas férias. 

 Seja bem-vinda. 

 Profa. Vera, seja bem-vinda à Comissão Especial do Escola sem Partido. 

V.Sa. tem a palavra pelo tempo regimental de até 20 minutos, com a tolerância 

deste Presidente também. Fique à vontade. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Agradeço a possibilidade de 

falar nesta audiência pública a respeito desse assunto que é muito importante para a 

educação no País. 

 Eu gostaria de me apresentar. Eu sou pesquisadora em Física, Docente e 

Pesquisadora do Instituto de Física da USP — Universidade de São Paulo, e vim 

representar a opinião da Sociedade Brasileira de Física, que é uma sociedade que 

congrega algumas centenas de físicos distribuídos em universidades, institutos de 

pesquisa e de desenvolvimento tecnológico do País. 

 Após um grande investimento, a partir dos anos 1970, o Brasil viu sua 

comunidade de físicos crescer exponencialmente e tornar-se capaz de produzir 

conhecimentos a par de outros países mais desenvolvidos, o que pode ser 

constatado na presença da pesquisa de brasileiros, nas revistas de maior impacto 

na comunidade científica internacional. 

 Por que a Sociedade Brasileira de Física vem se posicionar a respeito da 

proposta do Escola sem Partido? 

 Entre suas diretrizes éticas, a Sociedade Brasileira de Física — SBF inclui a 

defesa da sociedade e afirma: “A pesquisa deve criar segurança mútua para 

indivíduos, grupos e nações e não deve violar convenções internacionais destinadas 

a assegurar a paz”. 
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 A busca da paz norteia a posição da Sociedade Brasileira de Física em 

relação à proposta do Escola sem Partido, e é por esse motivo que a Sociedade 

Brasileira de Física redigiu um manifesto, que foi aprovado pelo seu Conselho e 

Diretoria, há 2 meses ou 3 meses, e está na página da Sociedade. É um manifesto 

em favor de um ensino pleno, sem restrições de conhecimento ou liberdade de 

expressão. 

 A posição que defendemos se baseia em quatro pontos principais. 

 O primeiro deles é que toda a história da ciência demonstra que o 

conhecimento se desenvolve a partir do debate de ideias diferentes, muitas vezes 

concorrentes, outras vezes complementares. A supressão do debate leva à 

estagnação do pensamento e à degeneração do conhecimento. 

 Um segundo fator que nós consideramos muito importante é a história da 

humanidade nos últimos 25 séculos, que mostra que, na ausência de debate, o 

desenho de políticas públicas pode levar a grandes desastres sociais. 

 Em terceiro lugar, pensamos que, na vida em sociedade, toda criança e jovem 

vão encontrar ideias divergentes das suas e das de sua família. Como e onde 

devem ser preparados a criança e o jovem para o encontro com o conflito de ideias? 

A escola tem sido até hoje o espaço de que dispomos para preparação para a vida 

em sociedade, no qual o jovem deve ser apresentado às diferentes ideias, ao 

conhecimento acumulado pela humanidade ao longo dos tempos, às dúvidas e 

contradições que permeiam esse conhecimento que está sempre em construção. 

 Como último item — e eu vou desenvolver um pouco os quatro itens a seguir 

—, pensamos que a história, novamente a história da humanidade, nos ensina que 

as sociedades que optaram pelo diálogo vivem de forma muito mais pacífica do que 

as sociedades que optaram pela denúncia anônima e pela punição. 

 No Brasil, o papel e a influência da família na escola são garantidos pela 

legislação, através da participação nos conselhos de escola. É através do conselho 

de escola, de cuja constituição a família participa — no caso de São Paulo, por 

exemplo, com 50% —, que os pais podem dialogar, avaliar, decidir a respeito da 

educação dos seus filhos. 

 Portanto, entendemos que o caminho a seguir é a utilização dessa via, a do 

diálogo, e fazer valer, onde ainda não existe, o conselho de escola e a participação 
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dos pais. É no diálogo em sociedade que se pode construir uma convivência fraterna 

entre pensamentos diferentes. 

 O que a história da construção do conhecimento nos ensina? 

 É o debate de ideias que leva a um aprofundamento de nossa compreensão 

das leis da natureza, por um lado, e é ele, o debate de ideias, que impede que o 

conhecimento científico conduza a uma degeneração da sociedade a partir de uma 

ideia única. 

 Para ilustrar esse ponto de vista, cito quatro exemplos da história da 

humanidade. 

 Aristóteles, há mais de 20 séculos, iniciou o registro minucioso do 

conhecimento humano da sua época e propôs novas formas de organizar esse 

conhecimento, o que constitui a base da Biologia, por exemplo. 

 No entanto, o congelamento do pensamento aristotélico, que havia 

representado enorme desenvolvimento do conhecimento, por parte da Igreja 

Católica durante a Idade Média e ao longo de vários séculos, levou à fogueira e à 

prisão domiciliar homens que propunham nova interpretação para o movimento dos 

astros no céu. 

 Giordano Bruno não renunciou a sua ideia de que a Terra não era o centro do 

universo, o que o levou a perder a vida na fogueira. Galileu Galilei teve que abdicar 

publicamente de sua teoria de que a Terra se movia, ao invés de ficar fixa no centro 

do cosmos, muito embora sua teoria se baseasse em dados detalhados de sua 

pesquisa no céu com a luneta. Um pedido de perdão a Galileu, que viveu no século 

XVII, por parte da Igreja Católica, só veio no século XX, 3 séculos depois. 

 Um segundo exemplo, muito importante, é a Teoria da Eugenia. O que é a 

Teoria da Eugenia? É um termo proveniente do grego que significa boa raça. Eu: 

boa; genos: raça. A Teoria da Eugenia propõe que é possível melhorar a raça 

humana, aumentando a prole de pessoas bem adaptadas, de bons genes e 

eliminando a prole de pessoas mal adaptadas. 

 A ideia é antiga, aparece em Platão, mas floresceu como teoria científica no 

final do século XIX, com o envolvimento de um primo de Darwin — o da Teoria da 

Evolução —, na Inglaterra, e tornou-se popular a ponto de produzir várias 

conferências internacionais em Londres e em Nova Iorque e de levar à fundação de 
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institutos de pesquisa específicos, como o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, 

Hereditariedade Humana e Eugenia, na Alemanha, ou o Instituto Carnegie de Cold 

Spring Harbor de Evolução Experimental, nos Estados Unidos. 

 Políticas eugenistas foram implementadas no início de 1900 nos Estados 

Unidos e um pouco mais tarde na França, na Alemanha e na Grã-Bretanha. 

 A esterilização de incapazes foi utilizada na Bélgica, no Brasil, no Canadá e 

na Suécia. 

 Na Alemanha nazista, porém, a teoria foi adotada como política de Estado, e 

o debate de ideias foi proibido, levando, como todos sabemos, à morte de milhões e 

milhões de pessoas nas câmaras de gás e nos campos de concentração e à queima 

de populações inteiras de vilas ucranianas. 

 O terceiro exemplo, esse, positivo, em relação à possibilidade de debate, é 

quanto à energia nuclear. 

 A busca incessante pelos menores constituintes da matéria, ideia presente 

desde a antiguidade, levou o homem a descobrir imensas energias escondidas no 

interior dos núcleos atômicos. 

 Em meio a uma situação de conflito mundial, esse poder altamente destrutivo 

foi utilizado contra a população de duas grandes cidades, levando à morte quase 

instantânea milhares de pessoas e à morte lenta muitos outros milhares. 

 O que impediu que essa arma tão letal continuasse a ser utilizada em 

conflitos armados? Nesse caso, podemos identificar o papel positivo do debate a 

respeito do uso dessa energia, pois o grande número de físicos e de outros 

cientistas foi o instrumento que limitou esse poder destrutivo, que ficou restrito às 

tragédias de Hiroshima e Nagasaki. 

 Como último exemplo de tragédia associada à ausência de debate de uma 

ideia científica, citamos o efeito que a adoção de uma teoria genética única na 

Rússia de Stalin teve sobre a ciência e a comunidade científica. 

 Adepto da ideia lamarquiana de que características adquiridas podiam ser 

herdadas e contrário às conclusões de Mendel sobre herança genética, o biólogo 

soviético Lysenko teve a sua teoria adotada pelo Estado, o que não só interrompeu 

por algumas décadas o desenvolvimento da ciência e da genética no país como 

levou milhares de biólogos ao cárcere, aos campos de trabalho ou à execução. 
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 Esses são os casos mais conhecidos. Há inúmeros outros. O 

desenvolvimento do conhecimento só ocorre sob condições de debate livre de 

ideias, de confronto entre propostas diferentes. E, se é assim nas ciências duras, 

nas ciências exatas, nas ciências da natureza, não será diferente nas ciências 

humanas. 

 Aí está a questão tão importante — qual é o papel da escola? — que está em 

jogo nesta discussão. 

 Qual é o papel da escola? Levar às crianças e aos jovens o prazer do 

descobrir, do pensar e do fazer; apresentar a eles a aventura da construção do 

conhecimento pela humanidade. 

 Só professores apaixonados pelo conhecimento e pelo livre pensar serão 

capazes de fazer isso. A diversidade de ideais que existe em nosso meio estará 

presente na escola. O professor apresentará teorias divergentes, mas não há dúvida 

de que colocará mais entusiasmo na ideia na qual acredita. 

 Um professor de Biologia defenderá arduamente a teoria darwiniana, ao 

passo que outro terá mais entusiasmo pela ideia criacionista. Um professor de Física 

falará com alegria do Big Bang; outro declamará em versos a ideia de um universo 

pulsante, contrária ao Big Bang. 

 É na convivência com ideias diferentes e concorrentes que a criança e os 

jovens se formam capazes de pensar e organizar suas próprias ideias. É no convívio 

com ideias diferentes ou conflitantes que crianças e jovens se tornarão capazes de 

lidar com as contradições, com os embates, e, fortalecidos pela convivência entre 

diferentes, capazes de construir e manter uma visão própria. 

 Isso significa que é na escola que o jovem começa a aprender a viver em 

sociedade, onde convivem ideologias diferentes, liberais ou socialistas, nacionalistas 

ou internacionalistas; diferentes costumes, mais rígidos ou mais livres; e religiões 

diferentes, católica, protestante, evangélica, judaica, umbandista, espírita, ateu, 

budista. A diferença de opinião entre professores será semelhante à diferença de 

opinião que existe na sociedade brasileira. 

 A família educa com seus valores e crenças, que são fortalecidos pelo amor 

entre pais e filhos. No entanto, os filhos estarão em contato com crenças diferentes 

o tempo todo, e não apenas na escola, mas também através dos meios modernos 
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de comunicação; no contato com os amigos e colegas, sejam da igreja, sejam da 

escola, sejam do clube, sejam da quadra de esportes. 

 A escola deve ser o espaço privilegiado no qual o jovem aprende que existem 

ideias diferentes das de sua família, aprende a pensar sobre elas, a respeitar o 

pensamento diferente e a defender e distinguir, por si próprio, as ideias que lhe são 

mais atraentes. Ele aprende porque está em um ambiente em que a equipe de 

professores deve estar preparada para orientá-lo nesse processo, ajudá-lo a 

entender e a respeitar diferenças, a expressar suas ideias e debatê-las com seus 

colegas de forma respeitosa. O professor com liberdade é o único que será capaz de 

ensinar o estudante a pensar e de lhe apresentar visões diferentes e provocar o 

debate entre elas na sala de aula. 

 Mas qual é o papel da família em relação à escola? Como cuidar de seus 

filhos que estão na escola? 

 A divergência de opiniões a respeito de religião, de comportamento e de 

educação sexual faz parte da realidade da nossa sociedade. Não existe uma opinião 

única; existem diferentes opiniões. Essa divergência estará presente toda vez que o 

jovem entrar em contato com um universo maior do que o de sua família. 

 A família espera que os seus valores sejam respeitados na escola. Mas como 

enfrentar situações em que a família discorda da abordagem de algum tema na 

escola, que é a questão em jogo aqui? Há duas possibilidades: o diálogo com a 

equipe escolar ou a denúncia e a ameaça de punição. 

 A segunda via, segundo entendemos, é a proposta do Movimento Escola sem 

Partido. Incentiva-se a denúncia; a notificação extrajudicial; sugere-se a denúncia 

anônima do professor, acompanhada de um processo, que pode levar à perda do 

emprego e até mesmo à perda do patrimônio por parte do professor. 

 O que a história nos ensina sobre a prática e o incentivo da denúncia? O 

surgimento da sociedade do medo, do segredo, do nazismo, que liquidou milhões de 

vidas na Alemanha nazista, na União Soviética stalinista, no Camboja, de Kim II-

Sung, no Chile, de Pinochet. 

 Será esse o caminho que queremos? 

 Há outro caminho: a participação da família na gestão da escola é prevista, 

desde 1996, na LDB. 
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB afirma, em seu art. 

12, § 6º: 

  Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e a dos seus sistemas de 

ensino, terão a incumbência de: 

 ............................................................................................. 

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola; (...)  

 O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, prevê que esta 

articulação da escola com a família se dará através do Conselho de Escola. A 

regulamentação do Conselho de Escola já existe em alguns Estados e preconiza 

uma participação importantíssima da família. 

 No Estado, a cartilha do Conselho de Escola da Secretaria Estadual de 

Educação, de 2014, prevê para a constituição do Conselho de Escola — que pode 

ter entre 20 e 40 participantes, dependendo do tamanho da escola — uma 

representação de 25% dos estudantes e 25% dos pais. Portanto, a família tem uma 

representação de 50% neste Conselho.  

 E quais são as responsabilidades do Conselho de Escola? No Estado de São 

Paulo, o Conselho tem função deliberativa que se refere tanto às tomadas de 

decisão relativas às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras, quanto ao direcionamento das políticas públicas 

desenvolvidas no âmbito escolar.  

 O Conselho, constituído por 50% da família, tem função pedagógica no que 

se refere ao acompanhamento sistemático das ações educativas desenvolvidas pela 

unidade escolar, objetivando a identificação de problemas e alternativas para 

melhoria do seu desempenho, garantindo o cumprimento das normas da escola, 

bem como a qualidade social da instituição escolar. 

 Assim, é no Conselho de Escola de seus filhos que as famílias devem 

construir um consenso sobre o que e como ensinar. Não pode prevalecer a opinião 

de uma família, mas se deve construir uma proposta comum, baseada no diálogo 

que respeite a diversidade de visão de mundo, de religião e de costumes.  
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 Mais uma vez, a história nos ensina que sociedades harmoniosas são 

aquelas em que as diferenças podem conviver. Hoje, no Brasil, as religiões mais 

diversas convivem pacificamente — católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, 

judeus, muçulmanos ou budistas. Mas, na história recente do mundo europeu e 

mediterrâneo, isso não foi assim. Cruzados se bateram com muçulmanos ao longo 

dos séculos, católicos queimaram protestantes ao longo de outros séculos.  

 A convivência harmoniosa das religiões em grande parte do planeta, mas não 

em todo, foi uma conquista da humanidade. Será que queremos um caminho 

diferente?  

 Somos, então, completamente favoráveis a uma integração entre escola e 

família, mas somos contrários ao projeto de lei da Escola sem Partido, que propõe a 

prática da denúncia e da punição, ao invés da prática do diálogo.  

 Já existem, na legislação brasileira, instrumentos para que a família participe 

de decisões a respeito do projeto pedagógico e da prática pedagógica da escola na 

perspectiva do diálogo. Esses instrumentos devem ser desenvolvidos e fortalecidos. 

 Obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Esta Presidência 

agradece a presença da Profa. Vera Bohomoletz Henriques. Agradeço as 

contribuições que V.Sa. à Comissão Especial que analisa o projeto de lei da Escola 

sem Partido.  

 Nós teremos, na sequência, as ponderações e os questionamentos do 

eminente Relator, Deputado Flavinho. A seguir, os Parlamentares que comparecem 

a esta sessão terão a oportunidade também de fazer questionamentos e suas 

exposições.  

 Concedo a palavra ao Deputado Flavinho. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados presentes. 

Cumprimento a Dra. Vera, nossa expositora, e aqueles que sempre estão 

acompanhando as nossas audiências públicas aqui e também em casa, através dos 

nossos meios de comunicação. 

 Como faço desde o início desta Comissão, como Relator, eu sou subscritor 

deste requerimento que foi apresentado pelo Deputado Bacelar, para que a nossa 
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Comissão possa ter cada vez mais o direito ao contraditório, para que todos possam 

ter o seu espaço e o direito à voz, para que eu, como Relator, ao final, possa ter 

recebido todas as contribuições dos que são favoráveis e contrários à proposta 

desta Comissão.  

E devo dizer que a proposta não é simplesmente a de um projeto de lei 

intitulado Escola sem Partido. Eu gosto sempre de fazer essa correção. A meu ver, o 

nome da Comissão não é favorável. Eu acho que deveria ter ficado como estava 

desde o início. Eu não tive ingerência com relação a isso, mas acho que o nome 

acabou trazendo para a Comissão uma visão negativa daqueles que não conhecem 

as discussões que nós estamos empreendendo aqui desde o início da nossa 

empreitada. 

 São seis projetos de lei, sendo um inclusive totalmente antagônico e 

contraditório ao projeto intitulado Escola sem Partido. Refiro-me ao projeto Escola 

Livre, do Deputado Jean Wyllys. Em um, aqueles que defendem apontaram aqui, ao 

longo deste 1 ano de trabalho, uma doutrinação dentro das escolas do nosso País 

desde a educação básica até a academia. E aqueles que defendem o contrário se 

apoiam no projeto do Deputado Jean Wyllys, dizendo então que realmente isso não 

existe e que seria uma invenção daqueles que apoiam o contrário ou, enfim, um 

cerceamento da liberdade de expressão ou da cátedra do professor. Nós estamos 

neste debate.  

 Gosto sempre de deixar isso claro. Primeiro, o meu desgosto inicial pelo fato 

de esta Comissão ter tomado, fora das paredes desta Comissão, uma proporção 

que, na verdade, não é o que nós vivemos aqui dentro.  

 O debate é muito saudável. Os opostos sempre se posicionam aqui, seja na 

Mesa, seja nas bancadas. O nosso Presidente, com a maestria que tem, sempre 

procura deixar este espaço muito aberto para que todos se manifestem, dentro do 

possível respeito que a Casa e cada expositor merecem. Mas vejo que nós estamos 

chegando a um ponto de muita credibilidade desta Comissão, visto que estamos 

realmente ouvindo todos os lados.  

 Eu, como Relator, já ouvi muitas coisas dentro e fora desta Comissão, nas 

audiências públicas e seminários que fizemos fora da Câmara dos Deputados. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 1670/17  07/11/2017 
 
 

 11 

Chama a minha atenção exatamente esse antagonismo dos posicionamentos. Se eu 

fosse um extraterrestre e viesse hoje a esta Comissão, eu não saberia o que pensar.  

 Realmente, quando os que defendem o Escola sem Partido colocam o seu 

posicionamento, são muito enfáticos com os fatos e com a experiência, seja 

professor, seja aluno, seja apenas simpatizante do projeto que tenha lastro histórico 

para estar aqui como expositor. Esses dizem uma coisa; aqueles que são contrários 

também fazem o mesmo. 

 Por isso, imagino a confusão que isso causa às pessoas. Digo isso devido ao 

que leio em minhas redes sociais e ouço em minhas andanças pelo Brasil afora. 

Muita gente fica um pouco confusa com o tema, porque realmente as duas partes, 

dentro da sua realidade própria, têm as suas posições. Realmente, muitas vezes fica 

bem complicado para as pessoas entenderem a discussão.  

 Considerando um pouco daquilo que foi dito pela Dra. Vera, eu gostaria de 

fazer alguns questionamentos. 

 Primeiro, diante dos projetos apresentados nesta Comissão — e me parece 

que, de forma mais enfática, a senhora se ateve ao projeto que tem como título o 

Escola sem Partido — e da sua experiência acadêmica, a senhora realmente 

acredita que não há como um professor passar uma matéria, seja ela qual for, de 

forma neutra?  

 Este é o primeiro ponto, que é um dos pontos de grande tensionamento aqui, 

ou seja, a neutralidade daquele que ensina. Não digo a neutralidade do material 

pedagógico, porque isso passa pelo crivo do MEC e por uma série de situações. 

Seria outra discussão. Portanto, quanto à neutralidade daquele que ensina, isso é 

possível, na visão de V.Sa.? Parece-me que V.Sa., além de física, é também 

professora, docente. 

 Faço um segundo questionamento, considerando também o meio acadêmico. 

V.Sa. trazia a questão da teoria aristotélica, que depois acabou desembocando na 

inquisitória. Como católico, aqui me posiciono. Ainda que tenha demorado séculos, 

como V.Sa. disse, a Igreja Católica teve a humildade de pedir perdão pelos seus 

erros. Contudo, esta teoria desembocou na inquisitória, passando pela eugenista, 

que V.Sa. trouxe também, que desembocou em algo terrível, o nazismo.  
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A minha pergunta, ouvindo tudo que já ouvi nesta Comissão, é se a teoria 

marxista já não estaria também, dentro das escolas, segundo aqueles que apontam 

a necessidade de um projeto como o Escola sem Partido — ou que não tenha este 

nome, mas que tenha esse viés de proteção das crianças e alunos com relação à 

não neutralidade do professor, se é que esta é possível. 

Vimos isso aqui, de fato. Já não parte simplesmente daqueles que defendem 

este projeto, mas de coisas que eu, como Relator, vi ao longo de todo esse ano. 

Realmente, há fatos concretos, em que a teoria marxista estava muito encrustada 

em ações, em falas, em materiais.  

 Essa teoria marxista, segundo a visão de V.Sa., já não estaria também 

ultrapassada na educação brasileira? Ela tem sido benéfica? Ela tem sido usada? 

V.Sa. vê, no âmbito acadêmico e de formação de docentes, essa teoria de forma 

explícita? 

 Eu gostaria que V.Sa. desse essa contribuição a esta Comissão e a este 

Relator. 

 Obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço ao Relator. 

 A convidada tem a palavra para responder aos questionamentos. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Agradeço as perguntas. 

 Em relação à questão da neutralidade, se é possível a neutralidade daquele 

que ensina, a ideia é que o jovem, a criança, o estudante da universidade devem ser 

apresentados à diversidade de ideias que estão presentes em qualquer área do 

conhecimento. 

 É por isso que eu trouxe o exemplo da Teoria do Big Bang, que é uma teoria 

de como o universo se constituiu na Física. Existe uma visão dominante, que é a 

Teoria do Big Bang, e existe outra parte menor da comunidade de físicos que 

acredita numa outra visão, numa outra teoria. Nós acreditamos que é preciso 

apresentar as duas teorias, nesse caso. Agora, se o professor vai ser neutro na sua 

apresentação, isso é muito difícil, porque é claro que ele vai ter muito mais 

entusiasmo e muito mais argumentos em relação à teoria na qual ele acredita do 

que em relação à teoria que não agrada a ele. Na verdade, as teorias são baseadas 

em dados, em estudos experimentais, mas também são interpretação. Todo 
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conhecimento é a interpretação que a humanidade construiu a respeito dos fatos, 

seja na área das ciências da natureza, seja na área das ciências humanas. 

 Então, eu acredito que o professor deve apresentar um leque de 

possibilidades sobre qualquer conhecimento. E é natural que até o estudante 

perceba que ele tem mais prazer em apresentar essa ou aquela ideia. Isso é natural.  

 Como, então, garantir que o estudante não seja influenciado? Aparentemente, 

essa é a questão. 

Não se nega que pode haver professores que vão apresentar apenas um dos 

lados. Isso pode acontecer. Mas como se lida com isso? Os pais devem participar 

da escola dos seus filhos, dos conselhos escolares, porque ali eles vão debater e 

poder verificar se isso está acontecendo, verificar com os gestores da escola, com 

os outros professores. 

 A neutralidade completa é impossível. As pessoas têm opinião, e no ensino 

só há efeito se é feito de forma apaixonada. Você não ensina de forma burocrática. 

As pessoas não aprendem com o professor que é um burocrata, que simplesmente 

repete aquilo que está escrito nos livros. O professor que de fato ensina, com quem 

as crianças e os jovens aprendem, é aquele que é apaixonado por aquilo que 

ensina. Portanto, a neutralidade completa não é possível.  

 Por outro lado, nós entendemos que essa diversidade de opiniões que existe 

na sociedade está presente na escola. Para nós concluirmos se está havendo 

doutrinação em todas as escolas ou na grande maioria das escolas, parece-me que 

nós precisamos de um estudo muito mais aprofundado. Pode ser que eu 

desconheça algum estudo que os senhores tenham. Exemplos de doutrinação são 

exemplos. Você não pode generalizar a partir de tantos ou quantos casos. Seria 

necessária uma avaliação geral. 

 Parece-me muito improvável que, numa sociedade em que existem opiniões 

diferentes — a sociedade brasileira tem uma diversidade muito grande de opiniões, 

em sua população —, os professores sejam todos ou marxistas ou socialistas. 

 Na Universidade de São Paulo, onde eu estou há 30 anos, no Instituto de 

Física, nós temos uma pluralidade de opiniões a respeito de vários pontos: o que é 

fazer ciência no País, por que fazer ciência no País, qual é a nossa responsabilidade 

em relação ao desenvolvimento de tecnologia, qual é a nossa responsabilidade em 
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relação à formação de professores, qual é a nossa responsabilidade em relação à 

educação básica. A mesma pluralidade que existe nos debates na mídia, existe no 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo. 

 Portanto, para que nós concluamos que está havendo uma doutrinação e um 

ensino completamente orientado numa direção na escola básica, nós precisaríamos 

de um estudo estatístico, de um levantamento muito mais completo. Parece-me que 

isso seria necessário. 

 Em relação à questão da teoria marxista, o que seria a teoria marxista? A 

teoria marxista é uma teoria da economia, uma teoria da sociedade, que é estudada 

como outras teorias, como a liberal ou outras teorias essas que são estudadas no 

mundo inteiro, nas grandes universidades, para a economia, para a sociedade.  

 No Instituto de Física, todo ano nós recebemos 110 estudantes, se não me 

engano, para fazer a licenciatura em Física, estudantes que vão ser professores de 

Física. Nós temos o curso de bacharelado em Física, para os pesquisadores e para 

quem não vai ser professor, e a licenciatura. Não faz muito sentido para mim 

perguntar isso. A teoria marxista não está presente na formação do professor de 

Física. 

 Eu gostaria que o Deputado, se pudesse, esclarecesse a mim como vê essa 

possibilidade de utilização da teoria marxista na formação de professores. Eu não 

encontro isso na minha universidade. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - A minha pergunta é exatamente para ver se 

tem pertinência toda a contribuição que V.Sa. está trazendo, porque V.Sa. está 

dizendo que na Física é difícil fazer este balizamento, se há ou não doutrinação. 

Então, eu estou querendo entender exatamente a fundamentação da defesa que 

V.Sa. está fazendo contra o Escola sem Partido. Como Relator, esse é o meu papel. 

Se V.Sa. não tem essa experiência com esse tipo de temática na esfera em que 

atua, eu quero entender se a questão da doutrinação é abrangente ou mais pontual. 

E, ao mesmo tempo, quero entender a fundamentação de V.Sa. Vejo que não tem 

essa experiência. No campo da Física, isso seria realmente muito mais teórico do 

que se imagina, isso não existe. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Sim. Se V.Exa. me permite, o 

que nós estamos pensando é que existem visões diferentes. Em especial, o que 
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seria a teoria marxista? Seria uma teoria que prevê uma sociedade não capitalista. E 

existe uma teoria que defende uma sociedade capitalista. Este é um debate 

destinado para a sociedade. Está presente entre as pessoas, mas não está presente 

nos cursos de formação de professores, que eu saiba. Ou seja, aparece como ideias 

que existem na sociedade, nos livros, no mundo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Sa. 

 Passo a palavra aos Deputados inscritos, para que façam seus 

questionamentos e ponderações. 

 Inicialmente, com a palavra o Deputado Bacelar, autor do requerimento que 

possibilitou a presença da Profa. Vera. 

 O SR. DEPUTADO BACELAR - Deputado Marcos Rogério, Deputado 

Flavinho, demais colegas, Profa. Dra. Vera, cumprimento-os. 

Profa. Dra. Vera, eu gostaria de agradecer a sua exposição e chamar a 

atenção de todos para o fato de que a senhora é docente pesquisadora da 

Universidade de São Paulo — USP e integrante da Sociedade Brasileira de Física — 

SBF. A SBF é uma das sociedades científicas brasileiras mais respeitadas no 

mundo, com um papel importantíssimo na pesquisa e na docência brasileiras.  

Eu gostaria de dizer que, para mim, a exposição da senhora foi altamente 

esclarecedora e muito ponderada e moderada. Fez até um breve relato histórico de 

todas as vezes que as fronteiras do conhecimento foram impedidas de avançar, em 

função da intolerância. 

 Vou dirigir uma pergunta a V.Sa., tomando um questionamento do Relator. 

Refiro-me a essa ideia de que a educação é neutra. A educação não é neutra. A 

educação não pode ser neutra! A educação não tem neutralidade política, porque a 

educação tem um objetivo, que é desenvolver plenamente um indivíduo. 

E, para desenvolver plenamente um indivíduo, você tem uma infinidade de 

possibilidades. Dentro dessa infinitude de possibilidades, você tem que ter uma 

opção, você tem que escolher um caminho. É impossível você não se apaixonar por 

um desses caminhos para o desenvolvimento pleno do ser humano. 

 A questão da neutralidade política da educação é a pior e mais atrasada 

forma de doutrinação político-ideológica. Dizer que a educação é neutra é uma 
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forma ideológica de defender uma educação conservadora, que mantenha o status 

quo. 

 A nota da Sociedade Brasileira de Física — e vem a minha pergunta — diz 

que não é dado ao professor impor a sua visão pessoal dos fatos. Está lá na nota 

que ele não tem esse direito. Portanto, eu gostaria que a senhora trabalhasse mais 

um pouco esta frase que está no quarto parágrafo da nota: “Embora alguns desses 

itens apresentem ideias corretas, de que o professor não pode, em sala de aula, 

tentar impor a sua visão...” Como se dá isso? “Eu não imponho a minha visão, mas 

tenho simpatia por uma daquelas explicações científicas.” 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Desculpem-me, pois não tenho 

o costume de estar em um ambiente como este e não sei a forma correta de me 

dirigir a V.Exas. Peço desculpas por isso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Fique à vontade, 

Professora. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Há uma forma muito simples 

de promover isso. O professor pode não impor a sua visão pessoal dos fatos 

apresentando textos e material com opiniões diversas, com teorias e com ideias 

conflitantes. Pode colocar os estudantes para ler, pensar e debater. Com certeza, 

ele tem a sua opinião, mas não vai impor a sua opinião. Ele vai propor o debate 

entre os estudantes. Eles vão ter ideia das várias possibilidades de interpretação de 

fatos, de várias análises. E, na discussão entre esses próprios estudantes, com 

pontuação, o professor tem que oferecer material variado. Ele não pode oferecer 

material só em uma direção. É importante que o jovem ou a criança entre em 

contato com opiniões e formas diferentes de ver. Portanto, a forma mais simples é 

esta: promover a discussão, o que vai ensinar essas crianças e esses jovens a olhar 

para pensamentos diferentes, tentar encontrar justificativas para uma posição ou 

outra, aprender a debater, a enxergar as diferenças e formar a sua própria opinião. 

Não sei se respondo à sua pergunta, Deputado, mas parece-me que é 

exatamente isso. O professor apresenta vários lados, incentiva os alunos por meio 

de textos, de diferentes pensamentos — é o que diz o texto que V.Exa. mencionou 

—, refletindo a diversidade da complexa sociedade que está à nossa volta. É 

exatamente isso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço ao Deputado 

Bacelar e à Profa. Vera.  

 Na sequência, pela ordem de inscrição, concedo a palavra o Deputado 

Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Profa. 

Vera, demais Parlamentares presentes, senhoras e senhores, o discurso é muito 

diferente da realidade. Com o devido respeito, eu posso falar isso com muita 

tranquilidade, porque eu tenho um projeto aqui na Câmara que estabelece que o 

ensino religioso e o ensino sobre sexualidade nas escolas só devem ser feitos com 

autorizações dos pais. Portanto, eu já separo a religião e a coloco, mais ou menos, 

no mesmo sentido da sexualidade. Digo isso para tirar os meus 43 anos de 

pastorado batista, a fim de mostrar a minha isenção. E essa minha isenção é 

comprovada com fatos. 

 No mês passado, na Universidade Federal de Minas Gerais — está aqui uma 

foto —, houve uma palestra sobre direitos humanos. Na verdade, a Profa. Lelis pôde 

assistir ali a uma doutrinação — isto está gravado — em que ensinavam os 

universitários a como vencer a chamada bancada evangélica na Câmara dos 

Deputados. Falava-se de tática, foi o termo que usou ali um advogado. Isso ocorreu 

na Universidade Federal de Minas Gerais. Está gravado o áudio, posso depois trazê-

lo. Foi gravado pela psicóloga Cristiane Coelho Lelis, de Santa Luzia, que trabalha 

com o programa Vivendo Além do Divã. Portanto, o discurso é uma coisa, a 

realidade é outra totalmente diferente. 

 O Escola sem Partido não visa processar os professores. Isso já está na lei, 

não estamos criando nenhuma lei para isso. Por exemplo, aqui em Brasília, na 

escola Ipê, duas professoras obrigaram ou passaram ômega 3 na boca de uma 

criança porque ela havia, se não me engano, feito xixi na calça — ômega 3 tem um 

cheiro de peixe horroroso —, e essas professoras foram demitidas. A escola Ipê está 

sendo processada agora por causa disso, mas não se pode generalizar que todos os 

professores sejam assim. Eu já lecionei. Não se pode generalizar o magistério em 

hipótese alguma. Isso é muito sério. 

 O que o programa Escola sem Partido propõe é simplesmente afixar o direito 

dos alunos. Os alunos têm o direito de conhecer o seu direito, tão somente isso, 
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mais nada. Inclusive eu também não gosto do nome Escola sem Partido, que tomou 

uma conotação pejorativa. 

 As denúncias já acontecem por aí por maus-tratos, por abuso, por incentivo à 

ideologia de gênero de maneira forçada. O direito de cátedra é transformado em 

autoridade de cátedra, que massacra os alunos. 

 Ora, quem disse que aquilo que é de direito é também de fato? Uma coisa de 

direito é o professor usar do direito de cátedra. De fato, ele tem usado do direito de 

cátedra para fazer doutrinação ideológica e sexual dos alunos. Essa história de dizer 

que eles ensinam a convivência respeitando os pensamentos diversos já está bem 

clara, por centenas de filmes e de gravações que passamos aqui. 

 Profa. Vera, com o devido respeito, não é a verdade. Há um equívoco muito 

grande nisso, porque nós estamos provando. Isso, é claro, tem assustado e 

despertado os pais. O papel da escola, diálogo e conteúdo? Na realidade, não há 

diálogo, porque o conteúdo, nesse sentido de doutrinação, é apenas o de Paulo 

Freire, Marcuse, Karl Marx, Engels e Gramsci. Estes, sim, são os professores 

apaixonados, que, diga-se de passagem, empoderaram as escolas brasileiras desde 

Fernando Henrique Cardoso. Aqueles que são marxistas souberam fazer um 

trabalho que a direita omissa no Brasil não fez. Agora está começando a fazer, está 

entendendo. Eles fizeram um trabalho nesse contexto — para o sentimento e o 

pensamento filosófico deles — perfeito. Empoderaram os direitos humanos, 

empoderaram a cultura, empoderaram a educação, empoderaram o jornalismo, 

quatro áreas com que trabalho. De televisão, são 28 anos. Estou nas três 

Comissões aqui e são 31 anos de vida pública. Portanto, falamos daquilo que 

conhecemos, falamos daquilo que sabemos.  

 Então, não há esse diálogo. Pelo contrário, eles provocam a palavra 

principalmente em cima dos católicos mais conservadores e também dos 

evangélicos. Provocam, sim, a censura o tempo todo aqui nesta Casa. Eles nos 

chamam de fascistas, nazistas, racistas, retrógrados. 

E esse empoderamento, esse aparelhamento vem de FHC. Empoderaram 

outras duas áreas também, mas não vou entrar nessa questão. Empoderaram muito 

bem e aparelharam muito bem. 
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 Nós falamos agora de Camboja, de Rússia. Querem fazer do Brasil uma Cuba 

ou uma Venezuela? Não faremos, porque nós não deixaremos. Nós não 

deixaremos, em hipótese alguma! 

 É por esta razão e por outras mais, por várias razões e por uma destas que 

nós temos hoje no segundo grau — assim era chamado no meu tempo — 53% de 

evasão de alunos. Repito, 53% dos alunos da população brasileira que poderiam 

estar na escola se evadiram, estão fora da escola. 

 E há uma coisa muito interessante: os pais não são processados por isso. 

São processados os pais que fazem educação domiciliar, o homeschooling, que está 

em 64 países. Vê-se, assim, a tendência: essas crianças têm que estar na escola 

para serem ali completamente doutrinadas. 

Estão aqui provas, para todos os lados, do que vários professores estão 

fazendo. Não posso generalizar. 

E quero até dizer uma coisa, para concluir: há professores hoje que dão a sua 

vida, que dão o seu coração não pelo seu partido, não por sua ideologia, mas pelos 

alunos, assim como era no meu tempo. Dão o seu coração para eles. E muitos 

desses professores são mal assalariados. Às vezes, não podem virar de costas para 

os alunos, porque correm o risco de tomar uma tijolada na nuca ou uma facada de 

um aluno. Eu sei, eu convivo com comunidades. O meu escritório político é em uma 

comunidade. Sei como as coisas funcionam, e não apenas em comunidades, mas 

em classe média também. Isso acontece. Há alunos de classe média massacrando 

professores. Eu sei disso. 

Agora, por favor, dizer que isso não existe, dizer que não é a verdade? Ora, 

ora, lamentavelmente o Brasil custou a acordar, mas acordou, está bem acordado, 

bem acordado! 

 Hoje, nesses 31 anos de vida pública, na minha avaliação, temos 20% 

daqueles que são marxistas puros e 10% dos que vêm por adesão; temos 30% de 

pessoas no Brasil que odeiam política. Já são 60%. Temos mais 40% de pessoas 

sem noção, que não participam de conselhos, como eu já disse aqui, que deixam 

seus filhos ao “comunismo-dará”, ao “socialismo-dará”, a “quem-dará”, que deixam 

os seus filhos entregues. E temos agora uma direita se formando no Brasil, com 

20%, que está assustando tremendamente os marxistas. 
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 Precisamos ter um contrapeso. Precisa haver uma esquerda? Sim. Precisa 

haver um lado que pensa diferente? Sim. Precisa haver uma direita? Sim. O 

neoliberalismo nosso é mais da esquerda do que da direita, é uma confusão de todo 

tamanho. Nós nem sabemos como é que nós estamos nesse contexto.  

 Mas é preciso mudar essas coisas e é preciso entender que isto está 

acontecendo. E nós estamos, sim, denunciando e conclamando os pais a 

denunciarem.  

Digo isso porque, perdoem-me, mas há a cara de pau de se dizer que homem 

não nasce homem, que mulher não nasce mulher e que o homossexual nasce 

homossexual. Não há nenhuma comprovação científica para isso. Chega a ser o 

absurdo dos absurdos, com todo o respeito àquele que tem orientação sexual 

diferente da minha. 

 Você quer ser heterossexual? Você quer ser homossexual? Você quer se 

casar com a cabra? Não há problema nenhum. É um problema seu, é um problema 

democrático seu, mas não imponha isso aos nossos filhos goela abaixo, como se 

vem fazendo desde Fernando Henrique Cardoso e também agora, de forma mais 

contundente. 

 Lutamos contra isso e continuaremos lutando, porque democracia não é só 

aquilo que os marxistas, que não são democratas, pensam que é. Democracia é, 

sim, a pluralidade genuína e verdadeira, não a discriminação que sofremos. 

(Palmas.) 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

Obrigado, Profa. Vera.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Exa., 

Deputado Lincoln Portela. Agradeço ao Deputado Bacelar, que também fez uso da 

palavra, e ao Relator. 

 Eu vou conceder a palavra à nossa convidada para as suas considerações 

finais. Como não houve perguntas e questionamentos, V.Sa. terá o tempo 

regimental de 3 minutos, com tolerância, se for preciso, para fazer as suas 

ponderações finais. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - A posição que venho 

representar aqui, a da Sociedade Brasileira de Física, é uma posição a favor da 
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convivência de ideias. Em nenhum momento dissemos que não há problemas na 

nossa educação, que não há conflitos na nossa educação, que não há conflitos na 

sociedade. A nossa sociedade é conflituosa. Não é bom que domine o pensamento 

marxista e não é bom que domine o pensamento capitalista. 

 Da mesma forma que o Deputado defende que há uma invasão dos 

marxistas, o marxista vai dizer que há uma invasão do capitalista. Portanto, se 

queremos um país mais harmonioso, temos duas opções: vamos combater com 

armas, nós vamos combater com denúncia, nós vamos combater com acusações? 

Ou nós vamos tentar construir consenso a partir do diálogo? Esta é a proposta. 

 Todos nós sabemos que a educação brasileira tem problemas seriíssimos. O 

meu Estado de São Paulo é um Estado rico, deveria ter uma educação pública de 

maior qualidade, com índices muito melhores, mas infelizmente não é assim. 

 Portanto, nós temos uma tarefa imensa em relação à educação, é um desafio 

imenso para todos nós. E a nossa proposta é que pensemos juntos numa 

construção. 

 Problemas existem. Como lidar com os problemas? Denunciando o vizinho, 

mostrando, registrando, filmando e fazendo denúncia anônima? Nós não 

acreditamos nessa saída. Nós olhamos para a história e não vemos que essa opção 

levou a uma sociedade harmoniosa. Não existe nenhum caso que eu conheça na 

história em que esse procedimento leva a uma construção de sociedade 

harmoniosa. Essa é a nossa posição. 

Se me permitem, coordeno há 7 anos o Encontro USP-Escola. Participam 500 

professores da rede estadual e municipal de São Paulo voluntariamente. São esses 

professores dedicadíssimos, que trabalham em condições muito ruins, como todos 

sabemos, de infraestrutura, de conflito familiar, de muitas horas de trabalho, de 

pouco tempo para estudo, de pouco tempo para a preparação. E esses professores 

existem. Nós precisamos conversar com eles, respeitá-los. 

A nossa proposta é que as famílias devem ir à escola, participar das 

discussões na escola, participar junto, conhecer melhor a escola dos seus filhos. Aí, 

sim, este é o caminho que nós propomos.  

 Obrigada. (Palmas.)  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Esta Presidência 

agradece, mais uma vez, à Profa. Vera Bohomoletz Henriques, que representa a 

Sociedade Brasileira de Física. 

 Eu pediria a V.Sa., se possível, que encaminhasse o documento que foi 

produzido acerca dessa proposta, para que constasse no rol de documentos desta 

Comissão. 

 A SRA. VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES - Já está disponível. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Sa. 

Faço constar o documento do acervo documental desta Comissão. 

O material será encaminhado também ao Relator. 

 Ao encerrar os trabalhos, quero informar que obviamente o papel desta 

Comissão é justamente fazer o debate, o enfrentamento da matéria, à luz da 

Constituição Federal e da legislação ordinária, obedecendo a esses princípios. 

Enfim, esta Comissão tem um papel alargado dentro do processo legislativo. As 

Comissões Especiais têm a incumbência de fazer o papel de todas as demais. Aqui 

se faz o controle de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e de mérito. 

Ao final, cabe ao Relator oferecer um parecer recomendando a aprovação do texto 

como está ou com alterações; ou, a partir das percepções que tiver do conjunto dos 

debates, também recomendar a não aprovação. Isso será fruto da compreensão do 

Relator a partir dos debates que fazemos no âmbito interno da Câmara dos 

Deputados, bem como no âmbito dos seminários que realizamos em muitos 

Estados, entre os quais está o de V.Sa., o Estado de São Paulo. 

 Eu quero agradecer a presença a todos os Deputados, ao Sr. Relator, à 

nossa Secretária, aos senhores e às senhoras que compareceram a esta sessão. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando 

para o dia 21 de novembro, às 15h30min, em plenário a ser definido, reunião 

destinada a audiência pública de convidados e deliberação de requerimentos. 

 Está encerrada a presente reunião. 

 Muito obrigado a todos. 

 


