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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Nos termos regimentais, 

declaro aberta a 25ª Reunião da Comissão Especial destinada a dar 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 1966, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e a seus apensados.  

 Esta reunião se destina à realização de audiência pública, nos termos da 

alínea “a” do inciso III do art. 50 do Regimento Interno. 

 Dando início à audiência pública, convido a tomar assento à mesa o Exmo. 

Sr. Fernando Borja, Vereador de Belo Horizonte, em Minas Gerais (palmas); a Sra. 

Janeth de Souza e Silva, professora do Instituto de Educação Rangel Pestana, em 

Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro (palmas); e a Sra. Paula Marisa, especialista em 

supervisão escolar e orientação educacional e professora em Canoas, no Rio 

Grande do Sul (palmas). 

 Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço os procedimentos que 

adotaremos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua exposição. 

Durante a sua fala, não poderá ser aparteado e deverá limitar-se ao tema em 

debate. Findas as apresentações, 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 em exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo 

tempo para as respostas. Por último, concederei a palavra aos Deputados não 

membros que estiverem inscritos. 

 Passo a palavra ao Sr. Fernando Borja, Vereador de Belo Horizonte, por até 

20 minutos. É um prazer ter conosco o Vereador e amigo Fernando Borja. 
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 O SR. FERNANDO BORJA - Boa tarde a todos.  

 Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade ao Exmo. Deputado 

Marcos Rogério e ao Presidente da Comissão que trata da Escola sem Partido, 

Deputado Lincoln Portela, que eu conheço há muitos anos. Costumamos dizer que 

S.Exa. honra as pessoas e Deus e, principalmente, incentiva e inspira outros a 

segui-lo.  

 Quero também agradecer ao Deputado Sóstenes Cavalcante e ao Colegiado 

desta Comissão o convite para compartilhar a experiência que nós tivemos em Belo 

Horizonte.  

 Para aproveitar e utilizar com sabedoria o tempo que tenho, vou direto à 

apresentação. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Inicialmente, há uma pequena apresentação sobre o projeto Escola sem 

Partido em Belo Horizonte. Depois, sobre mim. Sou Vereador de Belo Horizonte, no 

primeiro mandato — de 2017 a 2020. Sou advogado e administrador. Trabalho na 

administração e gestão de organizações. Sou casado e tenho três filhos. 

 Em janeiro de 2017, quando houve a posse de novos mandatos, requereu-se 

o arquivamento do Projeto de Lei nº 1.911, de 2016, que pretendia implementar o 

Escola sem Partido em Belo Horizonte, de autoria de Sérgio Fernando, um ex-

Vereador que não foi reeleito. Assim sendo, qualquer Vereador poderia pedir o 

arquivamento do projeto. Neste eslaide, estão os Vereadores que pediram o 

arquivamento: dois do PSOL, um do PCdoB e dois do PT.  

 Em junho de 2017, nós apresentamos o PL 274, com a representação e o 

apoio de 21 Vereadores. Como a matéria havia sido arquivada, dada como rejeitada, 
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somente com a maioria dos membros da Câmara Municipal poderia ter sido 

reapresentada no mesmo ano. Dentre esses Vereadores, cito a esposa do Deputado 

Lincoln Portela, Marilda Portela, que tem nos ajudado e nos incentivado. É uma 

honra tê-la como companheira na Câmara Municipal de Belo Horizonte.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - É a mais bonita ali. 

 O SR. FERNANDO BORJA - Quero agradecer a esses 21 Vereadores que 

tiveram a compreensão e a coragem necessárias para ser signatário desse projeto, 

que já havia trazido, nos bastidores, muito conflito à cidade de Belo Horizonte. 

 Logo que demos entrada nesse projeto, todos os jornais de Belo Horizonte 

começaram a divulgar notícias. Uma dessas matérias foi: “BH debate o Projeto 

Escola sem Partido”. E ficou muito bem discriminado o projeto. São apenas seis 

artigos, cinco de conteúdo, porque o sexto coloca o projeto em vigor. São artigos 

simples, transparentes, que em momento nenhum penalizam o professor ou criam 

algum tipo de mordaça. Disseram isso muitas vezes. O processo foi limpo, 

transparente. 

 O jornal Estado de Minas fala sobre a polêmica envolvida, quando, na 

Comissão de Legislação e Justiça de Belo Horizonte, foi apresentado e aprovado 

unanimemente o projeto. Mais para frente, eu vou mostrar um vídeo demonstrando o 

calor da sessão na hora da votação.  

 Nós convidamos para audiências públicas muitas pessoas que poderiam 

apresentar uma posição contrária ao projeto. Convidamos representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação, do 

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, do Sindicato Único dos 

Trabalhadores de Educação em Minas Gerais — Sind-UTE/MG, da União Brasileira 
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dos Estudantes Secundaristas, da União Nacional dos Estudantes — UNE, da União 

Colegial de Minas Gerais, do DCE da Universidade Federal de Minas Gerais, do 

DCE da PUC, da União Nacional dos Estudantes, da Associação Metropolitana dos 

Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte — AMES e até um cientista 

político muito conhecido nosso, o Prof. Rudá Ricci. Nenhum deles compareceu para 

discutir ou apresentar um contraditório. 

 A coisa começa a ferver quando o Ministério Público Federal diz à Câmera 

Municipal de Belo Horizonte que o projeto de lei é inconstitucional. Não houve 

provocação de nenhum Vereador, de nenhum cidadão de Belo Horizonte. O 

Ministério Público simplesmente fez esse encaminhamento à Câmara Municipal. Os 

jornais, então, começaram a dizer que o projeto havia sofrido um revés. Eu trouxe a 

citação e a notificação do Ministério Público. 

 É curioso e muito interessante observar que, anteriormente a essa data, em 

maio de 2017, um Vereador de Belo Horizonte solicitou ao Ministério Público 

Estadual de Minas Gerais que opinasse sobre um projeto de lei que buscava vetar a 

exposição de crianças e adolescentes a qualquer tipo de material pornográfico, e o 

Ministério Público Estadual simplesmente esclareceu o seguinte: “É vedado o 

exercício de consultoria prévia pelos membros do Ministério Público, de acordo com 

art. 128, § 5º da Constituição Federal”.  

 De um lado, o Ministério Público Federal notifica a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, de outro, o Ministério Público Estadual alega que é inconstitucional 

qualquer tipo de consultoria do Ministério Público ao Legislativo, que estaria 

simplesmente exercendo atividade de advocacia, impedida pela Constituição 

Federal. 
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 Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o controle 

preventivo de constitucionalidade material de projetos de lei, no Mandado de 

Segurança nº 32.033, de 2013: 

  Não se admite, no sistema brasileiro, o controle 

jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de 

lei — controle preventivo de normas em curso de 

formação. 

  (...)  

  A prematura intervenção do Judiciário em domínio 

jurídico e político de formação dos atos normativos em 

curso no Parlamento, além de universalizar um sistema 

de controle preventivo não admitido pela Constituição, 

subtrairia dos outros Poderes da República, sem 

justificação plausível, a prerrogativa constitucional que 

detêm de debater e aperfeiçoar os projetos (...).  

  (...) 

  E se, eventualmente, um projeto assim se 

transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de 

provocar o controle repressivo pelo Judiciário (...). 

 Na minha compreensão, o Ministério Público de Minas Gerais andou na 

contramão. Simplesmente deu uma carteirada nos Vereadores de Belo Horizonte, 

opinando pela inconstitucionalidade de um projeto de lei, o que mostra claramente 

uma tentativa de intimidação dos Parlamentares do Município de Belo Horizonte.  
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 Creio eu que qualquer cidadão de Belo Horizonte pode, a qualquer momento, 

participar do pleito eleitoral da cidade. Até um Procurador da República pode fazê-lo, 

se abdicar do seu cargo. Caso seja eleito Vereador em Belo Horizonte, qualquer um 

desses Procuradores pode dar opinião dentro da Casa Legislativa, mas não pode 

prestar consultoria, a não ser que faça também, quem sabe, concurso público para a 

Câmara Municipal de Belo Horizonte, que houve faz pouco tempo. Acho que, se 

abdicarem das suas funções, os Procuradores poderiam prestar consultoria dentro 

da Casa Municipal. 

 Nesta Legislatura, só para vocês terem ideia, de janeiro de 2017 até este ano, 

536 projetos de lei estão sendo preparados em Belo Horizonte, e há ainda os 

anteriores a 2017. Em momento algum o Ministério Público Federal encaminhou 

notificação opinando sobre a constitucionalidade de algum projeto de lei em Belo 

Horizonte; somente o projeto Escola Sem Partido sofreu tal pressão. 

 O Ministério Público não tem atribuição legal para controle prévio de 

constitucionalidade. 

 Pergunto: houve aí clara tentativa de intimidação ao Legislativo Municipal? 

Por que dois Procuradores não falam em outras leis ditas inconstitucionais se há 

mais de 600 projetos que tramitam na Câmara somente de 2017 a 2018? Isso seria 

intromissão de Poderes? Esses dois Procuradores estariam ferindo o princípio da 

separação dos Poderes, interferindo nos trabalhos do Legislativo Municipal? 

 A meu ver, esses Procuradores usaram o nome e a imagem de uma das mais 

honradas instituições brasileiras para darem uma carteirada nos Vereadores de Belo 

Horizonte, tentando intimidá-los. 
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 Eu vou mostrar mais uma foto. Esta é a notificação que foi feita e dirigida para 

o Presidente da Câmara Municipal, para o Presidente da Comissão de Legislação e 

Justiça e também para a própria Secretária de Educação de Belo Horizonte. 

 Esta imagem mostra a resposta do Ministério Público Estadual, que afirma 

que é impossibilitado de prestar consultoria ao Legislativo. 

 Iniciam aqui os eslaides expondo uma campanha. 

 Este é outro tipo de carteirada, agora vinda do sindicato de professores de 

Belo Horizonte, o único entre centenas de sindicatos que existem em Belo Horizonte 

que se manifestou contra o projeto. 

 Folders de campanhas foram colocados nas ruas: Escola Sem Pensamento 

Crítico Não é Escola; PL 274/17 Escola Sem Partido. Isso foi distribuído em toda a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 Também foi veiculada propaganda em ônibus intermunicipais. Gastaram o 

dinheiro da contribuição de professores ao sindicato para atacar um projeto de lei 

entre centenas de projetos feitos pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Qual 

seria o interesse? 

 Vamos ver agora a continuidade da perseguição. 

 Vou mostrar um áudio. 

 (Reprodução de áudio.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Esse é um Vereador de Belo Horizonte 

contrário ao projeto. 

 (Reprodução de áudio.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Agora, vou apresentar o segundo áudio, que é 

de outra rádio. Trata-se da fala de um comentarista em Belo Horizonte. 
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 (Reprodução de áudio.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Essa é a campanha difamatória que acontece, 

talvez, em todo o Brasil, com Vereadores, Deputados Estaduais e até Deputados 

Federais aqui em Brasília, com qualquer pessoa que se levanta contra a doutrinação 

nas escolas do Brasil. 

 Vou exibir mais um vídeo que mostra a votação que aconteceu na Comissão 

de Legislação e Justiça. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Esse é o clima da votação que aconteceu na 

nossa Comissão. 

 Vou colocar o último vídeo para mostrar a vocês quem são os verdadeiros 

preconceituosos. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Eu fui honrado até para conseguir agora um 

jingle de campanha. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Podia ser um bom Vice do 

Bolsonaro. (Risos.) 

 O SR. FERNANDO BORJA - Bom queridos, é o que anda acontecendo hoje. 

Quem realmente anda discriminando quem? Quem realmente está tentando criar um 

clima de perseguição, um clima de intolerância, um clima de ódio? 

 Em Belo Horizonte, houve as Pré-Conferências Municipais de Educação em 

maio de 2017. Eu e minha esposa, que é educadora, fomos extremamente 

hostilizados na pré-conferência. Minha esposa é diretora de uma escola infantil. Ela 
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foi extremamente hostilizada somente porque estava me acompanhando. E eles 

sabiam que eu era um dos propositores do Escola Sem Partido. 

 Quem realmente está desesperado para que caia um projeto de lei que já 

possui a maioria das assinaturas dos Vereadores da Câmara Municipal? Eles sabem 

que estão perdendo poder e autoridade para manipular, controlar e doutrinar. 

 Afinal, quem e por que se posiciona contra o Projeto de Lei Escola Sem 

Partido? Os Vereadores militantes de PT, PCdoB e PSOL. Ninguém mais se 

levantou, apenas o sindicato dos professores. E os únicos professores que me 

procuraram foram professores que queriam denunciar a opressão que eles sofrem 

em Belo Horizonte por não concordarem com a doutrinação. Além disso, eles são 

pressionados a pedirem demissão, exoneração de sua carreira de professor na rede 

pública. 

 O uso político, ideológico e partidário desse sistema público de ensino 

desequilibra completamente qualquer pleito eleitoral. Isso que estamos vivendo hoje 

em dia é uma ameaça ao próprio regime democrático. Isso não vem sendo 

observado pela Justiça Eleitoral. Fala-se do abuso do poder econômico por 

empresas ou empresários, fala-se do abuso da máquina do Executivo em 

campanhas eleitorais, mas não se comenta em momento nenhum o abuso da 

máquina sindical de apenas um sindicato de uma única classe contra todas as 

pessoas que se levantam contra a doutrinação político-partidária que acontece no 

Brasil, em nossos Municípios e em nossas escolas. 

 Eu quero agradecer a oportunidade. O tempo se esgotou. E gostaria de 

agradecer principalmente ao Dr. Miguel Nagib, à Sra. Ruth, que nos recebeu aqui 

também. Essas pessoas têm nos inspirado e nos ajudado a não desistir, têm-nos 
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ajudado a multiplicar o projeto Escola Sem Partido em várias cidades do Brasil. Eu, 

junto com meu gabinete, e mais três advogados já conseguimos colocar esse projeto 

em vários Municípios de Belo Horizonte, e isso está em andamento. 

 Vamos continuar lutando para que Belo Horizonte principalmente se 

transforme na Capital em que o projeto será aprovado, ainda este ano, com o voto 

da maioria dos Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Deputado Flavinho por 

este momento. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Muito bem. O Vereador 

Fernando Borja falou estritamente dentro do prazo de 20 minutos. Só faltou dizer: 

“Meu nome é Enéas”. Perfeito! (Risos.) 

 Quero dizer aos senhores que voltou a funcionar no portal da Câmara a 

ferramenta do e-Democracia, que possibilita que a audiência seja interativa. Ela 

permite aos presentes e a todos os expectadores, desde o presente momento, 

enviar perguntas, que serão respondidas pela Comissão ao longo dos debates. O 

endereço eletrônico é edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/640. 

 Dando prosseguimento à nossa audiência, convido agora a Sra. Janeth de 

Souza e Silva, Professora do Instituto de Educação Rangel Pestana — IERP, Nova 

Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. 

 V.Sa. dispõe de até 20 minutos. 

 A SRA. JANETH DE SOUZA E SILVA - Eu sou professora da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro desde 84 e trabalho no Rangel Pestana desde 85. Trata-

se de uma escola plural. Lá nós recebemos alunos não só de Nova Iguaçu, mas de 

toda a Baixada Fluminense. Recebemos alunos de diversos lugares da Baixada 
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Fluminense, onde há diferenças religiosas e socioeconômicas. O trabalho do 

professor é o respeito à cidadania e à inclusão, bem como a liberdade de aprender e 

de ensinar. 

 Eu queria fazer um breve histórico do Instituto de Educação Rangel Pestana. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 O Grupo Escolar Rangel Pestana surgiu na década de 30, com o antigo 

ensino primário, e era uma escola muito respeitada.  

 Esse era o prédio na década de 30. Os senhores vão ver mais tarde que ele 

foi tombado pelo patrimônio histórico no ano de 89.  

 Logo no início, existia esse muro. Na década de 60, foi construído o Instituto 

de Educação de Nova Iguaçu no terreno da frente.  

 Essa é a frente do Instituto de Educação de Nova Iguaçu. 

 Esse é o prédio atualmente. 

 Nessa escola, nós temos o curso de formação de professores, o NEJA — 

Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e a formação geral. 

 Na década de 70, esse muro foi derrubado, e a escola veio a ser chamada de 

Instituto de Educação Rangel Pestana. Assim surgiu o IERP. 

 Como eu disse, por seu estilo neocolonial, seu prédio foi tombado pelo 

INEPAC — Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. 

 O instituto oferece formação de professores, ensino médio e horário integral. 

No início, essa escola teve até 3 mil alunos. À medida que os governos se 

sucederam, esse número foi diminuindo. Isso aconteceu inclusive quando foi 

implementado o horário integral. Os segmentos educação infantil, primário, 
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fundamental e o antigo ginasial foram retirados, e as professoras agora têm que 

fazer estágios bem distantes da escola. 

 O Instituto de Educação tem uma importância muito grande e é reconhecido 

por todos no Município como uma escola de referência. Em 93, a instituição recebeu 

o prêmio de qualidade de ensino. 

 Eu queria até mostrar para os senhores os resultados do IDEB — Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica. Depois eu vou explicar o porquê. Fiquem 

atentos aos anos de 2015 e 2017. Aqui era o índice esperado, e nós sempre tivemos 

notas acima do que era proposto. 

 O quadro de diretores, coordenadores e demais agentes contribuíram para 

organizar pedagogicamente a escola. Era assim no passado. Nós tínhamos toda 

essa equipe pedagógica.  

 Atualmente, nós não temos nem porteiros. Os professores tiveram que 

comprar o controle remoto e se cotizar para colocar um portão eletrônico. Cada vez 

mais, esse quadro está sendo reduzido. 

 Essa escola tem uma tradição muito grande por ter sido a primeira do Brasil a 

eleger um diretor na rede pública. Isso aconteceu logo depois da ditadura militar. Em 

2012, o Secretário de Educação exonerou a direção eleita, e houve uma reação. 

 Todos os diretores antes eram políticos, mas depois, a partir de 1982, as 

direções foram todas eleitas. Em 2012, isso foi interrompido com a exoneração da 

diretora eleita. E houve um protesto tanto do grupo docente quanto discente. 

 Nesse contexto, impuseram a direção autoritária e disseram que iriam 

pulverizar os professores. E isso realmente ocorreu. Na greve de 2014, os 

professores, mesmo retornando depois de uma greve antes de terminar o recesso 
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escolar, perderam a origem. Eu, inclusive, perdi a minha origem e fui para quatro 

escolas, todas bem distantes de onde eu moro. 

 Quando o Governador Pezão esteve em Nova Iguaçu, houve um protesto. Os 

professores conversaram e disseram que o decreto que nos anistiava não foi 

respeitado. Então, nós pudemos retornar à nossa escola de origem. Mas aí, claro, 

houve consequências.  

 Iniciaram-se sindicâncias, acusações absurdas, mentirosas e inventadas por 

quem abusa do poder a seu favor, ou melhor, a favor de projetos políticos 

arquitetados por aqueles que não querem a igualdade social, e sim um único poder, 

um único lado. 

 Os processos não se concluíam nunca e, de tempos em tempos, retornavam. 

Como não nos abatíamos com a perseguição e a opressão, continuávamos 

participando das greves e mobilizações em prol dos direitos a melhores condições 

de educar os nossos estudantes. 

 Nosso compromisso com os alunos era sempre esclarecer os motivos que 

nos levavam à greve ou a qualquer ato a favor do magistério. 

 Agora olhem o absurdo. Enquanto eu ministrava minha aula com material 

audiovisual, havia uma professora fazendo um mural no corredor. O mais estranho 

de tudo isso é que, mesmo existindo várias tomadas, ela queria usar a minha. Por 

esse motivo, pasmem, eu respondi a uma sindicância. Depois vieram outras 

sindicâncias e, por último, uma suspensão por doutrinação ideológica. 

 Muito democraticamente, quando as eleições voltaram — os senhores vão ver 

depois que os alunos ocuparam a escola na greve de 2016 e conseguiram retomar 

as eleições para diretores —, para que eu não me candidatasse, veio a conclusão 
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dessa sindicância. E qual foi? Eu poderia escolher, bem democraticamente, entre 

trabalhar com o desconto de 5 dias no meu salário ou ficar suspensa, sem os 5 dias 

de salário nas duas matrículas. 

 Então, como era um processo muito importante e democrático — eu não tinha 

opção —, resolvi trabalhar e ter meus pagamentos descontados. 

 Na questão da doutrinação, conversando com o chefe de gabinete do 

Secretário, eu soube que havia um áudio gravado. Pedi seu inteiro teor, mas não 

tive acesso ao conteúdo desse áudio até hoje. 

 Essa imagem é da greve de 2016. 

 Em 18 de abril, os alunos ocupam o IERP e fazem várias reivindicações, 

principalmente pelo fim do autoritarismo e por melhorias para a educação pública. 

 Esse é o Movimento Ocupa Escola. 

 Isso ilustra o retorno das eleições para a direção de escolas. 

 O Instituto de Educação sempre foi uma escola de referência. Vários políticos 

se formaram lá. Inclusive, eu queria dar um exemplo: o atual Ministro da Educação, 

Gilberto Occhi, estudou em Nova Iguaçu, no Rangel Pestana, na década de 70. Isso 

é só para mostrar que várias tendências passaram pela escola. Os nossos alunos 

são sempre aprovados pelas universidades públicas e passam em concursos da 

rede tanto municipal quanto estadual. 

 Paulo Freire, que muitos odeiam, dizia uma coisa muito séria. E só quem está 

no chão da escola sabe que nenhum aluno é um livro em branco. Eles sabem de 

suas convicções, sabem o que querem. Paulo freire disse: “Ninguém educa 

ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo”. 
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 Eu tenho passado por muita coisa, por questões e acusações. Sou professora 

há vários anos e poderia estar me aposentando. Não tenho uma licença médica nem 

nada que desabone a minha conduta. Nunca tirei nem licença-prêmio. Sabem por 

quê? Eu adoro o que faço! 

 Acho que a luta muda a vida. Depois de tudo isso por que passei, estou no 

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, Núcleo Nova Iguaçu, porque 

acho que a escola pública tem que continuar sendo pública, democrática e de 

qualidade. 

 Nós temos visto um esvaziamento muito grande. Na minha escola, os 

senhores viram que há dois prédios enormes. À noite, o bloco B, que tem três 

andares, criminosamente, fica fechado. Essa é a escola mais próxima. Depois que o 

comércio fecha, os comerciários poderiam estudar lá. Isso está sendo negado a 

eles. O que funciona é apenas o prédio da frente e metade do bloco, com três salas 

de ensino médio e seis salas de NEJA, para a educação de jovens e adultos. É um 

crime o que está ocorrendo com a rede pública! Aos poucos, ela está sendo 

privatizada. 

 No Rio de Janeiro, nós passamos por um momento difícil. Acham que nós 

vamos combater a violência só colocando as Forças Armadas. Nesse caso, eu 

pergunto: o que vai ser dado para esses jovens? Como eles vão ter um futuro se 

eles não têm onde estudar? Quais são as oportunidades que serão dadas? Será que 

as pessoas que acham que isso é correto querem isso para os seus próprios filhos? 

 O que é a doutrinação? É combater todo esse descaso que está havendo 

com a escola pública; é querer que ela, cada vez mais, seja respeitada e não seja 
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privatizada, para que ela dê oportunidade de igualdade e condições para todos. É 

isso o que nós esperamos que aconteça. 

 Eu gostaria de saber por que essas pessoas aqui pensam assim: “Ah, Escola 

Sem Partido, tudo bem”. Não se trata de Escola Sem Partido. Essa lei deveria ser 

chamada por outro nome: partido único. Digo isso porque a pessoa tem que ter uma 

única opinião. 

 Só vocês estão certos? E aí? É realmente muito estranho dizer que só vocês 

estão certos. Eu não tenho essas convicções. Não acho que ninguém esteja certo. A 

pluralidade, sim, é fantástica. É ela que engrandece, é ela que faz e nos mostra as 

diferenças. O ser humano não é único, ele é diverso, e cada um vai procurar o seu 

caminho. Na escola, está provado isso. Nós temos várias pessoas que passaram 

por lá e não seguiram um único caminho. Nela, há várias tendências. Deu-se, 

inclusive, o exemplo do atual Ministro da Educação que passou por lá e hoje está 

aqui. Certo?  

 Então, era isso o que eu tinha a dizer: que a escola pública seja democrática 

e de qualidade! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Passamos a palavra agora 

à Sra. Paula Marisa, especialista em supervisão escolar e orientação educacional, 

professora em Canoas, no Rio Grande do Sul. 

 Lembramos que o site edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/640 está à 

disposição daqueles que quiserem interagir. 

 A Profa. Paula Marisa tem até 20 minutos para fazer a sua explanação. 

 A SRA. PAULA MARISA - Muito obrigada. 
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 Boa tarde a todos os presentes. Eu me sinto muito honrada de poder estar 

aqui apresentando as minhas ideias. 

 No momento em que eu fui convidada para estar aqui, comecei a preparar o 

discurso para falar a vocês. Acabei me deparando com cem tópicos importantes que 

eu deveria abordar aqui, mas, como me informaram que tenho uma limitação de 

tempo de apenas 20 minutos, achei de bom-tom diminuir um pouco, de maneira que 

apresentarei aqui apenas 95 tópicos. (Risos.) 

 Dou início a minha fala comentando o que disseram os meus antecessores da 

Mesa. 

 O Vereador Fernando Borja, aqui do lado, disse que professores são 

pressionados a pedir demissão. Eu ainda não me apresentei, mas sou professora da 

rede pública de Canoas. Isso já aconteceu comigo, num momento em que fui 

trancada numa sala na Secretaria da Educação, trancada à chave, com cinco 

pessoas que exigiram que eu pedisse a minha demissão justamente por não 

concordar — não foi nem não concordar com a aula — com o fato de que os pais 

não fossem avisados de que haveria essa aula. 

 Dito isso, eu gostaria de comentar um pouquinho as palavras da minha colega 

Janeth. Ela citou uma frase do nosso patrono da Educação que acho muito 

interessante, inclusive já citei essa frase várias vezes, que diz: “Ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo”. Se assim fosse, nós não precisaríamos de escolas. Bastava largar as 

crianças no pátio, e elas se educariam entre si, mediatizadas pelo mundo. 

 Paulo Freire comete alguns erros bem grosseiros. Eu já li os seus livros. Eu 

vou citar, inclusive, mais outra frase dele aqui, desta vez da Pedagogia da 
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autonomia: saberes necessários à prática educativa, que diz o seguinte: “Se há algo 

que os educandos brasileiros precisam saber desde a mais tenra idade, é que a luta 

em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por salários 

menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles”. 

 O que quero dizer é que a nossa colega apenas está reproduzindo o que lhe 

ensinaram na faculdade, justamente porque nós não temos pluralismo de ideias, e 

os meus colegas não conhecem outra metodologia a não ser o socioconstrutivismo, 

que faz, sim, da sala de aula um palanque político. 

 Quanto à doutrinação, ela não é apresentar apenas um lado. Doutrinação nas 

nossas escolas já passou do estágio de doutrinação. Está no estágio de lavagem 

cerebral, em que não se esclarece ao aluno a ideia socialista que se está passando 

e se apresenta aquilo como uma verdade absoluta. Não se apresenta nenhum outro 

contexto, nenhuma outra realidade. Apenas se apresenta aquele lado do discurso e 

nenhum outro. 

 Dito isso, posso começar os 95 tópicos que eu falei para vocês. 

 Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste 

debate. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de apresentar os meus argumentos 

em favor do Escola Sem Partido. 

 Não irei me prolongar muito nos cumprimentos e agradecimentos devido ao 

escasso tempo, como já comentei com vocês. 

 Quem fala hoje aqui neste microfone não é uma pessoa que apenas viveu na 

pele a doutrinação escolar e, sim, uma especialista na área da educação. Sim, eu 

sou professora e apoio o projeto Escola Sem Partido. 
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 Então, nesta condição de especialista, irei adotar uma abordagem um 

pouquinho mais técnica no meu discurso. Acho interessante este debate também 

acerca da constitucionalidade de um projeto que visa a nada mais do que fixar uma 

placa que informa os direitos dos alunos e o de suas famílias. 

 Antes mesmo de tal questionamento, quero saber a quem interessa que 

pessoas não conheçam os seus direitos. Por que uma placa que informa direitos é 

assim tão ameaçadora? E, para quem não conhece a placa, ela está ali. (Aponta 

para eslaide.) 

 Venho acompanhando o debate feito nas audiências públicas e vi que meus 

antecessores nesta mesa já comprovaram por diversos meios que existe, sim, uma 

doutrinação. Desta forma, não irei usar o meu tempo aqui para comprovar a 

existência de uma doutrinação que está escancarada diante dos olhos de todo o 

País. 

 Partindo do ponto que existe, sim, uma pesada, insistente e maliciosa 

doutrinação nas salas de aula, irei rebater alguns dos principais argumentos dos 

opositores ao projeto de lei: o de que o professor não tem tanta influência assim 

sobre seus alunos e o de que, caso o projeto seja aprovado, não haverá mais 

pluralismo de ideias e diversidade na escola. 

 Então, será mesmo que o professor tem poder de influência sobre os seus 

alunos? Será que os discentes são capazes de ter opiniões próprias, livres de 

qualquer influência de seus mestres? 

 Acredito que haja um consenso, quando falamos da influência do professor 

sobre os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. É evidente que 

crianças são altamente influenciáveis, tanto que até a publicidade voltada para esse 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0092/18  04/04/2018 
 
 

 20 

público é proibida em nosso País pela Resolução nº 163, de 2014, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente — CONANDA. 

 A pergunta que eu gostaria de deixar para reflexão de V.Exas. é a seguinte: 

se uma propaganda na televisão tem o poder de influenciar crianças e adolescentes, 

qual não é o poder de influência de um professor com o qual elas mantêm um 

relacionamento muito mais profundo? 

 É também do conhecimento de todos os meus colegas da área da educação 

— ou pelo menos deveria ser, uma vez que Piaget tem muitas publicações sobre 

esse tema — que as crianças aprendem também pelo processo de imitação. 

 Corroborando com essas teorias, temos também a descoberta dos neurônios 

espelhos na década de 90. Não irei aqui me aprofundar muito sobre este tema, mas, 

para melhor compreensão de V.Exas., explicarei o que isso significa de forma bem 

superficial, bem superficial mesmo. 

 Quando executamos alguma ação como, por exemplo, andar de bicicleta, 

certas partes do nosso cérebro são ativadas. Pesquisadores descobriram que as 

mesmas áreas são ativadas quando vemos alguém andando de bicicleta ou quando 

assistimos a um vídeo de alguém andando de bicicleta. Neste momento, quando 

estou falando para vocês sobre andar de bicicleta, essa área do cérebro de vocês 

está sendo ativada. Não é minha opinião, não é o que eu acho. São pesquisas que 

mostram isso. Basta vocês fazerem uma breve pesquisa para acharem isso na 

Internet. 

 Então, sabendo disso, nós conseguimos compreender um pouco melhor, 

quando, por exemplo, após assistir a um filme de cowboy, crianças saem no pátio da 

escola brincando de cowboy. Ou então, após assistirem a um jogo da seleção, 
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crianças saem imediatamente e vão jogar futebol. Isso é comum, e todo o mundo já 

observou isso, eu acho. 

 Agora mais uma pergunta para reflexão. Vocês já notaram que essa é a 

minha metodologia de ensino preferida, não é? Eu gosto de fazer perguntas. 

 O que nos faria pensar que, após assistirem a um vídeo em que aparece um 

beijo na boca, seja ele homossexual, seja heterossexual, as crianças não iriam 

querer reproduzir exatamente ao que acabaram de assistir? Vale para uma coisa, 

mas não vale para outra? 

 Agora irei aqui abordar, de forma mais específica, a influência do professor 

sobre seus alunos, sejam eles crianças, sejam adolescentes, sejam até mesmo 

adultos. 

 É do conhecimento de todos os estudiosos da psicologia humana que nós 

somos, sim, influenciados de diversas formas. Existe, inclusive, um ramo da 

psicologia que estuda técnicas de manipulação mental. 

 Devido à minha limitação de tempo — mais uma vez, o tempo —, não poderei 

detalhar profundamente esse assunto. Caso seja do interesse de alguém saber mais 

sobre isso, recomendo fortemente o livro Maquiavel pedagogo ou o ministério da 

reforma psicológica, do Pascal Bernardin. 

 A primeira delas que eu gostaria de analisar aqui é justamente a submissão à 

autoridade. Uma experiência realizada por Stanley Milgram demonstra claramente 

que a figura de autoridade tem, sim, uma grande influência no comportamento das 

pessoas. 

 Essa experiência foi realizada com 300 mil pessoas de diversos países, todos 

adultos. Basicamente o experimento envolvia três pessoas: um pesquisador; um 
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suposto aluno, que era colaborador da experiência; e um professor, que era o alvo 

da observação. O pesquisador e o aluno sabiam que o objetivo da experiência era 

analisar o comportamento do professor, que, por sua vez, achava que o objeto do 

experimento era avaliar o impacto dos castigos na aprendizagem do aluno. 

 O professor deveria mostrar uma extensa lista de palavras e, em seguida, 

testar sua memória. Caso o aluno errasse, o professor deveria puni-lo com 

descargas elétricas, que eram aplicadas quando ele apertava um botão. Então, se o 

aluno errasse a palavra, o professor apertava um botão e, supostamente, o aluno 

recebia um choque. O professor não sabia que ele não recebia de fato o choque. 

 A cada erro do aluno, as descargas ficavam mais intensas. O aluno simulava 

reações de sofrimento, como gritos de agonia. Imaginem a cena do experimento: o 

professor apertava o botão, e o aluno gritava de agonia porque tinha recebido um 

choque. 

 Quando o professor esboçava alguma intenção de parar o experimento, 

automaticamente o pesquisador o incentivava a continuar, dizendo, por exemplo: “É 

absolutamente essencial que você continue”. Após a quinta objeção do professor, o 

experimento era encerrado. 

 Nesse caso, a figura da autoridade era exercida pelo pesquisador. O 

professor era o observado, como se fizesse o papel do aluno em sala de aula. 

 Resultado da pesquisa: mais de 60% dos professores levaram a experiência 

até o final, mesmo convencidos de que estavam realmente administrando correntes 

de 450 volts. Em alguns países, a taxa chega a alcançar 85%. É preciso lembrar que 

a experiência é extremamente penosa para os professores e que eles vivenciam 

uma forte pressão psicológica, mas seguem, não obstante, até o fim.  
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 Se o pesquisador se afasta ou deixa o local, o professor logo diminui a 

voltagem das descargas.  

 Finalmente, o que mais chama atenção, é que nenhum professor tenta deter a 

experiência ou denunciar o pesquisador. 

 Esse experimento mostra de maneira muito clara que mesmo adultos, quando 

estão diante de uma figura que representa autoridade, acabam fazendo coisas que 

normalmente não fariam se não tivessem sido influenciados. 

 Passemos agora para a dissonância cognitiva. Essa teoria foi elaborada em 

1957, por Festinger. Dissonância cognitiva, basicamente, é a contradição entre dois 

elementos do psiquismo de um indivíduo — valor, sentimento, opinião etc. A 

experiência prova que um indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, 

apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo a fim de reduzi-la. 

 Em particular, se um indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de 

aula, por exemplo, ou frequentemente, ao longo do curso, um ato de contradição 

com seus valores, sua tendência será modificar tais valores para diminuir a tensão 

que lhe oprime. 

 Cito um exemplo para transferir isso para a prática do cotidiano escolar — eu 

gosto muito da prática. Se um aluno aprende em casa que ser empresário é algo 

bom, até porque tudo que sua família conseguiu foi com o esforço de seu pai, que 

tem um pequeno comércio no bairro, mas na escola é obrigado pelo professor a 

fazer aqueles trabalhinhos inocentes, como um cartaz ou uma apresentação oral 

sobre como o capitalismo é algo assim tão horrível, a tendência é que esse aluno 

passe a ver o seu pai como alguém que está fazendo coisas horríveis para ganhar 
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dinheiro. Muito provavelmente, esse jovem começará a apresentar, inclusive, 

comportamentos agressivos com relação à sua família.  

 Acontece o mesmo com os famosos cartazes sobre o feminismo. Meninas 

que entram na escola com o pensamento de que ser princesa é bom podem sair de 

lá odiando todos os homens, com seus sovacos cabeludos, gritando palavras de 

ordem, por exemplo, “machistas, fascistas não passarão”, sem ter a mínima ideia do 

que realmente significa ser machista ou fascista. 

 Apenas para que não fique nenhum mal-entendido, eu, como mulher, jamais 

poderia apoiar a ideia de que os homens são superiores a nós. Acredito que homens 

e mulheres são, sim, diferentes. Nem melhores, nem piores, e sim complementares. 

 Quanto ao fascismo, eu gostaria de informar que sou totalmente contrária a 

regimes coletivistas. Então, eu me oponho ao fascismo da mesma maneira que me 

oponho ao nazismo, ao comunismo e ao socialismo, pois todos esses regimes têm 

as características coletivistas que eu tanto desprezo. 

 Se há algo dito pelas pessoas que se opõem ao projeto com que eu concordo 

é A necessidade de haver pluralismo de ideias na escola. Eu só fico me perguntando 

se, por acaso, essas pessoas pararam para ler a proposta do projeto Escola sem 

Partido, que, em seu texto, diz o seguinte: 

  Art. 2º A educação nacional atenderá aos seguintes 

princípios: 

  I - neutralidade política, ideológica e religiosa do 

Estado; 

  II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. 

  (...) 
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 Vamos analisar o inciso I, começando pelo fim. Eu realmente acredito que 

não é dever do Estado ensinar religião nas escolas. Isso compete à família. Aliás, eu 

sempre me perguntei por que existe a disciplina Ensino Religioso na escola, uma 

vez que a maioria das aulas dessa matéria trata sobre todos os assuntos, menos 

religião. 

 Quanto à neutralidade política e ideológica, eu compreendo que isso pode 

parecer estranho aos ouvidos de nossos professores, uma vez que é sabido que 

todas as faculdades de licenciatura têm como principal pensador Paulo Freire, que, 

em suas obras, diz, por exemplo, que “uma das questões centrais com que temos de 

lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos 

engajam no processo radical de transformação do mundo”. Ou então: “Antes mesmo 

de ler Marx já fazia minhas as suas palavras: já fundava a minha radicalidade na 

defesa dos legítimos interesses humanos”, ambas retiradas do livro Pedagogia da 

Autonomia. 

 Acredito que, depois dessas citações, fica claro que, para Freire, não apenas 

a educação deve ser ideológica, deve adotar a ideologia marxista, que, em todos os 

lugares onde foi implementada, gerou fome, pobreza, escravidão e milhões de 

mortos. 

 Meus colegas, quando se posicionam contra o projeto Escola sem Partido, 

apenas estão reproduzindo o que lhes foi ensinado na Faculdade, afinal de contas, 

nem sequer conhecem qualquer outra forma de ensino que não seja o maldito 

socioconstrutivismo. 

 Eu pergunto novamente a V.Exas. Mostrar apenas uma metodologia é 

pluralismo de ideias? Por que nas faculdades de licenciatura nunca ouvimos falar, 
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por exemplo, das artes liberais? Por que a educação clássica é sempre demonizada 

dentro das universidades? 

 Eu mesma, quando fui concluir a minha especialização, pedi ao meu 

orientador para fazer uma monografia em que pudesse mostrar o desastroso 

resultado de anos e anos de aplicação do socioconstrutivismo em nosso País. A 

resposta que me deu foi que não poderia orientar esse trabalho, porque isso 

acabaria com a sua carreira. 

 Então, pelo que vi e vivi na minha trajetória acadêmica, constatei que o 

discurso de que devemos ter pensamento crítico vai até certo ponto, afinal, devemos 

criticar tudo, menos Paulo Freire. Não seria essa, sim, a verdadeira “lei da 

mordaça”? 

 O projeto Escola sem Partido não quer proibir os professores de falar sobre o 

marxismo, apenas que não preguem isso como uma religião na sala de aula. Eles 

também podem falar sobre as suas consequências, como os milhões de mortos do 

comunismo, ou sobre outros pensadores que apresentam uma linha de raciocínio 

oposta. Que se apresentem os dois lados da moeda, que se conte a história toda, e 

não apenas o pedaço que convém a este ou àquele partido. 

 Neste ano, a Universidade Federal de Lavras, em sua aula inaugural, queria 

obrigar os alunos a assistir palestras com conteúdo exclusivamente esquerdista. O 

Escola sem Partido, em nenhum momento, propôs que as palestras não se 

realizassem, apenas que a presença dos alunos não fosse compulsória ou, caso a 

aula fosse compulsória, seguindo a linha de raciocínio do projeto, que houvesse dois 

professores: um que defendesse e outro que se opusesse à ideia. Não seria esse, 

sim, o verdadeiro pluralismo de ideias? Por que é tão impossível assim admitir a fala 
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de pessoas que não concordam com o pensamento de Freire ou Simone de 

Beauvoir, por exemplo? 

 Para finalizar minha apresentação, quero lembrar que o nosso País vem 

ocupando as últimas colocações no exame PISA. Ano a ano, estamos piorando a 

qualidade da nossa educação. Estamos lado a lado com países como a Somália. E 

o pior de tudo: estamos perdendo para a Argentina. (Risos.) 

 É fato que nossos alunos saem das escolas apresentando o que chamamos 

de analfabetismo funcional, ou seja, conseguem ler as palavras de um texto, mas 

não compreendem o que significam. 

 Deixo para V.Exas., que já notaram que gosto de uma perguntinha, a 

pergunta final: em um país de analfabetos, qual deve ser a prioridade da educação: 

ensinar crianças e jovens a ler, escrever e fazer contas ou ensiná-los a colocar 

camisinha e fazer sexo? 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Muito obrigado. 

 Findas as apresentações, concederei a palavra ao Relator, Deputado 

Flavinho, e, em seguida, aos Deputados inscritos para o debate — eu mesmo já 

estou inscrito. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, quero agradecer a presença 

aos nossos ilustres convidados e aos nossos amigos, que sempre estão 

acompanhando nossas audiências públicas, desde o ano passado. 

 Eu tenho dito em todos os lugares por onde tenho passado que esta 

Comissão é uma das mais importantes desta Casa, diferentemente até do que 
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alguns nos acusaram em algumas audiências públicas. E isso tem sido demonstrado 

com a sua produtividade e também com sua seriedade no trato com o tema.  

 Esta é uma das Comissões da Casa que mais fez audiências públicas e que 

mais ouviu os dois lados. E, quando não se ouviu algum dos lados, foi porque se 

declinou do convite, e não porque esta Mesa, esta Presidência ou este Relator não 

tenha querido ouvi-lo. Na sua vasta maioria, todas as audiências públicas desta 

Comissão contaram com o contraditório, com a presença daqueles que são 

favoráveis e daqueles que são contrários ao projeto. Assim foi em praticamente 

quase todas as audiências públicas.  

 Isso realmente gerou um material muito farto. A nossa consultoria tem 

trabalhado muito nesse sentido, e, juntamente com ela, a minha assessoria também 

já está se alinhando para, se possível, no início do mês de maio, entregarmos o 

relatório para votação. 

 Já estamos finalizando as audiências públicas. Creio que teremos mais duas 

e encerraremos esse processo para fazer a entrega do relatório, discuti-lo e votá-lo 

nesta Comissão. Tentaremos fazer isso até junho. Nós sabemos que os 

Parlamentares desta Comissão também vão empreender todos os esforços para 

votarmos o relatório até o final de maio, se tudo der certo — e vai dar. 

 Quero agradecer o empenho de todas as pessoas que têm acompanhado 

muito de perto os trabalhos da Comissão Especial que analisa o Programa Escola 

sem Partido, que tem, no seu escopo, seis projetos. Há o projeto intitulado Escola 

sem Partido e outros cinco projetos, que formam o conteúdo a ser discutido. Fala-se 

muito do projeto da Escola sem Partido, mas são seis projetos que estão sendo 
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debatidos nesta Comissão Especial, que, volto a dizer, tem tratado com muita 

seriedade esse assunto. 

 Como eu disse, espero já entregar o relatório para ser votado no início de 

abril, e encerrarmos os nossos trabalhos com chave de ouro nesta Comissão no 

final de maio. 

 Algo que nós ouvimos ao longo do ano passado quase todo em muitas 

audiências públicas, não só aqui, mas também em outras de que participei fora, foi 

sobre a interferência de membros do Ministério Público em Câmaras Legislativas 

Municipais e Assembleias Legislativas dos Estados, se posicionando como se 

fossem os donos das leis, quando não são. 

 Na verdade, aqueles que trabalham as leis são os que receberam o voto 

popular e estão na esfera municipal, estadual e federal. Quem vai dizer se isso de 

fato é constitucional ou não será esta Casa. Por isso nós estamos trabalhando aqui. 

 É claro que o Ministério Público pode fazer as suas admoestações, os seus 

posicionamentos; porém, o que nós temos visto, e hoje foi testemunhado aqui 

também pelo Vereador Fernando Borja, é uma certa intimidação, e isso nós não 

podemos admitir, nem por parte de nenhum órgão público e nem de nenhum agente 

público. 

 Se os membros do Ministério Público e muitos outros de todas as esferas 

públicas do nosso País têm as suas opções ideológicas, que guardem para si, mas 

não queiram colocar isso para a população de forma intimidatória com relação 

àqueles que estão legislando na esfera municipal. Isso é muito sério. 

 Na esfera federal, nós vemos inclusive Ministros do Supremo Tribunal Federal 

muitas vezes usurpando as prerrogativas e querendo entrar nesta Casa para legislar 
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nos nossos lugares, mesmo eles não tendo voto para isso. Eles não têm autonomia 

e muito menos autoridade para isso. 

 Então, como Relator, quero deixar claro que repudio todas as ações do 

Ministério Público de tentar entrar nas Câmaras Municipais e nas Assembleias 

Legislativas para legislar no nosso lugar. Nós estamos aqui cumprindo o nosso 

papel. (Palmas.) 

 Faço isso com muito respeito e com muita tranquilidade, como sempre faço 

nas minhas falas. Respeito a todos profundamente, porém, como legislador federal 

legitimamente eleito, também exijo ser respeitado por todas as esferas e Poderes. 

Assim deve ocorrer com cada legislador, cada vereador e cada deputado estadual, 

que estão ali trabalhando pelo bem comum, estão trabalhando para que a educação 

possa melhorar no nosso País, como foi dito pela professora Janeth, de quem 

entendi muito bem o recado no início, mostrando o histórico da escola que, com 

muito orgulho, representa aqui. 

 Expositores contrários à Escola sem Partido diziam: “Mas há tanta coisa 

importante neste País com relação à educação para se preocupar, e os senhores 

gastando tempo, falando de uma coisa tão irrelevante”. Inclusive o próprio Vereador 

foi acusado por um dito comunicador. Não o conheço. Não quero fazer julgamento, 

mas o que eu ouvi e, como comunicador que sou — há 23 anos também sou 

comunicador —, acho que essa não é a melhor forma de um comunicador se portar 

ao falar de uma autoridade pública. 

 Nós ouvimos isso muitas vezes aqui, como se de fato a doutrinação ou, para 

alguns, a pseudodoutrinação na escola, seja de esquerda ou de direita, não 

acontecesse. E, em acontecendo, como se não fosse relevante ela ser discutida 
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nesta Casa. Se for para melhorar a qualidade da educação, sim, isso tem que ser 

discutido nesta Casa, que é o ambiente propício, correto. 

 Claro que todos nós aqui, inclusive eu, que fui membro da Comissão de 

Educação, somos extremamente preocupados com a qualidade da educação no 

nosso País, com a qualidade da formação dos professores, com a qualidade do 

salário, com a valorização dos professores. Porém, não é isso que está sendo 

debatido nesta Comissão. É importante que fique claro isso. 

 Nesta Comissão, não está sendo debatido qualidade da estrutura da escola, 

não está sendo debatido qualidade do currículo escolar, não está sendo debatido 

qualidade da formação do magistério de uma forma mais específica. Aqui se está 

tratando da doutrinação dentro das escolas: se há, se não há e o que podemos fazer 

com uma normativa, com uma lei, para que isso não aconteça. É isso que está 

sendo discutido nesta Comissão. 

 Se houver outra Comissão Especial para tratar de como melhorar a estrutura 

escolar, nós vamos discutir isso nessa outra Comissão. Por isso que existem 

Comissões temáticas, cada uma tratando de um tema. Parece que estou chovendo 

um pouco no molhado, mas quero só deixar claro que a Comissão tem um tema 

específico e, para nós podermos avançar e ganhar em qualidade na discussão, nós 

precisamos focar no tema específico da Comissão. 

 Eu quero deixar uma pergunta para o nobre Vereador Fernando Borja e 

outras duas perguntas para as professoras, porque assim está mais dentro da esfera 

de atuação das duas. 

 A primeira pergunta é para V.Exa., Vereador Fernando. Diante desse 

testemunho de intimidação que V.Exa. nos traz, como legislador municipal, V.Exa. 
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se sentiu intimidado pelo Ministério Público quando foi oficiado por ele na Câmara 

Municipal? 

 E deixo duas perguntas para as professoras. Como professoras, em suas 

opiniões, qual é o maior problema das escolas brasileiras: a doutrinação ideológica, 

seja ela de esquerda ou de direita, ou a má formação dos professores? As senhoras 

entendem que a liberdade de cátedra dá ao professor liberdade plena para fecundar 

na mente e no coração dos alunos suas convicções pessoais, especialmente suas 

convicções político-ideológicas? 

 Essas são as perguntas que eu deixo para os nossos entrevistados. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sóstenes Cavalcante) - Obrigado, ilustre 

Relator, que fez suas ponderações e indagações. 

 Para responder as indagações feitas por S.Exa., concederei a palavra aos 

convidados. Primeiro, vamos passar a palavra à Sra. Janeth. 

 A SRA. JANETH DE SOUZA E SILVA - Eu gostaria que V.Exa. repetisse as 

perguntas. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Mesmo sabendo que existem muitos 

problemas, quero focar na temática da Comissão. Como professora, em sua opinião, 

qual o maior problema das escolas brasileiras: a doutrinação ideológica, de 

esquerda ou de direita, ou a má formação dos professores? Essa seria a primeira 

pergunta. 

 A outra pergunta: a senhora entende que a liberdade de cátedra dá ao 

professor liberdade plena para fecundar na mente e no coração dos alunos suas 

convicções pessoais, especialmente suas convicções político-ideológicas? 
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 A SRA. JANETH DE SOUZA E SILVA - Bom, está se generalizando muito ao 

dizer que as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu não vejo isso na minha escola. 

 Outra coisa. Fala-se da falta de preparo dos professores, mas eu acho que 

existe, sim, um desmantelamento muito grande da educação no Brasil. Se nós 

queremos melhorar a educação, principalmente com relação à escola pública, então 

vamos tratar do desmantelamento que ela vem sofrendo ao longo dos anos, com 

várias escolas sendo fechadas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, turnos e escolas 

estão sendo fechados. E aí nós perguntamos: daqui a pouco nós vamos ensinar 

para quem? 

 O que acontece no meu Município? Vários professores estão com carga 

horária vaga. Por que isso acontece? Com o fechamento de turnos, turmas e 

escolas, eles não têm onde lecionar. Isso mostra a privatização do ensino, o que 

fará com que o trabalhador e aquelas pessoas que não têm condição de pagar uma 

escola não tenham onde estudar. 

 E aí falam: “Ah, vamos falar da qualidade do professor”. Os professores, 

graças a Deus, são muito interessados. Se nós temos uma escola como a minha, 

que inclusive já provou com bons resultados no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica — IDEB, é porque as pessoas estão se preparando. Mesmo com 

todo o massacre que nós sofremos no dia a dia, os professores, que são guerreiros, 

se preparam e lutam para que essa escola continue pública e democrática. 

 Não vamos generalizar. Eu vejo que acontece o contrário desse pensamento 

compartilhado por essas pessoas. É muito triste as pessoas acharem que elas são 

donas da verdade. Eu acho que tudo tem que ser plural. Eu não sou dona da 

verdade, e acho que temos que buscar sempre o melhor. “Ah, eu sou o senhor da 
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razão”. Isso não existe. Eu não vejo isso. As pessoas estão usando esses 

subterfúgios para dizer que essas coisas todas acontecem. Ela falou: “Ah, o 

professor está sendo cerceado; ah, ele fala só desse assunto”. Isso é uma 

inverdade. Eu não vejo isso. 

 Eu acho que existe, sim, um ataque e um massacre muito grande à escola 

pública e aos professores. Façam um levantamento de quantos professores 

continuam se aprimorando, fazendo mestrado ou doutorado, na rede pública ou na 

educação como um todo. Eu acho, sim, que os professores estão muito 

interessados. Agora, quem não está interessado não são bem os professores. 

 Eu acho que nós também tínhamos que usar este tempo para ver o que nós 

podemos fazer para melhorar a escola pública. Não adianta nós pensarmos em 

sanar a violência se nós tiramos a oportunidade de os jovens estudarem e terem 

condições melhores de emprego e de vida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sóstenes Cavalcante) - O.k. 

 Passo a palavra, também para responder as perguntas do nobre Relator, o 

Deputado Flavinho, à Sra. Paula Marisa. 

 A SRA. PAULA MARISA - Quero ver se eu entendi o final da pergunta. Ele 

perguntou se a liberdade de cátedra dá condição ao professor de implantar na 

mente e no coração do aluno suas convicções pessoais, políticas e ideológicas. É 

este o final da pergunta? 

 Liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de ensinar usando o 

método que achar melhor, o que é diferente de liberdade de expressão. A liberdade 

de expressão permite que a pessoa fale o que quiser. Um professor de Química não 

pode entrar em sala de aula para ensinar Português. Ele não tem liberdade de 
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expressão. Isso seria a mesma coisa que entrar num táxi, pedir para ir ao centro da 

cidade, e o motorista ir a outro bairro porque tem liberdade de direção. Então, são 

coisas que não existem. Liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de 

escolher o seu método de ensino. 

 Pelo que entendi, a pergunta se refere a implantar as convicções pessoais do 

professor: se eu, como professora, posso implantar as minhas convicções pessoais, 

políticas e ideológicas na cabeça do meu aluno. Esse não é o meu papel. Eu estou 

ali para ensinar a matéria que o Estado me pagou para ensinar. Eu, como 

professora de educação física, não tenho que falar para o meu aluno se eu gosto 

desse candidato ou desse partido. Isso eu faço na minha vida particular, na minha 

rede social, com os amigos numa mesa de bar, onde eu vou ter liberdade de 

expressão. 

 Na sala de aula, eu tenho liberdade de cátedra para ensinar o meu aluno a 

chutar uma bola da melhor maneira, ou para ensinar-lhe as regras do basquete, ou, 

sendo um professor de português, para ensinar-lhe gramática. Não cabe ao 

professor ensinar suas convicções pessoais em sala de aula. Esse não é o papel do 

professor, definitivamente. 

 Outra pergunta é se o maior problema do País está na má formação dos 

professores ou na doutrinação. Uma coisa está ligada a outra. Justamente pela má 

formação dos professores é que existe a doutrinação. 

 O grande sucesso, a grande sacada desse método é que os doutrinadores 

não sabem que estão doutrinando porque acham que aquilo é um método de ensino. 

Eles acham que pegar uma reportagem da Folha de S.Paulo e dar para o aluno ler e 

circular a letra “s” é dar aula de Português. Eu acredito que, na maioria das vezes, 
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os meus colegas fazem isso inconscientemente, por inocência, e não por maldade. 

Pode ser que alguns façam isso por maldade, mas o percentual é muito pequeno. 

 Os professores são formados já na doutrinação, e eles acham que isso é dar 

aula. Eles já não conhecem mais outro método, porque o aluno é visto como um 

coitadinho da pedagogia do oprimido: “O aluno é oprimido pela cultura burguesa do 

professor”. 

 Antigamente, o professor obrigava seu aluno a ler, por exemplo, Machado de 

Assis, que é da cultura burguesa. Mas falavam: “Ele não pode ser obrigado a fazer 

isso. Nós temos que valorizar o saber do aluno, o saber que ele traz de casa, a sua 

realidade”. Se for para valorizar o saber que ele traz de casa, ele não precisa ir à 

escola. Ele deve ficar em casa com o seu saber. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sóstenes Cavalcante) - Passo a palavra ao 

Vereador Fernando Borja, para dar sua resposta ao nobre Relator. 

 O SR. FERNANDO BORJA - Obrigado, Presidente. 

 Eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que a intimidação é clara. Entre 

os 41 Vereadores de Belo Horizonte, alguns dos 21 que assinaram, depois que 

souberam da notificação feita pelo Ministério Público Federal, pediram rapidamente 

para retirar a assinatura porque se sentiram intimidados. No exato momento em que 

souberam o que estava acontecendo, alguns nos procuraram e falaram: “Eu quero 

tirar meu nome”. “Por quê?” “O Ministério Público entrou...” “E o que tem a ver uma 

coisa com a outra?” 

 Eu acredito que hoje, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós somos 5 

Vereadores, entre 41, que têm conhecimento jurídico de universidade. Os outros 

possuem conhecimento em outras áreas, mas não nessa. Quando mostramos a eles 
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que, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, é inconcebível o controle 

preventivo de inconstitucionalidade em projetos de lei, muitos deles não sabem o 

que é isso. Essa é uma realidade que acontece. 

 Portanto, a intimidação existe não só em Belo Horizonte como em muitos 

lugares. Nós temos assistido a militantes travestidos de professores e agora a 

militantes travestidos de procuradores ou promotores públicos. Essa é uma 

realidade que anda acontecendo em todo o País. 

 Eu queria deixar um testemunho claro em relação à educação. Eu trabalhei 

por 3 anos fora do Brasil, na ALFALIT Internacional, sediada nos Estados Unidos, 

com alfabetização de adultos e com educação infantil e pré-escola, presente em 

mais de 26 países. A ALFALIT, em pouco mais de 50 anos, já alfabetizou mais de 7 

milhões de pessoas em português, inglês, crioulo, espanhol e francês. Em menos de 

6 meses, as pessoas aprendem a ler e a escrever, porque o ensino é direto para 

alfabetizar. 

 Enquanto isso, na Educação de Jovens e Adultos — EJA, eu conheço alunos 

que estudam há 2 anos e não sabem ler nem escrever, porque no EJA gasta-se 

tempo para ficar discutindo temas atuais, em vez de ensinar a escrever. Eu vi isso 

acontecer em Belo Horizonte. 

 Não quero dizer que o EJA esteja errado — vou deixar isso claro —, mas o 

foco deve ser alfabetizar, tanto que a ALFALIT Internacional foi reconhecida duas 

vezes pela UNESCO com o prêmio de melhor alfabetização do mundo, e por duas 

vezes nós recebemos investimentos de vários países, tanto da África como da 

Europa e, principalmente, da USAID — United States Agency for International 

Development. Por quê? Porque a metodologia é específica, e nós estamos aqui para 
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ensinar a pessoa a ler e a escrever, e não ficar questionando sobre o que ela 

acredita ou pensa ou falar o que é interesse dos professores, suas opiniões, 

concepções ou ideais. O foco é simples. 

 É muito interessante o que vemos hoje na população brasileira. O que o povo 

quer hoje de nós legisladores? Ele quer resultado, não discurso. A cada dia que 

passa, as pessoas querem resultado. Por que a educação brasileira está perdendo 

tanto tempo? Porque não busca resultados, mas busca, a cada dia, doutrinação: 

“Para que lado nós vamos levar essa turma? Vai ficar do meu lado ou vai ficar 

contra?” 

 Nós estamos assistindo à população brasileira sendo dividida entre nós e 

eles, entre patrões e empregados, com intolerância e preconceito sempre entre um 

lado e outro. Lembro que muitas vezes nós nos unimos somente em Copas do 

Mundo. Quando acabam as Copas do Mundo, parece que o País se divide de novo. 

 Existe essa realidade da intimidação, todos os dias, principalmente com os 

legisladores municipais. Belo Horizonte é uma Capital e tem uma estrutura jurídica 

na Câmara Municipal muito boa. Mas, e no interior? Eu vejo vereadores com medo 

de incluir o Programa Escola sem Partido no interior. Eu vejo presidentes de Câmara 

e prefeitos não querendo essa inclusão. Mas por quê? Por temor. Existe mesmo 

uma intimidação chamada “carteirada”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sóstenes Cavalcante) - Muito obrigado, 

nobre Vereador, nosso convidado. 

 Antes de passar a palavra ao primeiro orador inscrito, já que V.Exa. citou o 

brilhante trabalho da ALFALIT, quero dizer que eu sou professor voluntário da 

ALFALIT desde 1997. Quando trabalhei como missionário na Argentina, tive o prazer 
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de alfabetizar vários adultos iletrados, e ainda em espanhol, um idioma que eu não 

dominava. Eu sei dos brilhantes trabalhos que a ALFALIT presta no mundo. Como 

voluntário dela, já fiz parte do rol de pessoas que contribuíram com a educação de 

adultos iletrados. O reconhecimento da UNESCO ainda é pouco pelos brilhantes 

serviços que essa instituição presta mundo afora. 

 V.Exa. fez-me lembrar de bons momentos da minha vida, do meu início de 

juventude, quando ainda tínhamos tempo para contribuir, na prática, um pouco mais 

com aqueles que mais precisavam. Hoje a nossa função mudou um pouco, mas o 

coração, quando relembra essas atividades praticadas por nós, traz nostalgia de 

bons momentos como esse. 

 Passo a palavra ao primeiro orador inscrito, o Deputado Lincoln Portela. 

 V.Exa. tem o tempo regimental de 3 minutos. Faça bom uso deste momento. 

V.Exa. já estava com saudades, não é? O ano passado foi muito intenso, com 

momentos em que os Deputados contrários ao projeto quase não vinham. Mas 

depois eles começaram a voltar, graças a Deus. Hoje há Deputados a favor e contra 

o projeto, o que é democrático, o que queremos sempre para esta Comissão. 

 Que o nobre Relator, que tem a difícil tarefa de trazer esse sentimento às 

vezes contraditório em muitos ambientes, possa se expressar de maneira 

equilibrada e equânime neste relatório que todos nós ansiamos para votar logo, com 

respeito democrático a todos que pensam favorável ou contrariamente ao projeto! 

Que possamos chegar a um relatório equilibrado, para que esta Comissão tenha o 

privilégio de apreciá-lo e colocá-lo em votação! 

 V.Exa., que é um árduo participante desta Comissão, terá a missão de ser o 

primeiro inscrito do ano a fazer uso da palavra. 
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 Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Muito obrigado, Presidente. 

 Cumprimento o Sr. Relator, o nobre expositor e as nobres expositoras. 

 Desde Fernando Henrique Cardoso as escolas brasileiras começaram a ser 

empoderadas e aparelhadas. O sociólogo preparou isso. A partir daí, a educação, a 

cultura, os direitos humanos e o jornalismo também foram empoderados. Além de 

outros dois poderes que já foram citados aqui, há um terceiro poder do qual eu não 

quero entrar no mérito. 

 Esse empoderamento aconteceu com um viés de boas intenções, de 

esclarecimento, de trazer luz a um mundo de trevas, que é o mundo do capitalismo. 

O capitalismo é um mundo selvagem, um mundo de trevas. O mundo bom é o que já 

matou mais de 100 milhões de pessoas, que é o comunismo, um mundo 

sensacional, de muita luz. 

 Esse emparelhamento e empoderamento foram se tornando maior, crescendo 

até gerar o monstro que foi gerado. Gerou-se um monstro em pelo menos sete 

pilares no Brasil. 

 Só que esse monstro agora está com um problema. Ele está vivendo um 

terror, porque surgiu uma Comissão deste tamaninho, com um projeto menor ainda, 

que está espalhando um terror naqueles que são marxistas, naqueles que curtem 

Marcuse, Engels, Paulo Freire, Gramsci. 

 E sabem por que esse terror está se espalhando? Porque esse grupo aqui viu 

que todos que curtem esses escritores ou pensadores ou filósofos também curtem 

outro escritor chamado Nietzsche, que dizia: “Deixe que o caos se estabeleça para 

que as estrelas dancem.” Tudo isso foi projetado para que se estabelecesse o caos 
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no Brasil e para que a estrela vermelha dançasse. Hum! E a estrela vermelha está 

dançando mesmo! 

 Lamentavelmente, esse terror que foi espalhado por esta pequena Comissão 

e por esses debates aqui está proporcionando nesse grupo uma coisa chamada 

fúria, pânico, ira e rancor. Fúria, ira e rancor! E o mais impressionante é que esse 

rancor não veio contra os capitalistas em si, mas contra os religiosos. Levaram esse 

tema para o campo religioso. E o nosso debate não era nesse campo. E eles agora 

querem trazer o debate para o campo religioso para nos enfraquecer. O debate não 

é no campo religioso, mas no constitucional, no do Estatuto da Criança e do 

Adolescente — ECA, no do Direito Civil, no do Código Civil e no do Código Penal, 

que é infringido de maneira violenta. 

 Herman Benjamin, um dia desses, discutindo e votando a questão da 

Bauducco, disse o seguinte: “Isso é uma forma de gerar obesidade nas crianças.” 

Ele assim se manifestou porque quem comprasse cinco pacotes da Bauducco e 

pagasse 5 reais a mais ganharia um relógio. Quem cuida da alimentação das 

crianças, segundo as leis brasileiras, deve ser o pai. Quem cuida da educação 

sexual das nossas crianças são os pais. Não é a escola que vai impor algo ao meu 

filho, que vai dizer que ele não é homem, que ele não é mulher, que homem não 

nasce homem, que mulher não nasce mulher e que gay nasce gay. Isso vai 

confundir a cabeça do meu filho. Não! Não, não, não! Isso fere a Constituição 

Brasileira, o Código Penal, o Código Civil. E fere frontalmente o ECA nos artigos 

241-A e 241-B, por determinadas posturas imorais que estão sendo colocadas nas 

escolas brasileiras. 
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 Estamos espalhando o terror! Tremam, adversários! Tremam! E continuem 

tremendo, porque não vamos arredar o pé! Falem o que quiserem. Urinem em cima 

dos nossos livros sagrados! Coloquem crucifixos nas vaginas, como ensinam nas 

escolas e nas marchas gays! Podem continuar fazendo isso! Não vamos afinar! Não 

afinaremos e continuaremos agindo dessa mesma maneira — daí para mais! —, 

porque não queremos essa barbárie, que é algo que os bárbaros fizeram quando 

invadiram Roma, que já era um tanto quanto bárbara, mas os bárbaros fizeram algo 

pior ainda. Não mais farão barbaridades com os nossos filhos! É uma barbárie o que 

estão fazendo! Há um grupo que não se cala aqui e, por certo, há terror espalhado, 

que gera fúria, ira e rancor. Só pelo olhar, nós percebemos isso. 

 Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sóstenes Cavalcante) - Obrigado, nobre 

Parlamentar, Deputado Lincoln Portela, sempre assíduo aqui. 

 Eu não sei como está a agenda de V.Exa., mas eu sou o próximo orador 

inscrito e não gostaria de falar da cadeira da Presidência. Peço a V.Exa. que a 

assuma se puder. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Obrigado, Deputado 

Sóstenes Cavalcante. V.Exa. tem a palavra por até 3 minutos. 

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

quero externar minha alegria e felicidade por, neste ano legislativo, o último ano dos 

nossos mandatos, nós ainda estarmos com esta Comissão em funcionamento. 

 Quero agradecer aos convidados que aqui vieram, dois deles por solicitação 

nossa, a Paula Marisa e o Vereador Fernando Borja, e a carioca Janeth de Souza e 

Silva, convidada pelo Deputado Bacelar, grande companheiro de luta — não o vi 
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aqui hoje porque ele esteve antes da minha chegada. Eu e ele divergimos no campo 

das ideias, mas temos a maior relação de respeito. E assim, de forma democrática, 

tem sido a nossa relação nesta Casa com o Deputado Bacelar e com todos os 

colegas. 

 Quero dizer da alegria de nós podermos, de uma vez por todas, votar o texto. 

E fica aqui o meu apelo para isso, uma vez mais, ao nosso Relator. 

 Confesso que neste recesso parlamentar eu estive, por uma tarde e uma 

noite, na casa de uma professora que eu admiro muito, uma das melhores 

educadoras que eu conheço, a Profa. Eleusa Matos. Ela dá aulas em uma escola 

pública em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e está aguardando um chamado 

agora para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fui lá porque a considero muito, e ela 

sempre me fez cobranças intensas por eu apoiar o Escola Sem Partido. 

 Como no recesso eu tive um dia disponível, falei: “Faço questão de ir à tua 

casa conversar contigo”. A conversa foi tão boa que começou às 4 horas da tarde e 

terminou 1 hora da manhã. E o melhor foi que eu saí de lá sem convencê-la e ela 

sem me convencer. 

 Pudemos conversar por tantas horas, num debate democrático entre ideias 

divergentes, e dali surgiram algumas ideias. Eu queria apresentá-las ao Relator, 

respeitando, inclusive, um dos autores do Escola sem Partido que está presente, o 

Miguel Nagib, nascedouro, inclusive, dos cartazes dos deveres dos professores. 

 Eu nunca vi, Nagib, convidados, Parlamentares, Presidente, seis deveres de 

professores incomodar tanto essa classe. Quando eu sentei com essa professora 

que é contra o Programa, perguntei se algum desses deveres estaria errado. Ela 

quase — quase! — me convenceu de que, talvez, na redação do item 3 ou do item 2 
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— depois eu vejo melhor qual é o item, porque não estou lembrando — nós 

poderíamos repensar alguma coisa. Mas, em relação ao resto, não há nada de 

objeção. Se não há objeção a um cartaz desses, qual é a objeção ao projeto, se o 

projeto é só isso? Todo o resto é a parafernália ideológica que colocam. 

 Não se convencem, porque o corporativismo é mais fácil de ser exercido do 

que a razão e a lógica — não é outro o problema. Acham melhor se fechar no que 

acreditam e na autoproteção do que debater francamente. Esta é a arma que estão 

usando. Continuo tendo muito respeito à Profa. Eleusa Matos, nós nunca vamos 

abrir mão da nossa amizade, até porque eu sou um admirador da forma como ela é 

educadora e respeita a educação. 

 Presidente, o Relator ainda vai precisar de quantas sessões mais? Eu quero 

entrar com um novo requerimento... Só mais duas? Eu gostaria de trazer a Eleusa, 

para que ela seja um contraponto aqui também, porque eu respeito tanto a história 

dessa mulher como educadora que acho que ela poderia contribuir. 

 Uma coisa daquela conversa ficou na minha memória, e eu gostaria de 

encerrar a minha fala com ela. A professora me disse que talvez aderisse ao projeto 

se nós colocássemos nele seis direitos dos professores. Eu não sabia que professor 

agora precisa de seis direitos para apoiar seis deveres. Mas, se isso resolve o 

problema da Eleusa, se isso resolve o problema da categoria, nós somos 

democráticos. O projeto não está pronto, o relatório não está pronto. Se o problema 

é ter, em vez de um cartaz só com seis deveres dos professores, um cartaz também 

com seis direitos, para os professores passarem a achar que o Escola Sem Partido 

pode ter fundamento, nós não temos nada contra explicitar os direitos dos 

professores. 
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 Nagib, há alguma coisa contra direitos dos professores? Nenhuma! Agora, 

existe algum problema se o professor tiver seis deveres? Nós, como sociedade, 

temos um compêndio legislativo, além da Constituição, que aqui nós emendamos 

constantemente. Nós temos um conjunto de códigos e temos que respeitar esses 

deveres. Agora, seis deveres para os professores é demais? 

 Honestamente, eu fico até agora sem entender as reais motivações, a não ser 

as daqueles que querem realmente usar o público cativo e a presença obrigatória do 

aluno para doutriná-lo partidariamente em relação àquilo que eles pensam. Se há 

outros motivos, realmente, está difícil me convencerem. 

 Portanto, Sr. Presidente, termino minha fala fazendo um apelo: se há só mais 

duas sessões, votemos logo este texto. Se for possível, eu ainda vou apresentar um 

requerimento para ouvirmos aquela professora, porque acho que ela pode contribuir 

conosco. Se essa é uma solução para resolvermos o problema e votarmos o projeto 

unanimemente nas duas Casas, para que rapidamente seja transformado em lei, eu 

acho que ninguém vai se opor.  

 Nós não achamos que é um problema se os professores tiverem seus direitos 

garantidos e explicitados em cartazes. Mas achamos que ter seus deveres afixados 

em lugares públicos, nas salas de aula, para que os alunos os conheçam e saibam o 

que são, também não ofende nenhum bom professor, que representa a ampla 

maioria neste País. É só isso, nada mais. 

 Eu quero agradecer a todos os convidados, inclusive à convidada do 

Deputado Bacelar, e agradecer a V.Exa. pela oportunidade de me manifestar. Na 

verdade, Sr. Presidente, o que eu quero mesmo é votar logo esse relatório. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Obrigado, Deputado 

Sóstenes. 

 Pelo e-Democracia, Nivaldo Filho escreve: “Sras. e Srs. Deputados, a melhor 

formação que podemos dar aos nossos filhos é o ensino domiciliar. Por esse eu 

garanto que meu filho não será doutrinado, mas ensinado com amor, com 

competência, eficiência e bem ao próximo. Quando os senhores vão legalizar o 

homeschooling?” 

 Essa proposta já está em votação na Comissão de Educação. Diga-se de 

passagem, eu já me reuni com representantes do MEC, no Conselho Nacional de 

Educação, e o tema foi exatamente esse: educação domiciliar. A proposta está 

sendo votada na Casa, e o autor do projeto sou eu mesmo. O Deputado Eduardo 

Bolsonaro tem um projeto apensado a ele. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - V.Exa. tem meu voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Muito obrigado. 

 Passarei a palavra, para as considerações finais agora, aos nossos 

preletores.  

 Tem a palavra, primeiramente, o Sr. Fernando Borja, Vereador de Belo 

Horizonte, por até 5 minutos. 

 O SR. FERNANDO BORJA - Eu gostaria de agradecer a oportunidade de 

trazer aqui, em nome de legisladores municipais e estaduais, a experiência que nós 

passamos de sermos perseguidos e, de certa forma, humilhados. Nunca ganhei 

tantos adjetivos na minha vida. 

 Aqui foi mostrado, nos vídeos, como pessoas que não nos conhecem nos 

agridem de graça. Não chegam para conversar, não chegam para discutir. 
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Raríssimas vezes alguém me disse que queria entender o projeto. Várias pessoas 

nos agridem sem ao menos terem lido o projeto. São massas de manobra, e é 

sempre o mesmo viés, o mesmo grupo, o mesmo pessoal, a mesma turma, o 

mesmo pensamento. 

 Eu concordo quando o Deputado Lincoln Portela diz que a única forma que 

eles têm de argumentar agora é jogar religião na discussão, como se estivéssemos 

discutindo religião. Inúmeras vezes usa-se a palavra “fundamentalista”, dizem que 

estão roubando, que estão usando dinheiro. Um dia, na Câmara, eu falei: “Eu 

descobri que os maiores religiosos fundamentalistas aqui são vocês, porque vocês 

seguem uma religião cega, que é simplesmente doutrinar um por um e fazer 

discípulos”. Esta é a grande realidade que anda acontecendo. 

 Eu quero agradecer a esta Casa a oportunidade, ao Deputado Sóstenes 

Cavalcante, que fez o convite, ao Presidente Marcos Rogério e ao Deputado Lincoln 

Portela, que brilhantemente nos atendeu. 

 Agradeço também ao Dr. Miguel Nagib, que tem inspirado esta luta nesta 

Nação. Sei o tanto que ele tem sido perseguido e difamado. Mas ele não está 

sozinho e nunca mais vai ficar sozinho, porque a população do Brasil está 

acordando. A população está dizendo que chega de ser usada para interesses 

particulares de grupos que têm simplesmente o desejo de criar concepções nas 

mentes de crianças e adolescentes. Esta é a grande realidade. 

 Eu gostaria de deixar aqui o documento do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais que diz que não é possível que se faça consultoria jurídica ao 

Legislativo. Está aqui a prova do próprio Ministério Público Estadual, e a notificação 
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do Ministério Público Federal contrariando a norma constitucional de advogar em 

causa própria, principalmente nessa causa. 

 Então, eu gostaria de finalizar entregando esta documentação ao Presidente, 

para que seja anexada à ata que será composta. 

 Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Presidente, pela ordem. 

Posso falar, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Sim, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Desculpe-me pedir a 

palavra novamente, desta vez pela ordem. 

 Eu não acompanhei anteriormente a fala do Vereador, mas, pelos 

documentos que ele ora entrega à Presidência, eu me sinto no dever de solicitar à 

Presidência da Comissão que esses documentos sejam repassados ao Conselho 

Nacional do Ministério Público — CNMP. Eu sei que V.Exa. é o 2º Vice-Presidente e 

que está no exercício da Presidência hoje, e por isso peço que depois V.Exa. 

comunique-se com o Deputado Marcos Rogério, para que esta Comissão comece a 

agir de maneira legal nas instituições correspondentes. 

 É inaceitável receber aqui um Vereador, que está no exercício do seu 

mandato na Capital do seu Estado, que se sente ameaçado por uma instituição. Ou 

nós estamos num País democrático, em que as instituições se respeitam — o 

mandato eletivo é respeitado pela população neste País —, ou nós vamos começar 

a colocar interrogações nesta democracia brasileira. Aí, quem vai começar a fazer 

isso seremos nós. Aqueles que nos acusam de golpistas estão agindo de uma forma 

que, para mim, é golpe na atividade dos vereadores. O Vereador Fernando Borja 
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veio a esta Comissão, e nós o ouvimos. Se não tivermos uma ação prática junto ao 

Conselho Nacional do Ministério Público, nós estaremos, no mínimo, sendo 

negligentes com a nossa função, e eu não quero deixar negligência ou covardia 

como legado. 

 Então, Sr. Presidente, eu solicito a V.Exa., que está em exercício na 

condução da audiência, que se comunique com o Deputado Marcos Rogério, que é 

uma pessoa a quem sou muito solidário. S.Exa. é meu colega de partido, e eu sei 

que ele tem uma relação muito boa com Ministério Público. Nós não podemos ouvir 

essa denúncia, ter documentos em mãos e não agir. Por isso, Presidente, fica aqui o 

meu pedido para que o Conselho Nacional do Ministério Público seja oficiado pela 

nossa Comissão. Se não for possível que a Comissão faça esse ofício por completo, 

porque não temos como votá-lo hoje, peço que alguma coisa seja enviada. Se 

alguma ação não puder ser feita oficialmente em nome de toda a Comissão, que 

pelo menos seja feito um comunicado. Algo precisa ser feito. 

 Eu quero deixar aqui a minha manifestação de solidariedade ao Vereador e a 

qualquer vereador deste País que se sinta constrangido pelo Ministério Público e 

coagido na liberdade do seu trabalho e no seu exercício parlamentar. O que 

aconteceu com ele não pode passar em branco. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Como esta Comissão é 

democrática, eu vou apresentar as mensagens que nos enviaram. Primeiro, de Spirit 

Comics: “Deixem os professores em paz. Tive professores com visões de esquerda 

e de direita, e isso nada interferiu na minha visão. Querem aplicar censura aos 

professores, tentando criar pessoas dentro de bolhas sem visão crítica”. 

 A outra mensagem é de Nivaldo Filho e já foi apresentada. 
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O próximo inscrito é o Deputado Alan Rick, que dispõe de até 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Eu queria agradecer ao nobre Deputado 

Lincoln Portela, que neste momento preside esta audiência. 

 Quero parabenizar os nossos convidados, que prontamente atenderam ao 

convite desta Comissão para o grande debate do Programa Escola sem Partido e 

seu alcance no Brasil, especificamente na nossa educação. 

 Nós aprendemos que a primeira base social, a primeira célula que compõe 

esse tecido social é a família. É com ela que nós aprendemos as primeiras lições de 

hierarquia, de respeito à autoridade, de vida em sociedade. E o segundo pilar, a 

segunda célula dessa construção social é a escola. É nela onde aprendemos a ter 

respeito pelos professores, a ter respeito pelos nossos colegas e a entender que, 

naquele ambiente, nós temos direitos e deveres. 

 Deputado Sóstenes Cavalcante, eu sou de um tempo em que o professor era 

autoridade. Ai de mim, se eu levantasse a voz para meu professor ou para minha 

professora! Eu sou de um tempo em que nós recitávamos a tabuada antes de entrar 

em sala de aula, cantávamos o Hino Nacional e o Hino do Acre, que é meu Estado. 

Sou de um tempo em que se valorizava o conhecimento, a opinião e até mesmo a 

liberdade de expressão em sala de aula. Mas, embora a maioria dos meus 

professores fosse de esquerda, eu nunca recebi deles doutrinação ou tentativa de 

nos arrebanhar para esta ou aquela corrente político-partidária. Claro que uns se 

exasperaram um pouco, mas nunca nos constrangeram, nunca inverteram o seu 

papel de educadores em sala de aula. 

 Eu gostaria que aqueles que nos ouvem em casa compreendessem que 

ninguém quer calar, amordaçar ou impedir que o professor tenha opinião ou 
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expresse suas opiniões em sala de aula. O que se debate é a necessidade de ele 

ser devidamente equilibrado ao expressar a sua opinião, mostrando também o outro 

lado. Não se quer amordaçar ninguém. 

 O cerne do Programa Escola sem Partido, que está escrito naqueles cartazes, 

é que o professor não prejudicará nem constrangerá ninguém em razão das suas 

convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas, ou da falta delas. O professor 

não tem que constranger, não tem que impor nem doutrinar. Nós vimos nos vídeos 

que passaram aqui, Deputado Lincoln Portela, professores que utilizavam sua 

liberdade de cátedra para passar um trabalho valendo nota, constrangendo alunos a 

ter uma opinião formada sobre um tema: o golpe, a passeata contra o golpe, não sei 

o quê. Por quê? Porque esse professor é um instrumento político de um partido 

introduzido na escola. Essa é a verdade! Hoje, ativistas estão infiltrados em escolas 

se travestindo de professores. É isto que nós temos que combater: os ativistas que 

se fazem de professores. Essa é uma grande verdade, Deputado Sóstenes. O 

Escola sem Partido veio para acabar com isso. O papel do professor educador é 

muito maior do que o de um ativista político, que defende esta ou aquela corrente 

ideológica em favor dos seus interesses ou dos interesses de seu partido, sendo 

muitas vezes pago pelo partido para doutrinar adolescentes e crianças. 

 Então, se nós queremos realmente educação de qualidade no Brasil, com o 

direito de ouvir o contraditório, a réplica e a tréplica, vamos defender o Escola sem 

Partido, que não cerceia ninguém, que não censura ninguém. Se tiverem que falar, 

que falem dos dois lados, que apresentem as duas versões, que deem ao aluno a 

condição de formar a sua própria opinião e consciência!  
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 Um pai disse para mim: “Deputado Alan Rick, eu estou criando filhos sob a 

égide da Convenção Americana de Direitos Humanos, que me assegura que os pais 

têm direito de exigir que seus filhos recebam educação moral, ética e religiosa que 

esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu não estou criando meus filhos 

para eles irem à escola e voltarem para casa me perguntando qual é o gênero deles, 

porque a professora lhes disse que eles não têm gênero. Que absurdo é esse?” 

 Então, acima de tudo, nós estamos defendendo o direito de pais, de mães e 

de educadores sérios neste País, que são a ampla maioria da população brasileira, 

exatamente como disse o Deputado. 

 Parabéns, Vereador, pelo seu grande trabalho. 

 Parabéns àqueles que defendem essa consciência do bom senso, que é o 

que povo brasileiro quer na nossa educação e nas nossas salas de aula. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Deputado Alan Rick, muito 

obrigado. 

 Para as suas considerações finais, passo a palavra à Profa. Janeth de Souza 

e Silva, professora do Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, Rio 

de Janeiro, por até 5 minutos. 

 A SRA. JANETH DE SOUZA E SILVA - Até agora, só ouvi um lado da 

questão. Eu não conheço essas escolas das quais vocês falam. Eu gostaria de 

saber quais são essas escolas. Eu não vivencio isso nas escolas.  

 Já que vocês dizem que vão colocar os cartazes, por que vocês não falam, de 

fato, o que está por trás dessa lei? Por que ela tem o nome de “Escola Sem 

Partido”? Para mim, por tudo a que eu estou assistindo aqui, só vi um lado da 
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questão. Para a maior parte das pessoas presentes, trata-se nada mais nada menos 

do que a lei de um partido único, para que suas questões e suas ideias prevaleçam. 

 Agora, eu gostaria de saber se os nobres Deputados que aqui estão, que 

tanto acham que essa lei deve ser votada, por que vocês não visitam as escolas, por 

que vocês não veem o que a escola de fato está necessitando? Por que vocês não 

se preocupam com a educação neste País?  

 Onde fica essa escola de que vocês estão falando aqui? É no Brasil? Eu 

gostaria de saber. Eu não vivencio isso, eu não vejo isso, muito pelo contrário.  

 Já que vocês acham que tem que ser colocado um cartaz nas salas de aula, 

eu gostaria que vocês assumissem o que está por trás dessa lei. Ela é realmente 

uma lei que fala de escola sem partido ou é a lei de um partido único, de um 

pensamento único? Pensem nisso! Afinal de contas, do que vocês têm medo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Antes das considerações 

finais do Deputado Flavinho, que é o Relator da matéria, eu passo a palavra à 

Professora Paula Marisa, que é especialista em supervisão escolar e orientação 

educacional e é professora em Canoas, Rio Grande do Sul. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Sr. Presidente, eu peço vênia à Profa. 

Paula para responder o questionamento da nobre Profa. Janeth. 

 Eu tenho sido um dos Deputados mais atuantes do meu Estado no que se 

refere a auxílio aos Municípios acrianos para reconstrução de escolas e construção 

de creches e quadras escolares, com emendas parlamentares e recursos voluntários 

via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE. Eu tenho atuado 

muito. Essa é uma área pela qual eu me apaixono bastante. Recentemente, fomos 

inaugurar uma escola muito bonita em Bujari, Município que tem um dos menores 
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PIBs do Acre. Nós conseguimos viabilizar recursos junto ao FNDE para a Escola 

Edmundo Pinto, que atende 800 crianças do ensino fundamental. Portanto, nós 

visitamos escolas, ouvimos professores, ouvimos pais. Eu os ouço muito. 

 Também tivemos a oportunidade nesta Comissão de ver testemunhos, vídeos 

e áudios de alunos que filmaram abusos dentro de sala de aula. Acho que isso está 

mais do que provado. 

  O Deputado Sóstenes acompanhou as audiências nas Comissões, quando 

nós fomos bombardeados por uma série de denúncias de abusos praticados em sala 

de aula. Recebemos áudios, vídeos, testemunhos, etc. Nós também vimos isso em 

nossos Estados, em nossas cidades. 

 Era só isso que eu queria compartilhar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Antes de passar a 

palavra... 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, eu fui 

interrogado e gostaria de me manifestar. Eu não gosto de fazer isso, mas a 

professora me deixou uma interrogação.  

 Profa. Janeth, eu quero esclarecer umas coisas. A senhora não é obrigada a 

conhecer a minha vida parlamentar, mas eu visito as escolas do Estado do Rio de 

Janeiro. Eu visito várias e várias escolas. Aliás, eu devo ser, dos 46 Deputados do 

Rio de Janeiro, com muita humildade, o terceiro que mais envia emendas para a 

área da educação, justamente porque visito, porque conheço, porque dialogo com 

as escolas.  

 É tão absurda a doutrinação, que outro dia eu enviei um ofício perguntando 

quantos aparelhos de ar condicionado estavam faltando nas nove unidades do 
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Colégio Pedro II. Isso é muito importante, e quero deixar registrado. Eu enviei um 

ofício ao reitor do Colégio Pedro II, um colégio histórico em nosso Estado, que tem 

denúncias de doutrinação do próprio Ministério Público. Eu perguntei quantas salas 

de aula das nove unidades estavam sem ar-condicionado ou com o ar-condicionado 

imperfeito, necessitando de troca. Eu pedi informações sobre a quantidade para 

saber se conseguiria disponibilizar esses equipamentos e se todos poderiam ser 

trocados — às vezes, nós enviamos os aparelhos, mas não há carga elétrica, não há 

energia suficiente, e o equipamento fica desperdiçado. Isso é dinheiro público. Eu 

tenho reponsabilidade com o dinheiro público. Por que eu fiz a pergunta? Porque 

vários pais de alunos reclamavam que havia ar-condicionado quebrado, que havia 

sala sem ar-condicionado. O reitor fez questão de enviar a resposta manuscrita, e eu 

sei até por que, mas não vou julgá-lo. Pasmem os senhores: “O Colégio Pedro II tem 

ar-condicionado em todas as suas salas de aula”. A resposta oficial do reitor está 

guardada comigo. O reitor dispensou a minha ajuda em emenda parlamentar, 

porque o Colégio Pedro II é um antro do PSOL. É um antro do PSOL.  

 Aliás, há uma denúncia do Ministério Público de que dentro daquela escola 

funciona sede de sindicato sem que se pague aluguel. Essa denúncia é do Ministério 

Público. Não sou eu que falo, não. Quem está falando é o Ministério Público agora. 

Se alguém está errado, seria o Ministério Público, que está acusando.  

 Então, eu conheço as escolas. Eu visito as escolas do meu Estado e sei quais 

são suas necessidades. Eu sei que essas escolas têm necessidades, mas as 

pessoas que estão gerindo essas instituições, para fazer politicagem com o cargo, 

preferem dizer que não precisam do ar condicionado, e as crianças do Colégio 

Pedro II estão no calor. Essa é a educação brasileira! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Obrigado. 

 Passo a palavra à Sra. Paula Marisa, especialista em supervisão escolar e 

orientação educacional e professora em Canoas, Rio Grande do Sul, por até 5 

minutos. 

 A SRA. PAULA MARISA - Obrigada. 

 Eu gostei da fala do Deputado Alan, que nos contou sobre o tempo em que o 

professor era autoridade em sala de aula e os alunos aprendiam. Esse tempo foi 

anterior a Paulo Freire, com a Pedagogia do Oprimido. Hoje, o aluno não tem mais 

que obedecer ao professor. O professor não tem autoridade, porque Paulo Freire 

acha que a imposição da figura de autoridade do professor em sala de aula é 

autoritarismo. Ora, se eu não posso cobrar dos meus alunos que eles se esforcem, 

por que eles vão se esforçar se no final de todos os anos eu tenho que fabricar 

notas nos cadernos deles porque o Governo precisa ter um índice de aprovação? 

O que eu estou falando aqui falo por experiência, pois dei aula desde o 1º ano 

do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. Dei aula em escola pública 

municipal, estadual. Vi doutrinação na escola municipal desde a 1ª série até o último 

ano do ensino médio. Inclusive na Faculdade Católica — na Faculdade Católica! —, 

em que estudei, eu tive aula de doutrinação na pós-graduação. 

 Então, que existe a doutrinação existe. E por que os meus colegas insistem 

em dizer que ela não existe? Porque, da mesma maneira que o peixe não tem 

consciência da água que o cerca porque aquele é o mundo dele, porque para ele 

aquilo é natural, os professores já não conseguem mais ver a doutrinação que está 

escancarada diante da cara deles, porque é uma verdade onipresente, onisciente, 

de um partido invisível. 
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 Embora a minha querida colega não saiba, ela acabou de reproduzir o 

discurso de Antonio Gramsci. Basta ler os livros dele. A pergunta que ela faz sobre o 

que está por trás desse partido, a escola do partido único...  

Sobraram 7 minutos na sua fala. Por que a senhora não nos brindou com o 

seu conhecimento acerca da lei? Acredito que a senhora tenha lido toda a lei e 

poderia nos mostrar, item por item, onde ela está ferindo a liberdade do professor. 

 Eu já li o texto mais de dez vezes. Venho produzindo conteúdo sobre esse 

assunto especificamente, o Escola sem Partido, já faz 3 anos. Eu sou professora, 

estava na sala de aula, e em nenhum momento me senti ferida por nada do que está 

escrito lá. Vejo os meus colegas doutrinando com aqueles trabalhinhos infames que 

enchem a hora de aula, porque eles não querem dar aula, vejo eles passarem o 

filminho com a desculpa de que estão ensinando o pensamento crítico para os 

alunos, quando na verdade o que eles querem é preencher o tempo para não dar 

aula. Essa é a verdade! Todo professor que está me ouvindo aqui sabe muito bem 

disso. Pode até não admitir, mas sabe. 

 Quero agradecer. (Aponta para cartaz.) Provavelmente, ele é apoiador do 

Escola sem Partido, porque traz o cartaz com a frase “escola sem ódio”.  

O Brasil não é da Esquerda, do Centro ou da Direita. É justamente isso que o 

Escola sem Partido quer. Hoje a escola está na mão da Esquerda. Nós não 

queremos a Esquerda nem a Direita. Eu sou tão contra o professor que vai dar aula 

com a camiseta do Che Guevara quanto sou contra o professor que vai dar aula com 

a camiseta do Bolsonaro. Escola não é lugar de fazer política. Nós temos que ser 

neutros. Quando formos apresentar um tema político, temos que apresentar os dois 
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lados. O que há de tão ruim nisso? Até agora eu só ouvi professores dizerem que 

fere os direitos, que fere os direitos. Digam-me onde, mostrem-me!  

Eu vim aqui, mostrei todos os meus argumentos, não com base nas minhas 

opiniões. Não fiz acusações ao léu. Provei aqui, através de pesquisas científicas, o 

quanto um professor pode, sim, influenciar um aluno, mesmo que 

inconscientemente. E mostrei como isso acontece no dia a dia das escolas e das 

faculdades. 

 O grande problema da educação no Brasil é que as pessoas vivem dizendo 

que o problema é a educação, mas, se perguntarmos à mesma pessoa que 

respondeu que o problema do Brasil é a educação quantos livros leu, ela não vai 

saber dizer, porque a maioria das pessoas no nosso País não lê um único livro por 

ano. 

 Outra coisa que eu acho interessante é falar que o problema do Brasil é o 

investimento em educação. Os senhores sabiam que o investimento na universidade 

pública brasileira é maior do que o feito na Coreia do Sul? Sabiam desse dado? E 

por que lá a educação é tão melhor?  

Será que nós devemos criticar tudo, menos o método? Por que ninguém 

questiona esse maldito socioconstrutivismo que está destruindo a inteligência das 

nossas crianças? É só isso o que eu quero saber. 

 Muito obrigada. (Palmas prolongadas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Muito bem. 

A prerrogativa de interromper, em qualquer momento, aqui no Parlamento, 

pertence aos Parlamentares, assim como na escola pertence aos professores. 

Porém, a Sra. Profa. Janeth de Souza e Silva, do Instituto de Educação Rangel 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0092/18  04/04/2018 
 
 

 59 

Pestana, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pediu uma tréplica. Então, nós 

concedemos essa tréplica, por 2 minutos. 

 A SRA. JANETH DE SOUZA E SILVA - Pode ser até por menos tempo. 

O Deputado falou dos aparelhos de ar-condicionado. A minha escola é a 

principal da cidade, e nós agradeceríamos muito. Ela está ao lado da Metropolitana, 

que é a representação da SEEDUC no Município, e nós não temos ar-condicionado, 

nós não temos nem cortinas. 

 Outra coisa: já que o senhor prima muito pela educação, impeça que turmas, 

turnos, escolas sejam fechados. A minha escola, que é a principal, tem um bloco de 

três andares fechado, quando poderia estar fornecendo educação para vários 

comerciários. É a escola mais próxima para eles. Como o comércio fecha às 19 

horas, eles poderiam ter acesso a ela. Então, eu agradeceria muito se o senhor 

pudesse fazer isso. 

 Inclusive, nós do Instituto de Educação Rangel vamos agradecer muito se 

tivermos nossas salas climatizadas. Se não forem climatizadas, que pelo menos 

tenhamos cortinas. 

 Obrigada. 

 A SRA. PAULA MARISA - Achei que ela ia falar do problema do projeto de 

lei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Mande umas emendas 

para Belo Horizonte também. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Com certeza. 

Eu não conheço o Instituto. É de ensino fundamental? Do Município?  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  
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 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Ah! É curso de formação de 

professores. Eu só preciso entender o caminho, porque tenho disponibilidade para 

ajudar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Eu acho que, no final, os 

dois poderiam dialogar. 

 Eu vou passar a palavra ao Deputado Flavinho, o nosso Relator, para depois 

encerrarmos a reunião. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, eu peço desculpas aos 

expositores. Quem conhece um pouquinho da dinâmica do Parlamento sabe que, 

quando o plenário está em funcionamento — e houve nova sessão, novo painel, 

votação nominal —, a toda hora nós temos que sair, correr lá e voltar aqui. 

 Volto a dizer: quem conhece um pouquinho dessa dinâmica sabe que nós 

somos obrigados a viver essa correria, mesmo estando numa Comissão Especial, 

como estamos. E só estamos aqui porque é uma audiência pública. Se não fosse 

audiência pública, nem poderíamos estar deliberando nada, porque o painel da 

sessão deliberativa está aberto desde o início da tarde.  

Então, peço desculpas pelas saídas, mas acompanhei tudo. 

 Mais uma vez, quero agradecer aos nossos expositores. Vou citar 

rapidamente aquilo que me foi passado pelo Presidente, que, também cumprindo o 

seu papel, atualizou-me sobre o finalzinho das discussões. Parece-me que a Profa. 

Janeth questionou os Parlamentares sobre se conheciam a realidade das escolas. 

 Volto a dizer: essa não é a temática desta Comissão. Isso nós tratamos na 

Comissão de Educação. Na Comissão do Escola sem Partido, nós tratamos da 

doutrinação ou não nas escolas. Aqui não estamos, especialmente este Relator, 
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para responder a perguntas dos expositores, mas, sim, para questionar os 

expositores, para ter dos expositores o conteúdo que cada um imagina ter, dentro da 

temática proposta. No meu caso, ao final, posso acrescentar ou não ao meu 

relatório, ao final. 

 Então, sim, conheço a realidade das escolas, mas essa não é a temática de 

que nós estamos tratando aqui. Se fosse, aí sim, eu teria total disponibilidade para 

responder às indagações de V.Sa. 

 Eu quero agradecer a todos, aos Parlamentares, aos nossos convidados e 

àqueles que nos acompanharam através dos meios de comunicação da Casa e 

também através da minha página no Facebook. 

 Muito obrigado a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Antes do encerramento, eu 

quero comunicar a todos os expositores, a todas as senhoras e a todos os senhores 

que todo o material, de todas as audiências públicas e de todas as discussões feitas 

nesta Comissão, está disponível na página da Comissão Escola sem Partido. Todos 

os filmes, tudo está lá. 

 Concluo contando o que aconteceu num dia desses com um casal lá em Belo 

Horizonte, na Universidade Federal. Uma discussão foi proclamada, e todos foram 

convidados. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um convite aberto, para 

que todos pudessem participar. Não foi uma reunião fechada. Pois um casal foi com 

uma camisa com a imagem do Bolsonaro para lá e tomou uma cacetada sem 

tamanho, apanhou até. 

 Muito bem. Nada mais havendo a tratar, termino...  
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 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Estou perguntando sobre a 

minha sugestão à Presidência de nós encaminharmos um documento ao Ministério 

Público. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Eu vou repassar ao 

Presidente, é claro. É para constar aqui. Obrigado pela lembrança. 

 Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes convocando reunião 

de audiência pública e para deliberação de requerimentos para o dia 10 de abril, 

terça-feira, às 15 horas, em plenário a definir. 

 Está encerrada a presente reunião. 

 Agradeço pela presença a todos. Obrigado. 


