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

declaro aberta a 26ª Reunião da Comissão Especial destinada a dar parecer ao 

Projeto de Lei nº 7.180, de 2014, do Sr. Deputado Erivelton Santana, que altera o 

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

bases da educação nacional, e também seus apensados. 

 Esta reunião se destina à audiência pública, nos termos da alínea “a” do 

inciso III do art. 50 do Regimento Interno. 

 Informo que estamos utilizando a ferramenta e-Democracia nesta audiência 

interativa, o que, por certo, permitirá aos presentes e a todos os telespectadores 

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

 Dou com lido o expediente com as alterações da composição deste 

Colegiado, por estarem consolidadas na página da Comissão. 

 Dando início à audiência pública, convido a tomar assento à mesa: a Sra. 

Silvana Monteiro, especialista em Educação Física Escolar e professora na rede 

municipal de Campinas, São Paulo (palmas); o Sr. Antonio Carlos da Fonseca 

Fallavena, Presidente do Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias — 

CEPAC Brasil (palmas); e também o Sr. Kim Kataguiri, fundador e coordenador do 

Movimento Brasil Livre — MBL. (Palmas.) 

 Informo ainda que a Sra. Cátia Gisele Martins Vergara, Promotora de Justiça 

de Brasília, Distrito Federal, e o Sr. Daniel Melo Macedo, professor da Escola 

Estadual Lucilo José Ribeiro, de Alagoas, declinaram do convite, alegando motivos 

pessoais e profissionais. 

 Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

seguintes procedimentos: cada convidado disporá de até 20 minutos para sua 

exposição; durante 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 da 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. 
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 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, peço-lhe um 

esclarecimento: os dois convidados que declinaram do convite, por acaso, são 

contrários ao Programa Escola Sem Partido? Só para eu saber, porque talvez eu 

não consiga ficar todo o tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - A priori, sim. Foram 

sugeridos pelo Deputado Bacelar, que sempre tem trazido pessoas contrárias à 

matéria para debatê-la. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Eu fiz questão de fazer 

essa pergunta, Sr. Presidente, porque, às vezes, eles ficam dizendo que nós 

estamos fazendo desta Comissão uma Comissão sem pluralidade e sem 

contraditório. Então, quero que fique registrado que, mais uma vez, convidados 

contrários ao Programa Escola Sem Partido declinaram do convite e não se fizeram 

presentes. Vamos deixar claramente registrado o que está acontecendo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - O.k. 

 Como Presidente da Mesa, quero também dizer que lamentamos 

profundamente, em todos os últimos debates, em todas as últimas audiências, a não 

presença daqueles que são marxistas e que trabalham, nesta Casa, contra aquilo 

que a Constituição, o Código Penal, o Código Civil e até mesmo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente dizem. Eles trabalham de maneira um tanto quanto 

diferente daquilo que reza a Constituição Brasileira. 

 Vamos ao primeiro orador, Sr. Kim Kataguiri, fundador e coordenador do 

Movimento Brasil Livre — MBL. 

 V.Sa. dispõe de até 20 minutos. 

 O SR. KIM KATAGUIRI - Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo. Antes de 

tudo, eu já peço desculpas porque, em breve, vou pegar um voo e terei que sair 

muito provavelmente antes de a reunião terminar, mas acho que vai dar tempo de 

pelo menos ver todas as posições iniciais. 

 Eu gostaria de fazer um contraponto à maioria das desculpas ou à maioria 

dos argumentos que aqueles que são contra o Programa Escola Sem Partido 

costumam usar. 

 O primeiro deles é negar o problema. Este é o mais elementar: “Não existe 

doutrinação”. Isso é realmente bizarro, porque não se criariam diversas Comissões, 
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na Câmara dos Deputados e em Câmaras de Vereadores, para debater um projeto 

que versa sobre um problema que não existe. Seria, no mínimo, esquizofrênico que 

a maior parte da população estivesse participando de um debate sobre um problema 

que não existe, quando, de fato, ele existe. Basta entrar no site do Escola Sem 

Partido para encontrar diversos exemplos que confirmam isso. 

 O próprio MBL, outro dia, recebeu uma prova de matemática que tinha a 

seguinte pergunta: “Fora, Temer! Sim ou Não?” (Risos.) Independentemente da sua 

posição sobre o Temer, primeiro, o Temer não é questão de matemática; e, 

segundo, o posicionamento do aluno sobre o Temer não deve ser objeto de 

avaliação. No entanto, o professor vai definir qual a posição política sobre 

determinada figura política o aluno deve ter? Isso é absolutamente bizarro! 

 Daí, quando eles admitem que existe o problema, partem para o argumento 

de caça às bruxas, que seria algum tipo de censura. Mas o projeto que está sendo 

apresentado e que está sendo discutido aqui, na Câmara Federal, não cria nenhum 

tipo de sanção, não cria nenhum tipo de nova obrigação para o professor. Ele só 

esclarece para o aluno os direitos que ele tem, os deveres que o professor tem. O 

professor já tem acesso, a partir do momento em que ele passa no concurso, a 

todas aquelas informações. Entretanto, o aluno não dispõe das mesmas 

informações. 

 Hoje mesmo, se um professor perseguir um aluno, já existe legislação para 

que esse professor seja processado, por dano moral, por assédio moral. Já existe 

uma série de coisas para combater esse tipo de atitude. Se o professor perseguir o 

aluno, por causa da sua religião, por causa da sua crença, por causa da sua 

ideologia política, ele pode ser processado. 

 Não estamos criando nada de novo, só estamos reproduzindo basicamente 

aquilo que já está na Constituição Federal, aquilo que já está em legislação 

infraconstitucional, aquilo que já está no Pacto de São José da Costa Rica, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, e 

reproduzindo as informações para que os alunos saibam que têm aqueles direitos. 

 Ser contra o Programa Escola Sem Partido, que não determina nenhuma 

sanção aos professores nesse sentido, é a mesma coisa que ser contra a publicação 
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da Constituição Federal, é a mesma coisa que ser contra a publicação do Código 

Civil, ou seja, é querer que as pessoas não conheçam seus próprios direitos. 

 Outra acusação bastante frequente é a de que se trata de um projeto de 

Direita. Agora, se você me perguntar especificamente qual é o artigo que diz que 

são permitidas a doutrinação de Direita, a doutrinação sobre o liberalismo, a 

perseguição ao aluno que não seja cristão, que não seja capitalista, que não goste 

de Mises e Hayek ou que não ache o capitalismo uma maravilha, esclareço que não 

existe esse artigo. O Escola Sem Partido serve tanto para a Direita quanto para a 

Esquerda; não importa qual é a razão, qual é o pressuposto que está sendo utilizado 

para perseguir o aluno.  

 Até o Miguel Nagib, idealizador do projeto, falava hoje mais cedo que, neste 

momento, existe, sim, uma prevalência da Esquerda na academia, nas escolas, 

mas, futuramente, pode ser que isso se inverta. E é de completo interesse também 

da Esquerda que não haja esse tipo de doutrinação, uma vez que a Direita esteja no 

Poder. A escola não deve ser utilizada como um aparelho político de nenhum dos 

lados. A escola ele é um instrumento de Estado; é uma política que tem que 

sobreviver independentemente do Governo que esteja no Poder. 

 A pessoa já tentou negar o problema e não conseguiu; tentou mentir sobre o 

projeto e não conseguiu, tenta levar o debate para outro lugar, tenta puxar o debate 

para outro lugar, tenta atacar um espantalho. É o que fazem os que, muitas vezes, 

dizem que “a educação tem outros problemas: tem escola que não tem telhado, tem 

escola que não tem bebedouro, tem escola que não tem giz, tem escola que não 

tem lousa”. 

 Tudo bem, os problemas se resolvem um de cada vez, um em cada 

Comissão, um em cada projeto, e não é porque não acabamos com a fome na África 

que não podemos tapar um buraco na rua. Não é porque existe um problema mais 

grave que não podemos tomar conta de um projeto mais imediato, que trata da 

educação, sim, que trata de uma coisa relevante, sim, e que não impede em nada a 

discussão sobre a infraestrutura da escola, sobre salário de professores, sobre todos 

os problemas que já conhecemos. 
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 Outro ponto — e esse é um dos meus preferidos — é o de que os professores 

que doutrinam são exceção. Já que os professores que doutrinam são exceção, 

então não temos que criar uma regra para que os alunos conheçam seus direitos. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, vamos revogar o Código Penal. A maioria 

das pessoas não assassina, não estupra, não rouba, não comete estelionato. O 

Código Penal serve justamente para tratar da exceção: daqueles indivíduos que, 

destoantes do resto da sociedade, têm atrapalhado o convívio social. 

 Da mesma maneira, o Programa Escola sem Partido. O Programa Escola 

sem Partido, em nenhum momento, afirma que todos os professores ou a maioria 

dos professores são mal-intencionados e querem doutrinar ou perseguir seus 

alunos. Não! Ele visa justamente a punir a exceção e dar voz ao aluno que, 

excepcionalmente, tenha um professor que executa esse tipo de perseguição. Ser 

exceção não é motivo nenhum para que o projeto não seja discutido. 

 Outro ponto, mais polêmico, e que eu acho que é onde a Esquerda costuma 

ganhar certo apoio popular, é o de que quem é a favor ao projeto é contra a 

educação; quem é a favor ao projeto é contra com os professores. Isso porque 

diversos sindicatos de professores — a maioria, se não todos os sindicatos de 

professores — são contra o Programa Escola sem Partido.  

 Agora, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o sindicato dos 

professores representa todos os professores, ou representa a maioria dos 

professores? Quem é ativista do sindicato dos professores é professor de fato ou é 

só sindicalista? Porque a maioria dos sindicatos dos professores, por exemplo, foi 

contra o pagamento de bônus para os professores que tivessem os melhores 

resultados, o pagamento de bônus por mérito. Será que é porque os professores 

que se dedicam mais ao sindicalismo do que à própria profissão sabem que não têm 

um bom desempenho em sala de aula e sabem que não iam receber mais? Por que 

ser contra um projeto em que o professor só tem a ganhar?  

 Então, não necessariamente o que os sindicatos dos professores dizem é a 

voz da educação, é a voz dos professores, é a voz daqueles que estão pensando 

num ensino de qualidade. 

 Outro ponto também muito criticado pelo sindicato de professores, 

principalmente no funcionalismo público, é a relativização da estabilidade; é a 
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demissão de professores que não tenham desempenho desejável ou que mesmo 

não comparecem para dar aula. Mas não existe razão de haver preocupação se 

você é um professor que comparece, se você é um professor que dá aula. Então, 

mais uma vez, é o interesse de uma corporação; não é interesse dos professores, 

não é interesse da educação, não é interesse dos alunos. É o interesse dos 

sindicalistas que fazem parte dos sindicatos dos professores. 

 E outro ponto é que esses sindicatos costumam bater no peito para falar 

sobre a universidade pública, gratuita e de qualidade. Sempre que se fala qualquer 

coisa sobre privatização ou sobre cobrança de mensalidade para quem pode pagar, 

eles falam sobre o fim da universidade pública, sobre o fim da educação pública; 

dizem que querem acabar com a educação para os pobres. 

 Mas como funciona a educação pública, hoje, no Brasil? Hoje, quando 

paramos para ver o Orçamento, a Lei Orçamentária, seja a deste ano, seja a do ano 

anterior, vemos que o ensino superior público recebe quatro vezes aquilo que o 

ensino básico recebe. Em regra, quem frequenta a escola pública é pobre; em regra, 

quem frequenta a escola pública é aquele que não pode pagar por escola particular, 

é aquele que não pode pagar por um cursinho. E, em regra, quem frequenta a 

universidade pública é aquele que pôde pagar uma escola particular, aquele que 

pôde pagar um cursinho — e isso não é demérito nenhum; não estou diminuindo de 

maneira alguma quem passa no vestibular, mas o fato é que os números 

demonstram que, hoje, a educação pública, gratuita e de qualidade, que eles tanto 

defendem, é uma verdadeira máquina de transferência de renda dos mais pobres 

para os mais ricos. 

 Proporcionalmente, quem mais paga impostos no Brasil é o mais pobre, 

porque o imposto é sobre o consumo — não é sobre o patrimônio nem sobre a 

renda. Então, quem paga mais imposto é o cara que gasta mais comprando feijão, 

arroz, papel higiênico, pasta de dente. E esse cara que proporcionalmente paga 

mais impostos é refém de uma escola que está absolutamente sucateada e ainda 

paga para quem teve a oportunidade que ele não teve e entrou em uma 

universidade pública. 

 A chance de alguém que veio de uma família com renda familiar per capita 

inferior ou igual a 250 reais entrar em uma universidade pública é de menos de 2%; 
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é quase zero. Aqui, estou falando de uma família muito comum no Brasil, que é a de 

um pai que ganha um salário mínimo e sustenta a mulher e dois filhos. A chance de 

cada um desses dois filhos entrar em uma universidade pública é de menos de 2%; 

é quase nula. Quando passamos essa faixa salarial para 20 mil reais de renda 

familiar per capita, essa chance pula para 40%. 

 Exemplo disso foi a USP, em 2014. Foi até notícia em vários jornais. A maior 

parte dos calouros fazia parte dos 10% mais ricos da população. 

 E eu não quero aqui criar ódio de classes, criar ódio de pobre contra rico; eu 

quero demonstrar o fato de que a universidade pública, gratuita e de qualidade, que 

eles tanto dizem defender, que eles tanto dizem ser pró-educação, na verdade, 

prejudica a educação, porque, primeiro, precisa começar na base. Como vamos 

focar no ensino superior em um País em que metade das crianças de 8 anos não 

sabe reconhecer o valor de uma cédula, não sabe ler, não sabe interpretar um 

texto? 

 Outra pauta também defendida por muitos sindicatos de professores é, por 

exemplo, a ideologia de gênero, o banheiro trans. Mais uma vez, o problema do 

Brasil está no ensino básico. O aluno do ensino básico, em regra, não sabe o que é 

“ideologia” nem o que é “de” nem o que é “gênero”. Como diabos vai haver esse 

debate? Qual é o pragmatismo desse debate? Ou, então, banheiro trans? Mais da 

metade da população brasileira não tem saneamento básico — não tem nem 

banheiro, quanto mais o trans! Mais da metade da população brasileira, todo dia, faz 

cocô no chão, e eles querem debater o banheiro trans. “Ah, não, a preocupação é o 

banheiro trans, a ideologia de gênero”. Está completamente descolado da realidade! 

O problema é a distorção de investimentos, de pagamento de impostos, e não esse 

discurso demagógico de bater no peito: “Ah, eu defendo escola pública, gratuita e de 

qualidade”. Hoje, é limitado. Hoje, é limitado e pago justamente por aqueles que não 

deveriam pagar essa conta. 

 Outro argumento bastante utilizado é aquele de que não precisamos do 

Programa Escola sem Partido; de que o projeto é desnecessário, porque estudante 

não é massa de manobra. 

 Eu concordo parcialmente com essa afirmação. Eu sou estudante de Direito 

— sou estudante — e sei que eu não sou massa de manobra: penso com a minha 
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própria cabeça, leio os meus próprios autores, acato e não acato o que o professor 

diz — em termos de conteúdo, é claro; não em termos de desobediência. Mas um 

aluno do ensino básico, um aluno que ainda não aprendeu a ler, esse, sim, está 

vulnerável a qualquer tipo de doutrinação e perseguição. Mesmo o aluno que já tem 

capacidade de discernimento pode ser perseguido pelo professor, e isso é 

inaceitável! Mesmo que ele nunca chegue a concordar com um ponto defendido pelo 

professor, ele não pode ser discriminado simplesmente por discordar. 

 Quero citar também um dos produtos desta Comissão, o Projeto de Lei nº 

6.005, de 2016, do Deputado Jean Wyllys. 

 Eu achei muito curioso sair desta Comissão, que discute o Programa Escola 

sem Partido e vir de um dos caras que diz que é um projeto inútil, que é um projeto 

inócuo, etc., porque, basicamente, o projeto dele propõe princípios. Ele não está 

fazendo uma nova Constituição, mas está propondo princípios. 

 Alguns dos princípios são: 

  Art.1°. ....................................................................... 

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

  VI - o respeito à pluralidade étnica, religiosa, 

ideológica e política e à livre manifestação da orientação 

sexual (...) de gênero. 

  VII - a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais e o fomento à igualdade e à 

inclusão social por meio de uma educação de qualidade e 

do acesso igualitário à cultura, às artes e ao 

conhecimento. 

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

  X - a busca constante de um padrão de excelência, 

tanto no ensino quanto na formação permanente de 

docentes. 

  XI - a valorização da experiência extraescolar e 

extracurricular. 

 Qual é a utilidade de um projeto que traz princípios genéricos como esses? É 

a mesma coisa que esta Câmara, que esta Casa de Leis aprovar, amanhã, um 
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projeto que diga: “O Congresso Nacional apoia a paz mundial”. Isso é discurso de 

Miss Universo, não é projeto de lei! Parlamentar não está aqui para perder o nosso 

tempo, gastar o nosso dinheiro fazendo um projeto que este, sim, é inócuo, este, 

sim, sem efeito algum. A Constituição já determina o ensino gratuito, já determina a 

prerrogativa do Estado para cuidar da educação, já determina todos esses pontos 

que ele levantou. Para que precisamos de uma lei para criar princípios? É só para, 

depois, ele chegar à próxima eleição e falar: “Olha! Eu criei a lei do ensino gratuito. 

Eu criei a lei do ensino de qualidade. Eu criei a lei da valorização do professor”. É 

inócuo, porque, na prática, não muda absolutamente nada. 

 E, por último, para finalizar, há também o argumento de autoridade: só quem 

é do setor de educação, só quem é professor, só quem é especialista pode debater 

o projeto, pode falar sobre educação, pode tratar sobre o tema. 

 Antes de qualquer coisa, o Programa Escola sem Partido vai além do tema 

educação. Ele trata do tema democracia. Ele trata do tema liberdade de 

pensamento, de manifestação do aluno, que, em sala de aula, tem de assistir às 

aulas, tem de aprender aquele conteúdo, e, quando o professor não ensina aquele 

conteúdo para fazer militância política, não aprende. Então, é mais do que ensino. 

Não estamos discutindo aqui o conteúdo em si. Para isso, já há a discussão da LDB. 

Aqui se trata de o aluno ter o direito de conhecer os seus direitos, em primeiro lugar, 

e, depois, de ter a livre manifestação, o livre pensamento. 

 Mas, ainda que fosse uma matéria só sobre conteúdo, esses Deputados que 

dizem que só pode discutir o projeto quem é do setor de educação eu imagino que 

não devam fazer parte de muitas Comissões, porque, para participar da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, precisa ser advogado, então; para 

participar da Comissão Mista de Orçamento, precisa ser economista; para participar 

da Comissão de Educação, precisa ser professor; para participa da Comissão de 

Saúde, precisa ser médico. O que é isso? Então, vamos fechar o Congresso e 

colocar um monte de gente com diploma. Vamos fechar o Congresso e instaurar 

uma tecnocracia. É a República da carteirada, agora: “Não, não, não, cala a boca! 

Eu tenho diploma em Educação; só eu posso falar”. 

 Isso é um absurdo! Isso é antidemocrático! Isso é autoritarismo puro. Isso é 

negar a lógica básica de que a razão é única e universal e todo mundo pode chegar 
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à mesma conclusão, se tiver os mesmos pressupostos, independentemente de um 

diploma na parede, de ser especialista, de não ser especialista, de ter ou não ter 

experiência na área. 

 Tanto uma verdade pode ser dita por uma criança de 5 anos como uma 

bobagem pode ser dita por um pós-doutor de 80 anos. Não existe nenhuma regra 

universal que proíbe aquele que tem pouca experiência de falar a verdade, de falar o 

que é correto, de defender o que é correto e que garante que todo aquele que tem 

muita experiência ou que tem algum diploma ou alguma formação acadêmica 

sempre defenda aquilo que é correto. 

 Retomando o ponto sobre o debate educacional, o Escola sem Partido vai 

além da educação; é sobre democracia, sobre direito, sobre fala, sobre liberdade de 

expressão, de pensamento, de manifestação. E todos aqueles que — e digo isso 

com muita segurança e com muita tranquilidade — se posicionam contra o 

Programa Escola sem Partido ou não o leram, ou são canalhas. 

 Obrigado, Presidente. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Agradeço ao Kim Kataguiri, 

fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre — MBL. 

 Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, a Sra. Silvana Monteiro, 

especialista em Educação Física Escolar e Professora na rede municipal de 

Campinas, com base no Requerimento nº 41, de 2017, do Deputado Sóstenes 

Cavalcante. 

 V.Sa. dispõe de até 20 minutos. 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Boa tarde! 

 Meu nome é Silvana Monteiro. Sou casada, mãe de 3 filhos adultos, todos 

estudantes da UNICAMP — mas eu era pobre; então eles podem. A minha filha 

mais velha é formada em História, num departamento bem complicado na 

UNICAMP; minha filha do meio está terminando o curso de Engenharia de 

Alimentos, está no 6º ano; e o meu filho mais novo está no 3º ano de Economia. 

 Quem conhece o Departamento de Economia sabe que vou ter bastante 

legitimidade para falar sobre doutrinação — além do fato de ser professora. 
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 Agradeço muito a esta Comissão, ao Deputado Flavinho, ao Deputado 

Sóstenes Cavalcante, a todos que fazem parte da Comissão o convite para 

participar desta reunião, porque é um espaço de voz.  

 Eu não tenho voz. Como aqui eu vou ter voz, estou muito feliz, pois há 

pessoas ouvindo esta reunião. Todos vão entender, depois do meu relato, qual é a 

dificuldade de um professor que apoia o Programa Escola sem Partido. 

 Eu sou professora da rede municipal há mais ou menos 14 anos. Comecei na 

rede estadual em 1988, fui exonerada em 2016, e leciono só na rede municipal. 

 Além de professora, eu fui coordenadora na escola estadual por 1 ano e meio. 

Depois eu voltei só a lecionar. 

 Eu fui por anos representante de escola na Associação de Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo — APEOESP. Eu era representante de 

escola. Isso significa que eu representava os professores no sindicato. Portanto, eu 

frequentava muito o sindicato. Eu era sindicalizada, eu participava da luta deles. 

 Portanto, eu falarei com muita propriedade, porque eu vivi lá dentro. Todos 

perceberão que não estou inventando o que vou dizer. 

 Como eu cheguei a este ponto de ser apoiadora do Programa Escola sem 

Partido, sendo professora e tendo participado tão ativamente das causas — 

desculpem-me — da Esquerda? 

 Sindicatos, sejam de quais categorias forem, mas em especial os dos 

professores, são coordenados pela Esquerda. Então, você chega a qualquer reunião 

e vai ter a faixa da CUT, do PSOL, do PSTU, do PT — eu era até disputada por 

outro partido, às vezes, porque eu gostava de falar e sempre fui bastante 

interessada na educação. 

 Não adianta dizer que não é isso, porque é! Se alguém chegar ao sindicato 

para uma reunião e encontrar alguém dizendo alguma outra coisa diferente dessas 

pautas da Esquerda, eu desconheço, realmente, pelos anos que eu fiquei lá. 

 Por que eu me decepcionei com tudo o que vi, ouvi e aprendi? Por causa das 

decepções, das incoerências e porque levava o partidarismo para dentro da escola, 

eu acabei me desfiliando do partido e deixei de militar nas greves, por ver muitos 

absurdos. Eu ia às greves para falar da educação, mas aquilo... Não vai dar tempo 

de eu contar tudo, mas, enfim... 
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 Acontece que, como eu falava bem, eu continuei representante dos 

professores, porque os próprios colegas, no início do ano, pediam que eu os 

representasse. Até que chegou a um ponto que eu disse: “Eu não posso mais 

representa-los, porque eu não consigo mais ficar à vontade naquele espaço”. 

 Então, eu vou para o segundo empurrão, que me levou para o Escola sem 

Partido. O segundo empurrão que me levou para o Escola sem Partido é o patrono 

da nossa educação. 

 As escolas começam o ano, movem-se durante o ano e terminam o ano com 

as receitas, com os métodos, com as frases do Paulo Freire. Eu também tentei 

colocar as teorias em prática, mas eu tive que fazer uma escolha para dar uma aula 

eficiente: ou os métodos dele ou a minha saúde e uma boa aula. 

 Até aqui, nada a ver com o Programa Escola sem Partido, mas eu vou chegar 

lá. 

 Primeiro, eu vou fazer um parêntese — vocês me compreendam por eu fazê-

lo —, dirigindo-me às minhas colegas professoras, em especial as da minha escola, 

porque quando elas veem meus vídeos, ficam muito chateadas comigo. 

 Quero dizer que elas são pessoas batalhadoras, maravilhosas. Eu trabalhei a 

maior parte da minha vida escolar com alunos de ensino médio, mas ultimamente eu 

trabalho com os pequenos. Essas pessoas pensam no bem da criança, sim, e a 

equipe gestora também o faz. Então, a minha intenção aqui não é denegrir o 

trabalho de professor, de jeito nenhum, e muito menos de magoá-las, como elas já 

me falaram. 

 Tudo bem que toda semana, numa reunião que temos semanalmente, elas 

me magoam com muitas coisas. Chamam-me de espiã do MBL, mandam umas 

indiretas, dizem que eu trabalho para a ditadura, enfim. O fato de eu ser evangélica 

também colabora para isso. É uma beleza. 

 Mas, como nós aqui não temos muito mi-mi-mi, eu vou sobrevivendo. Eu 

disse ao Kim que, a partir de hoje, a minha vida vai piorar um pouquinho ainda lá. 

(Risos.) Mas eu tenho que ser coerente com as minhas convicções — eu já disse 

isso para elas —, baseado naquilo que vi, ouvi e aprendi, como eu disse para vocês 

nos bastidores. 
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 Também quero dizer que a Secretária Municipal do meu Município é uma 

pessoa muito querida, mesmo ela não apoiando o Programa Escola sem Partido e 

mesmo que, na minha opinião, ela tenha uma visão distorcida e ainda não tenha se 

disposto a ouvir sobre o projeto, embora eu já tenha me oferecido para explicar. Mas 

ela já se dispôs a dizer: “Olha, se você sofrer alguma perseguição mais séria, eu 

estou aqui”. Eu disse: “Se eu for esperar você...”. Eu tenho que acabar me 

defendendo. Mas tudo bem. Ela, de qualquer forma, é realmente uma pessoa 

querida. 

 Muito bem, voltando ao tema, o fato é que há muitos anos eu comecei a fazer 

uma leitura de professores e gestores e ver que eles estão aprisionados em 

ideologias que também lhes foram impostas. Leia-se “imposta” como a única visão 

que lhes foi ensinada. 

 Tudo é questionado na educação, mas, nesses anos todos, eu jamais ouvi 

alguém ousar — ousar! — questionar os métodos de Paulo Freire. Vejam que eu me 

formei 1987 e, em 1990, eu fui fazer uma especialização na Universidade Estadual 

de Campinas — UNICAMP. A coisa piorou. Em 2006, eu fui fazer outra faculdade de 

Pedagogia, na parte de supervisão escolar, e continuavam lá as mesmas teorias. Eu 

comecei a lecionar em 1988, e logo veio a enxurrada do construtivismo, do 

freireanismo, e assim nós estamos até hoje. As coisas foram dando errado, e 

coloca-se a culpa em tudo, menos no método, menos no patrono. O patrono é 

inquestionável. 

 Durante esses anos, eu tenho visto os valores descendo ladeira abaixo e até 

mesmo adoecendo os professores. Mas vejam a incoerência: quando as coisas 

começaram a degringolar muito, começou a ser oferecida aos professores formação 

continuada. Só que essas formações, de que eu também fui participar, eram mais 

método Paulo Freire, mais similares a ele. Ou seja, foi oferecida formação para mais 

do mesmo. 

 O fato é que ninguém sabe como lidar com isso e nem como sair disso. Não 

funciona, mas eles defendem o método mesmo assim. Reclamam, se escabelam, 

mas não atribuem o fracasso educacional aos métodos e nem ao assistencialismo 

exacerbado, que é outro problema — mas eu nem vou entrar nesse aí. 
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 E, vejam, eu estou falando dessas doutrinações como professora e também 

como mãe. Sou mãe de três alunos de uma universidade que está nas mãos da 

Esquerda. Não que a Esquerda seja maioria, mas a minoria domina — e eu já 

perguntei a professores que não são da Esquerda como eles permitem que isso 

aconteça. A coisa acontece de tal forma que, em uma audiência, o meu filho, que faz 

parte de um movimento chamado Movimento Brasil Livre Unicamp, que é contrário 

aos movimentos de greve, esquerdista, da União Nacional dos Estudantes — UNE, 

mostrou alguns cartazes, e eles os arrancaram e os pisotearam, porque quando eles 

veem a logo UNICAMP, ficam nervosos. Eles se apropriaram do nome UNICAMP, 

como se fosse uma universidade da Esquerda. Então, eles se apropriaram. 

 Muito bem. Há 4 anos, mais ou menos, no auge da minha crise, eu coloquei 

no Google a seguinte frase — tudo você pode pôr no Google: “Críticas a Paulo 

Freire”. Eu pensei: “Não é possível que eu seja a única que não concorda com isso”. 

Porque, claro, no ambiente escolar, eu nunca achei ninguém que concordasse 

comigo. Se eu tentava falar alguma coisa, eu não tinha nenhum apoiador. Então, eu 

fui pôr lá Google. 

 E aí realmente a minha vida começou a mudar. Eu vi indicações de livros, 

como o Maquiavel Pedagogo, eu vi alguns artigos — poucos; poucos. Então, eu 

comecei a reparar ao meu redor e ver que eu não podia compartilhar essa 

informação com ninguém. Eu me senti muito solitária. 

 A minha ficha caiu quando percebi que, durante anos — agora eu quero que 

vocês se atentem muito para isso —, nós professores somos doutrinados de todas 

as formas: pelos textos, pelos livros do MEC e pela revista Carta Capital. 

 Eu comecei a lecionar em 1988 e ficava muito tempo na escola. O que nos 

era oferecido para ler durante aquele tempo? Carta Capital e as piadinhas daquilo 

que não deveríamos ler. E você acaba ficando naquele processo. Mas meus olhos 

começaram a se abrir para a realidade. Por meio das redes sociais, conheci o 

projeto, li e o achei providencial: “Um projeto que propõe debates? Um monte de 

gente vai gostar!” Fui feliz contar para outros colegas, mas os sindicatos já haviam 

se antecipado. Eu não sabia dessas posições porque não fazia mais greve.  

 Em determinada greve, cheguei ao absurdo de ficar com duas professoras 

abrindo a escola e gerenciando a merenda. Eu não queria fazer greve, porque greve 
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é um pacote de militância com outros sindicatos. Embora a greve seja dos 

professores, todos os representantes dos sindicatos estão presentes naquele pacote 

horroroso. Nem vou falar sobre isso, os senhores já devem saber. 

 Os sindicatos já haviam se adiantado com as professoras que participavam 

da greve, que eram a maioria, e realizado a Lei da Mordaça, um link com a ditadura. 

Eu não sabia, por conta do que já disse. Todas as professoras tiveram mais ou 

menos a mesma reação: “Não leia isso! Não fale disso!” A coisa funcionava assim. 

 Eu me dei conta de que não vivíamos realmente uma democracia. Não se 

vive uma democracia na educação! Eles deram o nome Lei da Mordaça porque 

foram descobertos. Eles fazem isso. Quem são eles? De quem estou falando para 

os senhores? Estou falando de líderes sindicais, de professores doutrinadores 

conscientes, gestores que têm essa consciência, um coletivo de educadores. Não se 

trata de um grupo tão grande, mas um grupo que domina o restante. Desculpem-me 

as colegas que estão me ouvindo, mas elas são dominadas por eles.  

 Ainda que os professores não concordem com tudo, eles são tão persuasivos 

que ninguém ousa questioná-los, desafiá-los ou aborrecê-los. Se alguém insistir, 

eles são implacáveis e enchem de rótulos. A pessoa fica queimada, e ninguém quer 

ficar queimado.  

 Alguns podem dizer que o que eu estou falando aqui não é verdade. Eu ouvi 

em outros debates, pela Internet, algumas pessoas contrárias a esta audiência 

dizerem que escola é lugar de liberdade e debate. É por isso que eles são contra o 

projeto. 

 Eu pergunto: quantos professores os senhores conhecem que apoiam o 

projeto? Não seria natural haver um número razoável de professores? Eu, apenas 

eu, declaradamente, apoio este projeto na minha escola. Isso lhes parece plural?  

 Já tentei discutir este projeto, já que ele está gerando tanto terror. Este é um 

dos motivos pelo qual o apoio: porque começou a gerar terror. Mas eu só consegui 

falar por que sou favorável porque praticamente ameacei. Fiz uma ameaça vazia — 

já expliquei isso, não teria com quem reclamar. Eu disse que iria à Secretaria de 

Educação. Eu queria falar por que apoiava o projeto, já que minha vida na escola 

estava muito ruim.  
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 Assim, de antemão, eu pedi que fizesse parte da pauta uma reunião, para 

falar por 10 minutos. A diretora não permitiu que ninguém perguntasse nada depois 

que eu falei — ela não permitiu. Disse ela: “Nós vamos discutir em outro dia”. Isso 

aconteceu em outubro ou novembro do ano passado. Até hoje, o assunto continua 

encerrado. 

 Eu participei da audiência na Câmara sobre o projeto referente à minha 

cidade, participei até da votação. Minha vida ficou muito complicada depois disso, 

porque eu fui vestida com a camiseta do Programa Escola sem Partido. Algumas 

pessoas passaram a me hostilizar. Eu lhes dava bom dia, e elas viravam a cara. 

 Nós não estamos falando de coisas simples aqui. Os profissionais na 

educação não toleram o tipo de minoria que eu represento, uma minoria que pensa 

diferente. Elas defendem minorias sobre as quais elas possam exercer domínio. São 

essas minorias que elas defendem. 

 Algumas verdades estão postas na educação, e não há espaço para debate. 

Como professora, eu recebi um convite por WhatsApp — eu estava no grupo, é 

claro, mas não porque eles quisessem me convidar — para participar, num sábado, 

de um debate aberto ao público sobre o Programa Escola sem Partido, no Salão 

Vermelho da Câmara de Campinas. Eu vi o convite em todas as salas dos 

professores e convidei o pessoal do Escola sem Partido. 

 Foi um terror! Eles falaram claramente: “Saiam daqui! Vocês não foram 

convidados”. Eu falei: “Eu fui convidada!” “Vocês vão sair, porque este é um espaço” 

— chamaram debatedores da UNICAMP — “para falar contra”. Eu disse: “No tempo 

em que vocês abrem o debate para as pessoas perguntaram, nós...” “Não pode!” 

 A maioria saiu, mas eu fiquei. Depois eu fiz um vídeo sobre isso. É por isso 

que elas estão bravas. Eu mostrei uma plaquinha em que estava escrito: convite, 

debate Escola sem Partido. Aquilo não era um debate. Eles não debatem. 

 Algumas pessoas vieram aqui dizer que não existe doutrinação: “Alguns 

professores — poucos — fazem isso com intenção, mas a maioria nem sabe que 

está fazendo”. 

 Falar contra o capitalismo é o que se espera de um professor. Vocês têm que 

entender isso. Falar de aquecimento global é o que se espera de um professor, 

ainda que um grupo diga que se trata de uma farsa. Contar que tivemos uma 
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ditadura sangrenta e omitir que o golpe de 64 talvez nos tenha livrado de uma 

ditadura muito pior é o que se espera de um professor. A mim me ensinaram: “Conte 

que tivemos uma ditadura sangrenta. Omita os que pensam de outra forma”. 

 Omitir os males do comunismo é o que se espera de um professor. Contar 

que Che e Fidel foram grandes líderes é o que se espera de um professor. Ser a 

favor das cotas e lembrar temas como dívida histórica com negros e índios é o que 

se espera de um professor. Falar de feminismo é também o que se espera de um 

professor. Ensinar e promover práticas sobre questões de gênero que favoreçam 

uma confusão na cabeça das crianças é o que se espera de um professor. Criticar 

evangélicos e católicos e dizer que devemos defender o islamismo porque é uma 

questão de tolerância é o que se espera de um professor. 

 Vocês têm que entender que tudo isso é o que se espera de um professor. Eu 

sou uma desgarrada do rebanho. Eu sou fascista. Eu sou quem apoia a ditadura! 

 O grupo de professores é coeso nisso. Algumas verdades são incontestáveis. 

 Eu tenho vontade de rir ou de chorar quando vejo, Deputado Flavinho, várias 

pessoas dizerem nesta Casa que não há doutrinação, que não querem uma escola 

sem partido porque querem a pluralidade de ideias. Eu não sei se eu rio ou se choro. 

Ou a pessoa apoia a doutrinação e não tem a coragem de dizer: “Eu vou apoiar isso, 

porque é isso que eu acho que tem que ser ensinado, então eu apoio”, ou a pessoa 

é completamente alheia: está num processo de letargia. 

 Sejamos sinceros, a educação brasileira é de apenas uma vertente. Vocês 

podem querer ser politicamente corretos, mas a educação pertence a uma vertente, 

uma vertente que está nas mãos da Esquerda. 

 Eu ouvi dizerem que o Escola sem Partido tem partido. Qual é o partido? Eu 

não sei. Queremos um pouco de equilíbrio? Queremos. Porém, eu só peço a vocês 

que reflitam, que olhem para a educação brasileira. Ela está boa, apresenta bons 

resultados? Nem se cogita que a filosofia, a ideologia, a metodologia do patrono 

podem ser um problema? Não se cogita que a educação formal está péssima? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - V.Sa. dispõe de mais 1 

minuto. 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Qual é o medo dos professores? Para a 

maioria deles, este projeto vai auxiliá-los a resgatar a autoridade perdida, vai dar a 
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certeza de qual é a função deles, porque eles estão perdidos. A função deles é dar 

educação formal. 

 Pela primeira vez, em anos, eu posso falar não para eles ainda, mas para 

vocês aqui. Desta forma, eu lhes agradeço muito o trabalho. Agradeço também aos 

vereadores da minha cidade que têm ajudado a colocar este assunto em discussão, 

ainda que seja apenas no dia de votação. No dia de audiência, não aparece o 

contraditório. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

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

Monteiro.  

Ouviremos agora o Sr. Antonio Carlos da Fonseca Fallavena, Presidente do 

Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias — CEPAC/Brasil, de acordo com 

o Requerimento nº 42, de 2017, do Deputado Flavinho. S.Sa. dispõe de até 20 

minutos. 

 O SR. ANTONIO CARLOS DA FONSECA FALLAVENA - Boa tarde, Sr. 

Presidente. Boa tarde, Sr. Relator e Deputado Flavinho, demais Deputados, 

presentes e telespectadores. 

Às vezes, nós, quem vimos caminhando por esta estrada da escola pública há 

muitos anos, nos assustamos um pouco ao vermos se repetirem a cada momento os 

primeiros passos que demos. Eu estou completando 29 anos nesta caminhada. 

 Hoje eu estou aqui representando não mais o segmento que representei com 

muito orgulho durante 8 anos, o segmento dos pais da escola pública do Rio Grande 

do Sul. Represento o centro de estudos que resolveu dar continuidade ao trabalho 

daquele segmento.  

Gostaria de deixar registrado que o CEPAC, centro de estudos criado em 

1999, será transformado, em 22 de abril deste ano, em entidade nacional. Isso nos 

orgulha muito, porque estamos dando continuidade ao trabalho, não apenas com a 

participação, mas também com a experiência que acumulamos ao longo do período. 

Sentimo-nos muito honrados de estar aqui e de continuar auxiliando aquela que é a 

nossa maior instituição, a escola pública.  

 A maioria dos fundadores do CEPAC são pais de alunos da escola pública do 

Rio Grande do Sul, professores, professoras e diretores de escolas.  
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 Eu quero começar por onde a Profa. Silvana terminou. Se uma professora 

tem dificuldade em tratar de um tema como este dentro da escola onde trabalha, 

imaginem o que significa os pais quererem debater este assunto na escola! Nem falo 

dos alunos.  

Nós estamos assistindo no CEPAC a todas as reuniões da Comissão. 

Elaboramos relatórios, colhemos todas as informações que entendemos 

interessantes para que, ao fim, possamos nos apropriar do conhecimento fruto deste 

trabalho e contribuir para ele. É isso que pretendemos nos próximos dias, quem 

sabe nos próximos meses.  

 Eu queria chamar a atenção para o seguinte. Todo este processo que 

estamos vivendo tem um núcleo, que não está sendo abordado e em que nós ainda 

não estamos conseguindo nos inserir. Na verdade, a sociedade brasileira vem se 

omitindo da tarefa de educar os filhos e do que representa a escola para eles e para 

a própria sociedade. Queiramos ou não, gostemos ou não, a escola está 

abandonando seus filhos, terceirizando uma responsabilidade que lhe cabe. 

 O tema tratado pelo Escola sem Partido é apenas uma pequena ponta de 

todos os problemas por que passa a escola pública brasileira. Nas últimas três 

décadas, temos assistido a várias situações, os temas vêm passando, e a sociedade 

nem sequer toma conhecimento deles.  

Reforçando o que a Profa. Silvana disse, a escola é a primeira instituição que 

devemos defender, já que ela é que vai ajudar a sociedade a construir o seu 

caminho e o seu conhecimento. Nós temos hoje, reiterando o que disse a professora 

— talvez por esta razão os opositores ao projeto não estejam presentes; se 

soubessem que estaríamos aqui, talvez eles tivessem fugido do debate muito antes 

—, a maioria dos professores, infelizmente, se omite de debater este assunto.  

Não é que eles não saibam: eles não querem se expor. Digo isso porque, do 

outro lado, há um pequeno contingente organizado, há muito tempo sustentado 

pelos sindicatos, que leva para dentro da escola aquilo que o sindicato e o corpo que 

criou tudo isso pretendem seja desenvolvido na escola. Infelizmente, a maioria dos 

professores se omite deste debate. Eles sabem que estou falando a verdade. 

 Tenha a certeza de que seus colegas, Profa. Silvana, conhecem o tema, mas 

eles não querem se expor. 
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 No entanto, há algo que precisamos avaliar com muita profundidade. Antes de 

começarmos esta reunião, eu comentava com Dr. Nagib que é a confusão na 

definição de termos que existem hoje que nos leva a esta situação. No Centro de 

Estudos, Projetos e Ações Comunitárias — CEPAC, nós iniciamos um trabalho, no 

fim do ano passado, que pretendemos desenvolver enquanto for necessário, para 

que se separe educação de escolarização e educação de ensino. 

 Educação é uma função precípua da família. O ensino e a escolarização são 

funções que cabem à escola. Está sendo feita esta mistura, em matéria de 

legislação, a começar pela própria LDB, na qual constam artigos que deixaram 

aberta a possibilidade de utilizá-los em qualquer situação — e estão sendo 

utilizados. Um pouco adiante eu vou levantar mais uma questão que precisamos 

avaliar com muito cuidado.  

Nós precisamos, novamente, delimitar o que é educação, de quem é a 

responsabilidade, e qual é o papel da escola. Sem isso, esta discussão nos levará a 

pouquíssimas soluções, e cada vez estaremos mais embaralhados, porque uma 

minoria organizada — um político do Sul me disse isto — infelizmente consegue 

vencer sempre a maioria desorganizada.  

 O que vem acontecendo nas escolas ao longo dos últimos 30 anos é algo 

criminoso: sem conhecimento e sem autorização dos pais e responsáveis, levam-se 

hoje os alunos, em praticamente todas as escolas, a qualquer tipo de atividades. É 

um crime! Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA. Mas parece que 

ninguém mais dá importância ao ECA.  

 É pena que o Kim tenha saído. Desculpem-me se vou falar um pouco 

fragmentado, porque os temas são diversos e temos que aproveitar a oportunidade 

para deixar alguns recados, para que no futuro se possa desenvolver este assunto. 

O fato é que há muitos anos se usa um termo que para nós, que o analisamos e o 

vemos aplicado da forma como é, tem depreciado a instituição escola.  

O Kim lembrou duas ou três vezes: escola pública e gratuita. Isso está 

impregnado em toda a sociedade. Até parece que a escola pública não custa nada, 

que ninguém paga. O termo gratuito significa o quê? Significa que não se gasta 

nada, que se recebe de graça. 
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 A escola pública é gratuita? É pública. O termo público já está dizendo que é 

algo da sociedade. Quando dizemos escola pública e gratuita, estamos dizendo que 

a escola é de graça, que caiu do céu. Eu chamei a atenção dos integrantes da 

Comissão de Educação desta Casa em 1991, em debate realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Na ocasião, foram usados dois temas: um, escola 

pública e gratuita; o outro, “nós vamos lá negociar”. 

 Eu disse: “Deputado, educação e escola não se negociam. Coisas são 

negociadas. Nem escola pública nem educação são gratuitas”. Há um custo, senão 

o magistério não precisaria receber salário. Nós não precisaríamos ter valores 

destinados à escola pública, já que ela é gratuita.  

Portanto, este termo precisa ser definitivamente eliminado do nosso 

vocabulário. Por que isso foi feito? Para passar para a sociedade a ideia de que à 

escola, por ser gratuita, não se precisa dar nada. No Sul, o movimento dos CPMs 

vem ajudando a escola desde a década de 1930. Para combater o auxílio que os 

pais davam na escola, começou-se a usar muito o termo gratuito, para punir os pais 

que ajudavam a escola. 

 Eu gostaria de levantar mais uma questão, já que o pessoal do DEM, do outro 

lado, com quem poderíamos travar um debate, não aparece. Eu quero deixar para 

os Srs. Deputados e para aqueles que nos ouvem uma questão muito maior, muito 

mais grave, se é que há algo mais grave do que o que o Escola sem Partido trouxe. 

Refiro-me a algo que ocorre na escola pública desde o início da década de 1990.  

Praticamente ninguém se levantou contra a proposta deste projeto até hoje, e 

se apelidou gestão democrática na escola pública, que encerra em si a eleição de 

diretores e conselhos escolares, colegiados, termo utilizado também em outros 

Estados. 

 Talvez alguns Deputados não tenham conhecimento profundo sobre o item 

que consta na LDB e que vem sendo deformado ou manipulado há mais de 20 anos. 

Eu vou lembrar apenas um item, para alertá-los. Nós estamos fazendo um trabalho 

no CEPAC desde 2004, buscando avaliar a aplicação desta proposta em vários 

Estados. Não há uma avaliação sobre os resultados, mas estão aplicando em 

praticamente todos os Estados. 
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 Além da gestão democrática, é facultada a participação de alunos nos 

colegiados a partir dos 12 anos de idade. Uma das funções dos colegiados é definir, 

decidir e fiscalizar a aplicação da verba pública. O conselho escolar deve analisar e 

deliberar todo recurso que é repassado à escola. Nesta deliberação, estão incluídas 

crianças a partir dos 12 anos de idade, coisa que fere o ECA. Isto está sendo 

aprovado por todos os Governos Estaduais e por vários Governos Municipais: 

crianças estão sendo utilizadas para quórum em reuniões, deliberando, como se 

adultos fossem, sobre verba pública, administração da escola, pedagogia da escola. 

Ele tem caráter deliberativo em funções administrativas e financeiras, bem como 

consultivo em questões pedagógicas. Isso está sendo feito sem o conhecimento e 

sem a autorização dos pais. 

 Depois, nós queremos que a escola pública funcione. Depois, não queremos 

que esta instituição, que não é isolada de nenhum de nós, mas que cada um de nós 

tenha responsabilidade com ela, porque esta é a maior instituição de qualquer 

sociedade, de qualquer país, passe por uma situação que me fez lembrar a época 

em que eu tinha 5 ou 6 anos — já se vão longos anos —, em que nós nos 

reuníamos para brincar de escola. Nesta situação, estão brincando com a escola. 

 Este tema será parte de evento que vamos realizar no Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre, em novembro. Nós já encaminhamos um convite à Comissão e aos 

Srs. Deputados, porque esta situação tem que ser levantada, para que possamos 

mostrar dados, informações e legislações aprovadas nas Câmaras e nas 

Assembleias Legislativas, facultando a participação direta, com responsabilidade de 

crianças a partir de 12 anos. 

 Quando Presidente da Federação dos CPMs, encaminhamos ao Tribunal de 

Contas do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público uma 

consulta por meio da qual perguntávamos: “Se houver algum problema com a 

aplicação de verba pública e um conselho escolar for responsabilizado, vão 

responsabilizar as crianças?” Alguns diziam que não. Eu disse: “Mas não pode”. Vão 

responsabilizar quem, se as crianças estão deliberando com os adultos? 

 Portanto, senhoras e senhores, o tema Escola Sem Partido nos abriu uma 

porta que vai nos levar, no caso da escola pública, ao infinito. Esta porta não pode 

ser fechada. Certamente, esta Comissão vai encerrar o seu trabalho daqui a pouco, 
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mas nós esperamos que cada Deputado que nos ouve nos ajude a abrir uma 

segunda porta. 

 Nós precisamos, de alguma forma, garantir que a escola pública seja pública, 

não gratuita. É preciso que a escola pública mereça o cuidado e o respeito da 

sociedade como um todo, que a escola pública não seja propriedade de alguns, nem 

de administradores, nem de professores, nem de sindicatos. A escola existe para o 

aluno, não para o professor ou para os pais. 

 Se nós pais temos dificuldade de participar e de nos organizar nas escolas, 

vocês não imaginam o que é uma entidade de pais tentando conseguir informações! 

Alguns, bem identificados, nem sequer querem colocar seis itens numa parede, que 

já estão escritos, que não vão responsabilizar pessoas responsáveis, mas só 

aqueles que cometerem um crime. 

 Nós estamos com um problema enorme à nossa frente. Nós vivemos isso há 

quase 30 anos, acompanhando nosso Estado e assistindo a outros. Só para os 

senhores terem ideia, eu me recordo de que, por volta de 2010, eu visitei um 

Secretário de Educação de Estado — um Secretário de Educação! — e lá pelas 

tantas ele disse que a gestão democrática era um tema que já tinha sido debatido à 

exaustão.  

Eu expliquei a ele que nós queríamos uma avaliação, que queríamos saber os 

resultados e como estava funcionando, para ajudar outros Estados. “Mas a gente já 

debateu tanto...” Eu disse a ele: “Bem, Secretário, vamos fazer o seguinte: nós 

vamos realizar este evento sozinhos”. Eu não vou usar o termo que eu gostaria, mas 

ele teve a petulância de quase virar a mesa dele em cima de mim. “Como o senhor 

vai fazer um evento aqui na minha cidade?” Eu olhei para ele e disse que não sabia 

que ele era dono da cidade; eu pensei que ele fosse servidor público. Eu disse a ele 

que iríamos fazer e que, ainda na abertura, iríamos dizer que havíamos estado lá 

para convidá-lo. Como ele achou que não seria interessante, não aceitou. 

 É assim, senhores, que temos lutado no campo de batalha da escola pública. 

Não adianta legislação quando não há fiscalização. Não adiantam legislação e 

fiscalização quando não há responsabilização. 

 Nós responsabilizamos os pais, porque entendemos que eles têm que 

acompanhar os filhos com todo o sacrifício que a escola oferecer. Entretanto, é 
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preciso que as autoridades administrativas, o próprio magistério e todos aqueles que 

se envolvem com o processo também sejam responsabilizados. 

 Escola não é brinquedo. Escola é coisa séria. 

 Obrigado. (Palmas.)  

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

 Eu registro a presença do Deputado João Campos, do Deputado Sóstenes 

Cavalcante, do Deputado Alan Rick e do nosso Relator, o Deputado Flavinho, para 

quem vou passar a palavra para as suas ponderações. 

 Logo após, passarei a palavra aos três inscritos. 

 Não sei se o Deputado João Campos também gostaria de se inscrever. 

(Pausa.)  

 Tem a palavra o Deputado Flavinho. 

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

Parlamentares, sempre presentes conosco nesta Comissão. Cumprimento também 

aqueles que nos acompanham e os nossos expositores: o Sr. Kim Kataguiri, que já 

saiu, a Profa. Silvana e o Sr. Antonio — tenho a alegria de tê-lo indicado, no 

requerimento, para participar desta audiência pública. 

 Quero saudar todos aqueles que estão conosco e participam da Comissão 

desde o início, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação da 

Câmara e aqueles que nos acompanham pela minha página no Facebook. Procuro 

sempre levar esse conteúdo para todos aqueles que querem conhecer mais sobre a 

temática tão importante desta Comissão, que trata do Escola sem Partido. 

 Já estamos caminhando para o fim das audiências públicas da nossa 

Comissão. A audiência pública de hoje, para mim, mais uma vez, reforça a 

importância deste tema, diferentemente do que já foi dito algumas vezes. Nós já 

ouvimos, inclusive em um tom agressivo, que estaríamos perdendo tempo. Mas 

hoje, mais do que nunca, para mim, fica clara a importância deste tema. Eu já tinha 

essa clareza, mas a audiência pública de hoje traz elementos muito fortes e muito 

marcantes da necessidade de discutirmos, de fato, o que estamos discutindo aqui. 

 Eu sempre gosto de anotar o que está sendo falado. Ao longo de todo esse 

tempo na Comissão — já são quase 2 anos —, em todas as entrevistas que dou, 

seja para a Casa, por meio da TV Câmara e da Rádio Câmara, seja para os meios 
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de comunicação seculares ou religiosos que me procuram, até hoje, eu sempre me 

mantive imparcial nas minhas falas. Como Relator, acho correto e ético me manter 

assim: ouço todas as partes e, ao final, quando apresentar o meu relatório, vou me 

posicionar em relação ao tema que foi proposto para esta Comissão. Aqueles que 

acompanharam as minhas falas sabem disso. 

 Eu, na condição de Parlamentar, quando subo à tribuna ou estou na bancada, 

tenho o meu posicionamento e o manifesto, mas aqui, como Relator, procuro ser 

muito ético e coerente e ouvir todas as partes, sem manifestar o meu 

posicionamento antes do relatório que vou apresentar. Pretendo apresentá-lo até o 

final deste mês. Eu tinha dito que o apresentaria no início de maio, mas até o final 

deste mês nós vamos apresentá-lo. Já temos uma prévia e estamos estudando 

como finalizar o relatório. Até o final deste mês, nós vamos apresentá-lo. 

 Posso dizer à Profa. Silvana que conheço muito de perto a realidade da 

UNICAMP — muito de perto! Sei das suas dores e entendo perfeitamente toda essa 

situação que a senhora nos trouxe nesta audiência pública. 

 Como pai — é claro —, eu também entendo muito bem a realidade que foi 

apresentada hoje pelo Sr. Antonio, representante dos pais. Eu disse, desde o início 

desta Comissão, que o que mais me moveu a estar aqui e assumir o grande desafio 

de fazer o relatório deste tema foi exatamente o relato que ouvi do Sr. Miguel Nagib 

como pai, não como militante de uma causa ou como alguém que apresentava uma 

proposta legislativa. Naquele momento, numa audiência pública, eu, como pai, me 

senti muito tocado a me inteirar mais de toda a temática, de todo o problema, a fim 

de entender a problemática e tentar encontrar soluções. 

 Este é o papel dos legisladores: nós abraçamos um problema e temos que 

entregar a solução — é o que estamos fazendo nesta Comissão. 

 Eu entendo perfeitamente essa temática da qual falava a Profa. Silvana, 

especificamente no que diz respeito à UNICAMP. A senhora falava sobre algo para 

o qual eu já chamei a atenção algumas vezes nesta Comissão: a diferença entre 

militância e educação, ou seja, entre militantes da educação e aqueles que, de fato, 

amam a educação e dão a sua vida por ela. 

 A grande maioria dos professores brasileiros e daquelas pessoas que amam 

a educação dá a vida lá no chão da escola — não só professores, mas também 
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gestores e, acredito eu, pessoas que estão em sindicatos. Ali também há pessoas 

que desejam uma educação melhor, porém muitas vezes buscam isso de uma forma 

deturpada, buscam dispositivos não tão corretos. Eu acredito que há, sim, pessoas 

com reta intenção em todas essas áreas. 

 Para mim, ficou muito claro, ao longo de todo o debate sobre o Escola sem 

Partido, que há uma diferença gritante, abissal no que se refere aos militantes da 

educação. De fato, trata-se de um grupo muito pequeno e organizado, com estrutura 

pesada em governos nos âmbitos estadual, municipal e, principalmente, federal. 

Inclusive, no MEC, nós vemos essa estruturação muito forte, muito pesada. Isso 

ficou muito claro para mim ao longo de todas essas conversas e de todos os 

debates que fizemos aqui. 

 Eu queria fazer duas perguntas à Profa. Silvana. A senhora já discorreu sobre 

isso, mas eu queria ter o registro da resposta. A primeira pergunta seria: qual 

dispositivo legal serviria para coibir essas ações intimidatórias dos gestores, 

diretores e professores militantes, no caso, como foi testemunhado pela senhora, de 

esquerda? 

 A senhora testemunhou aqui uma perseguição pesada, concreta e desvelada 

por parte de gestores, diretores e professores. Considerando o contexto educacional 

do qual a senhora faz parte e que conhece muito bem, com todo o histórico de 

trabalho até mesmo vinculado a sindicato por um tempo, já na legislação que nós 

temos, já na estrutura educacional do País, esse dispositivo existe para coibir esse 

tipo de ação que a senhora tem sofrido como professora dentro da estrutura 

educacional do País? 

 A segunda pergunta também leva em conta o que a senhora trouxe como 

experiência própria vivida: qual é o maior mal gerado pelo método freiriano à 

educação brasileira? Seria, conforme já ouvimos muitas vezes nesta Comissão, a 

doutrinação político-ideológica na formação dos professores? Faço essa pergunta 

porque já ouvimos muito isso aqui. 

 Quando se fala de Paulo Freire, muitos já testemunharam e outros já 

disseram que esse seria o grande mal. Na sua opinião, seria este o grande problema 

da educação brasileira: a doutrinação político-ideológica, a partir do método 

freiriano, na formação dos professores? 
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 Sr. Antonio Fallavena, alguns tópicos mencionados por V.Sa. também me 

chamaram muito a atenção. O primeiro tópico foi quando o senhor disse que este 

tema do Escola sem Partido é a ponta do iceberg do problema educacional 

brasileiro. Isso vai totalmente na contramão do que disseram aqueles que são contra 

o Escola sem Partido, aqueles que disseram que isso era uma besteira, uma 

banalidade, e tinha que se discutir estrutura escolar, melhor formação e melhor 

salário para os professores. 

 Chamou a minha atenção o que o senhor disse sobre isso, na condição de 

representante de um grupo de pais preocupados com a educação dos filhos, de um 

grupo tão bem estruturado, com uma longa história de trabalho. 

 A segunda coisa que o senhor disse foi com relação à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional — LDB. No nosso relatório, nós vamos tratar também 

da LDB. O senhor disse que a LDB deixa brechas interpretativas. Para nós, também 

é muito importante trazer isso para este debate, porque a LDB é a lei que rege toda 

a questão educacional do nosso País. Se ela deixa essas brechas interpretativas, 

estaria também deixando brechas interpretativas para que aqueles que estão 

trabalhando por uma doutrinação político-ideológica, se é que ela existe, segundo 

aqueles que são contra, nas nossas escolas? É um questionamento que faço. 

 Outra coisa muito séria que o senhor trouxe diz respeito às ações de 

professores nas escolas. O senhor se referiu a ações criminosas nas escolas, por 

parte de professores que agem realizando atividades sem a devida autorização dos 

pais. 

 Muitas vezes, há atividades internas e atividades externas, como nós vimos 

há pouco tempo, com relação, por exemplo, aos museus. Houve uma grande 

discussão nacional, inclusive nesta Casa, sobre um grupo de crianças que foi levado 

à exposição Queermuseu, no Estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro que isso foi 

filmado, foi mostrado. Então, quando o senhor trouxe essa realidade, imediatamente 

me lembrei do fato. 

 Deixo esta pergunta para o senhor: os pais sentem liberdade, dentro da 

escola, para debater com professores e diretores os temas que tocam direitos e 

liberdades dos seus filhos? 
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 Por último, ressalto algo que o senhor trouxe e que também considero muito 

pertinente para esta discussão. Não estamos descartando essa possibilidade no 

relatório final. Ainda estamos ouvindo os participantes das audiências públicas. Por 

exemplo, hoje o senhor traz essa necessidade de se responsabilizarem aqueles que 

estão cometendo atos criminosos. Se esse é um ato criminoso de fato, ele precisa 

ser coibido. Isso caberia nessa dinâmica que nós estamos discutindo? Esta é uma 

pergunta que faço, para que eu, Relator, e a minha consultoria tenhamos isso muito 

claro dentro do relatório final que será apresentado. 

 Com essa experiência que o senhor nos traz, vai ficando muito claro que 

existem ações que ultrapassam o simples posicionamento ideológico, como no caso 

da Profa. Silvana, em que o diretor não concorda, em que o grupo de professores 

não concorda. Existe uma linha — que não é tão tênue — que passa da simples 

discordância para uma ação criminosa de intimidação e outras coisas desse tipo. 

 Então, deixo registrado também esse agradecimento pela sua experiência 

como participante desse grupo de pais que há tanto tempo tem feito esse trabalho. 

 Sr. Presidente, são essas as minhas considerações e as minhas perguntas 

para os nossos expositores. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Muito obrigado, Deputado 

Flavinho, Relator nesta Comissão. 

 Na sequência, eu passarei a palavra aos convidados, aos expositores. Após 

as manifestações em resposta ao Relator, os Parlamentares terão a oportunidade de 

também fazerem suas ponderações e questionamentos com relação ao tema.  

 Eu peço desculpas por ter chegado bem depois do início da reunião. Hoje nós 

estamos com várias agendas concomitantes na Casa. No Conselho de Ética, havia 

três representações em curso. Eu era autor de um voto em separado e tive que ficar 

lá para fazer a sustentação do meu voto. 

 O Deputado Lincoln Portela, nosso Vice-Presidente, conduziu os trabalhos 

com toda a maestria que lhe é peculiar. Por isso, agradeço a S.Exa.  

 Inicialmente, passo a palavra à Sra. Silvana Monteiro, professora da rede 

municipal de Campinas, para que responda aos questionamentos do Relator. 
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 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Foi perguntado a mim se eu conheço os 

mecanismos legais, caso eu perceba que houve assédio. Eu creio que existem 

mecanismos legais, sim, só que isso não é recorrente. Não tenho nem ideia de 

relatos de pessoas que foram reclamar de assédio por parte da direção. Talvez já 

tenha acontecido, mas não por questões ideológicas. Isso é muito complicado. 

 Por exemplo, quando eu senti que havia uma hostilidade, não foi nem por 

parte da direção da escola, que respeita bastante o meu trabalho, embora existam 

as divergências.  

 Qual é a questão? Não é nada assim tão frontal. Começaram a falar mal do 

Escola sem Partido, e eu me posicionei a favor do Escola sem Partido. Alguém me 

deu espaço? Alguém perguntou se eu queria falar sobre o Escola sem Partido? Eu 

não tinha esse espaço. Então, eu busquei esse espaço antes de tomar uma medida. 

Eu penso que estou trabalhando com os meus pares e não quero criar um ambiente 

de desagrado, porque existe o corporativismo, existe o protecionismo de um em 

relação ao outro. 

 Então, quando percebi que eu estava chateada com esse tipo de coisa, eu 

pedi um espaço e praticamente me posicionei muito fortemente. Assim, consegui um 

espaço para pelo menos poder dizer por que eu apoiava o Escola sem Partido, e 

esse assunto acabou. No outro dia, o clima melhorou? Melhorou, pois algumas 

pessoas entenderam e me mandaram recado — não no grupo —: “Ah! Eu entendo 

você!” 

 Entretanto, eu creio que isso existe, sim. A secretária de educação me falou: 

“Se você sentir algo pior, venha me procurar”. Portanto, eu acredito que posso ir até 

a minha supervisão direta, antes da Secretária, e ela vai chamar a minha diretora e 

vai haver uma conciliação. 

 Entendam que vai ficar tudo na conversa, mas é claro que isso vai melhorar. 

Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Exatamente em relação àquilo que 

eu acreditava que tinha que ser mais discutido, a coisa vai continuar a mesma. Nem 

posso dizer — talvez eu tenha uma forma de agir me antecipando — que eu sofro 

um assédio exatamente. Algumas pessoas acham que eu sofro assédio, mas eu 

mesma não percebo isso. 
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 Enfim, eu acho que os meios legais seriam esses. A diretora teria que levar 

uma advertência, mas não é uma coisa usual. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Vou acrescentar 1 minuto 

ao tempo de V.Sa., para que responda a próxima pergunta. 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Em relação ao Método Paulo Freire, V.Exa. 

perguntou qual foi o maior mal. Para mim, foi retirar a autoridade do professor. 

 Há aquela frase conhecida “ninguém educa ninguém”. Além disso, o professor 

deixou de ser chamado de professor. Eu estou falando bem resumidamente. Nem 

estou falando da questão política. Retirou-se do professor até a condição de ele 

saber quem é: ele é um facilitador? Ele aprende com o aluno? Parece que o 

professor perdeu a noção do que foi fazer ali. Além disso, há a questão política, que 

foi legitimada.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço à Profa. Silvana. 

 Na sequência, vou passar a palavra ao próximo debatedor. 

 Informo ao Plenário e aos que nos acompanham por meio do espaço e-

Democracia que já recebemos vários questionamentos, que passarei aos 

convidados. Não vamos conseguir atender a todos os questionamentos, mas 

fizemos uma seleção daqueles que estão no conjunto das sugestões e ponderações, 

para repassá-los aos convidados.  

 Passo a palavra ao Sr. Antonio Fallavena, Presidente da CEPAC Brasil. 

 V.Sa. tem a palavra para responder aos questionamentos do Relator. 

 O SR. ANTONIO CARLOS DA FONSECA FALLAVENA - Sr. Presidente, é 

uma satisfação estar na companhia de V.Exa.  

 É muito complicado responder isso em 2 ou 3 minutos. O caso da Profa. 

Silvana — aquele primeiro — não tem solução. Existe a legislação, mas não a 

cumprem. 

 Quanto à questão do Método Paulo Freire, basta fazer uma avaliação do 

resultado da escola. A escola que tínhamos é a escola que temos. Ninguém quer 

avaliar isso. É proibido avaliar professor e é proibido avaliar resultado de escola. Os 

alunos estão passando pela escola. Isso lembra o jogo de xadrez: o peão en 

passant. O aluno passa pela escola, recebe um diploma e vai embora. 
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 Quando eu falei em iceberg na escola pública, quis dizer que esta Comissão 

tocou num dos nervos expostos da escola. A escola tem muitos nervos expostos — 

muitos! — que são acobertados e escondidos pelos administradores. Não se fala 

com um secretário de educação que não diga que a secretaria dele está uma 

beleza, que o resultado da escola dele superou tudo! O próximo diz: “Olha, o que eu 

recebi é um caos, mas o meu será melhor” — ele vai entregar outro caos para o 

futuro. Ninguém avalia nada! Esta é a verdade. Ninguém fiscaliza nada! Como eu 

vou me fiscalizar? 

 Então, a janela que foi aberta por esta Comissão, nós não vamos deixar 

fechar. Eu sei que o que eu falei aqui é grave, é sério. É claro que é! Eu tenho como 

mostrar isso na lei. Existem milhares de leis que estão jogando para as crianças a 

responsabilidade que não podem assumir. Quem é que está passando isso? Quem 

é que lutou pela gestão democrática da escola pública? Foram os pais? 

Desconheço. Foram os alunos? Não. Foram os sindicatos! Os sindicatos do 

magistério é que criaram a lei da gestão democrática — já respondo em seguida — 

em cima do que a LDB deixou aberto 

  Leiam os artigos que falam sobre gestão democrática na escola. Onde está 

escrito sobre eleição de diretores de colegiados? Onde está escrito que criança 

pode participar? Eles usaram a abertura que a lei deu para criar algo. Como o outro 

lado não criou nada, ficou só o lado deles. 

 Quanto à responsabilização, eu penso o seguinte: hoje se cobra muito a 

respeito da corrupção. Quem descumpre uma lei — qualquer lei — é um corrupto! 

Quem estaciona o carro em cima de uma calçada está corrompendo uma lei. Então, 

corrupto não é aquele que pega dinheiro público, não é o Senador, o Deputado ou o 

governante. Corrupto é aquele que não cumpre a lei. A nossa sociedade é perita 

nisso.  

 Então, quando a escola não cumpre leis, ela está cometendo crime. Quando o 

ECA não é respeitado dentro da escola, o que a escola está praticando? Um 

descumprimento de lei. A escola é perita em descumprir lei, e não há quem a cobre. 

Ai de um pai querer cobrar um negócio desse. No dia seguinte, o seu filho vai ser 

perseguido. 
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 Eu assisti a essa situação. Eu tenho relatos e material suficiente para mostrar 

isso. Eu vi pais que ajudavam a escola serem escorraçados porque levantaram 

questões contra a direção da escola, e a direção usou todo o quadro funcional para 

não permitir que o pai continuasse dirigindo a entidade dentro da escola. Eu assisti a 

isso centenas de vezes — centenas de vezes! 

 Os pais vão ter que se organizar fora da escola, porque dentro da escola eles 

só vão poder servir como assinaturas em atas de conselhos escolares. Nem a 

eleição dos colegiados, que a LDB abriu, é algo que nós podemos dizer que é 

democrático. 

 Há mais um detalhe: o formato da eleição dos diretores de escolas. Peguem a 

legislação e vejam que a maioria das eleições é feita através de cotas, de 

percentuais: 1.000 pais valem 40% do eleitorado; 10 professores valem 40%. Isso é 

democracia. Isso está sendo feito dentro da escola. Há 2 décadas, isso está 

acontecendo dentro da escola. 

 Esse problema que o Escola sem Partido levantou surgiu porque todo este 

processo está acontecendo dentro da escola há mais de 2 décadas, além de outras 

coisas. 

 Eu não vou conseguir responder a todos. Nós estamos dispostos a fornecer, 

por escrito, para a Comissão e para qualquer Deputado que assim o desejar, itens 

mostrando o que está acontecendo em relação à gestão democrática e ao processo 

de não participação dos pais na escola. 

 O Rio Grande do Sul é o único Estado com uma federação funcionando — 

meia-boca, mas funciona desde 1984. Eu tive a honra de ser presidente da 

federação por 8 anos. Os senhores não sabem o que é tentar administrar situações 

com o Governo do Estado, com a Secretaria do Estado, dentro das escolas. É uma 

luta permanente e quase inglória, mas nós não vamos desistir. (Palmas.) 

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

 Nós passaremos agora à participação dos Parlamentares inscritos para o 

debate. 

 Com a permissão de V.Exas., eu vou conceder a palavra de forma alternada. 

Nós selecionamos algumas perguntas dos internautas que estão nos 

acompanhando e participando pelo e-Democracia. Primeiro, um Deputado fala; 
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depois, eu leio uma pergunta. Ao final, como há três Parlamentares inscritos, eles 

falarão. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Eu posso fazer uma 

sugestão, Sr. Presidente? Até por conta das outras atividades — daqui a pouco, 

possivelmente começa a Ordem do Dia —, sugiro que nós Parlamentares possamos 

falar. V.Exa., alternadamente, nas falas dos Deputados... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu darei um tempo maior.  

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - V.Exa. faria as perguntas e, 

ao final, eles falariam. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Perfeito. Eu agradeço a 

V.Exa.  

 Então, pela ordem de inscrição, tem a palavra o Deputado Sóstenes 

Cavalcante. V.Exa. tem a palavra pelo tempo regimental. 

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

colegas Parlamentares, convidados desta importante reunião na tarde de hoje, eu 

gostaria de, antes da minha fala, dar as boas-vindas ao Vereador do Município de 

Três Rios Jonas Dico, também do meu partido, no Estado do Rio de Janeiro. 

Também está conosco o Vereador Juarez de Souza. À minha esquerda, está o meu 

filho, que tive a oportunidade de trazer para participar do debate sobre o Escola sem 

Partido. Eu fiz questão de trazê-lo, apesar de o Deputado que quis debater sobre a 

vida dele não estar aqui hoje.  

 Por último, eu gostaria de apresentar, também à minha esquerda, o Vereador 

Fabiano Oliveira, que é autor do Escola sem Partido no Município de Três Rios. 

Estão aqui presentes três Vereadores do Município de Três Rios. O Vereador 

Fabiano apresentou, lá no Município, esse projeto de lei, que já está causando 

muitos debates acalorados. Desejamos que, muito em breve, os Vereadores 

daquela Casa possam também aprovar esse projeto. 

 Após ter feito as apresentações, eu gostaria muito de agradecer aos nossos 

convidados e, mais uma vez, deixar registrado que aqueles que se opõem ao Escola 

sem Partido, na sua intrepidez e covardia, fugiram da raia, fugiram da briga. Eles 

são muito bons quando se juntam e se amotinam em seus sindicatos, com as suas 

bandeiras vermelhas, mas não vêm para o debate democrático e não colocam a 
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cara aqui, para debater com quem pensa de forma contrária, em especial você, 

Silvana, e com os demais professores que aqui estão. (Palmas.) 

 Hoje eu tive a grata satisfação de ver professores com coragem. Os covardes 

fogem do debate democrático. Vocês têm coragem, e eu quero muito exaltá-la. Sei 

que vocês estão se expondo, inclusive a possíveis retaliações — em especial você, 

Silvana, que ainda está no exercício da docência. Eu sei o que isso representa. 

 Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão, pela coragem da Silvana e 

pela brilhante contribuição trazida pelo convidado Antonio. Hoje, com V.Sa., aprendi 

que jamais devo chamar a escola pública de gratuita. O mantra que a Esquerda faz 

é tão terrível que nós, às vezes, admitimos determinados vocabulários sem 

perceber. Eu era um desses que chamavam a escola pública de gratuita. 

 Realmente, a sua aula hoje foi muito clara. Não existe nada grátis neste País 

e nem em lugar nenhum do mundo. Tudo é pago. E a escola pública é bem paga. O 

que pode estar acontecendo — nós sempre seremos solícitos — é a falta de 

valorização e de boa remuneração aos professores. 

 Sr. Presidente, eu peço somente mais 1 minutinho, por favor. 

 Eu quero agradecer as ricas contribuições que nós tivemos aqui hoje. Sei que 

isso só nos motiva — motiva o Relator, o Presidente — a pautar logo a votação 

deste relatório. A ansiedade já tomou conta do meu coração. 

 Nós tivemos aqui uma pessoa que fez oposição na última reunião da semana 

passada — oposição. Ela teve a coragem de vir e reclamar, porque os outros não 

vieram. E nós dissemos: “Nós sempre convidamos, em número igual, debatedores 

de forças opostas, ou seja, dois para cada lado. Quando são três, são três para cada 

lado. E eles às vezes não vêm”. 

 Veio uma pessoa na semana passada, que inclusive é do meu Estado, e eu 

fiquei assustado, porque ela achou que nós estávamos debatendo muito 

rapidamente para votar e que era preciso mais debate. Eu falei: “A senhora 

realmente também é uma desinformada. Para mim, nós ‘só’ estávamos aqui há 1 

ano e 4 meses, mas agora estou vendo que já vamos, daqui a pouco, para mais de 

1 ano e 6 meses debatendo esta matéria”. Eles são desinteressados no assunto. 

Essa é outra tática dessa gente: o desinteresse, para não mostrar e não divulgar o 

que nós estamos fazendo. 
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 Então, Sr. Presidente — já estou terminando —, eu gostaria de convidar o 

Relator a abreviar a discussão. Basta de sofrimento das nossas crianças e 

adolescentes na escola! Basta de sofrimento dos professores! 

 Silvana, eu conheço vários professores que pensam como você, mas não têm 

a sua coragem. Eu quero aqui registrar os meus parabéns. 

 Para terminar, Sr. Presidente, eu quero dizer que nós do Democratas — 

V.Exa. também é do meu partido — temos uma responsabilidade muito grande com 

a educação, porque o Ministro e o sucessor dele também fazem parte dos quadros 

do nosso partido. 

Trago um dado que recebi do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação — FNDE na semana passada, só para se observar como esta esquerda 

tratou a nossa educação nos últimos 13 anos, no mínimo. 

 Trago a última ata da compra desses ônibus escolares distribuídos nos 

Municípios do Brasil inteiro, cerca de 10 mil, 15 mil ou 20 mil, dependendo do ano. A 

última ata de licitação para a compra de ônibus nos Municípios por meio do FNDE 

foi realizada em 2015. A licitação ainda ocorreu na gestão PT. Acho que o ex-

Senador Mercadante era o Ministro de então. No final do ano passado, nós 

começamos a não mais distribuir os ônibus para fazermos um novo processo 

licitatório. 

 Pergunto ao Sr. Presidente, aos convidados, àqueles que nos ouvem: de lá 

para cá, de 2015 até hoje, o preço dos veículos aumentou ou diminuiu no Brasil? No 

mínimo, seus preços foram aumentados, pelo menos, a valor igual ao da inflação. 

Na verdade, houve incremento de preço. 

 Pasmem os senhores, ao verem quanto eles falam de educação, mas quanto 

a usam para suas práticas nefastas de corrupção! O processo de licitação para a 

compra dos veículos já foi realizado. Hoje na Comissão Escola sem Partido, amanhã 

na Comissão de Educação, depois no Plenário, farei a denúncia. Informarei que 

vamos comprar os ônibus, 3 anos depois da última licitação, com valor 37% mais 

barato do que os que foram comprados na era PT. Isso resultava em uma 

roubalheira de mais de 1 bilhão e 200 mil reais por ano. Eu farei essa denúncia na 

tribuna da Câmara. Já começo a fazer aqui, na Escola sem Partido. Alguém tem que 

se responsabilizar! Para onde foi tanto dinheiro na compra de ônibus para esses 
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Municípios necessitados? Alunos foram a pé ou de bicicleta, nas regiões ribeirinhas 

foram de barco para a escola! 

 Esse é o discurso da esquerda, que falava da educação, mas na verdade 

queria usá-la para roubar, roubar e roubar. Foi só o que eles fizeram esse tempo 

todo com a nossa educação. Fica aqui a minha denúncia, a minha comunicação a 

esta Comissão. 

Meus parabéns aos nossos convidados! A minha gratidão a todos pela rica 

oportunidade nesta tarde! 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

agradece a V.Exa., Deputado Sóstenes Cavalcante. 

 Cumprimentamos os Vereadores presentes. V.Exas. são bem-vindos à 

Comissão Escola sem Partido! 

Dirijo cumprimentos especiais ao seu filho, Deputado Sóstenes Cavalcante, 

que já nos era conhecido pela verbalização de V.Exa., mas hoje temos a alegria e a 

honra de recebê-lo pessoalmente nesta Comissão. Seja bem-vindo! 

 Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, informo que recebemos 

vários questionamentos pelo e-Democracia. Estamos selecionando alguns. 

Anteciparei apenas dois questionamentos aos convidados. Na sequência, o 

Deputado Alan Rick terá a palavra também. 

Bruna Garcia faz a seguinte indagação: 

Não existe nada que possa punir os professores 

doutrinadores. Alguns abusam do PL por não ter uma 

monitoria, e portanto, denúncias sem fundamento. Não 

deveria haver algo que deixasse claro o que aconteceria 

caso houvesse denúncia? (...) Vindo o Escola Sem 

Partido tornar uma Lei, para que ela tenha eficácia, não 

seria mais prudente dispor taxativamente sanções de 

cunho penal e administrativa, dentro das possibilidades 

jurídicas possíveis? 

Este é o questionamento da Bruna. 
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 Lerei as perguntas de Georges Flexor, de Rogério Antônio e de Andre 

Maurício, na sequência, após a fala do Deputado Alan Rick. Há outras perguntas 

chegando. As pessoas estão participando do debate pelo e-Democracia. 

Deputado Alan Rick, como inscrito, V.Exa. também tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Agradeço ao Deputado Marcos Rogério, 

que preside esta audiência. 

 Parabenizo o nosso Relator, Deputado Flavinho, e todos os nossos 

convidados. Parabenizo a Profa. Silvana Monteiro. Parabenizo o Prof. Antonio 

Fallavena, que me presenteou com o seu livro. Muito obrigado, Professor! 

Venho parabenizá-los pela coragem, pela intrepidez de estarem defendendo 

princípios constitucionais, também pertinentes às convenções internacionais das 

quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana dos Diretos Humanos, e o 

direito do professor de educar com isenção, respeitando a opinião dos pais, porque 

é isso que constitui o principal dever do professor. 

 Eu estava aqui ouvindo a pergunta da Bruna, feita pelo e-Democracia. É 

interessante observar a pergunta dela: será que não há nenhuma punição para 

aqueles que se excedem em sala de aula? Eu creio que o Deputado Flavinho, em 

seu relatório, tem estipulado exatamente todos os aspectos pertinentes a esse tipo 

de abuso e como devem ser coibidos. Quem pode se opor aos deveres do 

professor? Só quem utiliza a sala de aula para seus propósitos de doutrinação 

político-partidário, ideológicos. 

 Vejam, estamos aqui com uma apostila com uma série de denúncias. Eu 

quero me reportar à audiência da semana passada, quando uma professora 

convidada disse: “Em que escola vocês viram isso? Eu nunca vi isso”. Aí eu trouxe 

hoje, gente, para mostrar para ela. Estão aqui palavras de uma professora 

esquerdista de uma escola de ensino fundamental: “Não vou respeitar religião 

nenhuma, se não respeitarem o meu direito de dar aula, estimulando o senso crítico 

em meus alunos. Guerra declarada!” Palavras de professora esquerdista. 

 Olhem a outra: “Que lixo! Eu, como professora, vou falar de gênero na escola, 

sim!” Há um detalhe: ela não vai falar, porque não está no Plano Nacional de 

Educação. Isso foi retirado, por decisão da população brasileira. E foi retirado 
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também dos planos estaduais de educação e dos planos municipais de educação, 

porque isso não está contemplado na lei. Ela não pode fazer.  

 Há outro exemplo absurdo aqui de uma professora esquerdista: “Sou ateia, 

sempre deixei bem claro isso. Alunos perguntam por que sou ateia”. E vejam que 

barbaridade o que ela diz: “Vou ficar feliz se tirar alguns das amarras da religião”. 

Olhem o absurdo que esta professora diz! Vejam o nível desses professores de 

esquerda! 

 Olhem o que diz aqui uma professora de esquerda de Barueri, São Paulo. 

“Como professora, eu digo: minha vingança a essa bancada de direita será dentro 

dessa sala de aula. Golpista não passará!” Olhem o nível desses professores! Aí 

vêm me dizer que não existe doutrinação ideológica em sala de aula! 

Olhe o nível desses professores, Sr. Presidente! 

O mais absurdo é a utilização da audiência cativa dos alunos em sala de aula 

para outro tipo de barbaridade, como essa relatada por pais nessa apostila. Olhem 

só que absurdo! O jovem Antonio Carlos diz o seguinte: 

Hoje tenho 24 anos. Tenho consciência do quão 

errada é uma escola tomar partido. Na quarta série, 

mandaram eu me fantasiar de Lula para essa 

apresentação — ele pôs as fotos dele vestido de Lula — 

em evento aberto para família e visitantes. Eu só tinha 9 

anos de idade e me vesti. Fiz e falei exatamente o que o 

professor mandou para ganhar nota e passar de ano. 

Hoje fico indignado, quando percebo a doutrinação que 

ocorreu.  

Vejam só o testemunho deste jovem, hoje com 24 anos! 

Professor distribui jornal do PCO durante aula de 

sociologia. (...) Trabalho de história realizado por alunos 

do 5º ano de escola da rede estadual de ensino do 

Paraná sobre confronto ocorrido em abril de 2015 entre 

professores em greve e a PM.  

Vejam a doutrinação claríssima no trabalho!  
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 Esta aqui é sensacional! Mostro isto aqui para que vocês entendam o 

tamanho da doutrinação e do abuso em sala de aula, inclusive com a fragilidade 

moral das nossas crianças. Olhem esta aula da Escola Municipal Domingos José 

Diniz Costa, em Contagem, Minas Gerais. Dever de casa para crianças de 10 anos: 

O que é boquete? Como se faz sexo? Fazer sexo 

dói? Como uma criança engravida? Se uma mulher fizer 

sexo com outra mulher, pode engravidar? O que é sexo 

anal? 

 Sabem o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA? Que até as 

publicações dirigidas ao público infanto-juvenil devem respeitar a fragilidade moral 

das nossas crianças. Isto aqui é abuso! Isto aqui foi inclusive tema de reportagem da 

Rede Record de Televisão, se eu não me engano. 

Nós estamos aqui diante de uma série de abusos claríssimos, e só se opõe 

ao Escola sem Partido quem quer continuar fazendo isso! Quem quer continuar 

fazendo isso, vai lutar contra o Escola sem Partido, mas quem quer livrar o Brasil da 

doutrinação e dos abusos lutará para aprovar esta matéria, que já se arrasta há mais 

de 1 ano e 4 meses nesta Comissão e nesta Câmara dos Deputados! 

Que consigamos aprovar esta matéria e acabar com esse lixo moral e essa 

doutrinação em nosso País! (Palmas.)  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Deputado Alan Rick, que traz sua emoção e indignação em relação a esses temas 

da educação brasileira, não da boa educação, mas da má educação. Não custa 

sempre reportar e reforçar que nós temos bons quadros na educação brasileira, 

bons professores, professores éticos, professores íntegros, professores que querem 

o melhor para este País. Mas temos também quadros que atuam nessa linha que 

V.Exa. não só relatou mas também aqui denunciou. 

 Antes de passar a palavra ao próximo orador, o Deputado Lincoln Portela, leio 

mais alguns questionamentos de internautas que participam pelo e-Democracia. 

Georges Flexor diz o seguinte:  

  Será que o custo de uma política... — ele deve 

estar se referido à Comissão — ... como esta (Escola sem 
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Partido) é menor do que seus benefícios? Os benefícios 

são irrisórios (a não ser para alguns políticos) e os custos 

são potencialmente muito altos (deterioração do ambiente 

de trabalho de professores, prováveis processos, etc.) ” 

 É a ponderação do Georges. 

 Rogério Antônio pergunta:  

   Qual o método vai ser aplicado para retirar a 

ideologia das salas? Vão excomungar os professores? 

Como vai funcionar? Retirar a ideologia e aplicar as 

matérias é o que se precisa urgentemente. Mas como tirar 

a ideologia dos professores? Dos livros? De um mero 

discurso que eles façam em sala de aula? 

 É o questionamento do Rogério Antônio.  

 Andre Maurício Batista Correia pergunta:  

O Escola sem Partido é um método eficiente para 

acabar com a doutrinação ideológica nas escolas? Fiz o 

ensino médio em colégio estadual e toda a minha 

formação em ciências humanas foi pautada no ensino e 

defesa de ideologias de esquerda, sem nenhum 

contraponto.  

 Esta é a participação do Andre Maurício, que submeto depois à apreciação 

dos convidados na Mesa. 

 Concedo a palavra, neste momento, ao nosso Vice-Presidente, sempre 

atuante nesta Comissão, Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e 

Srs. Deputados, senhora expositora, senhor expositor, com essa história de nós 

ouvirmos que o marxismo inverte o discurso, como alguém falou — não sei se foi o 

Deputado Flavinho —, a questão da negação da doença, na realidade, eles querem 

dizer que nós é que somos os doentes. 

Os doentes são eles: alguns deles, doentes mentais; alguns deles, 

possivelmente, com alguma tara, eu não sei em qual área. Realmente, eu não 

entendo. Não sei se a tara é por Marx. Eu não sei se a tara é por Paulo Freire. Eu 
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não sei quais são os problemas de ordem sexual ou moral. Não sei, não estou 

apontando o dedo para ninguém, eu só estou colocando aqui no ar uma coisa muito 

séria que acontece. Ensinam a desobediência civil, ensinam a desrespeitar a polícia, 

a desrespeitar os pais. 

 Diga-se, de passagem, o art. 1.634 do Código Civil, no Capítulo V, fala que os 

pais devem fazer com que os filhos lhes prestem respeito e, ainda mais, que os pais 

deem aos filhos obrigações domésticas, pequenas obrigações domésticas. Isso está 

no Código Civil. 

 Nós estamos acordando, e o grande problema foi termos ficado adormecidos 

esse tempo todo. Eu estou nesta Casa há 19 anos e nunca falei “Fora, Dilma!” E 

votei pelo encaminhamento do impeachment dela! Eu nunca falei “Fora, Temer!”, 

mas votei também pelo encaminhamento das denúncias contra ele. No entanto, nos 

meus 4 primeiros anos de mandato aqui, eu falava “Fora, FHC!” o tempo inteiro, 

porque eu sabia o que estava acontecendo com as escolas brasileiras e com outras 

áreas. Ele empoderou e aparelhou as escolas brasileiras. 

Essa história de dizer que esse pessoal aí é de centro é conversa para boi 

dormir. É tudo esquerda travestido, é tudo esquerda travestido! 

Há outro detalhe: quando esse pessoal fala sobre dar espaço para que todos 

falem que a escola tem que ser democrática, é conversa para boi dormir. Eu estava 

na Fundação Mineira de Educação e Cultura — FUMEC em Belo Horizonte, quando 

o Deputado Jair Bolsonaro, um Deputado com sete mandatos, foi fazer uma 

exposição, uma explanação. Ele foi convidado pela FUMEC. Os alunos marxistas de 

Belo Horizonte ferveram que nem um vespeiro na porta da FUMEC, e o Deputado 

Bolsonaro teve que sair num outro carro, não no carro dele, até escondido, porque 

eles agrediam com pedradas a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu estava lá, in loco. 

Meu filho, o Deputado Estadual Leo Portela, estava lá, in loco. Conversa fiada! São 

mentirosos! 

 Por falar em questão religiosa, já que tocam na questão religiosa e querem 

mesmo destruir a religião, um dia desses falaram para um dos jovens da minha 

igreja, numa aula de Sociologia do curso de Direito: “Vou te convencer a ser da 

esquerda”. Trago o jovem aqui, se for preciso! A professora ficou catimbando-o e 

perturbando-o durante uma hora. 
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 Já que estou falando em religião e querem acabar com a religião, lembro que, 

no Capítulo 7 ou 8 do Evangelho de João, Jesus fala com os chamados discípulos 

temporários: “Vós sois filhos do diabo (...)”. 

 Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Obrigado, nobre Deputado 

Lincoln Portela. V.Exa. tem contribuído muito com os trabalhos desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Sr. Presidente, permita-me falar por 10 

segundos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Com a palavra o 

Deputado Alan Rick, para embargos declaratórios. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Embargos dos embargos! 

 Sr. Presidente, V.Exa. sabe qual é a posição do Brasil no ranking de 

educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou 

Econômico — OCDE? De 36 países, nós somos o trigésimo quinto. E do PISA, o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes? De 70 países, nós somos o 

sexagésimo quinto. Está aí o que o modelo de educação esquerdista fez no Brasil! 

 Era com isso que eu queria contribuir, Sr. Presidente. 

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

 Passo a palavra aos convidados para que possam fazer suas ponderações, 

respondendo aos questionamentos. Apesar de os Deputados não terem feito 

questionamentos, apenas ponderações, há os questionamentos dos internautas que 

participaram pelo espaço e-Democracia. 

 Agradeço à Profa. Silvana Monteiro a presença. S.Sa. muito contribuiu com 

esta Comissão. Concedo-lhe a palavra neste momento. Como muitos tiveram 

oportunidade de falar e houve a participação dos internautas, o tempo será um 

pouco mais flexível. 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Eu concluo dizendo que um dos motivos de 

eu apoiar e vestir a camisa, como nós falamos, do Programa Escola sem Partido é 

porque pela primeira vez, em anos, isso está gerando um pânico lá. Isso é um bom 

sinal. 

 Deixe-me contar um relato, rapidinho. 
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 Em 2015, no Município de Campinas, não passou a ideologia de gênero numa 

greve de professores. A greve foi deflagrada num dia, e no outro já foi o debate. Eles 

aproveitaram e convocaram todos os professores a comparecerem e serem a favor 

da ideologia, mas isso não passou. Sabem qual foi a mensagem que eu recebi por 

e-mail, quando acabou a greve? — eu sou professora, então recebo e-mail. “Não 

passou, mas nós vamos continuar falando sobre gênero”. Eu guardei esse e-mail e 

até o encaminhei para um Vereador. 

 A Diretora da APEOESP disse no Salão Vermelho: “Nós somos 

desobedientes civis. Não vamos obedecer à Constituição, quando for interessante”. 

Deve existir a gravação disso, eu não estou inventando. 

 Por isso, eu falei: “Poxa, nisso aqui eu vou entrar”. A primeira vez em que eu 

os vi preocupados foi por causa do Escola sem Partido. Eles diziam: “Agora, vamos 

ter que ter cuidado”. Ora, qual vai ser o caminho para isso? Porque isso já está na 

Constituição. Eu disse: “Qual é o problema de vocês cumprirem o que diz a 

Constituição?” “É, vai ter aluno gravando.” “Isso vai ter mesmo, nós não controlamos 

mais. Está todo mundo com celular. Eu não tenho problema nenhum que gravem o 

que eu estou falando na aula. Você tem problema? Por quê?” 

 Por isso, o meu apoio; por isso, a minha luta; por isso, o meu investimento 

nisso. 

 Agradeço aos senhores a atenção. Contribuirei no que puder, apesar das 

possíveis retaliações. A minha página do Facebook já é um canal de retaliação, não 

tem problema. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, peço a 

palavra para embargos declaratórios. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Com a palavra o 

Deputado Sóstenes Cavalcante. 

 O SR. DEPUTADO SÓSTENES CAVALCANTE - Eu gostaria que fosse 

comunicada a esta Comissão, de maneira formal e por escrito, toda e qualquer 

retaliação que houver, enquanto existir, uma vez que é temporal. Se não aqui, na 

Comissão de Educação, da qual sou membro, porque nós como Parlamentares 

temos o dever de proteger todo e qualquer cidadão, pense o que pensar.  
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Então, se possível, registre e envie qualquer tipo de retaliação. Nós temos 

como acionar os organismos legais, para que V.Sa. tenha total liberdade de cátedra 

e de exposição dos seus pensamentos, aonde for, onde quiser. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Com a palavra o Prof. 

Antonio Carlos, último debatedor. Da mesma forma, seremos tolerantes com o 

tempo, considerando o conjunto dos questionamentos. 

 O SR. ANTONIO CARLOS DA FONSECA FALLAVENA - Eu vou começar 

pedindo para fazer uma correção, senão vão me cobrar mais ainda. 

 Eu não sou professor, infelizmente não sou. Os últimos 30 anos da minha 

vida passei muito dentro de escola. Lá no Sul, o pessoal também acha que sou 

professor, mas infelizmente não tenho a formação. 

 Peço, dentro do possível, que todas as perguntas dos internautas nos sejam 

encaminhadas por e-mail, para que possamos responder. 

 Quando um internauta pergunta: “Qual é a solução para não acontecer isso 

dentro da escola?”, temos de fazer outra pergunta: “Afinal, quem é que manda, 

quem administra a escola? É um professor isoladamente? É um grupo? Não há 

direção na escola? As direções de escola não são eleitas para isso?” Quer dizer, 

tudo tem que passar pela direção da escola e depois pela Secretaria de Educação. 

 Já há legislação para responsabilizar atos que sejam nocivos à escola, ao 

aluno e ao próprio colega professor. Existem os processos administrativos, mas 

sabe-se que, infelizmente, a maioria não dá em nada, vai para o arquivo. 

 Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: no começo, eu falei sobre 

definirmos educação e escolarização. Educação é coisa, é compromisso, é 

responsabilidade de quem? Da família. A família precede o Estado, precede a 

escola. Como vamos colocar uma coisa diante da outra?  

E há o seguinte: a escola tem alguma moral para dar educação para alguém? 

A escola não tem valores éticos e morais iguais aos da família! Como nós vamos 

fazer isso? O próprio ensino sobre sexualidade, quem tinha que definir se haverá ou 

não seria a família! Mas que absurdo é esse? Por que isso está sendo cometido 

assim? Na realidade, nós acabamos entregando a escola para meia dúzia que 
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querem transformá-la em alguma coisa deles. Foi por isso que eu perguntei: “Quem 

é que manda na escola? A escola é de quem? Funciona para quem?” Isso tem que 

ser respondido. 

 Hoje, quando vinha para cá, recebi uma informação em primeira mão. Nós 

estamos construindo um site com o título Nossas escolas. Talvez leve algum tempo 

para ser concluído. Começaremos pelo Rio Grande do Sul e esperamos que ele seja 

nacional. Amanhã e depois, vamos repassar isso. Será um site onde passaremos 

todo tipo de informação e orientação para todos os segmentos em defesa da escola. 

 Nós não queremos criticar por criticar, não queremos atacar ninguém, mas 

quem comete atos desairosos contra a escola tem que ser responsabilizado. 

 Para finalizar, em nome do CEPAC, eu encaminhei um convite à Presidência 

da Comissão para um debate de 2 dias, em Porto Alegre, sobre o tema Escola sem 

Partido, junto com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em novembro. 

Nós queremos debater a reanálise da gestão democrática na escola pública sob a 

ótica do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB nos dá. Nós 

queremos debater a necessidade de organização e participação do segmento dos 

pais. Se os pais não puderem se organizar nas escolas, que se organizem fora 

delas, mas eles têm que acompanhar a formação educacional dos filhos. Eles têm 

esse direito, isso está previsto na Constituição e na LDB. Infelizmente, há redes de 

escolas e escolas que não permitem a participação dos pais nesse 

acompanhamento. 

 Para finalizar, agradeço à Comissão a concessão deste espaço para 

participação. 

Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do Dr. Nagib, aqueles que trouxeram 

este tema para cá. Quero cumprimentar os Deputados que tiveram a capacidade e a 

responsabilidade de criar esta Comissão e encaminhar este trabalho. 

 Deixo aqui um pedido: independentemente do término do mandato dos atuais 

Deputados, se reeleitos, que possamos contar com esta Comissão também no novo 

mandato, para darmos continuidade a este trabalho. A escola merece isso, a 

sociedade do Brasil merece isso. 

 Obrigado. (Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Peço vênia aos 

Parlamentares, pois ainda há dois questionamentos, e eu não queria encerrar a 

Comissão antes de dar aos nossos convidados oportunidade de falarem sobre eles. 

Peço que sejam sucintos — acho que é possível —, embora o tema demande tempo 

e uma reflexão mais profunda.  

“Como identificar o que é doutrina dentro de uma escola? Toda escola tem 

uma doutrina intrínseca em seu modelo de ensino?” Essa pergunta é da Jozi Souza, 

que sintetiza, na verdade, um conjunto de outras perguntas que foram 

encaminhadas no espaço e-Democracia. 

Se nossos convidados pudessem falar suscintamente e responder à nossa 

internauta, eu ficaria agradecido. 

 Com a palavra a Profa. Silvana. 

 A SRA. SILVANA MONTEIRO - Quando o professor vai debater um tema, 

seja qual for, e fala apenas sobre uma vertente, sendo que o tema pode ter e tem 

normalmente várias outras explicações, vamos dizer assim, diferentemente de uma 

palavra — mesmo entre as palavras há vírgula, vírgula, vírgula, que são usadas para 

várias coisas —, quando um tema é debatido em só uma vertente, eu chamo isso de 

doutrinação, porque se coloca na cabeça de alguém um lado daquilo apenas. Toda 

história tem dois lados; a moeda tem dois lados. 

Esse é o resumo que eu faço, para que as pessoas entendam isso facilmente. 

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

 Com a palavra o Sr. Antonio Carlos da Fonseca Fallavena. 

 O SR. ANTONIO CARLOS DA FONSECA FALLAVENA - A doutrina da 

escola é escolarizar. A doutrina política não pode ser aplicada na escola. Discutir 

política na escola é o correto, mas discutir sob todas as óticas. No momento em que 

se escolhe o amarelo e isola o azul, isso, além de não ser democrático, atinge aquilo 

que a escola tem de mais caro: a verdade. Trabalhar dessa forma é trabalhar com 

um lado só, e um lado só não é o lado da verdade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço mais uma vez 

aos nossos convidados o tempo dedicado à Comissão Escola sem Partido. 

Agradeço ao Sr. Antonio Carlos da Fonseca Fallavena; ao Sr. Kim Kataguiri, 

que esteve aqui contribuindo também com os debates; e à Profa. Silvana Monteiro. 
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Agradeço, obviamente, ao Relator desta Comissão, o Deputado Flavinho, ao 

Deputado Sóstenes Cavalcante e a todos os demais Parlamentares que aqui estão e 

estiveram. 

Nossos agradecimentos se dirigem também ao Dr. Miguel Nagib. 

 O Relator já anunciou que pretende, o mais rápido possível, apresentar seu 

relatório. Informo a quem está nos acompanhando pelo espaço e-Democracia e pelo 

sistema de comunicação da Casa que, obviamente, o papel desta Comissão é fazer 

um amplo debate, e isso está sendo feito. Fizemos debates dentro do Parlamento e 

audiências fora do Parlamento, em várias cidades brasileiras, para onde levamos 

toda a Comissão — o Relator, o Presidente, os Deputados —, para ouvir 

professores, pais de alunos e especialistas no assunto, em vários Estados. Voltamos 

para cá e o debate não para. 

À medida que vamos avançando nos debates na Câmara dos Deputados, 

surgem novos requerimentos com sugestões de nomes para que o debate 

permaneça. Parece-me ser este um daqueles temas de necessidade permanente, 

mas nós temos que concluir os trabalhos desta Comissão com a aprovação de um 

relatório que recomende a aprovação do projeto, ou a sua rejeição, ou a sua 

modificação. O que nós estamos avaliando aqui são os aspectos de legalidade, de 

constitucionalidade, de juridicidade, de técnica legislativa e mérito, por se tratar, 

obviamente, de uma Comissão Especial. 

Embora nos debates se traga para cá a percepção dos fatos, dos 

acontecimentos, na ótica realística do que acontece no Brasil real, o nosso papel é 

criar uma legislação que tenha uma visão abstrata, ou seja, nós não estamos 

legislando aqui para atingir pessoas, mas para estabelecer um marco 

comportamental para aquilo que é a educação de excelência neste País.  

 Penso até — e aqui não quero me antecipar em relação a um papel que é do 

Relator — que, se observarmos a extensão do que diz a nossa Carta constitucional 

quando trata desse assunto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano 

Nacional de Educação, nós temos um conjunto de normas que já asseguram tudo 

aquilo que está sendo trabalhado no âmbito desta Comissão. O que se busca aqui 

talvez seja — e é a minha ótica — dar transparência, clareza, lançar luz àquilo que 

já está positivado, tanto na norma constitucional quanto na legislação ordinária. 
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 Ao Relator, que se debruça no tema, coleta informações, depoimentos e 

dados, a partir das contribuições que recebemos, manifesto os nossos votos de 

muito sucesso e de muito êxito nessa tarefa. 

Há uma grande expectativa de brasileiros em relação a esse tema, não só de 

professores. Digo isso porque encontro professores em meu Estado e também Brasil 

afora, por onde andamos, que falam da importância deste debate. Eles dizem: 

“Olhem, mesmo que lá na frente se chegue à conclusão de que não seja necessário 

aprovar, o debate é necessário e está provocando um movimento no Brasil, um 

movimento de reflexão”. Estão olhando para dentro, e penso que isso já é um ganho 

para a nossa sociedade, especialmente para a nossa comunidade estudantil Brasil 

afora. A liberdade de cátedra está assegurada na Constituição. Liberdade para 

ensinar e liberdade para aprender, as duas liberdades são garantias constitucionais. 

 A todos os nossos convidados, minha gratidão por estarem aqui contribuindo 

com os trabalhos desta Comissão. Sejam bem-vindos! Voltem outras vezes!  

 Ao nobre Relator, minha saudação e cumprimento também pelo trabalho e 

esforço de fazer toda essa reflexão. Ao nosso Secretário, a minha gratidão. A todas 

as senhoras e senhores presentes, a nossa saudação. 

 Deputado Sóstenes Cavalcante, V.Exa., na última reunião, fez uma 

ponderação em relação a algo que aconteceu lá em Minas Gerais. Já solicitei à 

Secretaria da Mesa providências que atendam o pleito de V.Exa. V.Exa. solicitou ao 

Deputado Lincoln Portela, que naquele momento presidia a reunião, que verificasse 

junto ao Presidente da Comissão a possibilidade de alguma ação junto ao Conselho 

Nacional do Ministério Público, em razão de documentos apresentados pelo 

Vereador Fernando Borja, por meio dos quais se revela que membros do Ministério 

Público, oficialmente, em nome da instituição, encaminham ofícios aos Vereadores 

procurando intimidá-los ou constrangê-los em sua função legislativa, ainda durante a 

apreciação de eventuais projetos de lei. Estou dando encaminhamento ao pedido de 

V.Exa. e pedindo à Secretaria que providencie, junto à Consultoria da Casa, uma 

manifestação em nome desta Comissão.  

 Juntaram-se dois ofícios a esta Comissão. No primeiro deles, a Câmara de 

Vereadores faz uma consulta ao Ministério Público sobre determinado assunto, e o 

Ministério Público se nega a prestar informação, alegando o seguinte: “O exercício 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0098/18  10/04/2018 
 
 

 49 

de consultoria, nos termos da alínea ‘b” do inciso II do § 5º (...) da Constituição da 

República (...) veda o exercício de consultoria”. Posteriormente, em outro ofício, 

manifesta-se sobre projeto de lei que tramitava naquela Câmara de Vereadores. 

 Esta Presidência não entra no mérito da questão, mas, a partir da provocação 

de V.Exa., nós estamos encaminhando essa solicitação à Consultoria, para que 

providencie uma manifestação ou um pedido de informação, enfim.  

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

reunião de audiência pública e de deliberação de requerimentos para o dia 17 de 

abril, terça-feira, às 15 horas, em plenário a ser definido.  

 Está encerrada a presente reunião.  


