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

 Nos termos regimentais, declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Especial, 

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

Erivelton Santana, que altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e seus apensados.  

 Esta reunião destina-se inicialmente à realização de audiência pública, nos 

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

requerimentos.  

 Eu faço uma ponderação aos Parlamentares: considerando que os nossos 

requerimentos têm sido aprovados por acordo, sem maiores dificuldades, e como 

nós estamos pendentes do início da Ordem do dia, nós vamos iniciar a audiência 

pública. Havendo número regimental, faremos uma pausa, votaremos os 

requerimentos e seguiremos a audiência pública. Se não houver divergência, vamos 

proceder dessa maneira com a aquiescência do Plenário. 

 Todos os que estão frequentando esta audiência desde o início já conhecem 

a linha das audiências, mas, apenas para aqueles que estão vindo pela primeira vez, 

o objetivo desta Comissão Especial é justamente o aprimoramento legislativo. A 

partir das propostas apresentadas, verificar a constitucionalidade, a juridicidade, a 

legalidade e a técnica legislativa das propostas, uma vez que se trata de Comissão 

Especial. Portanto, a matéria aqui é submetida a todos esses aspectos de controle 

de legalidade. 

 O nosso objetivo, o papel da Comissão é discutir e aprofundar o debate e 

construir um texto que seja o mais adequado aos interesses da boa educação, livre 

de qualquer preconceito, ideologia e voltado aos interesses da criança, do educando 

e do professor na sua sagrada missão de educar. Portanto, esta é mais uma 

audiência pública que se realiza neste momento.  

 Eu quero, desde já, agradecer a presença dos Srs. e das Sras. Parlamentares 

aqui presentes, bem como de todos os nossos convidados. 

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

Gelcivânia Mota Silva, representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação — UNDIME, Presidente da UNDIME/Bahia, mestre em educação e 

professora da Universidade no Estado da Bahia.  
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 Convido também a Sra. Maria da Graça Campagnolo, professora do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Pará, mestre em Teoria do 

Estado e Direito Constitucional e doutora em Ciência Política. 

 Convido a Srta. Camila Lanes, Presidente da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas — UBES.  

 Convido o nosso quarto convidado, Sr. Filipe Barros Ribeiro, Vereador e 

Primeiro-Secretário da Câmara Municipal de Londrina, Paraná, que é advogado e 

palestrante sobre o tema Doutrinação Ideológica. 

 Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

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

exposição; durante suas falas os convidados não poderão ser aparteados e deverão 

limitar-se ao tema em debate; findas as apresentações, concederei a palavra, 

primeiramente, ao Relator, Deputado Flavinho, e, em seguida, aos Deputados que 

se inscreverem para o debate; ao interpelar os convidados, os Parlamentares só 

poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 

minutos, tendo os convidados o mesmo tempo para resposta, se for o caso; por 

último, concederei a palavra aos Deputados não membros desta Comissão que 

estiverem inscritos.  Portanto, essas são as regras iniciais.  

 Mais uma vez agradeço a todos os nossos convidados que nos honram nesta 

tarde com suas presenças aqui. Certamente, os senhores contribuirão para o bom 

debate e para o esclarecimento acerca desse tema. (Pausa.) 

 Nós passaremos, neste momento, ao início da audiência pública. Tão logo 

alcancemos o quórum, faremos a votação dos requerimentos. 

 Dando início à audiência pública, convido a fazer sua exposição a Sra. 

Gelcivânia Mota Silva, representante da UNDIME. (Pausa.) 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Boa tarde. Eu quero inicialmente 

saudar a todos da Mesa, começando pela Sra. Maria da Graça Campagnolo, 

Professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Pará, 

Camila Lanes, Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e Filipe 

Barros, Vereador e Primeiro-Secretário da Câmara Municipal de Londrina. 

 Também vou me apresentar: sou professora da Universidade do Estado da 

Bahia há 22 anos. Então, professora eu sou e secretária eu estive. Durante 7 anos, 
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até dezembro deste ano, fui dirigente municipal de educação da cidade de Serrinha, 

na Bahia. Como dirigente municipal, faço parte — até a eleição, em abril — da 

UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, uma associação 

criada em 1973, sem fins lucrativos, que se intitula apartidária, até porque ela 

congrega os mais diversos secretários de educação deste País, que são de diversos 

partidos. Hoje eu presido a UNDIME na Bahia e faço parte da Diretoria Nacional da 

instituição, na condição de sua representante no Nordeste. Fui indicada pelo nosso 

Presidente, Prof. Alessio, para falar sobre a posição da UNDIME com relação ao 

projeto de lei que trata da Escola sem Partido. 

 Inicialmente, é importante dizer que a UNDIME é apartidária, mas ela tem 

uma missão, na qual acredita. Qual é essa missão? A UNDIME defende a escola 

pública como espaço democrático de direito efetivamente. Nesse sentido, o projeto 

Escola sem Partido muito nos preocupa.  

 Começamos fazendo algumas perguntas: é possível de fato uma escola 

plenamente sem partido? Essa escola, então, seria destituída de seres humanos, de 

seres pensantes. Como seríamos nós, professores, estudantes, funcionários dessa 

escola? Qual é a proposta? É uma escola sem partido ou uma escola de um partido 

absoluto e único da intolerância com divergências e visões antagônicas? Qual é a 

ideia? É uma pretensa ideia de neutralidade. 

 Eu aprendi, há muito tempo, quando estudava Durkheim, ainda na faculdade, 

que a neutralidade não existe. Eu, que também venho de uma família de religiosos, 

aprendi também na Bíblia, com Jesus Cristo, que a neutralidade não existe. Jesus 

Cristo também disse: “(...) ou frio ou quente, morno eu vomitar-te-ei da minha boca”. 

Para não citar a Sociologia ou a Filosofia, cito a Bíblia, que também diz que 

neutralidade não existe. 

 Portanto, essa ideia contraria a ideia de neutralidade do conhecimento e o 

princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que 

nos garante, enquanto professores e estudantes, a liberdade de aprender, de 

ensinar e divulgar o pensamento, a arte e os saberes considerados válidos.  

 É preciso se perguntar se só vão ser considerados válidos, a partir do projeto 

Escola sem Partido, os conteúdos que mantêm um determinado status quo e que 
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apontam para uma leitura crítica da realidade. Esses conteúdos não podem ser 

aceitos na escola. Então, é preciso se perguntar que escola é essa?  

 O projeto Escola sem Partido representa um instrumento de disputa para 

respaldar retrocessos no campo dos direitos humanos. Nós vivenciamos um espaço 

democrático de direito nas escolas. A Escola sem Partido está em que medida 

associada àqueles que defendem uma educação acrítica, apolítica? 

 Eu perguntaria: se a proposta é uma escola apartidária, como se diz, uma 

escola em que não haja doutrinação, ideologia, existe algum fato histórico que não 

tenha uma ideologia? Repito: existe algum fato histórico que não tenha uma 

ideologia? Essa é uma crença fantasiosa. Permitam-me, senhoras e senhores, 

educadores, Parlamentares, por que não dizer, como professora do sertão, que é 

uma crença delirante. 

 Nós estamos, minha colega, num debate. Você pode não respeitar, mas os 

meus 22 anos de escola me fazem perguntar para quem propõe o Escola sem 

Partido quem vai definir o conteúdo não ideológico. Quem vai definir isso, no espaço 

da sala de aula, para o professor? É uma escola sem partido ou uma escola com 

censura? É uma escola sem partido ou uma escola com mordaça?  

Todo conhecimento é fruto de uma elaboração que atenda as perspectivas 

sócio-históricas, políticas. Todo conhecimento, portanto, é ideológico. É claro que 

queremos uma escola plural. O ideal é que a escola seja o espaço da divergência, o 

espaço exatamente onde se possa ter liberdade de opinião e de expressão.  

 Eu pergunto: a proposta coloca os estudantes como vulneráveis. Os 

estudantes não são uma tábula rasa. Se assim fosse... (Manifestação na plateia.) 

 Eu queria que fosse garantido o término da minha fala, pois estou dentro do 

tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A palavra está assegurada 

à convidada. 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Os estudantes não são uma tábula 

rasa. Se assim o fossem, todo estudante de Sociologia seria marxista; todo 

estudante de Filosofia concordaria com Nietzsche. Não é bem assim.  

 A minha filha tem 8 anos. Como mãe e professora, certo dia, pedi que ela me 

ajudasse numa coisa simples dentro de casa — quem é sertanejo e filho de 
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sertanejo sabe que isso é comum, que não é trabalho infantil —, que me trouxesse 

um copo d’água. Ela foi pegar o copo d’água e voltou cantando: “Criança não 

trabalha; criança dá trabalho!” Ela disse isso brincando e rindo. Eu perguntei-lhe 

onde ouviu isso. Ela disse: “Numa música, mamãe, na televisão”. A professora não 

lhe ensinou, não lhe mandou dizer isso. Minha filha tem uma educação cristã, 

inclusive.  

 Eu estou colocando isso para dizer que os nossos jovens estão além, muito 

além desse cerceamento, e não é necessariamente um professor, com posição A ou 

B, que vai doutrinar, como se diz, esse jovem. Precisamos assegurar, no espaço da 

sala de aula, o debate livre, aberto, a possibilidade concreta de que os estudantes 

se manifestem e os professores possam ouvi-los e opinar.  

 Como dirigente municipal de educação, em 7 anos, eu não tive uma queixa 

sequer de um pai que nos procurasse para dizer: “Secretária, nós precisamos que a 

senhora puna o professor tal, porque ele está ensinando A ou B, nós precisamos 

que a senhora cale o professor tal, porque ele está tendendo para o partido A ou B, 

para a posição A ou B”. 

 Nós queremos discutir a formação de professores, mas o debate que precisa 

ser pensado neste momento é como podemos respeitar o ambiente da escola como 

um ambiente plural e não como um espaço de pensamento único. A escola é o 

espaço de formação integral. Como tal, o jovem precisa conhecer as diversas 

opiniões e manifestações, respeitando a liberdade de cátedra do professor. 

 Eu gostaria de dar um exemplo, porque muito me preocupou um dos PLs 

lidos, que diz que o professor tem que, acima de tudo, respeitar — não é uma visão 

de respeito, a palavra é outra —, submeter-se exclusivamente à visão de mundo que 

o estudante traz da família. Nós estamos nos esquecendo de um detalhe 

importantíssimo: a maioria das famílias brasileiras e dos estudantes das escolas 

públicas estão desestruturados e precisam participar do debate.  

 Vou dar um exemplo: eu voltei à sala de aula, depois de estar como secretária 

por 7 anos — sou professora do ensino médio —, e, na semana passada, uma aluna 

de 14 anos me procurou. Ela queria se matar porque abortou. Ela me procura e me 

diz: “Professora, eu ouvi a sua aula e percebi que com a senhora eu posso 

conversar. Eu queria a sua ajuda, porque eu estou pensando em me matar”. Ela me 
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perguntou: “A senhora é a favor ou contra o aborto?” Pasmem, senhores, eu sou 

contra a Escola sem Partido e contra o abordo. Eu disse-lhe: “Não sou a favor do 

aborto. Por que você abortou?” Ela disse: “Porque minha mãe exigiu, obrigou-me”. 

Perguntei-lhe: “Por que sua mãe a obrigou?” Ela diz: “Porque a minha mãe já teve 

muitos filhos e disse que não aguenta mais, que não vai criar um neto”. E ela não 

queria abortar.  

 Pelo projeto Escola sem Partido, eu não posso dar nenhuma orientação a 

essa jovem, tenho que ficar calada, porque senão eu vou doutrinar a jovem. Não 

posso, tenho que ficar calada. 

 O que se coloca é que a escola precisa ser um espaço de educação. Educar 

é conduzir.  

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Para terminar, eu diria que nós, da 

UNDIME, somos contrários a esse projeto, porque os dirigentes municipais de 

educação deste País entendem que o debate principal que precisa ser feito neste 

momento é sobre a valorização profissional, o financiamento da educação e a 

formação docente e não o debate da mordaça aos professores. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A senhora encerrou?  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A senhora tinha 8 minutos. 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Então, se tenho tempo, eu queria 

terminar. Pode ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A senhora tem a palavra. 

A sinalização foi apenas para pedir silêncio. 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Eu pensei que fosse com relação ao 

tempo. 

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

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Queria só dizer à moça que disse que 

“é mentira” que é um pouco assim que os professores e os secretários de educação 

veem o projeto de lei Escola sem Partido.  

 Nós estamos num debate. Se num debate você não consegue simplesmente 

ouvir o diferente, o que vai representar a Escola sem Partido para os educadores? É 
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a repressão aos educadores que não pensam igualmente? É isso? É impor um 

determinado conteúdo e uma determinada ideologia? Nós já vimos isso depois do 

golpe de 64 e vimos no que deu.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - O problema da educação não é porque 

nós temos professores que pensam diferente nas mais diversas escolas. De fato, é 

uma falácia dizer que os jovens — você tem razão ao dizer isso — não têm opinião; 

os jovens têm opinião. É uma falácia pensar que o aluno é uma tábula rasa; ele não 

é uma tábula rasa; ele traz o seu conteúdo; ele traz a sua história. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - É uma falácia pensar que vai haver 

uma escola sem ideologias. A escola sempre terá ideologias diversas, porque nós, 

seres humanos, somos dotados da capacidade de raciocinar, de pensar. Portanto, 

há diversas ideologias. A escola se resolve por si só. Não precisamos ter essa 

preocupação. 

 Vamos dar aos educadores melhores salários; vamos garantir o Custo Aluno-

Qualidade, conforme definido no Plano Nacional de Educação; vamos assegurar aos 

dirigentes municipais de educação financiamento, porque é disso que precisa a 

escola brasileira; vamos assegurar que os livros didáticos cheguem à escola em 

tempo hábil. 

 Se assegurarmos isso, a escola, junto com os educadores e com a família ali 

presente, se resolve. Essa escola vai ter o quê? Vai ser sem partido? Não, essa 

escola vai conviver com todos os partidos, dialogando, debatendo, porque o 

estudante precisa sentir e ver na escola o reflexo daquilo que é a sociedade. 

 Eu termino dizendo que os estudantes têm o direito de aprendizagem. A 

política de responsabilidade é do Estado e da família na escola, com a colaboração 

da sociedade. Mas não é negando os diversos partidos, as diversas manifestações 

da sociedade, punindo e inclusive reprimindo o professor ou aquele que pensa 

diferente, que vamos consertar a escola pública brasileira. 

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

agradece à Profa. Gelcivânia Mota Silva, representante da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação — UNDIME. 

 Conforme nós pactuamos no início dos trabalhos desta Comissão, faremos 

agora uma pausa na audiência pública, para fazer a deliberação dos requerimentos 

constantes da Ordem do Dia, considerando que temos quórum regimental e ainda 

não houve início à sessão no plenário da Câmara. 

 Portanto, com a concordância de todas as Sras. e Srs. Parlamentares, 

passamos à deliberação dos requerimentos. 

 Item 1. Requerimento nº 15, de 2017, do Deputado João Campos, que requer 

audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 7.180, de 2014, que altera o art. 

3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir entre os princípios do 

ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando 

precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos 

relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Convidados: Flávio Bolsonaro, 

Marcelo Van Hattem, Gilson de Souza, Luiz Fernando Machado, Carlos Bolsonaro, 

Alexandre Aleluia e Sergio Fernando. 

 Nós temos aqui quatro requerimentos. Indago se posso fazer a leitura dos 

quatro e... 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sim, Excelência. 

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

de todos. 

 Item 2. Requerimento nº 16, de 2017, do Deputado Eduardo Bolsonaro, que 

requer a inclusão de debatedores para audiência pública da Comissão Especial 

destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.180, de 2014 — Escola sem 

Partido. Convidados: Douglas Garcia, Josiane Silva, Nanda Salles, Waleska 

Rodrigues, Kessia Dutra, Samantha Barros, Stefanny Papaiano e Maria Oliveira. 

 Item 3. Requerimento nº 17, de 2017, do Deputado Bacelar, que requer a 

realização de audiência pública destinada a debater o Projeto de Lei n° 7.180, de 

2014. Convidados: Maria Virgínia de Freitas, mestre em educação pela USP, Denise 

Eloy, jornalista da Ação Educativa, Juliane Cintra, coordenadora de Comunicação 
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Ação Educativa, Denise Carreira, doutora em educação pela Universidade de São 

Paulo. 

 Item 4. Requerimento nº 18, de 2017, do Sr. Deputado Bacelar, que requer a 

realização de audiência pública destinada a debater o Projeto de Lei n° 7.180, de 

2014. Convidados: Rodrigo Ratier, doutor em educação pela Universidade de São 

Paulo — USP, Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, Salomão Ximenes, professor de bacharelado do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas da UFABC. 

 Esses são os requerimentos. 

 Indago se algum Parlamentar gostaria de discuti-los. 

 Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, eu fiz um 

requerimento pedindo para convidar o Procurador Regional da República Guilherme 

Schelb, como expositor. Seria uma audiência exclusivamente com ele ou não, mas 

seria importante a presença dele conosco. 

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

 O requerimento de V.Exa. convidando o Dr. Guilherme Schelb já foi aprovado. 

Consta de uma relação de convidados a virem a esta Comissão. É apenas uma 

questão de agendamento, mas ele já está na ordem dos convidados. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Obrigado, Presidente. 

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

 Com a palavra o Deputado Pr. Marco Feliciano. V.Exa. vai encaminhar ou 

discutir? 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, uma vez 

aprovado, eu gostaria de subscrever o primeiro requerimento, do Deputado João 

Campos, e o segundo requerimento, do Deputado Eduardo Bolsonaro. 

 Aproveito a presença do Deputado para parabenizá-lo pelos nomes indicados. 

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

 Mais algum Parlamentar gostaria de se manifestar? 

 Não havendo quem queira se manifestar, submeto os requerimentos à 

votação. 
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 Os Parlamentares que aprovam os requerimentos permaneçam como se 

acham. 

 Aprovados. 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Sr. Presidente, só gostaria de 

subscrever o requerimento do Deputado João Campos. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Acatado o pedido de 

V.Exa. 

 Tendo em vista que as atas da 5ª e da 6ª reuniões ordinárias foram 

disponibilizadas antecipadamente na página da Comissão e que suas cópias se 

encontram sobre as bancadas, desde a abertura do painel, pergunto se há alguma 

retificação a fazer. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Eu peço a dispensa, Sr. 

Presidente, pois não é necessário. 

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

 Não havendo retificações a fazer, coloco-as em votação. 

 Aqueles que as aprovam permaneçam como se acham. 

 Aprovadas. 

 Voltamos à ordem da audiência pública. 

 Passo a palavra à Sra. Maria da Graça Campagnolo, professora do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Pará, mestre em Teoria do 

Estado e Direito Constitucional. 

 V.Sa. tem a palavra por até 20 minutos. 

 A SRA. MARIA DA GRAÇA CAMPAGNOLO - Boa tarde a todos.  

 Gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito.  

 Eu sou professora na Universidade Federal do Pará; sou formada em Direito. 

Passei pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC, no curso de 

Direito Constitucional, para mestrado, e pelo Instituto Universitário de Pesquisas do 

Rio de Janeiro — IUPERJ, para doutorado. Fiz todo o andamento da educação 

esquerdista nos anos 80. Então, eu sei como a educação funciona e como deixa de 

funcionar, para moldar a mente das pessoas. 
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 A primeira coisa que eu gostaria de sublinhar é que estou falando aqui como 

mãe, mãe de um autista, que hoje tem 20 anos. Eu acompanhei toda a parte escolar 

dele — ele é um aluno de alto rendimento. Se a Comissão se interessar, trouxe uma 

apostila de Sociologia e Filosofia, onde estão os mais atrozes ensinamentos.  

 O que se vê, historicamente, é um quadro instalado de hegemonia e 

ocupação do espaço público educacional. Se eu, por exemplo, quiser convidar o 

Deputado Bolsonaro e o Deputado Feliciano para dar uma palestra na Universidade 

Federal do Pará, vão me jogar pedra. (Risos.) Desculpem-me, mas realmente é isso. 

O espaço com que eu convivo é esse. É muito difícil falar em liberdade numa 

situação dessas. 

 Esse quadro é histórico. Ele começou nas Secretarias de Educação, na 

articulação de professores com sindicatos. Os registros históricos são tremendos. A 

ANDES, por exemplo, é ligada à CUT, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores. 

Nada contra, mas não se pode, por ser ligada a um partido, falar que a educação é 

livre. Ela sempre vai tender para um partido ou para outro. E não é isso que quero 

como educadora. 

 Por exemplo, se eu estou falando em revolução industrial, vou dar Mill, na 

parte da representação, e Marx. Eu não posso dar só Mill ou só Marx, como é na 

prática. Eu dava aula no mestrado da disciplina Tópicos Especiais em Ciência 

Política, mas desisti porque alguns textos meus, tipo Hayek, foram suprimidos. 

Então, eu fiquei só na graduação. 

 O que percebemos é que só uma parte é dada. Na matéria chamada Tópicos 

Especiais em Ciência Política, eu escolho os textos. Os senhores imaginam o que 

um professor ativista pode fazer com uma disciplina dessas? Não há ementa. Eu 

sou uma livre docente ali. Eu poderia dar só Hayek, Mill... Eu dou todos, mas posso 

dar só Marx, e ninguém vai fazer nada comigo. A questão não é suprimir Marx, é dar 

liberdade ao aluno de conhecer Marx, Mill, enfim... 

 Além da apostila dos meus filhos, tenho aqui a carta da mãe de uma aluna da 

7ª série do ensino fundamental de uma escola de Maringá, em que se refere à 

questão da alienação parental.  

 Um professor de Geografia fez uma leitura sobre determinado tema, e a aluna 

disse: “Eu vou falar com a minha mãe, porque ela diz que o comunismo não é a 
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melhor solução para a sociedade”. Ele disse: “Não fale com a sua mãe, pois ela não 

sabe de nada”. A mãe dela é formada em Economia e em Direito e me parece que 

fez o curso de Comunicação até a metade. E se nós fizermos uma analogia disso 

com a legislação da alienação parental, meus senhores?  

 Uma coisa, portanto, que eu gostaria de trazer ao debate é a alienação 

parental. 

 Gostaria de dizer que toda essa educação e toda essa liberdade nos levaram 

à derrocada no PISA. Acho que é uma coisa a se pensar. Isso não corresponde ao 

que pede o art. 208, inciso VII, da Constituição Federal. 

 A segunda coisa que eu quero colocar é que o sistema de dominação é 

eficiente, eficaz e efetivo. Eficiente porque é capilarizado, e os custos são 

baixíssimos. O que os partidos gastam? (Manifestação na plateia: Nada!) Nada. Ele 

é eficaz porque funciona. O pior é que ele funciona não só no aprendizado, mas na 

alma do educando. É o educando que mais tarde vai ser Deputado, vai ser médico, 

vai ser trabalhador, vai ser o que for, mas vai atuar na sociedade, reproduzindo algo 

que, se ele tivesse tido liberdade, enquanto estudante, talvez não pensasse assim. 

 Muito me admira que as associações estudantis, talvez por estarem ligadas a 

partidos políticos, possam permitir que a liberdade dos estudantes seja mitigada por 

professores ativistas. Sabemos, não oficialmente, que existe essa relação. Embora 

não dê para provar, é senso comum, pelo menos há essa desconfiança. 

 Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão da censura. 

Normalmente essas pessoas relativizam e desqualificam, adjetivando. Censura é um 

termo forte, gente. Censura vem desde o regime militar. A censura acontecia quando 

não se podia falar alguma coisa porque o regime impedia. Você pode falar tudo.  

 Numa turma de doutorado, certa vez fiz algum comentário antiaborto e só 

faltaram me dar pancada. Disseram-me que não era para eu estar lá. Não temos 

liberdade nem enquanto professores divergentes. 

 Eu realmente fico impressionada com o termo “censura”; impressionada com 

os termos de uma nota técnica do Ministério Público expressando apenas uma parte 

do pensamento deste órgão; impressionada com a maneira como falam de 

pluralismo, cheio de chavões. Pluralismo é apenas quando os custos da tolerância 

são mais baixos do que os da supressão. Se eu não posso levar os Deputados 
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Eduardo Bolsonaro e Pr. Marco Feliciano à universidade pública para falarem, 

significa que os custos da supressão são menores do que os da tolerância. Então, 

não há pluralismo. (Manifestação na plateia e no plenário. Palmas.) 

 Se não posso falar nem montar um grupo de estudos contra o aborto, eu nem 

tento, procuro viver a minha vida. Alguns temas nem têm espaço na universidade, 

mas há outros, como, por exemplo, o excesso de marxismo na escola, o excesso de 

doutrinação... Por que não dão aula sobre Popper? Popper fala que o discurso do 

conhecimento tem que ser objetivo, não pode ter preferências individuais, não pode 

ter niilismo. Isso não é censura! Isso é objetividade. Isso é tentar melhorar no PISA, 

em todos os sentidos, inclusive na área das Ciências Humanas. 

 Então, eu fico impressionada como falam da intolerância quando o que se 

quer é pluralismo e liberdade. 

 Para me preparar para esta audiência, eu assisti a um discurso de um 

morador que falou que a família colocou aqui um Power Point das várias estruturas 

familiares.  

 Bem ou mal, o que se quer das estruturas familiares, sejam de dois pais, 

sejam de duas mães, sejam de pai e mãe, sejam de família monoparental, é a 

estrutura judaico-cristã, ou seja, todo mundo comemora Natal, todo mundo 

comemora aniversário, todo mundo comemora o Dia das Crianças, todo mundo põe 

o filho na escola, todo mundo quer que o filho vença na vida. O que é isso senão o 

amparo da família? 

 Por que criminalizar a família? Por que dizer que ela é uma tábula rasa? Não 

é tábula rasa, nós vivemos com o que vem da família. O juiz, quando decide, vem 

com as suas vivências. Mas existe o grau de ativismo negativo e o grau de ativismo 

positivo no Judiciário. Para isso, existe Corregedoria, CNJ. O próprio Código de 

Processo Civil diz que os parâmetros jurisprudenciais, quando denegados numa 

decisão judicial, têm que ser fundamentados ou pelo distinguishing ou pelo 

overruling — agora vivem falando disso. Existem parâmetros, existem frames. O 

professor não pode fazer o que quiser dentro do espaço público da sala de aula só 

porque é professor. (Manifestação na plateia e no plenário. Palmas.) Ele tem 

obrigação de dar a matéria nas duas visões, também é importante não omitir.  
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 Os meus alunos que estão saindo do curso de Ciências Políticas não 

conhecem os Livros III e IV Do Contrato Social, mas apenas o chavão de Rousseau. 

Eu não acredito que os meus colegas que têm doutorado em Sorbonne, etc. não os 

conheçam. Eles conhecem, mas não é bom dizer que Rousseau reconhece a 

monarquia como forma de governo. Não é bom dizer aos alunos que o Rousseau 

reconhece o comissariado. O comissariado funciona através de decretos — é a 

administração, a gestão. Portanto, o aluno sai sem saber. 

 Recentemente, numa reunião de oferta de disciplina, uma professora de 

Teoria Política, como eu, queria suprimir São Tomás de Aquino e Santo Agostinho; 

ou seja, ela queria tirar a liberdade do aluno de fazer a ligação, a ponte 

epistemológica entre a cultura grega e a modernidade, porque o tomismo é isso. 

 Que liberdade é essa, senhores? Eu gostaria que os senhores assegurassem 

para os meus alunos, para os meus filhos e para os meus netos a obrigação de o 

professor dar a amplitude do conhecimento, a obrigação das ementas e dos projetos 

políticos pedagógicos. Por exemplo, nós temos um semestre todo de Marx. Aqui, 

quando fala em burocracia, fala em Marx, e se esquece de Weber. (Mostra livro do 

2º ano do ensino médio.) 

 Como mãe, mais do que como professora, eu peço aos senhores que 

aprovem esse projeto, pelo amor de Deus! Isso não é mordaça! (Palmas.) Isso é 

uma adjetivação chula para impedir que o aluno tenha conhecimento. Se ele virar 

esquerdista, dará o voto aos partidos de esquerda. Isso eles não podem perder. 

 Obrigada pela audiência. (Manifestação na plateia. Palmas.)  

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

agradece à ilustre convidada, Profa. Maria da Graça Campagnolo. 

 Na sequência, passo a palavra à Srta. Camila Lanes, Presidente da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas — UBES, para fazer sua manifestação, 

pelo prazo de até 20 minutos. 

 A SRA. CAMILA LANES - Primeiro, eu gostaria de saudar os presentes da 

Mesa e os participantes, em especial os estudantes que estão assistindo às 

transmissões ao vivo pela Internet, já que esta Casa se nega a transmitir ao vivo 

esta audiência pública.  
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 Começo fazendo alguns questionamentos como estudante da rede pública. 

Primeiro, que educação vocês acham que nós recebemos dentro da escola?  

 Agradeço a tinta que você está gastando para cada vez mais publicizar a 

UBES nos seus cartazes. Valeu! (Gesto positivo.) 

 Sou Presidente da UBES, entidade estudantil com 70 anos de história. A 

UBES participou de inúmeros episódios históricos no nosso País. Recentemente, 

seu ápice foi um movimento estudantil com mais de 1.140 ocupações por todo o 

Brasil. Essas ocupações foram feitas sem nenhuma doutrinação dos professores 

porque, diferentemente do que vocês acham... (Risos.) Só um detalhe: nas 

ocupações, a maior lição foi a democracia. Enquanto uma pessoa fala, a outra 

escuta. Precisamos aprender um pouco disso. (Palmas.) Gostaria de pedir respeito, 

porque todos falaram aqui e, em nenhum momento, eu os desrespeitei, por mais que 

eu seja contrária a muitas opiniões que são dadas aqui. 

 A opinião da UBES é igual à opinião do atual Ministro da Educação, 

Mendonça Filho. Ele é contrário à lei da mordaça, ao projeto Escola sem Partido. 

Vim aqui hoje representando uma entidade estudantil justamente para entender 

quais são os problemas que vocês acham que há dentro da escola pública. 

 Eu queria pedir silêncio porque está difícil de conseguir...  

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. CAMILA LANES - Muito obrigada. 

 Acho que não é muito difícil, mas, se vocês forem a qualquer escola da rede 

pública daqui de Brasília, vão se admirar e conseguir ver claramente com seus olhos 

o que acontece ali.  

 Inclusive, eu gostaria de perguntar a todos aqui que estão aplaudindo, com 

essas plaquinhas, qual foi a última vez que vocês entraram numa escola pública. 

Vocês acham realmente que o professor hoje tem tempo para doutrinar um 

estudante quando falta material didático, merenda? Inclusive, essa merenda falta 

graças a muitas pessoas que hoje defendem aqui a Escola sem Partido e que estão 

envolvidas com seus partidos nesses escândalos. É só ir ao Google, moço, não está 

muito difícil de encontrar, não. Se vocês forem a uma escola pública, vão observar 

que hoje os estudantes sofrem, infelizmente, por sucateamento da educação. 

Enquanto esta Casa deveria debater quais melhorias o Governo Federal poderia 
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trazer para a educação pública, fica aqui debatendo sobre a tal doutrinação 

marxista. Enquanto isso, estudantes chegam à sala de aula e infelizmente não há 

professor, não há material escolar, não há um espaço para debater, e há uma sala 

superlotada. (Palmas.)  

 Eu questiono isso, porque falam aqui que temos de debater aborto dentro da 

escola, mas hoje não conseguimos debater nem o livro de História, porque ele está 

em falta. Muitos debates poderiam estar sendo feitos hoje dentro da escola, e são 

censurados, como, por exemplo, o debate de gênero, que foi perseguido pelos 

planos nacionais e municipais de educação. Até gênero alimentício foi tirado dos 

planos, porque vocês não conseguem entender a importância de debater a vida dos 

estudantes dentro da escola.  

 É lastimável observar que uma Casa como esta vem debatendo um projeto 

como este, que é de censura, porque, infelizmente, hoje a rede pública de ensino, 

seja a do ensino básico até o término do ensino médio, sofre com o sucateamento.  

 Eu sou do Paraná, Estado que está realizando uma greve de professores, 

porque infelizmente eles estão há mais de 6 meses sem receber. Lá existem escolas 

fantasmas, que, em tese, foram construídas, mas, na prática, nunca houve uma 

escola pública naquele endereço que consta no censo do Estado.  

 Hoje eu moro em São Paulo. O Governo Alckmin rouba merenda... 

(Manifestação na plateia.) Moça, licença, por favor, eu estou falando e gostaria que 

respeitasse a minha fala.  

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Vou pedir gentileza ao 

Plenário. Em respeito ao expositor, vamos ouvi-lo silenciosamente. 

 Peço também ao expositor que não censure o Plenário, porque esta é uma 

função do Presidente. Eu farei isso sempre que for necessário. (Palmas.)  

 A SRA. CAMILA LANES - Continuando, enquanto esta Casa debate a Escola 

sem Partido, o Governo Federal tenta mais uma vez inviabilizar a Conferência 

Nacional de Educação — CONAE ou descumprir, por exemplo, todo o Plano 

Nacional de Educação — PNE, que foi aprovado mediante ajuda da CONAE, que foi 

realizada há alguns anos. 
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 Eu vim aqui como estudante, mas principalmente como uma ex-ocupante de 

escola que não teve que ser amarrada por um professor para ocupar a sua escola. 

Diferentemente do que vocês acham, a juventude consegue e pode se organizar, 

para, cada vez mais, debater sobre a qualidade da educação pública que nós 

queremos.  

 Se vocês acham que nós precisamos de doutrinadores para estudar, para 

pensar um pouco, para, enfim, ter uma opinião mais crítica sobre a vida, eu os 

convido a irem a uma escola pública e trocarem ideias com um estudante de lá. Nós 

temos aqui alguns que estão se manifestando contra esse projeto, porque nós não 

conseguimos compreender qual a realidade que querem mudar com um projeto 

como este, enquanto falta merenda, enquanto falta professor, enquanto eles não 

têm uma qualificação necessária, embora lutem há anos por direitos trabalhistas, 

inclusive direito de aumento de salário, de qualificação, de acompanhamento.  

 Eu sou filha de uma professora da rede pública. Minha mãe nunca colocou a 

opinião pessoal dela dentro da sala de aula. Pelo contrário, ela sempre exerceu a 

sua função de professora respeitando, inclusive, todas as leis e todos os seus 

direitos e deveres. É lamentável!  

 Pergunto-lhes se conhecem os professores que os educaram e se debatem 

com eles sobre a vergonha que é este projeto. Infelizmente, enquanto o estudante 

da escola pública está numa sala superlotada, feita de lata, como acontece em São 

Paulo, vocês estão aqui dentro, todas as semanas, com os mesmos discursinhos, 

com as mesmas plaquinhas, tentando fazer parecer que realmente o maior problema 

da escola pública é a doutrinação. Isso é uma vergonha! Isso é lamentável! Essa é a 

disputa da narrativa que vocês querem criar. (Palmas.) A escola pública hoje precisa 

ser pensada de uma maneira muito mais elaborada.  

 O Ministro da Educação Mendonça Filho é contra este projeto, porque ele 

sabe que não vai trazer nada de bom para a escola pública a não ser mais bagunça, 

como ocorre com a Medida Provisória nº 746, de 2016, a medida da reforma do 

ensino, que, na verdade, é a “deforma” do ensino, que inclusive vem acompanhada 

desse projeto.  

 Nós vimos aqui discutir e questioná-los: afinal, o que vocês acham que rola 

dentro da sala de aula? Na última audiência que acompanhei, infelizmente, vi que 
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muitas pessoas vieram aqui para falar basicamente que os professores só dão Marx 

e Lenin para os estudantes lerem dentro da sala de aula. Desculpem-me, mas, nas 

ocupações em São Paulo, encontramos inúmeros livros amontoados na mesma sala 

que nunca foram entregues aos estudantes.  

 Nas ocupações aqui de Brasília, os estudantes foram ameaçados porque se 

opunham justamente a essas ideias dessa escola manipuladora, dessa escola que 

censura. É isto: esse projeto censura.  

 Se vocês se sentem ameaçados e acham que a pluralidade de ideias e a 

discussão dentro da sala de aula pode doutrinar um estudante, é preocupante o que 

vocês devem achar da educação pública. Se existe medo dessa discussão... 

 Quando ocorreu o impeachment da Presidenta Dilma dentro do Congresso... 

(Risos.)  

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. CAMILA LANES - Quando aconteceu o impeachment, os estudantes 

debatiam nas escolas públicas e, em especial, nas ocupações. Eu vi inúmeros 

estudantes contrários e favoráveis ao impeachment debatendo, sem nenhum 

problema, sem a intervenção de um professor, com o mínimo de respeito, inclusive 

com mais respeito do que há nesta audiência. 

 Infelizmente, é lamentável — vou repetir essa palavra, porque acho que é a 

única que posso falar aqui sem ferir a ética da Casa — a disputa que está ocorrendo 

dentro da escola e o formato que vocês querem dar a ela. É desonroso.  

 Mais uma vez, convido todos a irem a uma escola pública. Em Brasília, sobra 

escola pública, não só no Plano Piloto. Vão à escola e perguntem aos estudantes o 

que eles acham desse debate. Conforme consulta pública feita no site do Senado e 

da Câmara, muitos estudantes e muitos pais são contrários à medida provisória e ao 

projeto da Escola sem Partido. Acreditamos que esta Casa tem o dever de debater 

temas mais importantes para os estudantes e para o futuro de várias gerações do 

que debater a tal doutrinação.  

 Para além de toda essa discussão, existe um Plano Nacional de Educação 

aprovado, mas agora ele está sendo jogado no lixo com essa medida provisória. 

Junto com esse Plano Nacional de Educação, existem metas que poderiam salvar a 

escola pública e a educação pública do nosso País, mas infelizmente todos vocês 
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querem ignorar esse fato e ficam aqui pagando de bonitinhos com esses cartazes, 

falando que eu sou filiada a partido, mi-mi-mi e tudo o mais, o que é lamentável, 

porque isso demonstra que estudantes secundaristas têm mais argumento e 

conseguem debater mais sobre esse projeto do que vocês. (Risos e palmas.)  

 Podem continuar dando risada, não tem problema. Nós vamos continuar nos 

unindo. Como eu já disse em outras entrevistas, vocês estão dando mais do que 

motivo para voltarmos a ocupar tudo e, mais uma vez, discutir com os estudantes e 

com os professores qual é o modelo de educação pública e de qualidade que nós 

queremos.  

 Muito obrigada. (Palmas.) 

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

agradece a participação da Srta. Camila Lanes, Presidente da União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas — UBES, que também trouxe sua contribuição aos 

trabalhos desta Comissão Especial.  

 Na sequência, passo a palavra ao Sr. Filipe Barros Ribeiro, advogado, 

Vereador e 1º Secretário da Câmara Municipal de Londrina, no Paraná. O 

palestrante falará sobre o tema Doutrinação Ideológica.  

 V.Sa. tem a palavra por até 20 minutos.  

 O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Sr. Presidente, desde já agradeço o 

convite e parabenizo esta Comissão e todos os Deputados presentes por estarem 

debatendo uma das questões mais importantes que precisam ser debatidas, sim, 

neste momento, no Congresso Nacional.  

 Meu nome é Filipe Barros. Eu tenho 25 anos. Sou advogado em Londrina, no 

Paraná, e estou como Vereador de Londrina. Durante a minha faculdade — graduei-

me em Direito, na Universidade Estadual de Londrina —, eu tive oportunidade de ser 

Presidente do Diretório Central dos Estudantes e de conviver, lamentavelmente, com 

pessoas da UNE e da UBES, que hora se encontram na Mesa debatendo comigo. 

Pude averiguar, na prática, sem ninguém me contar, no dia a dia, a forma que eles 

utilizam para entrar nas escolas, para angariar estudantes menores de idade para a 

causa política deles, inclusive se aliando aos professores pertencentes aos mesmos 

partidos que eles. Como todos nós sabemos, eles são do PCdoB, do PT, etc. Nada 

contra, mas isso demonstra o total aparelhamento dessas instituições que, na 
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verdade, deveriam representar os estudantes, mas que representam os partidos 

políticos. 

 Normalmente, para eles entrarem nas escolas, comunicavam-se com os 

diretores que eram membros dos mesmos partidos e utilizavam o período das aulas 

para angariar, filiar, por exemplo, pessoas menores de idade à União da Juventude 

Socialista — UJS, do PCdoB.  

 Eu tive oportunidade de conviver com eles. Não tenho vergonha nenhuma de 

dizer que eu era um estudante lobotomizado e vítima de doutrinação. Depois, graças 

a Deus, ao estudar por conta própria, tive oportunidade de saber que existe verdade 

fora da Esquerda e que, na verdade, ela é uma grande mentira. (Manifestação na 

plateia. Palmas.) 

 Antes de adentrar no mérito do projeto, eu gostaria de deixar algumas 

observações com base no que as Sras. Camila e Gelcivânia disseram, mas, antes 

disso, também gostaria de fazer uma sugestão.  

 O projeto Escola sem Partido está sendo debatido no Brasil inteiro. O site da 

Câmara dos Deputados é um site de fácil acesso. Então, leiam o projeto antes de 

virem a uma audiência pública. O que eu vi aqui, Sr. Presidente, com todo o 

respeito, foi um amontoado de sentimentalismo, de argumentos, isto é, de chavões 

baratos, de mi-mi-mis, com base no que acham do projeto Escola Sem Partido. Eles 

demonstram, na verdade, que vêm para uma audiência pública totalmente 

despreparados, sem sequer ler o projeto que estamos debatendo neste momento.  

 A segunda observação que eu gostaria de fazer, mais uma vez — verificamos 

isso, conforme toda a história —, é que a Esquerda se utiliza daquela velha máxima 

de Lenin: “Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz”.  

 Quando os nossos opositores falam que o Escola sem Partido é a lei da 

censura e a lei da mordaça, eles estão falando infelizmente aquilo que os militantes 

travestidos de professores fazem hoje dentro das escolas.  

 Ao falarem que o Escola sem Partido se traduz na lei da censura e na lei da 

mordaça, eles não têm apreço nenhum por aquelas pessoas que foram, por 

exemplo, vítimas das verdadeiras ditaduras, que, coincidentemente, o partido deles 

defende. Eles, sim, não tiveram liberdade de expressão e sofreram com a censura 

com a verdadeira mordaça.  
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 Outra observação que gostaria de fazer antes de adentrar o mérito do projeto 

é que a Sra. Camila Lanes, no início do seu testemunho, deixou o questionamento 

de qual modelo educacional nós gostaríamos.  

 Eu respondo, com toda firmeza, porque sei que isso é opinião da maioria da 

população brasileira, que certamente o modelo educacional que queremos para o 

Brasil não é o modelo educacional que invade escola pelo Brasil inteiro. 

(Manifestação na plateia. Palmas.) 

 Sabemos também que um dos artifícios utilizados pela esquerda é aquela 

velha tática da novilíngua, muito bem explorada por George Orwell em sua literatura: 

mudar o significado das palavras para confundir realmente a população. Mas 

ocupação de prédio público é crime e se chama invasão. Não é esse o modelo 

educacional que queremos para o nosso País. 

 Há outros casos. Na Universidade Federal do Pará, professores eram 

compelidos a dar palestras durante as invasões, sob pena de receberem punições. 

Isso é um absurdo e não representa o sistema educacional que almejamos para o 

nosso País. 

 Tenho uma última observação a fazer antes de entrar no mérito. O Projeto de 

Lei Escola Sem Partido visa garantir o direito dos estudantes, visa proteger os 

estudantes. Então, muito me impressiona ver o pessoal da UNE e da UBES aqui — 

entidades que se autointitulam defensoras dos estudantes — defendendo, na 

verdade, os partidos que representam. Se o projeto de lei visa garantir a liberdade 

de crença dos estudantes, ele visa proteger os estudantes.  

 E o pessoal da UNE, mais uma vez, comprova aquilo que todos sabemos: 

que não estão nem aí para os estudantes, que utilizam os estudantes como massa 

de manobra (palmas), para promover a sua pauta política e ideológica pelo Brasil 

afora. 

 Já entrando no mérito do projeto, e sendo integrante também de uma Câmara 

Municipal — que, assim como a Câmara dos Deputados, é do Poder Legislativo, o 

qual deve representar e representa todas as opiniões do Brasil —, considero que o 

Parlamento não pode fugir da realidade. Ouvimos bastante, principalmente da 

bancada ao lado, teorias acerca de neutralidade e de pluralidade. Mas falta-lhes, por 

exemplo, irem direto à realidade, ao que está acontecendo. Fico muito feliz pelo fato 
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de Camila ser do Paraná também, porque ela vai se identificar bastante com o vídeo 

que vou mostrar agora, da APP Sindicato, do Paraná. 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Eu não vou mostrar o vídeo na íntegra 

por conta do tempo. Mas quem quiser ter o desprazer de continuar assistindo-o pode 

entrar no Facebook da APP Sindicato. 

 Também gostaria de passar para vocês que esse foi um caso típico, em que o 

sindicato está orientando os professores a utilizarem o período das aulas para 

doutrinar os alunos. É esta a realidade, é isto o que está acontecendo nas escolas 

do nosso País.  

 Inclusive, recebemos uma denúncia — posteriormente vou mostrar esse 

vídeo na Câmara Municipal de Londrina —, de que os professores estariam 

solicitando os estudantes a fazerem oficinas de cartazes, para serem utilizados nas 

manifestações da categoria. Isso é um completo absurdo, porque os professores 

estão se utilizando do trabalho das crianças para a produção de cartazes. É isto o 

que está acontecendo no Brasil. 

 Outro caso que eu queria passar para vocês é o do Yuri, um colega que 

entrou em contato comigo em Londrina. Ele estava na aula de Sociologia e, como 

discordou da professora, ela passou a se referir a ele como fascista. Ele sofreu 

bullying por parte dos amigos e da professora e teve de mudar de colégio. 

 Então, dizer que não existe doutrinação nas escolas chega a ser um completo 

absurdo. Não sei nem se as pessoas que dizem que não existe doutrinação moram 

realmente no nosso País. 

 Também há um caso que aconteceu também num colégio em Londrina, onde 

professores organizaram um dia para falar sobre acessibilidade e outros assuntos e 

exibiram para crianças e adolescentes um vídeo com conteúdo pornográfico e cenas 

de sexo explícito entre dois homens. 

 Não estou entrando aqui no mérito de o filme tratar de homossexuais ou não. 

Mas quero deixar registrado aqui que cenas de sexo foram exibidas para 

adolescentes, sendo que um grupo de 3 meninas pediu para se retirar da sala. Mas 

o professor obrigou essas 3 meninas, de 14 anos, a ficarem dentro da sala de aula, 
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porque, segundo ele, deveria se acabar com a homofobia, sendo que o método para 

isso era exibir cenas de sexo explícito para crianças. 

 É isto o que está acontecendo no nosso País, É com isto que precisamos 

acabar. As pessoas que agem dessa forma não são professores. Eu recebo 

denúncias de professores de bem, que querem entrar na sala de aula, ensinar sua 

matéria e sair com o dever cumprido. Esse é o dever do magistério.  

 Mas, infelizmente, percebemos uma completa instrumentalização do sistema 

de ensino, que veio posteriormente aos filósofos e sociólogos neomarxistas, que 

instrumentalizaram o ensino e passaram a utilizar as escolas como meio de 

revolução. Portanto, é com isso que precisamos acabar no nosso País. 

 Um dos argumentos que sempre elenco com relação ao Projeto Escola Sem 

Partido é a neutralidade. É por isso que afirmo que as nossas debatedoras não 

leram o projeto, porque ele é muito claro e muito simples quando traz, em seu art. 1º, 

inciso IV, a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, e não do 

professor. Ele se refere ao Estado e à escola, e não ao professor. 

 Eu não sei se vocês sabem a diferença. Em que pesem as escolas, 

principalmente as públicas, serem uma mão do Estado, elas não pode assumir, até 

pelo princípio da laicidade do Estado e de todos os princípios constitucionais, uma 

moralidade ou uma religião própria. Mas o professor pode fazer isso.  

 O projeto de lei fala da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 

Então, venham para o debate de maneira sincera. Vamos debater a neutralidade do 

Estado, a não ser que vocês sejam contra isso, o que seria extremamente 

preocupante, porque estariam mais uma vez revelando a face totalitária de vocês. O 

Estado não pode assumir nenhuma ideologia política ou religiosa. (Palmas.) 

 A Profa. Gelcivânia usou a expressão “crença delirante” e, inclusive, 

comentou que, se todo estudante fosse uma tábula rasa, todo estudante seria 

marxista. Essa foi, talvez, uma das frases que mais me deixou chocado, porque foi 

uma confissão de que todo professor faz doutrinação marxista nas escolas. 

(Palmas.) Freud explica: ato falho. 

 O Projeto de Lei Escola Sem Partido também é muito claro quando estipula a 

pluralidade das ideias dentro da escola. Ou seja, o professor tem que mostrar todas 

as correntes ideológicas e deixar que o estudante escolha ou eleja aquela que achar 
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mais conveniente. Não pode acontecer o que tem acontecido nas escolas, como 

vimos no vídeo anterior, onde os professores passam uma única corrente ideológica 

e não deixam que o estudante nem sequer tenha a oportunidade de conhecer a 

teoria que refuta o que eles estão passando. Isso tem nome, isso se chama ditadura. 

(Palmas.) 

 O Projeto Escola Sem Partido também é muito claro quando traz os deveres 

do professor. E aqui já gostaria de deixar registrado que ele não traz nenhum dever 

novo. Ele traduz, na linguagem de deveres, o que o nosso ordenamento jurídico já 

traz na linguagem de direitos. Por exemplo, se a nossa Constituição traz o direito à 

liberdade de crença ou à liberdade religiosa, logo, alguém tem o dever de não violar 

esse direito. No caso específico da escola, o estudante tem o direito à crença e, 

consequentemente, o professor tem o dever de não violar o direito à crença do 

estudante.  

 Quando as pessoas criticam os deveres dos professores, elas estão 

criticando justamente o direito que a nossa Constituição traz para todos os alunos. 

Dizer aqui que o professor não teria esses deveres que estão no Projeto de Lei 

Escola Sem Partido significa um desapreço total por esses deveres e pelos direitos, 

como, por exemplo, a liberdade de crença. Mais uma vez, nossos opositores 

demonstram sua faceta totalitária. 

 Há dois cartazes aqui. E eu também tenho alguns, que confeccionamos 

porque uma das justificativas que agora os totalitários de plantão estão usando 

contra o Escola Sem Partido é justamente a velha máxima de Lenin: “Acuse-os do 

que você é”. Há uma tentativa de se criminalizar o Escola Sem Partido, 

denominando-o de “AI-5 da educação”. 

 Então, trouxemos aqui, para ficar muito bem explicitado, os deveres do 

professor, que estão do meu lado direito. Por exemplo, o professor não favorecerá 

nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, 

ideológicas, morais e religiosas, ou da falta delas. Isso é o que está no Projeto 

Escola Sem Partido, o qual muitas pessoas que debatem não leram.  

 Agora, deste lado aqui, está aquilo que essas pessoas são contra. Então, 

consequentemente, o que as pessoas contra o Escola Sem Partido estão pregando 

é que o professor poderá favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão 
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de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas, ou da falta delas. 

(Palmas.)  

 Quem quiser pode averiguar o que está nestes dois cartazes que 

confeccionamos. Quem é contra o Escola Sem Partido está assumindo que doutrina 

e vai continuar doutrinando e que está aliciando menores e se utilizando de 

professores para fazer isso dentro das salas de aula. (Palmas.) 

 Para finalizar, tendo em vista que ainda tenho 2 minutos e 20 segundos, a 

Camila citou as questões de gênero, ou de ideologia de gênero, ou de teoria de 

gênero, como alguns gostam de denominar. 

 Só gostaria de relembrar que esta Casa, Poder democrático e constitucional 

que é, rejeitou, por maciça maioria, a ideologia de gênero no Plano Nacional de 

Educação. Especificamente no Paraná, a Assembleia Legislativa democraticamente 

rejeitou a ideologia de gênero. E, na minha cidade de Londrina, democraticamente 

foi rejeitada a ideologia de gênero. 

 Então, temos que ter respeito a esta Casa, aos Parlamentares 

democraticamente eleitos e que representam a população. Devemos respeitar a 

decisão deste Congresso Nacional, que rejeitou, pela maciça maioria, a ideologia de 

gênero. 

 Então, não adianta falar que devemos valorizar o Plano Nacional de 

Educação, sendo que nele, Camila, não consta a ideologia de gênero. Então, 

devemos respeitar este Congresso e a decisão democrática tomada por esses 

Parlamentares. 

 E, para finalizar, perguntaram há pouco — a pergunta veio da Camila mais 

uma vez: “Qual realidade vocês querem mudar?” 

 A realidade que o Projeto Escola Sem Partido quer mudar é a que demonstrei 

para vocês. Muitas vezes a teoria é bonita, mas é completamente distante da 

realidade. Então, a mudança que queremos fazer é esta: transformar a escola ou 

retomar a escola como um ambiente verdadeiramente democrático, um ambiente 

onde os estudantes possam ter garantidas as suas convicções e posições políticas e 

ideológicas, sem imposição por parte do professor, sem que o professor favoreça ou 

prejudique aqueles que tenham opiniões diversas da dele. Essa é a realidade que 

queremos mudar. 
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 Finalizo, Sr. Presidente, com a velha máxima de Lenin: “Xingue-os do que 

você é e acuse-os do que você faz”. Quem é contra o Escola sem Partido é porque 

está doutrinando nas escolas. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

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

agradece ao Sr. Filipe Barros Ribeiro, Vereador pelo Município de Londrina, no 

Paraná, também convidado por esta Comissão para vir trazer suas contribuições. 

 Na sequência, ouviremos as ponderações e questionamentos do Relator, o 

Deputado Flavinho, que tem sido bastante participativo e respeitoso ao longo de 

todos os trabalhos desta Comissão. Quero aqui render a S.Exa. minhas 

homenagens e meu reconhecimento.  

 Após as ponderações do Relator e as manifestações dos convidados, os 

Parlamentares inscritos terão a palavra para fazer suas intervenções.  

 Deputado Flavinho, tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento os 

nobres Parlamentares presentes nesta Comissão e os convidados e convidados 

especiais que compõem esta Mesa. De antemão, já agradecemos a presença de 

cada um dos senhores, que certamente vieram abrilhantar ainda mais o nosso 

debate e nos dar a oportunidade de aprofundarmos ainda mais o tema.  

 Como sempre, por ser Relator, procuro ser muito isento. Como Parlamentar, 

tenho meus posicionamentos, mas, como Relator, procuro ser muito equilibrado nas 

minhas ponderações, seja na mídia, seja nesta Comissão, indagando aqueles que 

se dispõem a vir aqui nas audiências públicas, para trazer suas contribuições.  

 Portanto, concordando ou não, eu sempre me mantenho de forma equilibrada 

nos questionamentos, para que todos nós possamos ter ainda mais elementos e 

embasamentos para fortalecer os nossos posicionamentos, sejam eles contrários ou 

favoráveis.  

 Em outras vezes, eu fazia uma pergunta a partir do que os nossos 

expositores traziam em suas falas. Mas, diferentemente do que já fiz, quero 

apresentar uma pergunta para aqueles que são contrários e uma para aqueles que 

são favoráveis, partindo dos dois projetos que estão na árvore de projetos desta 

Comissão.  
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 Quero aqui ressaltar o que foi dito pelo Dr. Filipe Barros. Desde a primeira 

audiência pública, tenho questionado os expositores se eles leram os projetos, se 

estão a par dos projetos que estão sendo tratados nesta Comissão. Se não, não 

conseguiremos avançar nem nos aprofundar na temática.  

 Então, eu gostaria de me ater a duas perguntas, uma referente ao projeto do 

Deputado Jean Wyllys e outra referente ao projeto do Deputado Izalci, exatamente 

para aqueles que são contrários e favoráveis.  

 Começamos com a Profa. Gelcivânia e depois ouvimos a Maria da Graça. 

Então, gostaria de fazer uma pergunta à Profa. Gelcivânia, referente art. 4º, inciso 

IV, do Projeto Escola Sem Partido: 

  Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 

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

   IV - ao tratar de questões políticas socioculturais e 

econômicas, o professor apresentará aos alunos, de 

forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e 

perspectivas concorrentes a respeito; 

  Gostaria que a professora nos falasse sobre a sua visão desse inciso IV do 

art. 4º do Projeto Escola Sem Partido. (Pausa.) É melhor que seja agora, porque já 

iremos fazendo o contraponto e, ao final, os Parlamentares terão também mais 

elementos também para fazer as perguntas.  

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Quero aproveitar para dizer algo sobre 

o que disse o Vereador, que me chamou de despreparada e falou que eu não li o 

projeto. Isso só mostra o lugar da fala dele, que, infelizmente, é um lugar de 

incapacidade de conviver com o diferente. Portanto, totalitário é quem não consegue 

conviver com o diferente.  

 Confesso que, como professora, estou assustada aqui hoje. Se, num debate, 

estamos nesse nível, então, lamentavelmente a fala de Camila tem total razão: 

partidarizou-se o debate sobre a escola. Isso é muito sério. Nossos estudantes estão 

precisando efetivamente ter uma educação melhor e de qualidade, e não uma 

educação do PT ou do PCdoB versus uma do DEM ou de outros partidos. Não é 

esse o debate, minha gente!  
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 Então, voltando à pergunta, quero dizer que li, sim, o projeto e que ele está 

plenamente correto ao dizer, nesse art. 4º, que o professor, ao tratar de questões 

políticas socioculturais e econômicas, deve apresentar aos alunos, de forma justa, 

as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito.  

 Está plenamente correto esse artigo. Esse não é o problema do projeto de lei. 

Inclusive, eu ouso dizer que, na maioria...  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Eu disse “ouso dizer”. É 

impressionante a falta de respeito pelo diferente. Totalitarismo é isso. As pessoas 

têm direito de pensar diferente.  

 Eu ouso dizer que, na maioria das escolas brasileiras hoje, já existe a 

apresentação dos conteúdos dessa forma. Inclusive, os livros didáticos não são 

escolhidos por uma pessoa. Enquanto Secretária de Educação, eu posso dizer que 

há um rigor estabelecido pelo Ministério da Educação, que determina que os livros 

didáticos sejam escolhidos nas escolas, como fizemos em nosso Município, onde 

cada escola escolhe os seus.  

 Inclusive, por conta do ponto de vista operacional, do que isso gera para um 

dirigente, procuramos fazer com que as escolas entrem em convergência e 

escolham um mesmo livro sob determinada perspectiva. Embora isso tenha sido 

difícil, conseguimos que seja feito em cidades menores, seja com o livro de 

matemática, seja com o livro de língua portuguesa.  

 No momento do debate sobre o livro didático, as diversas concepções estão 

ali, as diversas concepções afloram. A partir do momento em que o livro didático é 

escolhido, o professor é — entre aspas — “obrigado”, do ponto de vista do currículo 

que existe, a seguir, pela opção do livro didático, as diversas correntes e 

perspectivas.  

 Eu estou falando da educação básica, estou falando sobretudo das séries 

iniciais, estou falando do ensino fundamental. Existem livros que apresentam as 

mais diversas correntes, que passam por uma pré-seleção do próprio Ministério da 

Educação e que chegam até as escolas brasileiras sem problemas.  

 A professora falou, por exemplo, sobre Popper. Eu ouvi, colega professora, na 

universidade, sobre Popper, vindo de um marxista. Estudei também Popper.  
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 Agora, voltando ao que Relator disse, esse não é o problema do PL, mas, 

sim, quando diz, por exemplo, no art. 4º, inciso I:  

  Art. 4º. ...................................................................... 

  I - não se aproveitará da audiência cativa dos 

alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela 

corrente política, ideológica ou partidária; 

 Particularmente, professora que sou — assim como qualquer professor da 

minha rede —, sinto-me ofendida por este texto: “Não se aproveitará da audiência 

cativa...” Primeiro, quais de nós professores brasileiros hoje temos plenamente uma 

audiência cativa?(Manifestação na plateia.) 

 Se tivéssemos audiência cativa e plena, os nossos estudantes estariam 

aprendendo mais, porque os professores de Língua Portuguesa... (Risos.) É claro, 

senhores. Eu fico me perguntando quantos de vocês são professores.  

 Estou aqui disposta a fazer um debate sério, como professora que sou há 22 

anos, ralando em sala de aula. Tenho hoje 24 horas-aula dentro de uma escola. Fui 

dirigente escolar, mas sei do que estou falando. Estou falando claramente que os 

nossos inimigos não são os professores. Os estudantes têm o Google, com bilhões 

de páginas acessíveis, os estudantes têm o WhatsApp. E nós, como professores, 

temos de fazer com que esses estudantes tenham, sim, o pluralismo de ideias no 

espaço da sala de aula, mas que sejam capazes de ali aprender algo. Então, o 

problema... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Portela) - Professora, o tempo já está 

esgotado. Concedo 1 minuto para V.Sa. 

 A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Perdão. Desculpe-me.  

 Para concluir, então, o problema não está no pluralismo. Neste ponto nós 

convergimos, Sr. Relator, pois todos falamos em pluralismo aqui. 

 O problema está que a LDB — mostrando que eu li, Vereador — fala que, 

além do prura... (Manifestação na plateia.) Isto é comum acontecer, isto aconteceu 

também com Vereador: trocar o “l” pelo “r”. Pelo amor de Deus! Em que nível 

estamos?  

 O problema não está na pluralidade de ideias, o problema está na negação 

das diferentes concepções pedagógicas dos professores. O senhor certamente tem 
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uma forma de ensinar que pode ser diferente da minha. Eu sou professora de uma 

disciplina e tenho outra colega que também ministra a mesma disciplina. E o aluno 

pode dizer: “Gosto mais de Fulana”. Isso é o quê? O respeito à forma, à concepção 

pedagógica. 

 Para concluir, sou professora de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 

na universidade. Assim, ensinei as diversas correntes pedagógicas. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - O.k. Agradeço. 

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

nosso Relator, o Deputado Flavinho. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, iniciei com essa pergunta 

especialmente para a Sra. Gelcivânia, porque ela dizia, no início da sua fala, que, 

para ela, a escola pública é uma escola democrática de direito. 

 Há outros expositores também unânimes em dizer que muitos pontos, — é 

claro, com divergência entre um ponto ou outro — realmente são pertinentes para 

serem discutidos nesta Comissão. Então, a Comissão não é vazia, não é sem 

pertinência. 

 Agora gostaria de me dirigir à Profa. Maria da Graça. Queria sua impressão 

sobre o § 2º do art. 2º do projeto que seria antagônico, do Deputado Jean Wyllys, 

que diz o seguinte:  

  Art. 2º. ...................................................................... 

  § 2º. As liberdades de expressão e manifestação 

serão garantidas a docentes e estudantes, permitindo-se 

o conhecimento de diferentes pontos de vista e o debate 

democrático e respeitoso de ideias e visões de mundo, 

sem confundir liberdade de expressão e manifestação do 

pensamento com preconceito, discriminação e/ou 

discursos de ódio. 

 Gostaria da sua impressão sobre esse parágrafo. 

 A SRA. MARIA DA GRAÇA CAMPAGNOLO - Sr. Relator, na verdade, há 

uma convergência com relação ao pluralismo.  
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 O problema é factual. Reforcei a questão sobre o convite, porque houve um 

problema quando o Deputado Feliciano foi Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos. Eu disse: “Ah! Que ótimo!” Também quase apanhei.  

 Ou seja, o pluralismo existe. Agora, de fato, se você é uma minoria, você é 

atacado. As diferentes concepções pedagógicas morrem na falta de meios da 

universidade. Eu não tenho como dar uma aula de Datashow, por exemplo. 

 Quanto a preconceito, há um preconceito, sim, contra quem pensa diferente 

do que é hegemônico. Eu louvo o Deputado por estar colocando isso. 

 Então, quero saber se, caso eu quiser fazer uma palestra contra o aborto na 

universidade federal, vou ter a mesma liberdade de quem é pró-aborto. Não vou ter. 

  Há uma questão factual ali, onde os estudantes te atacam, e o fazem 

normalmente levados por alguém. 

 Uma vez, como estávamos sem sala de aula e sem condições estruturais, 

estávamos dando aula na Psicologia. E, ao atravessar o corredor, ouvi um aluno 

dizer para o outro: “Você não pode pensar assim. Você é de Ciências Humanas e 

não pode ser contra Marx”. Eu ouvi um aluno falando isso para o outro no corredor. 

 Então, o pluralismo existe no campo das ideias. Cuba tem democracia. Agora, 

vá viver a democracia em Cuba! A questão é factual. Não temos condições de 

liberdade dentro da universidade. 

 Com relação à clientela cativa, embora o Deputado não fale dela, acho que 

isso merece um realce. Quanto menor a série menos liberdade o aluno tem de se 

retirar de classe quando se sentir agredido em suas convicções. Então, a audiência 

cativa tem a ver com a falta de liberdade factual.  

 Não temos liberdade de fato, temos de direito. Convergimos inclusive com 

quem é contra a escola sem partido nesse sentido. Mas não temos de fato essa 

liberdade. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Gostaria de encaminhar a mesma pergunta 

à Sra. Camila, Presidente da UBES, referente ao inciso IV. 

  Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 

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

  IV - ao tratar de questões politicas, socioculturais e 

econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as 
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principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito. 

 Gostaria também do seu parecer sobre esse inciso. 

 A SRA. CAMILA LANES - Como eu falei antes, volto a dizer que, por 

exemplo, nunca tive um momento de toda minha formação, em especial no ensino 

médio, em que o professor apresentava somente um lado da opinião, um lado da 

história. 

 O maior exemplo disso foi sobre a ditadura militar, pois tínhamos aulas que 

falavam tanto do lado dos ditadores ou, enfim, dos militares, como quiserem bem 

chamar, quanto do lado das pessoas que lutaram contra, os estudantes que foram 

presos e afins. 

 Então, mais uma vez, assim como a professora, tenho total divergência com 

relação a alguns pontos desse projeto. Com outros, eu tenho convergência, assim 

como a professora. 

 Só não consigo entender a que ponto vocês querem chegar, porque acredito 

que hoje, dentro das escolas — posso não falar como um todo —, todos os 

professores que conheço fazem, no exercício de sua função, o máximo possível 

para que os estudantes tenham contato com os dois lados da história. 

 Cito, por exemplo, o processo do impeachment que aconteceu no País. Por 

mais que não discutamos a política que acontece nesta Casa Legislativa dentro das 

escolas, os estudantes tinham muitas dúvidas, porque a mídia inclusive fazia o 

grande papel de cada dia levar uma informação diferente. 

 Então, por mais que eu não tenha tido um professor petista — ao contrário de 

todo o mundo, que fala que tem um professor petista defendendo a Dilma dentro da 

sala de aula —, tive a oportunidade de debater sem a intervenção de um professor. 

Na minha escola, nós debatemos, por exemplo, o processo de impeachment, sem 

que um professor falasse se aquilo era certo ou errado, porque o impeachment está 

inclusive garantido na Constituição brasileira. E nós debatemos sobre isso. 

 Então, acredito que esse inciso é aplicado cotidianamente nas escolas. 

Acredito que não é preciso um projeto de lei para algo que hoje já é feito dentro das 

escolas. Sou militante da UBES, milito na UBES há 6 anos, desde os meus 15 anos 

de idade. E, desde então, nunca um professor teve que me pegar pela mão e me 
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levar a um ato, para fazer isso ou aquilo, ou nunca teve que me apresentar a um 

partido político ou falar sobre isso. Os estudantes já têm contato com isso. Existe o 

celular. Isto aqui é tecnologia. E o estudante não precisa de um professor para 

doutriná-lo. Se ele quiser saber sobre política, ele entra no Google e já vai saber. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Com essa fala, veio-me à lembrança — 

inclusive eu marquei — o que a Profa. Gelcivânia dizia sobre ideologia e 

doutrinação. 

 Não temos tempo para abrir um debate sobre isso. Mas, depois, se os 

Parlamentares quiserem, podem nos ajudar nesse sentido, para que possamos ver a 

diferença entre ideologia e doutrinação, que às vezes colocamos como sendo a 

mesma coisa. Mas há bastante divergência entre ideologia e doutrinação, que é o 

que estamos tratando na Mesa neste momento. 

 A última pergunta, também sem perder tempo, é para o Dr. Filipe Barros, 

sobre o projeto do Deputado Jean Wyllys, a mesma que eu fiz para a Dra. Maria da 

Graça. 

  Art. 2º. ...................................................................... 

  § 2º. As liberdades de expressão e manifestação 

serão garantidas a docentes e estudantes, permitindo-se 

o conhecimento de diferentes pontos de vista e o debate 

democrático e respeitoso de ideias e visões de mundo, 

sem confundir liberdade de expressão e manifestação do 

pensamento com preconceito, discriminação e/ou 

discursos de ódio. 

 Também gostaria do seu parecer sobre esse parágrafo, por favor. 

 O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Sr. Deputado, a princípio, eu concordo 

em parte com esse parágrafo. Mas acontece que o autor do projeto, o Deputado 

Jean Wyllys, parte de uma premissa errada, porque quem sofre discurso de ódio 

hoje dentro das escolas são, por exemplo, as pessoas, os adolescentes 

conservadores, os cristãos, e não a suposta minoria que ele julga defender. 

(Palmas.) 
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 Então, o enunciado do Deputado Jean Wyllys está certo, porém com os 

sujeitos invertidos, porque hoje nós, os cristãos conservadores, somos a minoria 

dentro das escolas. Isso está invertido. 

 O senhor poderia ler para mim de novo? 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Leio novamente: 

  Art. 2º. ...................................................................... 

  § 2º. As liberdades de expressão e manifestação 

serão garantidas a docentes e estudantes, permitindo-se 

o conhecimento de diferentes pontos de vista e o debate 

democrático e respeitoso de ideias e visões de mundo, 

sem confundir liberdade de expressão e manifestação do 

pensamento com preconceito, discriminação e/ou 

discursos de ódio. 

 O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Obrigado, Deputado, por ler mais uma 

vez. 

 Além da observação que fiz anteriormente a respeito desse parágrafo, 

registro que, como todos os princípios ou normas da nossa Constituição, nossos 

princípios são limitados por outros. 

 Por exemplo, nem o nosso Constituinte atribuiu à propriedade privada um 

valor absoluto. A propriedade privada tem que cumprir uma função social. 

 O professor em sala de aula tem a sua liberdade de expressão limitada pela 

liberdade de cátedra. Justamente por isso não é censura, é que nenhum princípio da 

nossa Constituição é absoluto. Senão, o professor poderia simplesmente entrar na 

sala de aula e ficar cantando ou fazendo qualquer outra coisa, menos dar aula. 

 Então, a liberdade de expressão é limitada, assim como todos os outros 

princípios da nossa Constituição — é bom salientar isso. A liberdade de expressão, 

quando colocada na balança, é limitada dentro da sala de aula pela liberdade de 

cátedra do professor. 

 Fazendo um resumo, esse parágrafo do Deputado Jean Wyllys faz sentido. A 

premissa está certa, mas ele parte dos sujeitos errados, conforme a segunda 

observação que fiz agora. 
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 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, eu agradeço as colocações 

dos nossos convidados e das convidadas e me sinto contemplado com as respostas. 

 Obrigado. 

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

agradece a V.Exa., Deputado Flavinho, bem como aos convidados por suas 

ponderações. 

 Na sequência, passo a palavra segundo a lista de inscritos. Concedo a 

palavra ao Deputado Lincoln Portela. 

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

senhoras e senhores expositores, Parlamentares e demais pessoas presentes nesta 

Comissão... Qual é o meu tempo de exposição: 3 ou 5 minutos? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Três minutos. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Esse prazo não é democrático. 

(Risos.) O certo seria eu ter 5 minutos, mas, como eu sei que V.Exa. sempre 

concede 2 minutos a mais, não chorarei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - V.Exa. conhece esta 

Presidência. (Risos.) Agradeço a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sabem de uma coisa? Cansou, 

não é? O gato subiu no telhado. Eu fico impressionado com a maldade. Eu sei que 

alguns foram convidados pelo Relator, mas aqueles que foram convidados 

possivelmente por alguns marxistas foram abandonados! Como eles deixaram as 

pessoas aqui, os seus convidados abandonados? Eles têm feito isso! Eles convidam 

pessoas, fazem requerimentos, as pessoas vêm, mas eles não vêm para prestigiar 

os seus. Deixam o pessoal a sei lá quem dará. É uma maldade um negócio desses! 

Eles não deveriam se portar dessa maneira. É antipedagógico. Não deveriam fazer 

isso! 

 Já que se fala muito de ironia e preconceito, um pouquinho de ironia da minha 

parte não fará mal a ninguém, porque também é democrático. E eles não gostam do 

debate, não é? Correm dele. Há três reuniões eu venho falando isso, e eles insistem 

em não vir. 

 Deputado Marco Feliciano, é engraçado porque, no dia em que V.Exa. 

assumiu a Presidência da Comissão Direitos Humanos, mesmo sem abrir a boca, 
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sem falar um “a”, havia 10 caras em cima da mesa. Havia mulher dando beijo na 

boca de outra, homem dando beijo na boca de outro. Se bobeássemos, teriam tido 

relação sexual aqui dentro, porque quem coloca crucifixo na vagina no meio da rua 

faria isso aqui também. Conversa fiada! (Palmas.) 

Nós estamos cansados disso, cansados desses papos de Marcuse, de que 

Marcuse manda deitar e rolar onde quer que seja! Estamos cansados de Marquês 

de Sade, que manda que se faça o que quiser e onde quiser, porque o homem é um 

mero animal, comum como outro qualquer, que não tem nada! Estamos cansados! 

Esse papo já nos cansou! O gato subiu no telhado. Cansou! Estou cansado! Nós 

estamos cansados! Chega disso! 

 A jovem expositora de 21 anos, que, dentro da sua realidade, fez seu 

pronunciamento com propriedade, baseada naquilo em que acredita — e eu a 

respeito —, falou que, durante o regime militar, havia um professor ou uma 

professora que fazia isso. Não sei se ela estudou naquela época, alguém deve ter 

lhe contado isso, mas, claro, eu acho que na ditadura e no regime militar muitos 

professores doutrinaram ideologicamente, sim, e o fizeram erroneamente. 

Doutrinaram, sim, e o fizeram erroneamente! 

 Agora, isso não quer dizer que hoje devemos ser coniventes com isso. Eu não 

estava aqui. Por certo, eu teria me levantado contra, apesar de ter sido levado pelo 

PCdoB, em Belo Horizonte, no Bairro de Lourdes — eu já disse isso aqui na 

Comissão de Segurança Pública —, encapuzado para eu não saber para onde 

estava sendo levado, não sabia onde era, quando me disseram: “Olha, isso tudo 

aqui vai ser destruído, nós vamos tomar isso tudo deles, e será nosso. Essas coisas 

serão nossas. Vamos matar esse povo! Vamos destruir esse povo!” Isso aconteceu 

comigo; não foi com o Zé nem com o João. Foi comigo, quando eu era adolescente 

e estudava no Colégio Arquidiocesano de Belo Horizonte, um colégio pró-regime 

militar. Então, a gente cansa disso. Eu me canso de gente... 

 Olha, que bom que o Ministro da Educação, Mendonça Filho, trouxe aqui 

representantes para falarem, em nome dele, que S.Exa. é contra o projeto. É um 

negócio fabuloso! Quero parabenizar o Ministro Mendonça Filho, porque mandou 

representante a esta reunião para dizer um negócio desses! Meu abraço, Mendonça, 

se V.Exa. estiver me ouvindo! 
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 Ah, chega! Cansamos! Cansamos da erotização dos nossos filhos! Cansamos 

da doutrinação dos nossos filhos! Chega! Cansamos da maldade feita com nossos 

filhos! Cansamos! 

 Um grande abraço! (Palmas.) 

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

agradece ao Deputado Lincoln Portela. 

 Seguindo a ordem de inscrição, passo a palavra ao eminente Deputado 

Joaquim Passarinho. 

 O SR. DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Queria saudar todos da Mesa e, especialmente, a Dra. Maria da Graça, 

do meu Estado, o Pará. Obrigado por sua presença! Como eu fiz universidade 

federal também, sei como é a luta lá dentro. Fui presidente de centro acadêmico e 

sei que V.Sa. falou a verdade. Naquela época, em poucos cursos podíamos nos 

expressar livremente; em alguns cursos, com muita dificuldade. Talvez os excluídos 

sejamos nós dentro da universidade. 

 Parabéns pelas suas palavras, pela sua forma de falar e pela coragem de 

falar isso sendo professora universitária! Parabéns! Foi um orgulho ter a presença 

de uma paraense nesta Comissão. 

 Muitas coisas aqui já foram faladas, Sr. Presidente. Alguns estão até com 

medo porque há partidos que surrupiaram dinheiro da educação. Eu sou de um 

partido que não tem ninguém na Papuda. (Palmas.) O meu partido não tem ninguém 

na Papuda. 

 Fala-se que a educação está no lixo, mas o que se fala dos partidos que 

durante 13 anos mandaram neste País e deveriam ter investido na educação? O 

padrão educacional caiu durante esses 13 anos. (Palmas.) Agora, nós somos 

culpados porque estamos mexendo aqui?  

Eu leio, vou dizer, já li tudo que é versão. Já pedi ainda agora à Mesa que me 

dê tudo. Eu não vejo onde está toda essa discussão. Eu acho que nós estamos 

discutindo mais do que está escrito aqui. Nós viemos aqui só para discutir isso, nós 

só podemos legislar sobre isso. O que nós estamos falando é que nós precisamos 

respeitar o direito das pessoas. Ponto. Quando o Deputado Flavinho pega um ponto 

e pergunta, todo mundo é a favor. Se nós formos, talvez, Deputado Flavinho, ponto 
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a ponto do projeto, ninguém vai falar contra ele. Então, por que está todo mundo 

discutindo? (Palmas.) 

 Eu vejo muitos movimentos discutindo. Mas eu não vi esses movimentos 

quando, por exemplo, a Lava-Jato estava na rua tentando prender gente. Esses 

movimentos não estavam na rua. Estavam no impeachment do Collor, mas não 

estavam no impeachment da Dilma. (Palmas.) E, depois, não temos partidarização! 

Temos partidarização, sim. Todos têm! 

 Agora, eu não posso nem tenho o direito de levar a confissão do meu partido 

para a sala de aula. Eu posso debatê-la, mas tentar impô-la ao meu aluno, não. Não 

sou professor. 

 Quero terminar fazendo uma pergunta a todos. Como falei na outra reunião, 

indago a todos sobre quem achamos que compete a educação dos nossos filhos? 

Eu acho que principalmente à família e, complementarmente, à escola. Se isso é 

uma verdade — e, para mim, isso é uma verdade —, a escola não pode e não deve 

se contrapor ao que as famílias pensam e têm como direito. Ponto. Se nós 

respondermos essa pergunta... Se eu acho, volto a dizer, que a responsabilidade da 

educação do meu filho é minha, da minha família, eu aceito que a escola a 

complemente. Mas a escola complementa, não é ela que dita o que eu posso falar 

ao meu filho. Não é ela que dita o que meu filho pode pensar. Ela complementa, ela 

tem que respeitar o que pensa a família daquele aluno. É lógico que com todas as 

divergências. Respeitar não é concordar. Respeitar é abrir a discussão e fazer com 

que, democraticamente, a pessoa aprenda de tudo. 

 Na minha formação, eu estudava várias linhas: estudei comunismo, 

socialismo. Tive que estudar para aprender — e é normal — e tomei minha posição. 

Até porque é bom estudar. Quem estuda fica do lado daqui, não fica do lado de lá. 

(Palmas.) 

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

agradece ao Deputado Joaquim Passarinho. 

 Na sequência, concedo a palavra ao Deputado Pr. Marco Feliciano. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, nobre 

Deputado Marcos Rogério, V.Exa. preside com maestria esta douta Comissão; 

nobre Deputado Flavinho, V.Exa., de maneira bem ponderada, também conduz as 
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perguntas aos debatedores; quanto aos debatedores presentes, eu queria fazer 

deferência à Dra. Maria das Graças, por ter falado do meu nome. Muito obrigado. 

 Se houvesse um convite, eu iria. De todas as vezes e em todas as lutas que 

eu passei, eu fui convidado apenas para uma Universidade, a UnB, aqui em Brasília. 

Cheguei lá ela estava toda aparelhada. E, eu, pronto para ser linchado. Eu só pedi 

que garantissem a minha integridade física. Depois de 15 minutos debatendo no 

rádio com quatro ativistas, dois advogados, a escola simplesmente cessou. Eu fui 

aplaudido pelos alunos, porque eu fui para o campo das ideias. Perguntei a eles no 

início do debate: “Vocês querem debater com o Deputado ou com o Pastor?” Eles 

disseram: “Com o Pastor”. Eu disse: “Então, vá à minha Igreja. Eu vim aqui como 

Deputado. Vamos falar da Carta Magna? Vamos falar da Constituição Federal?” E 

calei a Universidade toda, simplesmente, no campo das ideias. Depois disso, nunca 

mais me convidaram para nada. A notícia se esparramou: “Deixem o Feliciano 

quieto”. 

 Sr. Presidente, eu estou vindo aqui já há algumas sessões. E, em todas elas, 

eu ouço, ouço. E, cada vez mais, o meu coração se abre ao programa Escola sem 

Partido. É necessário de fato que esse projeto seja aprovado, os cinco pontos. Nada 

mais do que isso. Cinco pontos que são meritórios, que têm educação, que são 

clássicos e não ferem ninguém, muito menos, o direito de professor, mas protege o 

aluno com toda a sua força. 

 Eu ouvi aqui a Profa. Gelcivânia, a Camila e todos os que vieram aqui. Eu 

ouvi atentamente tudo. E cheguei à seguinte conclusão: a esquerda se desesperou 

de fato, chegou ao fim. Caminhamos para o sepultamento da esquerda nacional, e 

não apenas da nacional, mas das Américas e de todas as partes do mundo. Nunca 

funcionou, seu pensamento é bonito, a história é lúdica, mas ela não faz sentido. 

 Queria fazer uma pergunta direta à Srta. Camila. V.Sa. é Presidente da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas, não é? V.Sa. estuda? Em que série está? 

Qual é o nome da sua escola? Fale ao microfone para que fique registrado, por 

favor. 

 A SRA. CAMILA LANES - Eu estudo no ensino técnico. Já concluí o ensino 

médio, e a UBES representa todos os estudantes do ensino médio, técnico e 

profissionalizante. 
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 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Certo. São 40 milhões de 

alunos, é isso? 

 A SRA. CAMILA LANES - São 53 milhões. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Então, tem que atualizar o 

site. O site da UBES diz que há 40 milhões... 

 A SRA. CAMILA LANES - Pode deixar. Nós vamos atualizá-lo. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - ...e uma centena de erros de 

Português que não deveriam estar lá, principalmente de vocês que representam a 

Universidade. 

 Pois bem. Você fala por todos esses alunos? 

 A SRA. CAMILA LANES - Sim, fui eleita para isso. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - A sua camiseta também fala 

por todos os seus alunos? O que está nas costas: “Fora Temer”? 

 A SRA. CAMILA LANES - Não. Esta camiseta não é minha, eu a peguei 

emprestada de um Diretor da UBES que chegou aqui. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Ah, sim, entendi. 

Inclusive, Sr. Presidente, V.Exa. disse, nas reuniões passadas, que nenhum 

debatedor deveria se sentar à mesa com qualquer símbolo que identificasse seu 

posicionamento político. Eu poderia ter feito isso antes, mas eu logo entendi que ou 

ela não foi avisada ou, como aconteceu, precisou usar uma camiseta às pressas. 

 Mas sua camiseta qualifica o debate, mas desqualifica você a se sentar nesta 

mesa. Desqualifica (palmas) porque isso mostra que de fato há doutrinação nas 

escolas. Se não houvesse doutrinação nas escolas... 

 A nossa CPI, tanto da UNE quanto da UBES, foi incluída no último 

requerimento por três vezes. Sr. Presidente, deixo isso bem claro. Por três vezes, 

tentamos uma CPI, não para punir os estudantes, mas para saber o que é feito com 

os recursos federais dados a estas duas entidades — tanto à UNE quanto à UBES. 

E houve um aparelhamento aqui dentro contra os Deputados. 

 Infelizmente, nós não temos um Presidente da Mesa que tenha coragem, 

firmeza para colocar a CPI para andar, porque, por três vezes, me fizeram correr 

nesta Casa para colher assinaturas. Colhi mais de 600 assinaturas. Mas a UBES e a 

UNE entram aqui, aparelham os Deputados, pegam o PCdoB, o PSOL e pessoas do 
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PT e fazem um inferno na mente dos Deputados, que nós não conseguimos colocar 

para frente uma CPI. (Manifestação na plateia: CPI da UNE!). 

 Não conseguimos colocar a CPI da UNE para funcionar. Por que será? É 

simplesmente por causa disso. Nós sabemos que a UNE e a UBES são entidades 

sérias, que lutaram ao lado do País, pelo País, mas que nos últimos anos têm sido 

aparelhadas por partidos políticos também. Mas não é esse o assunto, o assunto 

aqui é o programa Escola sem Partido. 

Deixo aqui os meus parabéns a todos os debatedores, principalmente, ao 

Filipe, que teve coragem de falar. Ele falou com tanta propriedade e usou palavras 

que só os universitários e os professores universitários devem ou, pelo menos, 

deveriam ter entendido. 

 Parabéns à Dra. Maria da Graça! Só uma Maria cheia de graça poderia trazer 

paz a uma audiência como esta. Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

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

agradece as contribuições do Deputado Pr. Marco Feliciano. S.Exa. suscita um tema 

que foi realmente decidido nesta Comissão, na primeira sessão de debates, na 

primeira audiência pública, todavia, S.Exa. informa desse fato, neste momento, ao 

Presidente desta Comissão formalmente. E, ao longo dos debates, não vi essa 

manifestação interferir no funcionamento dos trabalhos. S.Exa. tem razão quando 

suscita a matéria, mas não vi qualquer ato que, realmente, tenha exposto a 

Comissão ou levado o debate para outro caminho. 

 Apenas para sublinhar, no calor dos debates, muitas vezes, o tema central, 

que é o Escola sem Partido, acaba dando espaço para temas paralelos. V.Exa. 

mencionou agora a questão da CPI da UNE, que não está na agenda de debates 

desta Comissão também. Agora, reitero aquilo que nós tratamos, no início dos 

trabalhos desta Comissão, que as manifestações que vierem a interferir no 

andamento dos trabalhos desta Comissão, todas elas, não serão admitidas. 

 Confesso a V.Exa. que não observei esse comportamento e que não vi essa 

manifestação em nenhum momento sendo suscitada nesta Comissão ou que viesse 

a interferir no clima dos debates, mas deixe o registro de V.Exa. junto a esta 

Presidência. 
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 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Agradeço a aquiescência e a 

explicação de V.Exa. Não o fiz antes exatamente por isso, porque não vi nenhuma 

forma de atrapalhar o andamento. Acredito que os demais Deputados não viram 

porque ela está de costas, mas quando ela passou por ali, numa rápida observação, 

observei o que estava escrito, é o “Fora” ao Governo que hoje nós temos aqui. 

 Para concluir os meus 15 segundos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - V.Exa. já tinha concluído, 

mas ouço V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Eu havia esquecido de falar 

isto aqui. O Deputado disse que o pessoal que hoje se manifesta aqui não estava lá 

pelo impeachment da Presidente Dilma Rousseff, mas eu tenho uma foto aqui da 

nossa nobre Camila no discurso do Presidente Lula, quando ele não pôde ser aceito 

como Ministro. Está ela ao lado de Gleisi Hoffmann, junto com outras pessoas, ou 

seja, isso mostra a doutrinação que há, sim, nas escolas. (Palmas.) 

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

Superado o incidente, passamos à sequência da lista de inscritos. 

 Concedo a palavra ao Deputado Givaldo Carimbão. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, convidados do Relator, eu não faço parte da Comissão, porém, como 

Deputado Federal eleito legitimamente pela sociedade por 8 vezes, por 8 mandatos, 

eu gostaria de dizer aos presentes aqui à Mesa que a democracia é isto: aqui são 

513 Deputados capitalistas, socialistas, liberais, neoliberais, aqui tem de tudo. 

 Eu sou um Deputado com 8 mandatos que vou à rua na campanha e digo o 

que eu penso. A sociedade capta aquilo que eu penso e me outorga um mandato, 

ou seja, eu estou aqui em nome de alguém que acredita nas minhas propostas. 

Assumidamente, sou contra o aborto, a eutanásia, o casamento homossexual. Eu 

digo na rua e aqueles que entendem que têm que ter um representante aqui dentro, 

elegem-me; como há alguém que defende o aborto, e as pessoas o elegem; como 

há alguém que defende os banqueiros e é eleito. Vivi aqui muito tempo com Delfim 

Netto, que representava os banqueiros e era eleito pela sociedade. Democracia e 

pluralismo são exatamente isso.  
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 Não adianta querer nos impor suas posições, porque nós Deputados temos, 

em primeiro lugar, consciência; em segundo, o compromisso de campanha nas ruas. 

 Eu tenho 60 anos e estudei em escola pública, em grupo escolar, e eram 50 

alunos por sala de aula. Até 15 anos atrás, era assim. Hoje, depois do FUNDEB e do 

FUNDEF, as escolas têm entre 20 e 25 alunos em classe.  

 Eu ouvi a Camila dizer que as escolas estão cheias. Cheias elas estavam na 

nossa época, quando havia de 50 a 60 alunos por classe. Hoje, nenhum professor 

quer ensinar com mais de 35 alunos, não. É uma luta! Desculpe-me, mas é uma 

falácia dizer isso. Eu estudei — e acho que vários aqui também — com 50 a 60 

alunos por professora. Estudamos muito, graças a Deus, e aprendi muito. Aprendi 

muito bem.  

 Dizer que, se Deputado não tem o que fazer, que vá procurar outro debate, 

em vez de vir debater esta questão aqui, nós debatemos tudo. Aqui, todo dia há 

debate de tudo. Mas não se quer debater esse assunto? Não é só isso que nós 

debatemos, não. Ah, meu Deus do céu, se fosse só este debate aqui! Com todo 

respeito, eu tenho 8 mandatos, e meus cabelos ficaram brancos aqui dentro, de 

tanto debate que eu fiz. 

 Eu votei contra o impeachment da Dilma. Eu votei contra. Fui por 12 anos 

Deputado nesta Casa com Michel Temer, mas nem por isso eu quero comungar com 

tudo que existe. Com “Fora Temer!”, eu não concordo. E olhem que eu votei contra 

Temer na Presidência! Democracia é bom por isso.  

 O maior problema das escolas não é a doutrinação. Da escola, talvez, não 

seja, mas é da população. Vão dizer que não existe doutrinação nas escolas? Pelo 

amor de Deus! Isso é não conviver no dia a dia das escolas. Sou um Deputado 

Federal presente, eu atuo, eu vou à base, eu converso com a sociedade. Meu Deus 

do céu! Dizem que não existe doutrina? Eu sou intransigente contra o casamento 

homossexual, sou contra o aborto. Se vamos discutir isso nas escolas — meu Deus 

do céu! —, nós somos achincalhados. Ainda bem que a Câmara se posiciona aqui 

para preservar o futuro desta Nação. 

 Estudei também Lênin, estudei muito bem os marxistas. Acho que eles têm 

um papel importante na sociedade? Sim, eles têm. Representaram aquelas pessoas 

na ditadura de 1964, que nós vivemos no Brasil. Em toda a história da ditadura, foi 
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importante o papel de muitos que derramaram seu sangue? Sim. Mas isso não dá o 

direito à pessoa de levar à sala de aula e ensinar o que ela pensa. Ali, ela é o 

Estado.  

 Quando o policial mata alguém, é o Estado que paga, porque o policial é o 

Estado. Quando o professor está na sala de aula, não é João, Antônio ou Zezinho. É 

o Estado que ali está. (Palmas.) 

 Conhecemos muito bem o funcionamento de uma Comissão, já fui Relator 

mais de 50 vezes na Casa. Primeiro, o Relator não faz o relatório que ele quer, 

senão não passa na Comissão. Ele faz o possível. Depois, vai a plenário. Nem 

sempre o nosso pensamento é o todo. É bom ouvir partes para fazer o todo. A 

Relatoria está muito bem entregue ao Deputado Flavinho, não obstante conhecer 

muito bem a posição dele. S.Exa. é muito equilibrado e capaz de condensar o 

sentimento de todos que por aqui passaram e que votam essa matéria. Parabéns! 

 Obrigado, Presidente. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Obrigado, Deputado 

Givaldo Carimbão. 

 Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Pastor Eurico, Vice-

Presidente desta Comissão.  

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

registrar meus votos de aplauso à maneira como V.Exa. tem conduzido os trabalhos 

nesta Comissão. Eu havia pedido ao Relator, que parabenizo pela forma como tem 

trabalhado nesta Comissão, para justificar nossa ausência, em virtude de eu ser 

Relator em outro projeto e de estar em um grande embate, do qual só pude sair 

agora. 

 Parabenizo os companheiros que aqui falaram e todos os presentes. 

 A prova cabal de que há democracia é que, nesta Comissão e nesta 

audiência, não existe apenas um lado, a palavra foi aberta a todos os lados. Então, 

ouvem-se os dois lados. Isso é muito importante, porque caracteriza a verdadeira 

democracia. 

 Eu ouvi atentamente o Deputado Pr. Marco Feliciano falar, mas é uma pena 

que eu não estivesse aqui. Se eu estivesse aqui, eu teria evocado, a princípio, 

aquele nosso acordo que aconteceu na vez passada. Eu não estaria me sentindo 
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bem com o descumprimento do acordo que aqui foi feito, segundo o qual na Mesa 

nós deveríamos ter certa prudência com os lados. Passando por aqui na hora de 

marcar a presença, até brinquei com um dos presentes, quando ele falou que iria 

colocar os cartazes dos deveres ali. Os dois tipos ali que estão colocados. Eu lhe 

disse: “Só não coloque atrás da Mesa”. Eu até brinquei com ele, para evitar 

qualquer... Acho que isso é importante, para que haja respeito. 

 Por outro lado, temos visto em todas as nossas reuniões que a balança 

começou a pender. A balança forçosamente pendia para um lado errado, o lado da 

catequização dos alunos, da indução dos alunos nas salas de aula para abraçarem 

ideologias partidárias. 

 O objetivo deste projeto é Escola sem Partido, porque escola é escola, partido 

político é partido político, cada lugar tem o seu objetivo. (Palmas.) Considerando 

todos os parágrafos e artigos que estão nesse projeto, em nenhum momento se 

tolhe o direito do professor. Não se faz isso, de forma alguma! Professor é 

respeitado, nós defendemos os professores, mas também defendemos os alunos, 

que devem ser respeitados. Eles não podem, em qualquer hipótese, por pessoa 

alguma, ser induzidos ou catequizados para ideologia A, B ou C. 

 Sr. Presidente, o que me deixa preocupado é que, por vezes, em todas as 

nossas reuniões, tem-se que evocar que essa ideologia... Falamos em ideologia 

partidária, mas trazem para outro lado, dizendo que é ideologia evangélica, religiosa, 

que é radicalismo religioso. Em nenhum momento, eu vim aqui discutir religião, 

Igreja A, B ou C. Nesta Comissão se discute exatamente a Escola sem Partido. Essa 

é a nossa posição. 

 Agora, pasmem, senhores e Deputado Pr. Marco Feliciano, meu 

companheiro! Eu estou sentindo saudades do apoio que era dado aos embates 

quando havia interesse da mídia em destruir a sociedade. Quando se trata de 

construção, a mídia desaparece.  

 Eu quero pontuar agora meu registro de solidariedade e aplauso à TV 

Câmara, que está aqui em todas as nossas reuniões, levando à sociedade séria 

brasileira as informações do que está acontecendo aqui dignamente nesta sala, 

nessas Comissões. Lamentamos e indagamos onde está a outra imprensa. Ela vai 

divulgar depois exatamente as mentiras e desgraças destrutivas à sociedade, 
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porque é isso que ela faz muito bem. Agora, aqui está a TV Câmara. Parabéns à TV 

Câmara! Faço esse registro, porque entendo que a sociedade precisa conhecer o 

que se passa aqui, para que possamos mostrar ao Brasil e ao mundo que aqui, 

neste País, há homens e mulheres preocupados com a dignidade humana e, nesse 

particular, com os alunos nas escolas. Eles precisam ser respeitados. Escola é lugar 

de se aprender a matéria que está lá para o professor ensinar, aquilo que está na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e não a questão partidária.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 Parabéns a todos. Que o Brasil possa ter resultados positivos com o trabalho 

desta Comissão! (Palmas.) 

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

agradece ao eminente Deputado Pastor Eurico. 

 Deixo consignado que já fiz referência à ponderação do Deputado Pr. Marco 

Feliciano com relação à manifestação da convidada. Ela está com a roupa que 

manifesta a sua vinculação com um movimento, mas, se não fosse a fala do 

Deputado aqui, talvez, a maioria deste Plenário nem soubesse o que ela está 

carregando nas costas. 

 Como eu disse, não houve interferência no ambiente de debates — isso não 

foi suscitado em nenhum momento —, nem ela, durante sua fala, fez menção a isso. 

Dessa forma, o bom senso do Presidente desta Comissão visa garantir justamente 

um ambiente de maior harmonia, a despeito das divergências de posicionamento, 

para que o debate aconteça.  

Então, foi suscitado um fato pontual e, se a Presidência, num ato mais grave, 

agisse no sentido de evitar a participação de uma convidada, isso não ficaria bem 

para a Comissão. Como eu julguei que não houve interferência no ambiente de 

debate, achei desnecessário fazer qualquer tipo de censura a esse comportamento. 

Penso que é a roupa do movimento que ela representa. Como lá fora isso também 

acontece e se manifesta, não seria este Presidente a autoridade censora capaz de 

tirá-la da mesa. Não há nenhuma bandeira sobre a mesa que exponha o plenário a 

essa situação. Se isso tivesse acontecido, certamente eu agiria nos termos daquilo 

que estabelecemos na primeira sessão. 

 Mais uma vez, registro aqui o agradecimento a V.Exas. pelas ponderações. 
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 O último orador inscrito é o Deputado Eduardo Bolsonaro, que tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, endossando 

as palavras do Deputado Pr. Marco Feliciano, acredito que a Sra. Camila Lanes 

realmente é a caricatura deste ato, desta audiência pública — não só desta, mas 

das anteriores também. 

 Ela está aqui fazendo um palco político, em que se ignora a questão do 

Escola sem Partido. Como foi muito bem dito na fala centrada do Deputado Joaquim 

Passarinho, se todos lessem ponto a ponto do projeto, concordariam ou então 

cairiam as máscaras e, sim, assumiriam sua posição autoritária.  

 Todos aqui sabemos que não se está criando direitos, está-se apenas 

explanando. Quem tem medo da divulgação desses direitos? Exatamente aqueles 

que são beneficiados pela doutrinação ideológica. Não cabe mais aqui negar isso.  

 Para mim, não convém mais fazer uma audiência pública em que perdemos 

nosso tempo para ouvir esse tipo de fala. Ora, vão dizer que não existe doutrinação 

ideológica, meu caro Vereador? Se eu abrir meu WhatsApp, Instagram ou for a 

qualquer escola do País, eu vou saber pelo menos de algum aluno que escreveu 

“Bolsonaro” no quadro e foi suspenso. Mas escrever “Fora, Temer!” pode. Aí, é 

perfeito. (Manifestação nas galerias.) 

 Depois, ela vem aqui dizendo que representa os estudantes, com fotos ao 

lado da Dilma, com bandeiras do PCdoB, com camisa “Fora, Temer!” e dando esse 

risinho de deboche aí, como deve ser a sua conduta para com seu pai e para com 

sua mãe. (Palmas.) 

 Sr. Presidente, eu queria saber quais são as contribuições dessas ditas 

ocupações. Eu partilho da opinião de que se trata de invasões. Isso na minha terra 

se chama “crime”. Depois, quando a Polícia é obrigada, através de uma ordem 

judicial, a fazer uma reintegração de posse, essas pessoas posam de vítimas: “A 

Polícia é opressora! Está me batendo!” É por isso que elas não entendem os 

ocorridos durante o período do regime militar. 

 Eu adianto que as ocupações, ou invasões, renderam muitos frutos: atraso no 

vestibular, decréscimo do posicionamento do Brasil na prova internacional do PISA, 

e inclusive um assassinato no Paraná. E vêm aqui com a cara de pau dizer que 

estão colaborando com o futuro do País. 
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 O futuro do País, Presidente, é com ordem, com disciplina, com respeito à 

autoridade e com respeito, principalmente, aos dizeres que estão aqui: os deveres 

do professor. O professor que não doutrina não está preocupado com isso, porque 

ele não vai ser atingido. 

 Sr. Presidente, eu termino dizendo que em Cuba realmente há uma 

democracia. Lá existem mais de 600 Parlamentares. Ai do Parlamentar que não for 

filiado ao Partido Comunista! Vai para o paredón muy democráticamente. E assim 

ocorre hoje de maneira “velada” — entre aspas — na Venezuela. Caracas é a 

Capital mais violenta do mundo. Em qualquer passeata lá, há gente morrendo. 

 Ao finalizar, vou fazer um elogio. Pela primeira vez, eu não vi o debate indo 

tanto para o lado de jogar pedras nos cristãos. Normalmente, fazem isso, não é, 

Deputado Flavinho? Invertem a lógica e, como disse o Vereador Filipe Ribeiro, usam 

aquele jogo de palavras para fazer valer suas opiniões, como se eles fossem uma 

parte oprimida dentro das escolas.  

 Lembro aos senhores que estamos numa democracia. Se não fôssemos um 

País cristão, as mulheres não estariam sentadas aí, debatendo conosco. Vocês 

estariam sendo apedrejadas, açoitadas. (Palmas.) Isso nenhum Parlamentar aqui 

deseja. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

agradece a V.Exa., Deputado Eduardo Bolsonaro, pelas suas contribuições. Com a 

fala do Deputado Eduardo Bolsonaro, encerramos a lista dos Parlamentares 

inscritos presentes a esta Comissão Especial. 

 Passamos às considerações finais dos convidados que desejarem fazê-lo.  

 Profa. Gelcivânia Mota Silva, V.Sa. tem a nossa gratidão por comparecer a 

esta Comissão e trazer suas contribuições. Será sempre muito bem-vinda. Se quiser 

responder a alguma das ponderações dos Parlamentares ou apenas fazer 

considerações gerais, V.Sa. tem a palavra.  

A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Serei rápida. Queria falar para o 

Deputado Lincoln Portela, mas infelizmente ele já saiu, porque ele disse que ia ser 

um pouco irônico. De forma muito tranquila, muito humana, quero dizer que não se 

preocupe, até porque nós entendemos que a ironia é um recurso perfeitamente 
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plausível dentro da língua portuguesa, mas que, como professora, eu estou 

acostumada com a ironia, uma ironia no processo histórico de desvalorização 

profissional.  

Não vou aqui citar nenhum autor nem chorar, mas eu queria dizer ao 

Deputado que tivesse um pouco mais de respeito pelo diferente. Eu estou aqui hoje 

assombrada e assustada com essa incapacidade de diálogo com quem pensa 

diferente de vocês.  

Aquele rapaz ali disse que está de olho em mim. Eu estou morrendo de medo. 

Mas, fazendo valer as palavras do Deputado Bolsonaro, eu acredito na democracia, 

e muitas mulheres, Deputado, morreram para que essa democracia esteja viva hoje.  

Então, Deputado, nem todo mundo que pensa diferente é anticristão.  

Voltando, eu estou cansada de ouvir debates que ironizam, rodam, rodam, 

mas não chegam ao ponto. A verdade — e lamentavelmente o Deputado Lincoln 

saiu — é que a erotização do filho, dos filhos dele ou da minha filha não está 

acontecendo pela escola ou na escola ou pelos professores. Eu não sei em que 

mundo que nós estamos vivendo e quais escolas públicas vocês conhecem, porque 

essa erotização é muito mais latente no cotidiano da Internet ou no cotidiano das 

novelas da Globo, por exemplo.  

Enfim, a escola não pode e não deve se contrapor ao que as famílias pensam 

— foi dito isso aqui, desta forma. A escola não pode e não deve se contrapor. Quem 

somos nós? Nós educadores, professores, secretários municipais de educação 

fazemos um esforço gigantesco para trabalhar de comum acordo com as famílias, 

para trazer a família para as escolas. Nós não trabalhamos para contrapor o que as 

famílias pensam, não.  

Deputado Pr. Marco Feliciano, não sei se o senhor estava aqui no início da 

minha fala, mas citei o exemplo de uma aluna. Eu fiquei 7 anos na Secretaria da 

Educação, voltei agora, e uma aluna de 14 anos, na semana passada, a primeira 

semana de aula, me procurou, dizendo que abortou. E eu comungo — não 

incentivaria, não sou favorável ao aborto, nunca abortei. E essa menina, sabendo 

disso, porque esse assunto apareceu na sala, me procurou para me dizer: 

“Professora, eu abortei forçada pela minha mãe”. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0040/17  21/02/2017 
 
 

 50 

Eu quero dizer para o Filipe, quando ele diz que eu não li, que tem 

exatamente, Filipe, um dos trechos que diz que inclui respeito às convicções do 

aluno e dos seus pais, dando precedência aos valores de ordem familiar. Nesse 

caso, a ordem familiar é favorável ao aborto. A mãe da menina a obrigou a fazer o 

aborto com 14 anos. O que estou dizendo é que a menina me viu, como professora, 

como alguém para acolhê-la, porque ela queria se matar.  

O que eu estou dizendo é que, quando nos posicionamos contra o projeto, 

nós lemos, sim, o projeto. O que nós estamos querendo assegurar, garantir e dizer é 

que nós, como dirigentes municipais de educação — porque eu estou aqui 

representando a UNDIME —, o que teremos? Uma série de questões. 

Vamos concretamente analisar o projeto de lei no cotidiano das Secretarias. 

Concretamente nós teremos uma série de questões que serão trazidas para que o 

Secretário julgue o que é doutrinação, o que não é doutrinação. É isso? 

O que nós estamos dizendo é que o problema não está aí. O problema da 

educação, o problema da falta de aprendizagem, o problema do processo de 

aprendizagem dos estudantes não está aí. O problema não está nessa questão, não 

está nesse debate. 

Por fim, quero falar sobre o futuro da nossa Nação, que foi muito bem citado 

aqui pelo Deputado Givaldo Carimbão. Lembro que o futuro da nossa Nação está na 

formação da humanidade, na formação desses jovens enquanto jovens que 

precisam ter sensibilidade pelo outro. E eu vi aqui, em determinados momentos, 

pouca sensibilidade em alguns, que não conseguem conviver com o diferente. 

Eu faço uma pergunta para o Sr. Vereador. Eu termino fazendo uma pergunta 

para o Vereador Filipe. Quando o senhor diz que existe verdade fora da Esquerda e 

que a Esquerda é uma grande mentira, eu pergunto: então a verdade está na 

Direita? Aí o senhor responde: “Sim”. Então a Escola sem Partido é uma proposta 

dos partidos de Direita?  

Por que eu pergunto isso? Nós estamos então partidarizando o processo de 

construção da aprendizagem no âmbito das escolas? E termino deixando essa 

pergunta, a partir do que o Vereador disse. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Há alguma coisa dizendo ali 

que a educação é de Direita? 
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A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Não. Eu estou colocando a partir do 

que o Vereador colocou. 

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

Gelcivânia Mota Silva suas ponderações. 

Por ter sido citado, o Deputado Pr. Marco Feliciano pede a palavra para fazer 

uma ponderação. 

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Peço a palavra por 30 

segundos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Obviamente, Sr. 

Deputado, a citação não foi ofensiva. 

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Fique tranquilo. Fique 

tranquilo. Eu sei disso. Eu sei disso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Por isso, não se justifica o 

tempo regimental. Mas esta Presidência não vai ser, de maneira nenhuma, arbitrária 

com relação a V.Exa. 

Concedo 30 segundos para a ponderação de V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - A benevolência de V.Exa. me 

inspira, nobre Deputado. 

Eu só queria dizer à Dra. Gelcivânia que eu compreendi perfeitamente a sua 

exposição sobre o caso da menina. Só que há uma diferença muito grande: a 

menina a procurou. Com certeza, fora do ambiente ou depois que a aula terminou. 

Nós estamos falando aqui é de o professor impor esse assunto dentro da sala 

de aula como matéria. Seria diferente de a senhora na classe dizer a todos os 

alunos: “Você não pode abortar” ou “você pode abortar”. É isso que nós, como pais, 

não queremos. 

Agora, em relação à sua explicação para a menina, fora do contexto, não há 

problema nenhum. Mas isso não bate com o que aqui nós falamos sobre Escola sem 

Partido. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

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

compreensão. 
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Para suas considerações, passo a palavra à Profa. Maria da Graça 

Campagnolo. 

A SRA. MARIA DA GRAÇA CAMPAGNOLO - Eu queria agradecer o convite 

mais uma vez. E peço que os senhores considerem, na hora da votação, a questão 

da neutralidade do Estado. 

A minha experiência, que eu relatei aqui, não é só na Universidade Federal do 

Pará, onde desde 1998 eu sou professora concursada. Durante 1 ano, eu ensinei na 

Universidade Paranaense — UNIPAR, no Município de Toledo, no Paraná, e durante 

1 ano lecionei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, 

também em Toledo. 

Então, bem ou mal, eu apreciei duas culturas praticamente diferentes. Morei 

no Paraná durante 6 anos. Eu estou falando de coisas que realmente aconteceram. 

Há a diferença entre a norma e o fato. 

Na generalidade da norma, nós todos estamos em acordo. O problema é que 

os fatos, a opressão da Esquerda, a maneira de eles quererem se impor no dia a 

dia, no cotidiano das escolas mostra que a realidade dos fatos é um pouco diferente. 

Então é preciso uma lei para dar uma coibida nessa falta de liberdade das pessoas 

que são dissonantes da hegemonia. 

Obrigada. (Palmas.) 

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

agradece, mais uma vez, à Profa. Maria da Graça Campagnolo por sua presença 

nesta Comissão e por suas contribuições. 

Na sequência, passo a palavra à Sra. Camila Lanes, Presidente da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas, para as suas considerações finais. 

A SRA. CAMILA LANES - Deputado Marcos Rogério, agradeço a 

oportunidade de poder participar da audiência e de poder explanar um pouco a 

opinião de uma mera estudante secundarista. Vou só direcionar algumas respostas, 

porque eu não consegui compreender muito bem alguns pontos. 

Eu não lembro quem foi que comentou, mas algum Deputado veio 

sarcasticamente dizer que eu estava aqui representando o Ministro da Educação. Eu 

não estou, muito pelo contrário. Só estou trazendo aqui uma opinião, que inclusive 
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está na Internet. O Ministro da Educação é contra esse projeto. O Ministro disse 

isso.  

É só dar entrar no Google, gente! Olha aqui: celular, e o Google responde. 

Enfim, espero que nós possamos ter mais espaços como este para debater, 

onde pessoas contrárias e favoráveis possam estar na mesma mesa e respeitar as 

falas das outras, escutar a fala toda sem interromper. 

Por fim, trago mais uma vez uma reflexão. Eu acho que todos aqui precisam 

compreender que existem problemas maiores na escola pública. Eu já falei muito 

sobre eles aqui. Não é um drama, não é um mi-mi-mi. É só ir a uma escola pública. 

Os estudantes de Brasília estão ali no fundo e são provas vivas do que eu estou 

dizendo: falta merenda, falta estrutura. 

Recentemente aconteceu um acidente em uma escola recém-ocupada. Um 

estudante foi parar na UTI porque havia fios desencapados na escola. Isso 

aconteceu em Planaltina, aqui perto. 

Mais uma vez, trago algumas ponderações. Nós precisamos realmente 

compreender que de fato houve 13 anos de Governo do PT, e a escola não mudou. 

Essa é uma crítica inclusive que a UBES constrói. Diferentemente do que muito foi 

dito aqui, não existem só estudantes do PCdoB e do PT na UBES, na própria UNE. 

Existem a juventude do PSDB, a juventude do DEM, a juventude do PSC, a 

juventude de vários partidos que estão aqui presentes hoje, sendo representados 

pelos seus Parlamentares. 

As entidades estudantis não são, de certa forma, só esse palanque da 

Esquerda, como muitos dizem. São entidades em que os estudantes têm o respeito 

e a pluralidade para debater sobre temas em que divergem e que falam sobre a vida 

e o cotidiano do estudante dentro e fora da escola. 

Quero ressaltar que a UBES é uma entidade que tem 70 anos. Nós acabamos 

de realizar o nosso Encontro Nacional de Grêmios. Mais de 3 mil estudantes 

estiveram presentes, e eles não foram pagos ou muito menos doutrinados para 

estarem presentes lá. Eles constituem entidades estudantis que são as 

agremiações, as entidades municipais, as entidades estaduais. 
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Esses estudantes votaram, em sua maioria, para ser mais exata, 2.100 

estudantes votaram favoravelmente a uma nota que é contra a Escola sem Partido e 

contra a Medida Provisória nº 746, de 2016, que é a da “deforma” do ensino. 

Por fim, agradeço aqui a participação. Espero que nós possamos encontrar 

outros espaços e espero que, na próxima reunião, as pessoas do público que ficam 

se manifestando tenham o mesmo tratamento que os estudantes têm nas audiências 

públicas, pois, quando o estudante fala demais numa audiência, ele é expulso. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

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

agradece à Sra. Camila Lanes por suas contribuições. 

Passo a palavra ao último convidado desta audiência pública, o Vereador 

Filipe Barros Ribeiro, para as suas considerações.  

O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Sr. Presidente, todos os Deputados que 

estão até agora nesta audiência pública e todos os presentes, gostaria de 

parabenizar, mais uma vez, esta Comissão pelo trabalho para destrinchar e 

entender melhor esse projeto. Os senhores têm feito um trabalho excepcional e 

necessário para o nosso País. 

Vou contrapor alguns pontos ditos aqui. Quando a professora traz a questão 

do aborto, ela a traz de uma forma completamente descontextualizada. Segundo o 

art. 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um pacto de 

direitos humanos ratificado por este Congresso Nacional — um tratado de direitos 

humanos, de que eles tanto gostam de falar —, e segundo jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, que tem status supralegal, a educação moral, religiosa, 

sexual compete aos pais. Então, se não gosta ou se discorda, mude a lei. Enquanto 

a lei não mudar, a educação religiosa, sexual, moral compete aos pais. 

E quero lembrar que aborto é crime. Então, a senhora não fez nenhum favor, 

a senhora cumpriu o seu dever enquanto cidadã. (Palmas.) Caso contrário, poderia 

ser presa, inclusive, por omissão. 

Em segundo lugar, ela coloca a questão da partidarização da Direita, do 

Escola sem Partido. Eu não sei se se trata de um caso de analfabetismo funcional 

ou de má-fé, porque, nos deveres do professor, não traz... 
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A SRA. GELCIVÂNIA MOTA SILVA - Respeite-me, viu? Respeite-me, 

Vereador! Eu tive pelo senhor respeito! O senhor está me chamando de analfabeta 

funcional! Respeite-me! 

O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Não, eu coloquei a dúvida. Eu não sei a 

qual pertence: se é à má-fé ou ao analfabetismo funcional. 

(Manifestação na plateia.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu vou pedir que os 

convidados respeitem o espaço de cada orador.  

V.Exa. tem a palavra para a conclusão. 

O SR. FILIPE BARROS RIBEIRO - Obrigado, Sr. Presidente. 

A lei é muito simples: é um projeto de lei de 6 artigos, os deveres do professor 

estão ali. Em nenhum lugar, em nenhum momento, trata-se de doutrinação de 

Direita. Então, sugiro que leia o projeto, para que debata e seja um debate 

realmente sincero. 

Em terceiro lugar, a Sra. Camila Lanes reiterou, por diversas vezes, que o 

atual Ministro da Educação é contra o projeto. Talvez não saiba disto, porque ainda 

não começou a fazer uma faculdade, mas a nossa Constituição Federal traz o 

princípio da separação dos Poderes. Aqui é o Poder Legislativo, e não o Poder 

Executivo. Se o atual Ministro da Educação é contra, o problema é dele. Este 

Congresso é soberano para debater e aprovar o Escola sem Partido. (Palmas.) 

E finalizando, como eu disse no começo da minha fala, Sr. Presidente, eu 

participei do movimento estudantil da UEL — Universidade Estadual de Londrina. Eu 

convivi com as pessoas da UNE, da UJS e da UBES. Eu sei exatamente do que eu 

estou falando. Ninguém me contou, eu vi tudo isso que eu disse na minha fala. 

A UNE e a UBES não representam a maioria dos estudantes do nosso País. 

(Palmas.) Eles representam, sim, os partidos dos quais elas fazem parte. Não 

representam os estudantes brasileiros. Se assim o fosse, era para eles estarem 

nesta audiência pública, do nosso lado, defendendo o Escola sem Partido, em prol 

dos direitos dos estudantes. Mas não, eles preferem, como sempre, atuar de 

maneira partidária, em prejuízo do direito dos estudantes do nosso País. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Esta Presidência 

agradece as contribuições do Sr. Filipe Barros Ribeiro, Vereador e Primeiro-

Secretário da Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, e agradece a cada um dos 

convidados que compareceram a esta Comissão, para contribuir com os trabalhos 

acerca desse debate. 

Antes de encerrar a nossa audiência pública, eu queria passar a palavra ao 

Deputado Flavinho, para que faça suas considerações.  

O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, nobres convidados, 

agradecemos, mais uma vez, a explanação feita, e gostaria esclarecer o 

posicionamento do Ministro da Educação, Sr. Mendonça Filho. Como Relator, ouvi 

da boca do Sr. Ministro que ele não é contrário ao projeto, ele desconhece o projeto 

— e tenho testemunhas disso. 

Antes dessa fala do Ministro, eu já havia feito um requerimento, que foi 

aprovado semana passada, convidando o Sr. Ministro para estar presente também a 

esta Comissão e dar a sua contribuição, lembrando o que já foi colocado: que existe 

isonomia entre os Poderes.  

Fui questionado por um portal de notícias se o suposto posicionamento do Sr. 

Ministro atrapalharia o andamento desta Comissão. E fui enfático e respeitoso, como 

sempre tento ser, em dizer que a palavra do Sr. Ministro, ainda que fosse contrária 

— porém, não o foi —, em nada desmereceria ou atrapalharia o andamento desta 

Comissão, exatamente por haver autonomia do Poder Legislativo. O Sr. Ministro já 

foi convidado — vamos fazer o possível para fazer coincidirem as agendas da 

Comissão e de S.Exa. — para que esteja aqui e dê sua contribuição a essa 

discussão. 

Gostaria de dizer que não é o posicionamento que nós temos do Sr. Ministro 

como contrário. O que ele nos diz — e a este Relator — é que desconhece os 

projetos, não simplesmente um projeto, porque há seis projetos nesta Comissão, e 

nós, se for possível, escutaremos a palavra do Sr. Ministro com muito gosto e a 

acrescentaremos também à nossa discussão.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, peço a palavra por 2 

segundos. Não é nada polêmico.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Tem a palavra o Deputado 

Pastor Eurico. 

O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - A título de justiça, eu citei a questão 

da TV Câmara — embora eu sinta saudade, falta das demais —, mas eu quero 

parabenizar os portais, os vários blocos e os movimentos sociais que nos 

acompanham constantemente e estão presentes a esta audiência.  

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

Antes de encerrar a reunião, apenas para dar satisfação aos Parlamentares, 

informo que o e-mail institucional da Comissão Especial — Escola sem Partido está 

disponível. Nós estamos recebendo diariamente várias mensagens, denúncias, 

posicionamentos contrários ao projeto e a favor dele, bem como contribuições em 

vídeo, inclusive no ambiente escolar.  

O endereço está na tela da Comissão: ceescolasempartido@camara.leg.br 

Qualquer cidadão pode mandar por e-mail a sua sugestão. O Relator está 

recebendo esses e-mails, a Presidência também, e o conteúdo dos e-mails estará à 

disposição de todos os Parlamentares que tiverem interesse em conhecê-lo.  

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, tenho apenas 

uma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Tem a palavra o Deputado 

Pr. Marco Feliciano. 

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Como a audiência é pública e 

vários movimentos sociais aqui estão, eu queria fazer a proposta a V.Exa. para que, 

na próxima sessão, se for possível e houver tempo, um representante desses 

centros acadêmicos ou movimentos sociais pudesse fazer, pelo menos, uma 

pergunta aos debatedores.  

Hoje duas perguntas foram encaminhadas à Mesa, mas sei que foi por falta 

de tempo. Às vezes, eles conhecem os meandros da vida mais do que nós que aqui 

estamos. Seria democrático.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - V.Exa. poderia fazer uma 

sugestão regimentalmente. Eu não posso conceder a palavra para quem não é ou 

convidado ou Parlamentar. O que nós podemos fazer, e isso é possível, é que as 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0040/17  21/02/2017 
 
 

 58 

perguntas, por escrito, sejam dirigidas à Mesa, e, por conveniência do Relator ou do 

Presidente, sendo pertinentes as perguntas, serão repassadas aos convidados.  

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Permita-me divergir de V.Exa., 

porque eu já presidi uma Comissão, que foi muito bem assessorada pela equipe 

técnica, e fui informado de que, se houver concordância com o colegiado presente, 

um representante da sociedade civil pode se manifestar. Já aconteceu isso em 

várias Comissões.  

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

de V.Exa., mas, em uma Comissão como esta, eu prefiro seguir à risca o Regimento, 

para não abrir um precedente que, lá na frente, pode dificultar ainda mais o nosso 

trabalho.  

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Podem eles, pelo menos, 

enviar perguntas, e os Parlamentares fazerem a leitura? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A pergunta escrita, sendo 

encaminhada à Mesa, pode ser feita pelo Relator ou pela própria Presidência e 

repassada aos convidados.  

O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Perfeito. Obrigado.  

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

de V.Exa. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes 

convocando a próxima reunião para o dia 7 de março, às 15 horas, em plenário a ser 

definido, destinada à audiência pública de convidados e deliberação de 

requerimentos.  

Muito obrigado a todos. 

Está encerrada a reunião.  


