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

 Nos termos regimentais, declaro aberta a 9ª Reunião da Comissão Especial 

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

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

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

 Esta reunião destina-se à realização de audiência pública, nos termos do art. 

50, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e à 

deliberação de requerimentos. 

 Inicialmente, antes de fazer o convite para composição da Mesa, indago aos 

Srs. Parlamentares presentes se nós podemos manter o que estamos realizando 

nas últimas reuniões: iniciar a audiência pública e, durante os trabalhos, havendo 

número regimental, sem Ordem do Dia no plenário, fazer a deliberação dos 

requerimentos. (Pausa.) 

 Não havendo objeção, faremos dessa forma. 

 Portanto, dando inicio à audiência pública, convido para tomar assento à 

mesa os seguintes convidados: Sra. Carina Vitral, Presidente da União Nacional dos 

Estudantes; Sr. Douglas Garcia, técnico em informática e estudante; e a Sra. 

Fernanda Salles, jornalista e estudante. 

 Sempre tivemos o cuidado de convidar para comparecer à Comissão e 

debater o tema, de forma paritária, convidados a favor e convidados contrários ao 

tema, para que houvesse equilíbrio no debate. 

 Nós mantivemos para esta reunião essa mesma praxe, mas um dos 

convidados não pôde estar presente. O Prof. Mario Cortella foi convidado, mas 

declinou o convite em razão de outra agenda anteriormente firmada. Apenas faço 

esse registro. 

 Nós temos vários convidados, com requerimentos aprovados, e alguns estão 

declinando, outros estão tentando fazer a substituição do nome por outro com o 

mesmo posicionamento. Quando há acordo entre os Parlamentares ou quando se 

trata de convite à instituição, isso é possível. Quando se trata de convite à pessoa, 

quando o requerimento aprovado na Comissão for um convite a uma determinada 

pessoa pública, seja ela professor ou não, o Presidente não pode, de ofício, fazer a 

substituição, apenas quando o convite é direcionado a uma instituição que determina 
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um representante para falar em seu nome. Aí há, por parte do Presidente, a 

prerrogativa de acatar outra sugestão. Quando o convite é nominal, infelizmente, por 

limitações regimentais, fico impedido de assim proceder. 

 Para aqueles que estão nos acompanhando, esta Comissão Especial, 

denominada Escola sem Partido, tem o objetivo debater o PL 7.180/14, e mais cinco 

projetos apensados. 

 O papel desta Comissão é, a partir das propostas apresentadas, discutir, 

como Comissão Especial, a constitucionalidade, a juridicidade, a legalidade, a 

técnica legislativa e o mérito das proposições apresentadas. 

 Portanto, é nosso papel aprofundar o debate sobre o tema e construir um 

texto que seja o mais adequado aos interesses da boa educação, livre de qualquer 

preconceito e ideologia e voltado aos interesses da criança, dos pais e do professor, 

na sua sagrada missão de educar. 

 Como já adiantamos nas reuniões anteriores, nós estamos promovendo aqui 

um bom debate técnico e meritório dentro da Câmara dos Deputados inicialmente, 

mas com a projeção de seminários regionais. Alguns Estados já tiveram os seus 

nomes aprovados nesta Comissão. Nós temos hoje alguns requerimentos que 

também propõem a inclusão de outras cidades de certos Estados brasileiros. Em 

breve, esses debates acontecerão também nas outras Unidades da Federação. 

 Essas são apenas informações iniciais. Alguns questionam se é necessário 

ou não a aprovação de um texto normativo inovador. Até isso será objeto de 

deliberação desta Comissão. Se, ao final, o Relator e o conjunto dos Parlamentares 

entenderem desnecessário um projeto, pode ser essa a deliberação do colegiado. 

 Porém, toda a matéria submetida a um colegiado desta Casa deve ser, dentro 

do devido processo legislativo, debatida, discutida, e ao final ter uma deliberação 

que seja fruto de um consenso ou de uma maioria formada no âmbito da Comissão. 

 Portanto, com a presença do Relator, o Deputado Flavinho, agradeço desde 

já a presença dos convidados e passo às regras, apenas para aqueles que não 

estão acompanhando os nossos debates. 

 Para um melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

seguintes procedimentos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua 
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exposição. Durante as suas falas, os convidados não poderão ser aparteados e 

deverão se limitar ao tema em debate.  

Findas as apresentações, concederei a palavra primeiramente ao Relator, o 

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. 

 Passo a palavra à convidada Sra. Carina Vitral, pelo prazo de 20 minutos. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Boa tarde a todos os presentes. Quero 

cumprimentar os Deputados que me acompanham aqui na Mesa, o Deputado 

Marcos Rogério e o Deputado Flavinho, respectivamente Presidente e Relator. 

Quero também cumprimentar todos que nos assistem pela TV Câmara. 

 Primeiramente, eu quero dizer da importância das audiências públicas e da 

participação direta nesta Casa. Nós vivemos, durantes algum tempo, na Câmara dos 

Deputados, um processo muito difícil. Em especial os movimentos sociais, aqueles 

ligados à sociedade e a determinados segmentos, como o da juventude, foram 

impedidos de entrar nesta Casa, que deveria ser a Casa do Povo, não só 

indiretamente pelos Deputados eleitos, mas também pelo processo de democracia 

direta, e é isso que significam as audiências públicas e também outros processos de 

democracia direta que esta Casa pode exercer.  

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, é discurso 

eleitoral ou é para tratar da Escola sem Partido? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Deputado, ela está dentro 

do prazo. Agradeço a V.Exa. 

 A SRA. CARINA VITRAL - No caso de audiência pública... 

Inclusive, esse tipo de coisa demonstra a dificuldade que o Parlamento tem 

de ouvir. Fui convidada para estar aqui e vou exercer o meu direito de fala. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Não vou cuspir nem sapatear 

na mesa, como você fez na Comissão da Redução de Maioridade Penal, tá? 
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 A SRA. CARINA VITRAL - Deputado, quando um burro fala o outro abaixa a 

orelha. Eu gostaria de exercer a minha fala. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - A diferença é que eu não sou 

burro.  

 A SRA. CARINA VITRAL - Eu gostaria de exercer o meu direito de fala, 

porque fui convidada para estar aqui. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, com essa 

falta de respeito aos Deputados, realmente fica complicado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu vou solicitar ao 

Deputado Eduardo Bolsonaro que permita à convidada que faça uso do seu direito 

de fala. Também peço à convidada que não se dirija aos Parlamentares. 

 A senhora tem a palavra para sua exposição. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu falava sobre a 

importância das audiências públicas. Eu tenho orgulho de vir aqui, convidada pela 

Câmara dos Deputados, como representante dos estudantes. 

 Venho aqui não só com a minha opinião, mas com uma opinião discutida 

entre os meus pares. Exerço meu direito de representação porque fui eleita para 

isso, num congresso da União Nacional dos Estudantes, no qual votaram quase 2 

milhões de estudantes, de forma direta, nas universidades. Então, exerço esse 

direito de representação. Por isso, queria cumprimentar a Câmara dos Deputados 

pela realização dessa audiência.  

 Vou falar um pouco sobre o projeto Escola sem Partido. Esta Comissão 

analisa não só esse projeto de lei, mas também vários apensados a ele. Eu queria 

falar de uma forma abrangente sobre todos esses temas. 

 Apesar de vir aqui com orgulho e dar opinião sobre este tema, eu queria dizer 

que na Câmara dos Deputados, que há pouco tempo discutia o Plano Nacional de 

Educação de forma bastante abrangente, na minha opinião, caiu bastante o nível 

das proposições.  

Nós que discutíamos o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 

anos e toda a política pública que iria reger a educação para os próximos 10 anos 

agora nos limitamos a discutir um programa, o Escola sem Partido, como se o único 
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problema da universidade ou da escola fosse esse, como se o único problema da 

educação brasileira fosse esse, ou fosse o principal problema. 

 Na opinião da União Nacional dos Estudantes existem outros problemas além 

desse. É urgente discutir aqui nesta Comissão e em outras da Câmara dos 

Deputados a verba para a educação. Nós lutamos, durante anos, para aprovar a 

destinação de 10% do Produto Interno Bruto para a educação. Nós aprovamos a 

destinação dos recursos do pré-sal, para chegar a esses 10%.  

Nós discutimos também a erradicação do analfabetismo, as mudanças na 

escola e na universidade. Vamos discutir a base nacional curricular comum. Enfim, 

existem temas essencialmente importantes, existem problemas na educação 

brasileira que precisam ser tratados, a fim de que tenhamos uma educação 

emancipadora, uma educação igualitária e o fim dos fatores de desigualdade entre a 

juventude no Brasil.  

Mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados prioriza esse tipo de discussão, 

que, na minha visão, é uma discussão que rebaixa o debate político. Infelizmente, 

isso torna bastante medíocre a discussão política — medíocre no termo fiel da 

palavra —, porque abaixa o nível da discussão, o que não enobrece a Câmara dos 

Deputados.  

Vou falar sobre a opinião da União Nacional dos Estudantes a respeito do 

projeto Escola sem Partido, que visa eliminar a discussão política no ambiente 

escolar e restringir conteúdos de ensino a partir de uma ideia de neutralidade da 

educação. Há ainda outros projetos apensados, como o que trata da ideologia de 

gênero — V.Exas. passaram a chamar de ideologia de gênero —, envolvendo os 

livros didáticos com conteúdo relacionado com educação com sexual.  

 Eu queria chamar a atenção para três dos principais problemas que na minha 

opinião são os problemas de origem desse projeto. Existem vários outros problemas, 

mas, pelo curto espaço de tempo, eu gostaria de focar em três.  

O primeiro é sobre a noção de que os estudantes são sujeitos vulneráveis. 

Sob essa concepção, coitados dos estudantes, que têm dos seus professores uma 

tentativa de doutrinação. Esses estudantes, portanto, sendo vulneráveis, não podem 

se defender, não podem criar o seu próprio senso crítico, não podem nem preservar 

seus próprios valores.  
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 Eu acho isso muito estranho, porque essa tutela sobre os estudantes vem 

exatamente em um momento em que não se podia subestimar os estudantes, pelo 

próprio exercício de cidadania que os estudantes, sejam secundaristas, sejam 

universitários, vêm mostrando, cotidianamente, nas escolas e nas universidades. 

Não somos nada vulneráveis, não somos nada passivos. A escola e o professor não 

são reprodutores, basicamente, de ideologias. Nós não somos como uma esponja 

que absorve ideologia alheia ou absorve conteúdo alheio. Nós somos críticos. 

 Sras. e Srs. Deputados, demais presentes na audiência, quero dizer que nós 

pensamos pelas nossas cabeças. Recebemos informações, sim, mas somos sujeitos 

críticos, sujeitos de direito e sujeitos que podem discernir sobre que tipo de história 

pode ser constada, que tipo de concepção política nós queremos, inclusive moral, 

cívica, como os nomes do PL gostam de chamar. 

 Os estudantes se organizam. As ocupações das escolas e das universidades 

foram exemplos de cidadania, que a Câmara dos Deputados deveria tomar como 

exemplos de mobilizações sociais, como foram os caras-pintadas, como foi a 

resistência dos estudantes à ditadura militar. Esses são exemplos de cidadania que 

puderam fazer com que o Brasil chegasse ao patamar atual de cidadania, da 

Constituição de 1988, a Constituição que garante os nossos direitos. 

 Portanto, sabendo dessa organização estudantil, seja no Plano Nacional de 

Educação, seja na reforma do ensino médio, seja em uma reforma universitária, que 

esta Câmara dos Deputados precisaria discutir, era preciso ter em conta o contrário 

dessa concepção de estudantes vulneráveis, ou seja, a concepção de sujeitos de 

direito, sujeitos que podem e devem participar do ambiente escolar, da democracia 

dentro da universidade, da gestão democrática, e que pudessem, inclusive, definir 

os rumos dos currículos da sua base curricular. 

 Os Deputados, aliás, deveriam ter aprendido algumas lições com as 

ocupações das escolas. Por exemplo, o Governo de Geraldo Alckmin, que foi 

derrotado pelas ocupações das escolas no seu projeto de reorganização escolar, em 

que pretendia fechar mais de 190 escolas no Estado de São Paulo, aprendeu uma 

lição, a de que não se pode legislar sobre a escola sem discutir antes com os alunos 

e não se pode mudar o ambiente escolar e tomar uma decisão que envolva 
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diretamente os estudantes sem consultá-los, senão o nosso direito de cidadania vai 

ser exercido com ou sem a classe política. 

 Então, existe nesse caso uma diferença de concepção. Nós estudantes da 

União Nacional dos Estudantes vemos a nós mesmos como sujeitos de direitos e 

não como sujeitos a serem tutelados. 

 A segunda coisa é essa concepção da neutralidade na educação. Pergunto: 

existe neutralidade na educação? É possível existir neutralidade na educação? 

Existe um único fato histórico — a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, o 

Descobrimento do Brasil, a Abolição da Escravatura — que não tenha sido 

essencialmente político, seja do ponto de vista dos vencidos, seja do ponto de vista 

dos vencedores? 

 Portanto, não existe possibilidade de pensar uma educação neutra. O que 

existe — eu concordo, e é a defesa da União Nacional dos Estudantes — é uma 

educação plural, para que uma teoria que se saiba, que se aprenda e que se ensine 

possa ser esplanada com qualidade, em ambiente democrático, com professores 

valorizados. E os estudantes devem saber quem é aquele autor, qual a sua origem 

social e econômica, qual a visão de mundo dele, quais foram as experiências 

sociais, econômicas e políticas que ele teve para defender aquela teoria. É isto que 

determina e constrói a nossa concepção política: a nossa origem social e 

econômica, as nossas experiências políticas, o contexto político e econômico. 

 Portanto, questiono se a base desse projeto Escola sem Partido, que é a 

neutralidade na educação, a busca pela neutralidade política, ideológica e moral na 

educação, é possível. A União Nacional dos Estudantes defende aqui que a 

pluralidade não só é melhor e mais sincera do que a neutralidade, como também é 

pedagógica. 

 Quero dar um testemunho como estudante de Economia da PUC de São 

Paulo. A Economia, por exemplo, é uma ciência humana que possui três grandes 

escolas. Todo curso de Economia que se preze tem um equilíbrio de discussão entre 

três correntes políticas, econômicas e ideológicas sobre economia: os neoclássicos, 

que têm origem nos clássicos, como Adam Smith e David Ricardo; depois deles, os 

marxistas, que têm origem em Karl Marx e Engels, que inclusive são teorias que 

dialogaram entre si, como, por exemplo, a Teoria do Valor, que quem inventou não 
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foi Karl Marx, mas Adam Smith.  Karl Marx bebeu na fonte de Adam Smith para 

avançar na Teoria do Valor-Trabalho, a teoria que diz que o valor das coisas no 

capitalismo se dá por meio da quantidade de trabalho socialmente necessário 

investido em um produto, em uma mercadoria. Depois, conseguinte a isso, houve a 

teoria de Keynes. Ou seja, a pluralidade não só é possível, como é pedagógica. 

Como estudante de Economia, eu não conseguiria entendê-la sem o debate 

cotidiano entre essas três tendências. 

 Há teorias com que me identifico. Tenho os livros e os textos de concepções 

de mundo e de economia com que me identifico, mas nem por isso me recusei a ler 

Adam Smith, nem por isso me recusei a ler outros autores. Inclusive, as faculdades 

de Economia e as faculdades de várias outras ciências seriam muito mais 

qualificadas e referenciadas se pudessem promover o debate intenso entre as 

correntes políticas e ideológicas. 

 Portanto, na opinião da União Nacional dos Estudantes, o caminho não é o da 

neutralidade, o caminho é o da pluralidade, até porque por trás da neutralidade não 

se esconde o apartidarismo, a não ideologia, mas se esconde, na verdade, a 

ideologia da classe dominante, a ideologia do pensamento dominante, a ideologia da 

moral dominante. Portanto, pluralidade significa defender o progresso e defender o 

diálogo entre correntes políticas. 

 Da mesma forma, a Escola sem Partido não é nada mais do que escola de 

partido único, porque nada há de apartidarismo nesse projeto, nada há de apolítico 

no projeto Escola sem Partido. Esse é um projeto essencialmente político, de uma 

visão de mundo querendo ser imposta a toda a sociedade, de uma moral querendo 

ser imposta a toda a sociedade, é o projeto da classe dominante, que tem nome e 

sobrenome. E o nome disso é Política, com P maiúsculo. 

 Para terminar, vou falar sobre o tema da educação sobre sexualidade e o 

tema do gênero. Eu me recuso a chamar isso de ideologia de gênero, porque aqui 

não há nenhuma discussão sobre ideologia; sequer chegamos a discutir o tema da 

ideologia. O que há é a realidade de milhares de mulheres, de milhares de 

estudantes LGBT, de estudantes gays, lésbicas, transexuais e bissexuais, que 

existem nas escolas e nas universidades. E isso tem tudo a ver com a pluralidade 

que falei aqui. 
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 Quero terminar dando um dado muito triste, mas que revela um pouco da 

situação das universidades brasileiras. Falamos bastante a respeito do tema da 

educação sobre sexualidade aqui na discussão do Plano Nacional de Educação e 

discutimos isso pouco na universidade. Quero dar alguns dados para mostrar como 

isso é necessário, como o debate sobre gênero nas universidades continua sendo 

necessário, o quanto precisamos cada vez mais propiciar que esse debate chegue a 

todos os estudantes para promover uma prática mais justa dentro da universidade. 

 Uma pesquisa do Data Popular junto com o Instituto Avon revelou dados 

alarmantes: 67% das mulheres já disseram ter sofrido violência nas universidades, 

no ambiente universitário; 56% delas já sofreram assédio sexual; 28% já sofreram 

violência sexual. 

 Essa é uma pesquisa que aconteceu e foi promovida pelo Instituto Avon, em 

conjunto com o Instituto Data Popular, em decorrência de um processo bastante 

complicado que aconteceu na Universidade de São Paulo, mas não só lá, também 

na PUC-Campinas e na UNICAMP. Foram diversas as denúncias que acarretaram 

inclusive a realização de uma CPI sobre a violência contra a mulher nas 

universidades.  

Estudantes se organizaram por meio de uma organização chamada Show 

Medicina, que promovia os trotes universitários na faculdade de Medicina. 

Simplesmente aconteceram diversos abusos, todo tipo de opressão, desde o 

racismo, usando mão também do machismo. A gota d'água foi uma estudante ter 

sido estuprada em um desses shows. Ela estava alcoolizada e teve a sua dignidade, 

a sua sexualidade violada nesse ambiente absolutamente propício ao machismo e à 

opressão. 

 Depois disso, participamos da CPI, revelamos casos, ouvimos depoimentos 

de vítimas e de agressores. Até hoje esses estudantes ainda não foram punidos, 

não perderam os seus diplomas, não foram punidos administrativamente na 

universidade, e essa luta ainda segue. 

 Porém, o que essa CPI revelou, e essa pesquisa complementa, é que 

infelizmente não são casos isolados esses de estudantes bárbaros que 

simplesmente acham que a vida e a sexualidade de uma mulher são sua 

propriedade e acabam indo para o ato de estupro, que é um caso mais grave. 
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 Infelizmente, como vimos, 28% das estudantes universitárias já sofreram 

violência sexual. Então, devemos falar sobre gênero, sobre o combate ao machismo, 

sobre a nossa sociedade e sobre o assédio sexual que muitas dessas mulheres 

sofrem, inclusive dos seus orientadores e dos seus professores. Também devemos 

falar sobre a subestimação intelectual, que não é uma violência sexual propriamente 

dita, mas é uma violência psicológica, que faz com que várias pessoas desistam de 

frequentar a universidade, um ambiente que nós mulheres demoramos muito a 

conquistar. Agora, somos alijadas de exercer esse direito de cidadania. 

 Coloquei esses dados para justificar que o ambiente universitário carece 

muito da discussão sobre gênero e sobre sexualidade, da discussão na pluralidade, 

porque ninguém é gay por ser obrigado a ser gay, nenhum heterossexual vai virar 

gay por ter discutido opressões, por ter discutido diversidade sexual, por saber da 

existência, por respeitar o estudante ou um colega homossexual. Eu não acredito 

que isso seja verdade. 

 Portanto, a União Nacional dos Estudantes defende, sim, a realização e a 

organização de coletivos feministas, de coletivos de negros e de negras, de coletivos 

LGBT nas universidades, para que possamos discutir com pluralidade a diversidade 

que já existe na universidade. 

 Eu dividi a minha apresentação nesses três temas que acredito serem mais 

importantes, mas estou aberta à discussão. Mais uma vez quero dizer da 

importância da realização de audiências públicas, cumprimentar os Deputados da 

Mesa, os Deputados que ainda estão aqui. A Deputada Alice Portugal é defensora 

da educação e esteve lado a lado conosco na discussão do Plano Nacional de 

Educação. 

 Tenho certeza de que podemos fazer um debate civilizado, com respeito. Da 

minha parte, os senhores terão essa postura, porque, para a União Nacional dos 

Estudantes, que já teve a sua palavra cassada e o seu direito de existir e de se 

organizar cassado por ditadura militar no nosso País, o direito à palavra, o direito à 

pluralidade e o direito de se organizar e vir aqui falar nesta audiência pública são 

direitos muito caros, que vamos respeitar. 

 Mesmo se alguém falar as maiores besteiras, estarei aqui para ouvir. Vou 

respeitar o direito de até se falar besteira, de se falarem atrocidades dentro do 
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Congresso Nacional. Esse é um direito que precisa ser respeitado e defendido, 

porque durante muito tempo o direito à palavra e o direito à organização foram 

negados aqui nesta Casa. Então, é com muita alegria que venho aqui contribuir com 

esse debate. 

 Obrigada. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente... 

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

agradece à Sra. Carina Vitral, Presidente da União Nacional dos Estudantes. 

 Solicito à Deputada Alice Portugal que aguarde um pouco, porque, como 

estamos em audiência pública e há convidados à Mesa, as falas das Lideranças 

acontecerão na sequência das exposições. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Regimentalmente, a fala da 

Liderança é a qualquer tempo. V.Exa. sabe disso, não é? Regimentalmente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Mas quando há... 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Regimentalmente, a Liderança 

pode falar a qualquer tempo. Como eu saí do Colégio de Líderes, Sr. Presidente, 

permita-me falar, com sua vênia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Por favor. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Agora começará a Ordem do Dia, 

para tratar de assuntos da mais alta importância na Casa. Eu gostaria de fazer 

apenas uma saudação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Vou conceder a palavra a 

V.Exa., excepcionalmente, para fazer uma saudação. Vou conceder a palavra não 

pela Liderança, porque a palavra de Liderança, durante os trabalhos desta 

Comissão, em respeito ao que foi acordado no início dos trabalhos, está 

acontecendo posteriormente à fala dos convidados, até para não haver esse 

descompasso. 

 Mas eu conheço a trajetória de V.Exa., as relações que tem, e 

excepcionalmente eu ouvirei V.Exa. neste momento. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Eu agradeço, Sr. Presidente, pela 

sua sempre elegância. Inclusive, elogio o efetivo respeito aos convidados. Mas não 
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há dúvida de que o Regimento está acima de qualquer acordo local de Comissão, 

Especial e temporária. 

 Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Sr. Relator, que o motivo pelo qual os 

Deputados estão se retraindo e não estão vindo ao debate é porque esperam um 

debate no Plenário e porque, infelizmente, na forma com que esta Comissão tem 

recebido tão gentilmente os seus convidados, não há reciprocidade em relação a 

convidados contumazes, em relação a debatedores, como nós vimos agora cartazes 

dirigidos à Presidenta da UNE, Carina Vitral, brilhante acadêmica e defensora da 

educação pública brasileira. 

 Como Líder, eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que, na verdade, esse 

projeto, já discutido na Comissão de Educação, não teve êxito no prolongamento da 

sua expectativa no período legislativo anterior. Ele agora ganha esta Comissão, mas 

é um projeto de grande polêmica na Casa, em função de infelizmente assacar contra 

o pluralismo na escola, assacar contra o direito de cátedra, contra a organização 

estudantil. Foi uma luta enorme para que conseguíssemos os quintos 

constitucionais, a garantia da participação de um quinto nos conselhos, lá ainda na 

década de 60 — cassado depois pela ditadura militar. Houve a reconstrução da 

UNE, em 1979. Tive o prazer de ser da comissão nacional PROUNI, que organizou 

o congresso em Salvador, em 1979. Eu era tão jovem quanto os que aqui estão. 

 E é fundamental dizer que a garantia da liberdade de cátedra é algo sagrado 

no Estatuto do Magistério, que os professores brasileiros estão tensos com o 

conteúdo desse projeto, porque, na verdade, não há prova cabal no Brasil de que a 

ideologia, de qualquer natureza, está sendo ministrada na sala de aula. O que há é a 

possibilidade de o docente apresentar as diversas correntes de pensamento, as 

diversas correntes sociológicas, as diversas correntes filosóficas. E isso, inclusive, 

foi maculado quando se regulou o ensino médio brasileiro nesta Casa — espero que 

o Senado conteste, por medida provisória. O ensino médio deixa de ter Sociologia e 

Filosofia como matérias e passa a tê-las apenas como conteúdo opcional. 

 Então, Carina, eu vim cumprimentá-la e vim cumprimentar os convidados, 

mesmo aqueles que têm opiniões diferentes. Vim também dizer que esta Casa está 

alerta e não está comparecendo aos debates por força dessa circunstância, por 

força desse tipo de reação.  
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Carina, eu quero parabenizá-la pela elegância, por não perder, em momento 

algum, a linha do pensamento claro e democrático, por não se contaminar por fotos 

suas com a Presidenta eleita. (Manifestação na plateia.) 

 Eu gostaria que outros erguessem a foto deles e delas com o golpista Temer, 

que, neste momento, assaca contra o direito previdenciário do povo brasileiro; tenta 

desproteger os trabalhadores e seus pais, enfraquecendo os sindicatos na reforma 

trabalhista; vende terras brasileiras a estrangeiros; impede que empresas brasileiras 

participem do leilão do pré-sal; e, agora, quer macular a liberdade de cátedra, o 

direito plural — plural! — na escola brasileira. 

 Sr. Presidente, estou sendo chamada aqui de descarada. Eu não vou 

responder. Eu acho que isso, no ambiente da Câmara dos Deputados, não cabe. 

Isso não cabe! Isso não é aceitável! Escola sem Partido com esse tipo de nível de 

participação? Não é possível, Sr. Presidente! 

 Eu venho aqui saudar os palestrantes e convidados e dizer que gostaríamos 

que essas audiências fossem, de fato, para aprofundar o processo. Mas, 

infelizmente, são um palco para minorias extremistas que querem transformar o 

Brasil num país amordaçado. 

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

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Eu vou finalizar, Sr. Presidente, 

dizendo que na nossa história nós não podemos contar, atrevidamente, com projetos 

de risco. E esse é um projeto de risco à democracia, contra o qual votarei. Tenho 

certeza de que o movimento educacional brasileiro, que já se pronuncia nas suas 

notas, documentos e congressos, não permitirá que essa atrocidade abata a 

democracia nas escolas e nas universidades e o futuro da juventude, que precisa 

ser luminoso e plural. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

Alice Portugal. 

 Quero apenas consignar na Comissão que a interpretação do Presidente, no 

comando dos trabalhos, tem amparo regimental e é a praxe das Comissões desta 

Casa.  

Diz o art. 221, no seu § 5º: 
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  Art. 221 .............................................................. 

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

  § 5º É lícito aos Líderes, após o término dos 

debates, usar da palavra por cinco minutos, sem apartes. 

 Então, este Presidente está seguindo os termos regimentais. 

 Estou apenas registrando isso porque, como houve questionamento, estou 

consignando, para que não pairem dúvidas quanto ao estrito cumprimento por parte 

deste Presidente do Regimento Interno. 

 Concedo a palavra ao Relator. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, eu gostaria de dirigir uma 

palavra à nobre Deputada. Quero somente dizer à nobre Deputada que esta 

Comissão não é um palco. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui.  

Se V.Exa. acha que o que está sendo feito hoje aqui é um palco, isso é um 

desrespeito com esta Comissão e com os Deputados, que estão trabalhando de 

forma muito séria, inclusive Deputados da esquerda, da direita, de centro, 

moderados. Todos que queiram estar aqui têm o seu nome registrado e estão tendo 

a palavra. Todos os requerimentos apresentados — inclusive, por isso, hoje a Sra. 

Carina está aqui —, assim como aqueles que são... 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Requerimento meu. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - O requerimento de V.Exa., neste palco, 

como V.Exa. disse, foi aceito. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - V.Exa. não entendeu. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Entendi perfeitamente e sinto-me 

profundamente agredido com a palavra que V.Exa. dirigiu a esta Mesa. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Peço direito de resposta, 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Eu estou com a palavra. Então, V.Exa., por 

favor, me escute. 

 Como Relator, eu me sinto profundamente agredido, e não somente eu. 

Acredito que meus pares, aqueles que concordam com V.Exa. e são contrários ao 

Escola sem Partido, também se sentiriam da mesma forma que eu ou qualquer outro 
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Parlamentar desta Casa nesta Comissão, que estamos lutando para fazer um 

trabalho de alto nível, ouvindo todas as partes.  

No entanto, se aqueles que são contrários ao movimento Escola Sem Partido 

não estão aqui hoje, isso não é problema desta Mesa, deste Relator e muito menos 

do Presidente. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, peço 1 minuto a 

V.Exa. para responder. 

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

Flavinho. 

 Deputada, V.Exa. fez uso da palavra e também fez suas ponderações. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, peço a V.Exa. 1 

minuto, pois fui citada e gostaria de esclarecer, regimentalmente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Peço a V.Exa. que permita 

a esta Comissão dar seguimento aos trabalhos. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - V.Exa. foi rigoroso com o 

Regimento. Eu gostaria de pedir meu direito de resposta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - V.Exa. fez uma 

abordagem. Ao final dos trabalhos da Comissão, os Parlamentares farão as 

considerações finais, e V.Exa. terá a oportunidade de fazê-lo também. 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Eu volto, então. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Sras. e Srs. 

Parlamentares, obviamente que sobre este tema há posições a favor e há posições 

contrárias. Ao longo dos trabalhos desta Comissão, temos buscado o respeito aos 

convidados e aos Parlamentares. Quero apenas consignar a informação de que não 

é adequado chamar a atenção da Câmara dos Deputados e desta Comissão quanto 

à preferência por esse ou por aquele projeto. Eu queria apenas fazer isso, porque os 

convidados que aqui comparecem têm a liberdade de fazer suas exposições, 

obviamente dentro do tema que está em debate na Casa. 

 Portanto, dizer que esta Casa escolhe um projeto e abre mão dos demais não 

é verdadeiro. O processo legislativo é a expressão da democracia, e a democracia 

se mostra evidentemente viva quando há justamente debates dessa natureza. A 

Casa não tem o direito de escolher ou vetar projetos.  
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Enquanto Presidente da Comissão, é meu papel fazer a defesa institucional 

desta Comissão e deste Parlamento. (Palmas.) 

 Como pactuamos no início dos trabalhos desta Comissão, vamos suspender 

a audiência pública para fazer a votação dos requerimentos, porque, daqui a pouco, 

a Ordem do Dia terá início, e não será possível deliberar. 

 Então, está suspensa a audiência pública, e passamos à Ordem do Dia.  

 Deliberação de requerimentos. 

 Indago de V.Exas. se podemos fazer a votação em conjunto. 

 Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, eu penso que sim. 

Gostaria de incluir, de ofício, o nome do Vereador Fernando Borja, de Belo 

Horizonte. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - V.Exa. deseja incluir em 

qual dos requerimentos? 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Em um dos requerimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Então, deixe-me apenas 

fazer a leitura dos requerimentos. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - O.k. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Depois V.Exa. sugere 

essa inclusão. Aqueles que desejarem, terão oportunidade de fazer sugestões. 

 Item 1. Requerimento nº 22, de 2017, do Sr. Paulo Freire (PL 7.180/2014), 

que requer a realização de seminário destinado a debater o Projeto de Lei nº 

7.180/2014, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, com autoridades, 

professores, alunos e lideranças regionais. 

 Item 2. Requerimento nº 23, de 2017, do Sr. Sóstenes Cavalcante (PL 

7.180/2014), que requer que seja ouvido nesta Comissão Especial o Sr. Hiago 

Tadeu Alves Rabelo para expor sobre o tema Escola Sem Partido. 

 São esses os dois requerimentos que constam da pauta. 

 Indago de V.Exas. se há manifestações. 

 Com a palavra o Deputado Eduardo Bolsonaro. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, eu fui eleito 

pelo Estado de São Paulo. Já estão sendo contempladas as cidades de São José 
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dos Campos, São Paulo e Campinas. Eu queria sugerir a V.Exa. a inclusão da 

cidade do Rio de Janeiro no requerimento, já que os precursores do Escola sem 

Partido são o Vereador Carlos Bolsonaro e o Deputado Flávio Bolsonaro, do Rio de 

Janeiro.  

 Então, peço a V.Exa. que acrescente no requerimento a cidade do Rio de 

Janeiro, prezado Deputado Paulo Freire. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Há solicitação do 

Deputado Eduardo Bolsonaro para que se acrescente, no Requerimento nº 22, de 

2017, a cidade do Rio de Janeiro, para a realização de seminário regional. 

 Indago do Relator se há objeção. (Pausa.) 

 Com a aquiescência do Relator, sem objeção. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, gostaria de sugerir 

a inclusão da cidade de Belo Horizonte e explico o porquê. Há um projeto chamado 

Escola Democrática, que é o absurdo dos absurdos. É um negócio, assim, altamente 

escabroso, com aparência de piedade, mas, quando se passam as três primeiras 

páginas, percebe-se, na justificativa, que é uma impiedade total e completa.  

 Então, se a cidade de Belo Horizonte, de onde eu sou, puder ser incluída — 

estou aqui no meu quinto mandato —, eu agradeço imensamente, pois essa 

inclusão seria de bom alvitre. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Há sugestão do Deputado 

Lincoln Portela para que se inclua a cidade de Belo Horizonte para os seminários 

regionais. 

 Indago do Relator se há alguma objeção. (Pausa.)  

 O autor também não se opõe. 

 Portanto, ficam acolhidas as duas sugestões: do Deputado Eduardo 

Bolsonaro, para a cidade do Rio de Janeiro; e do Deputado Lincoln Portela, para a 

cidade de Belo Horizonte. 

 Alguém deseja discutir os requerimentos? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação os Requerimentos nºs 22, de 2017, e 23, de 2017. 

 Os Srs. Parlamentares que os aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
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 Aprovados. 

 Tendo em vista que a ata da 8ª Reunião Ordinária foi disponibilizada 

antecipadamente na página da Comissão e que se encontram sobre as bancadas 

cópias da referida ata, desde a abertura do painel, pergunto se há alguma retificação 

a fazer na ata. (Pausa.)  

 Não há retificação a fazer. 

 Os Srs. Deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Agradeço as Sras. e aos Srs. Parlamentares a colaboração. 

 Voltamos à audiência pública. 

 Com a palavra o convidado Douglas Garcia, Técnico em Informática e 

estudante, por 20 minutos. 

 O SR. DOUGLAS GARCIA - Boa tarde a todos!  

 Meu nome é Douglas Garcia. Eu estudei durante toda minha vida em escola 

pública. Nasci e fui criado em uma periferia na Zona Sul da cidade de São Paulo, 

onde fiz meus estudos — continuo a fazê-los para o ensino superior — e ainda 

resido. 

 É uma imensa alegria comparecer a esta Casa para discorrer a respeito do 

projeto Escola Sem Partido, porque esse é um tema sobre o qual posso 

testemunhar, porque presenciei, porque vivi, durante 10 longos anos, dentro da 

escola pública, na rede municipal e na rede estadual de ensino. Em razão do meu 

testemunho, Srs. Deputados, eu posso chegar a uma conclusão, com muita 

propriedade, a respeito do que se passa dentro da educação brasileira, qual é o 

estado de coisas que vive a educação brasileira. 

 Hoje eu venho trazer muito mais do que uma denúncia, do que uma 

constatação óbvia de que existe, de fato, doutrinação ideológica dentro do ambiente 

escolar. Hoje venho expor aos senhores a falta de caráter daqueles que detêm a 

atenção dos alunos. Venho expor aos senhores a falta de caráter daqueles que 

possuem a audiência cativa dos alunos. Em vez de utilizarem a atenção deles para 

pessoas como eu, que vieram de origem humilde, na tentativa de construir um futuro 

melhor para esses alunos, ensinando matérias de base, como Matemática, Física, 
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Química, Biologia, lançam sobre esses alunos descargas e mais descargas de 

discurso ideológico e doutrinário. 

 Este jovem que lhes fala, Srs. Deputados, no último ano do ensino médio, na 

Escola Estadual Alberto Levy, não teve professor de Matemática. Eu não tive, 

durante o ano inteiro, professor de Matemática, no Governo Alckmin. O Governo 

Alckmin estava mais preocupado com professores de Sociologia e Filosofia para que 

os alunos aprendessem ideologia de gênero. Mas eu precisava daquilo que era a 

base, e os alunos, oriundos de escola humilde, necessitavam de ensino técnico. 

 Foi dito aqui pela convidada ao lado que se trata de uma mediocridade desta 

Casa trazer à discussão o Escola Sem Partido. Mediocridade é quando o professor 

detém o discurso para poder ensinar e, em vez disso, traz discursos políticos. 

Mediocridade é quando o aluno precisa aprender a calcular, quando o aluno precisa 

adquirir conhecimento sobre História e Geografia, e tem que ouvir discurso sobre 

homofobia e formas de criminalizar a opinião. Mediocridade é sair de sua casa às 5 

horas da manhã para trabalhar e depois chegar à escola para ouvir discurso sobre a 

liberação da maconha, sobre o feminismo, sobre odiar a Polícia Militar. (Palmas.) 

Mediocridade, Srs. Deputados, é o que está acontecendo hoje dentro das salas de 

aula. 

 As escolas públicas deixaram, há muito tempo, de ser um centro de aquisição 

de conhecimento e se tornaram um centro de doutrinação. As escolas públicas 

deixaram de ser um centro de aquisição de conhecimento e se tornaram um centro 

de formação de militantes. Quando os professores trazem um conceito partidário de 

um determinado posicionamento político, eles não aceitam de forma alguma ouvir 

qualquer discurso dissonante. 

 É isso que eu venho trazer para os senhores nesta tarde. Para não ficar 

apenas nas minhas palavras, eu gostaria de passar para V.Exas. um vídeo. Eu peço 

a V.Exas. que prestem bastante atenção, porque isso concretiza e muito o que estou 

dizendo. Não basta eu vir aqui fazer um discurso bonitinho a respeito de 

criminalização e não trazer nada concreto. (Palmas.) 

 (Exibição de vídeo.) 

 O SR. DOUGLAS GARCIA - Senhores, depois desse vídeo, eu preciso dizer 

mais alguma coisa? 
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 Diante disso, pergunto aos senhores, e isso foi dito aqui nesta Casa durante o 

decorrer das semanas, o seguinte: o que tensiona o ambiente escolar? Eu respondo: 

o que tensiona o ambiente escolar é quando o professor utiliza de sua autoridade 

para influenciar os alunos a transformarem a sala de aula, dentro, em uma ditadura. 

É quando o professor utiliza a sua liberdade de expressão para transformar a sala 

de aula em um ambiente hostil. 

 Senhores, eu estou falando aquilo que vivi, porque, dentro da sala de aula, 

existe uma relação direta de causa e efeito, doutrinação e ditadura. Quando o 

professor descarrega discursos políticos sobre os alunos, aquele que pensa de 

forma divergente, logicamente vai ficar com medo de se expor. E, quando ele se 

expõe, tem a sua integridade física e moral colocada em risco. Foi isso que eu 

presenciei durante todo o meu ensino fundamental; foi isso que presenciei durante 

todo o meu ensino médio.  

 Senhores, eu não trago apenas casos que aconteceram comigo, mas casos 

que aconteceram também com amigos meus e com outras pessoas que tiveram 

certa notoriedade, casos urgentes. Em outubro de 2016, no Colégio Estadual do 

Paraná, a mais antiga instituição de ensino do Estado, a Bandeira do Brasil foi 

arrancada, e hastearam a bandeira do comunismo. No mesmo ano, em 2016, a 

Escola Pública Cristóvão de Mendoza fez exatamente a mesma coisa. 

 A nossa colega falou aqui sobre exemplo de cidadania, que são as ocupações 

das escolas. Em outubro de 2016, um adolescente de 16 anos foi morto por um 

colega em escola ocupada em Curitiba, após o uso de droga sintética, a balinha, ou 

seja, exemplo de cidadania, para a UNE, é usar droga e matar. Esse é o exemplo de 

cidadania pregado pela União Nacional dos Estudantes! 

 As escolas são apenas a causa. Para os senhores verem, esse ambiente 

hostil é apenas a causa. Quando nós entramos na faculdade, a coisa piora de uma 

forma estarrecedora. Dentro das faculdades, como, por exemplo, aconteceu em 

maio de 2016, o jovem Felipe Diehl, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

entrou no DCE com a camiseta do Enéas e, do outro lado, Bolsonaro. Ele foi 

agredido e expulso do DCE pelos alunos. E por que os alunos fizeram isso, 

senhores? Porque tiveram, durante toda a sua educação, um único posicionamento 

ideológico feito dentro da sala de aula. No mesmo ano e no mesmo mês, em maio 
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de 2016, Jorge Fontenele foi agredido durante 30 minutos a fio, com agressões 

físicas, verbais, cuspes e teve a sua integridade física e moral rechaçada por 

dezenas e dezenas de zumbis, simplesmente porque o rapaz usava uma camiseta 

do Deputado Bolsonaro. 

 Para não parar por aqui, eu quero trazer também o meu caso. Depois que eu 

concluí o ensino médio — agora estou estudando para conseguir entrar numa 

faculdade, sou estudante, sim, vestibulando... (Pausa.) Eu pediria, por gentileza, que 

a secretária colocasse a segunda imagem, para que não fiquem apenas as minhas 

palavras.  

 (Segue-se exibição de imagem.) 

 Foi descoberto pelos alunos da Universidade Federal do ABC que eu tenho 

vontade de estudar lá e deixaram a seguinte mensagem, que os senhores podem 

ver: “Douglas Garcia, Seja Bem Vindo. Bolsominion sua vida na UFABC não será 

fácil ou será mais um cara de Direita escondido. Se conseguir passar no ENEM (...)”. 

E assim vai. Simplesmente porque eles descobriram que eu tenho a vontade de 

entrar na Universidade Federal do ABC. Imaginem os senhores o que vivem os 

alunos que estão lá dentro! Imaginem os senhores o que vivem os alunos que 

estudam lá! É isso que eu venho trazer. A consciência que eu venho trazer aos 

senhores é a ditadura, o ambiente hostil em que vivem os alunos dentro da sala de 

aula. 

 Nós também temos o caso do PSOL. Durante a época em que estive no meu 

primeiro ano do ensino médio, na Escola Estadual Carlos Augusto de Freitas Villalva 

Junior, o PSOL participava ativamente das decisões do grêmio estudantil. Pouco 

mais tarde, em 2013, foi descoberto pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo que o mesmo PSOL recrutava punks para protestos. O mesmo 

PSOL recrutava punks para protestos dentro da sala de aula. Eles publicaram essa 

notícia em um jornal de grande circulação às 3h15min da madrugada, para que não 

houvesse tamanha repercussão. 

 Senhores, no dia 10 de março de 2017, a Procuradoria do Rio de Janeiro deu 

entrada a uma ação contra o Colégio Pedro II e o PSOL, através de uma denúncia 

feita por pais de alunos. A ação acusa o sindicato de permitir que o PSOL criasse 

um núcleo partidário dentro da escola. A presença do Partido Socialismo e 
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Liberdade tem causado, dentro do ambiente escolar, esse sentimento hostil que nós 

tanto vemos. 

 O PSOL também é responsável, dentro da Universidade de São Paulo, de 

transformar a vida dos alunos em um verdadeiro inferno. Amigos meus que estudam 

na Universidade de São Paulo tiveram o desprazer de enfrentar uma greve, de fazer 

resistência a uma greve. E, naquela greve, o Partido Socialismo e Liberdade trouxe 

sindicalistas do SINTUSP, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, para agredir — 

repito: para agredir — os alunos que tentaram fazer com que aquela greve não 

acontecesse. Eles trouxeram correntes, trouxeram canivetes. 

 Eu via aquela situação e perguntava: mas, pessoal, por que só esse número 

de alunos vem aqui protestar para ter esse direito, essa liberdade de estudar? E eles 

falavam: “Douglas, é porque, durante o nosso período escolar, durante o decorrer do 

nosso dia, a todo o momento, eles estão nos vigiando. Eles imprimem fotos 

daqueles que têm o posicionamento político diferente e saem colando pelos prédios 

da USP e pelos prédios da faculdade, com a mensagem: “procura-se fascista”. 

 Como se já não bastasse, isso não é feito apenas pelos alunos, mas pelos 

professores também. Se o professor percebe que aquele aluno não segue 

determinada corrente política ou que ele tem um discurso diferente dos demais, 

aquele professor acaba fazendo com que o aluno não tenha um bom 

posicionamento no mercado de trabalho. Ele suja o currículo desse aluno no 

mercado de trabalho. 

 E mais: durante a votação do grêmio na cidade universitária, dentro daquelas 

caixas, eles colocam três, quatro, cinco papéis, cinco cédulas diferentes para uma 

mesma chapa. Aquele aluno que percebe isso e tenta falar, tenta contestar é 

agredido. A sua integridade moral e física é colocada em risco. 

 Senhores, eu venho trazer o cenário e pintar muito bem o desenho da 

ditadura em que vivem as nossas escolas, da ditadura em que vivem as nossas 

faculdades. 

 E eu digo mais: a nossa amiga aqui falou a respeito de vários autores, como 

Karl Marx, etc., que são ensinados hoje. Entretanto, dentro das nossas faculdades, 

não é colocado nem ensinado o posicionamento de Eric Voegelin, Mário Ferreira dos 

Santos nem do próprio São Tomás de Aquino ou de Santo Agostinho. 
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 Quando os nossos alunos entram na faculdade, quando os meus colegas 

entram nas faculdades, é para receber descargas e mais descargas de Marilena 

Chauí, mas nunca se fala de Olavo de Carvalho. Por quê? Muito me surpreende a 

colega falar sobre valores de expressão, quando os nossos alunos têm os próprios 

valores agredidos pelos professores. 

 Eu mesmo tive uma professora de História, durante o meu ensino médio, que 

sempre vivia agredindo a minha religião. Eu sou cristão. Eu cresci com os valores 

cristãos dentro da minha casa. Quando a professora se posicionava a respeito do 

cristianismo, ela se posicionava de forma agressiva. Ela queria fazer com que eu me 

sentisse intimidado perante os meus colegas. 

 São esses os tipos de valores de expressão dos alunos que a UNE defende? 

E mais: a UNE diz ser a representante dos estudantes. De quais estudantes? A UNE 

não deveria nem ser chamada de União Nacional dos Estudantes, mas de união 

nacional dos esquerdopatas. 

 A UNE só defende aquilo que é pregado por alunos de esquerda. Os alunos 

de direita, os alunos conservadores não têm voz. Os alunos de direita, os alunos 

conservadores não têm vez. Eles são chamados de fascistas, são chamados de 

nazistas. Aqueles que querem estudar não têm vez. 

 Vocês fazem reuniões, fazem votações, e essas votações passam por cima 

da vontade da maioria. Se alguém falar alguma coisa contra, tem a sua integridade 

física e moral colocada em risco. E aí, eu voto a favor ou eu apanho? E aí, eu voto a 

favor ou eu sou chamado de nazista, fascista, como aconteceu com o nosso amigo 

aqui do vídeo? E aí, eu rezo segundo a cartilha da UNE ou eu viro mais um para ser 

rechaçado dentro do ambiente escolar? É exatamente isso o que acontece dentro 

das nossas escolas públicas. Eu sei, porque vivi, porque vi e porque presenciei. 

 Eu não venho aqui hoje apenas falar ou trazer um discurso bonito. Eu venho 

representando aqueles alunos que não aguentam mais viver sob a ditadura 

comunista, como é dentro das salas de aula. Eu venho trazer a posição daqueles 

alunos que não aguentam mais viver num ambiente hostil, num ambiente de 

irritação, num ambiente que não têm nenhum tipo de acolhimento. 
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 Eu não venho aqui para querer tirar todo o posicionamento político do aluno. 

Não! Mas aquele que detém a atenção dos alunos é esse que tem causado o que 

nós vivemos hoje, que é uma verdadeira ditadura dentro da sala de aula. 

 Escola sem partido é mais do que um bom projeto. Escola sem partido é um 

projeto necessário. Escola sem partido é um projeto urgente. Escola sem partido é 

um projeto de que os alunos de escola pública e privada também necessitam e com 

urgência, porque nós não aguentamos mais viver sob a ditadura. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

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

agradece ao Sr. Douglas Garcia, técnico em informática e estudante, que 

comparece a esta Comissão para fazer a sua exposição. 

 Eu pediria ao convidado que disponibilizasse à Comissão o conteúdo 

apresentado em vídeo e determino à Secretaria que o acostasse ao acervo da 

Comissão. 

 Passo a palavra à convidada Fernanda Salles, jornalista e estudante, pelo 

prazo regimental de 20 minutos. 

 A SRA. FERNANDA SALLES - Muito boa tarde a todos, ao Dr. Miguel Nagib, 

ao Deputado Eduardo Bolsonaro. Cumprimento todos desta Mesa. 

 Quero agradecer o convite por compor esta Mesa. Meu nome é Fernanda 

Salles. Eu sou jornalista de Belo Horizonte. Eu trabalho no canal Terça Livre e sou 

representante do Movimento Direita Minas. Eu vim aqui hoje por duas razões. A 

primeira é porque, como a maioria das pessoas da minha geração, eu sofri 

doutrinação dentro de sala de aula. Todo mundo praticamente sofre isso, só que eu 

sofri outra consequência da doutrinação. 

 No dia 6 de fevereiro, eu fui covardemente agredida por um bando de 

doutrinados dentro de um prédio público. Isso tudo aconteceu em uma palestra do 

ex-Presidente do Partido Comunista Brasileiro, o Renato Rabelo, dentro do prédio 

da UFMG. Eu, meu marido e mais quatro amigos fomos a essa palestra. Fomos 

assistir à palestra, que era pública, como qualquer pessoa ali. 

 O Felipe Diehl, que foi até citado aqui pelo Douglas — no caso, o Douglas 

citou outro acontecimento com o Felipe —, estava nesse dia também em Belo 

Horizonte. Após a palestra, o Renato Rabelo permitiu que as pessoas usassem o 
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microfone para fazer perguntas e considerações a respeito do assunto. E o assunto 

a ser debatido naquela noite era uma possível saída para a crise no Brasil. 

 Eu quero apresentar aos senhores o vídeo 1 do que aconteceu nessa noite. 

 Prestem atenção, por favor. 

 (Exibição de vídeo.) 

 A SRA. FERNANDA SALLES - Vão arrancar a camisa dele agora lá atrás. 

Peço que os senhores prestem atenção. 

 Essa sou eu filmando, no momento em que elas tentam me retirar do local. Eu 

estou ali pacificamente fazendo um vídeo, e esse é o momento em que eles vão 

começar a me agredir. 

 Esse é um momento de muitas agressões, quando o celular cai e as 

agressões físicas começam. 

 Esse é o César, que estava com a gente e também apanhou. Notem os 

machucados no César. 

 Esse é o resultado do que aconteceu comigo. Essa é a democracia da 

Esquerda. (Palmas.) 

 Antes de prosseguir contando o que aconteceu naquela noite, eu quero fazer 

uma observação com relação a algumas falas da Carina Vitral. Ela disse que seria 

importante que houvesse discussão a respeito de gênero nas escolas e nas 

universidades e citou agressões e assédio dentro das universidades. 

 Carina, um estuprador é um criminoso. Ele não é machista. E o que resolve 

isso não é debate de gênero (palmas), o que resolve é cadeia, o que resolve, por 

exemplo, é o projeto de lei do Deputado Jair Bolsonaro que prevê castração química 

para estuprador. É assim que nós vamos combater violência contra mulher e contra 

qualquer outra pessoa. (Palmas.) 

 Faço mais uma observação. A Carina disse que realizam coletivos de negros, 

de LGBT. Eu queria perguntar se também vão realizar coletivos de anões, de 

albinos, de paraplégicos, para que nós possamos incluir todos e todas. 

 Continuando, no momento em que começaram essas agressões, como os 

senhores puderam ver, os nossos celulares caíram, então, não foi possível filmar 

durante as agressões. 
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 No mínimo, sete pessoas me agrediram naquela noite, covardemente, sem 

que nós tivéssemos esboçado qualquer tipo de reação. Eu quero chamar a atenção 

dos senhores para o seguinte: essas pessoas que nos agrediram são a horda de 

doutrinados que são buscados dentro de escolas e universidades por partidos como 

PCdoB, PSOL, PT e por entidades como UNE, UBES e União da Juventude 

Socialista. (Palmas.) 

 As feministas que mentem dizendo proteger as mulheres estavam ocupadas, 

no momento em que eu estava sendo agredida, porque eram elas as agressoras 

naquela noite. Elas estavam ali nos espancando simplesmente porque identificaram 

que nós não fazíamos parte do nicho ideológico delas. 

 Eu recebi dezenas de mensagens, depois dessas agressões. Foi um caso 

que se tornou público, saiu inclusive na coluna do Rodrigo Constantino, a quem 

agradeço por ter coberto o caso. 

 Muitas pessoas me perguntaram: “Fernanda, onde estavam as feministas?” 

Eu respondi sempre a mesma coisa: “Elas estavam ocupadas me agredindo e 

incentivando os homens de esquerda que estavam lá a me agredirem também”. Os 

resultados os senhores viram nas fotos. 

 Eu quero falar agora diretamente aos pais. Quero que eles entendam uma 

coisa: a necessidade deste projeto. As suas filhas e filhos estão sendo tragados por 

um exército. É um exército que não pretende conquistar independência ou direitos, 

mas cujo objetivo é servir aos interesses partidários que estão saqueando o nosso 

País. Os seus filhos estão sendo transformados em buchas de canhão, e vocês não 

estão fazendo nada. 

 O Escola sem Partido é o início, é o pontapé, para que nós consigamos 

ocupar os espaços e emancipar, de verdade, esses jovens que vêm sofrendo uma 

ditadura vermelha dentro das escolas e universidades. 

 Eu quero dar nome aos bois. O PCdoB está recrutando essas crianças e 

adolescentes de dentro das escolas. 

 Eu quero mostrar para vocês mais um vídeo. Eu fiz uma matéria dentro de um 

colégio que foi invadido em Belo Horizonte: o Colégio Estadual Central. Nós 

conseguimos entrar para gravar essa matéria, para o canal Terça Livre. 
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 Nós tivemos a real noção do que estava acontecendo lá dentro. Alguns 

alunos nos procuraram, porque eles queriam desesperadamente estudar. Era 

outubro de 2016. Com a proximidade do ENEM, eles precisavam estudar, e a UJS 

— União da Juventude Socialista não permitia que eles estudassem. 

 Eu vou pedir para colocar o vídeo 2, por favor. 

 (Exibição de vídeo.) 

 A SRA. FERNANDA SALLES - Quem quiser conferir estes vídeos por 

completo pode acessar a página do Terça Livre ou o site do www.tercalivre.com. 

Vocês vão poder ver estas reportagens completas.  

 Esses estudantes estavam pedindo desesperadamente para estudar e não 

eram eles, os próprios estudantes, que estavam ocupando e tomando a frente disso. 

Na verdade, quem estava por trás era a UBES, a UNE, aqui representada pela 

Carina, e a UJS, principalmente. 

 A Deputada Jô Moraes estava presente no dia das agressões, 6 de fevereiro. 

Ela fez algo: riu, riu bastante, quando nós estávamos sendo agredidos. Eu considero 

a Deputada Jô Moraes cúmplice das agressões que nós sofremos naquela noite, 

porque ela, como autoridade, não fez absolutamente nada. Depois, nas redes 

sociais, ainda desferiu mentiras a respeito do que havia acontecido naquela noite. 

(Palmas.) 

 O que eu quero que os senhores entendam é que a máquina pública está 

sendo usada para formar um exército de revolucionários violentos, como esses que 

os senhores viram que me agrediram. 

 Eu me dirijo aos pais e os alerto: os seus filhos se transformarão em violentos 

revolucionários, se os senhores não fizerem alguma coisa. 

 O Programa Escola sem Partido é um projeto simples, que prevê a fixação de 

cartazes, em que o aluno conhece os seus direitos e os professores conhecem os 

seus deveres e os seus limites dentro de sala de aula. 

 Eu pergunto à Carina: qual é a ameaça do Escola sem Partido? É um projeto 

tão simples, que protege os estudantes, que entrega nas mãos dos alunos um 

escudo para que ele possa se defender, se necessário, de um professor que 

pratique assédio ideológico dentro de sala de aula! Por que isso assusta tanto a 
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Esquerda? Eu posso responder: porque isso acaba com a hegemonia da Esquerda 

dentro das escolas. (Palmas.) 

 UNE, UBES e União da Juventude Socialista são uma farsa. São apenas 

tentáculos do Foro de São Paulo, que está dominando a nossa educação. (Palmas.) 

 A natureza totalitária dos pensamentos da UNE e da Carina, aqui ao meu 

lado, fica explícita nas fotos que ela expõe como, por exemplo, do Nicolás Maduro, 

genocida, que está massacrando estudantes na Venezuela. É uma incoerência 

alguém que presida a união dos estudantes apoie um genocida que massacra 

estudantes venezuelanos. 

 Os mantras que a Esquerda vem incutindo na cabeça dos nossos jovens e 

dos nossos adolescentes são sempre os mesmos: vão tirar os seus direitos, vão 

tomar a sua liberdade. Isso fica na cabeça dos jovens. E a criança, o adolescente e 

o jovem que está ali em audiência cativa é sim vulnerável e está ali numa posição de 

inferioridade. 

 Então, como o Douglas disse aqui, o que causa tensão no ambiente escolar? 

Essa pressão vinda de cima, porque o professor se utiliza da sua autoridade, causa 

essa tensão dentro do ambiente, e os alunos estão sendo massacrados, 

humilhados. Foi o que aconteceu comigo, mas, no meu caso, foi de forma física. Eu 

fui humilhada, eu fui cuspida. Eles têm essa mania de cuspir nas pessoas, eu não 

sei por quê. Eu fui humilhada, eu fui cuspida, mas eu saí de lá com a cabeça 

erguida. 

 Em alguns momentos, eu acho que nós subestimamos aquelas pessoas que 

estavam naquele auditório. Eram 160 pessoas presentes àquela palestra, e nós as 

subestimamos, porque nós não sabíamos que nós estávamos lidando com pessoas 

sem escrúpulos, pessoas que não amam a democracia. Eram pessoas que estavam 

ali — inclusive, o palestrante — exaltando genocidas como Mao Tsé-Tung, Lênin e 

Stalin. 

 Outra coisa, nós estávamos naquela palestra tentando entender o que estava 

sendo proposto pela Esquerda. É algo que a Esquerda não costuma fazer muito que 

é estudar o outro lado. Nós estávamos ali justamente para saber o que estava sendo 

falado, e fomos execrados, agrediram mulheres. Eu não fui a única mulher a ser 
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agredida, a Raquel, do Movimento Direita Minas também foi agredida, justamente 

por aqueles que mentem dizendo defender as mulheres. 

 A UNE, a UBES, a UJS, o PCdoB, os partidos de esquerda não estão 

defendendo as mulheres. Eles defendem apenas as mulheres que já passaram pela 

lobotomia esquerdista. Aquelas que ousam pensar fora da caixinha são 

massacradas, como eu fui naquela noite. (Palmas.) 

 No meu meio do jornalismo, também existe uma grande censura. Àqueles que 

pensam que, dentro das redações, os jornalistas têm liberdade eu digo que é pura 

inocência. A redação é um dos lugares mais ditatoriais que existe. Na redação, só 

passa aquilo que os esquerdistas querem, porque nós temos uma mídia 

completamente dominada. É por isso que hoje eu estou na mídia alternativa. 

(Palmas.) 

 E eu repito: está havendo a formação de um exército revolucionário. Esse 

exército está sendo usado, por exemplo, como massa de manobra, em 

manifestações. Os professores convocam os seus alunos e os levam para a rua, 

para provocar a Polícia Militar, para fazer com que ela reaja. É dever da polícia 

reagir sim. Mas eles fazem com que a polícia reaja, para depois se fazerem de 

vítimas e usar isso para tentar a desmilitarização da polícia, que é pauta da 

Esquerda. Nós não podemos permitir isso! (Palmas.) 

 O que assusta a Esquerda, o que assusta a UNE, o que assusta essas 

entidades é que está se levantando um movimento, não só de conservadores, mas 

também de pais que estão percebendo — muito tarde, infelizmente — que existe 

uma doutrinação dentro das escolas e que querem reverter esse quadro. Nós 

precisamos ter coragem para nos levantar e para reverter esse quadro! Eu costumo 

dizer que não está acontecendo mais uma onda conservadora, já virou um tsunami 

conservador. (Palmas.) 

 O que eu, como repórter, tinha naquela noite era apenas a minha câmera, o 

meu conhecimento e a minha ousadia de questionar. Esses três elementos são o 

pavor de qualquer esquerdista. E eu represento hoje não só o Movimento Direita 

Minas, o canal para o qual trabalho, o Terça Livre, mas creio representar também os 

jornalistas de direita, que não têm tido voz e não têm tido vez dentro da mídia 

tradicional. Mas isso vai mudar, porque nós temos coragem e nós vamos adquirindo 
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essa coragem ao longo do tempo para mudar, para transformar a nossa mídia e 

ocupar os nossos espaços. 

 Eu peço que os Srs. Parlamentares entendam que os que estão defendendo 

o Escola sem Partido, os que defendem a família, os que defendem a moral e os 

bons costumes estão sendo demonizados dentro da sala de aula e transformados 

nos vilões dessa história, em vilões de histórias em quadrinhos da Esquerda. O final 

feliz da Esquerda é o um bom paredão que prometeu Mauro Iasi. (Palmas.) 

 Ainda tenho um tempo, mas eu quero encerrar dizendo uma frase do Prof. 

Olavo de Carvalho. Quem acompanha o professor vai reconhecer esta frase: 

“Acabou a hegemonia da Esquerda. Ninguém nos “déte”. 

 Obrigada! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - Queremos agradecer aqui à 

nossa palestrante, a jornalista Fernanda Salles. 

 Vamos continuar. Nós temos uma lista de Parlamentares inscritos, porém, 

vamos conceder a palavra primeiro ao nosso Relator. 

 Com a palavra o Deputado Flavinho. 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - Sr. Presidente, nobres Parlamentares, 

nossos debatedores e debatedoras, convidados e aqueles que nos acompanham 

pelos canais da Câmara dos Deputados, quero saudar especialmente aqueles que 

me acompanham pelo Facebook, pelo qual nós estamos a cada semana fazendo 

uma live para abranger ainda mais pessoas em torno desse trabalho que nós 

estamos fazendo de forma séria nesta Comissão.  

 Antes de passar às minhas perguntas e questionamentos, para que os nossos 

debatedores possam nos ajudar, trazendo ainda mais elementos, quero dizer que 

esta Comissão é muito democrática. Esta Mesa tem sido muito democrática na 

aceitação dos pedidos. As senhoras e os senhores são testemunhas de que todos 

os pedidos que chegam aqui, no momento em que nós vamos deliberar, são aceitos, 

sem nenhuma exceção. Foram votados todos os requerimentos de todos os 

Parlamentares que compõem a Comissão com convidados de direita, de esquerda, 

de extrema direita, de extrema esquerda, moderados. Não importa, todos os pedidos 

de todos os convidados foram acolhidos por este Relator. Inclusive eu acho que esta 

é uma das Comissões que vai ter mais audiências públicas na Câmara, neste ano, 
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devido ao fato de nós querermos privilegiar todas as vertentes de pensamentos, 

para que possamos chegar ao final com um relatório embasado, um relatório que 

realmente atenda, como eu tenho dito sempre aqui, primeiramente aos educandos, 

também aos professores, que estão contemplados dentro de toda essa discussão 

que nós estamos trabalhando aqui e, claro, às famílias brasileiras. 

 Então, na condição de Relator, eu não aceitarei que nenhum Parlamentar 

nesta Comissão venha nos afrontar ao dizer que esta Comissão é um palco ou seja 

lá o que for. Aqui nós estamos trabalhando de forma séria para que o debate seja de 

alto nível, e aqueles que estão vindo aqui são muito bem-vindos. Se hoje a 

Esquerda, quem sabe, não está representada aqui, como a nobre Deputada 

comentou naquele momento, não é culpa deste Parlamentar ou desta Mesa. A 

Comissão está aberta para que todos possam participar e, se não estão hoje 

representados aqui, não é problema nosso, deveriam estar. (Palmas.) 

 Estamos tentando fazer um debate de alto nível, abrindo espaço para que 

todos possam falar. Como o nosso Presidente já disse, nós estamos sempre 

trabalhando com dois convidados. Hoje, o filósofo Mário Cortella, tão conhecido no 

Brasil inteiro, era o nosso convidado. Não veio por uma impossibilidade dele. Não foi 

esta Mesa que cerceou a liberdade de ninguém para falar contra ou a favor deste 

projeto.  

 Com isso, não estou dizendo que esta Mesa está a favor ou contra qualquer 

projeto. Estamos fazendo nosso trabalho de forma isenta, técnica e ouvindo todas as 

partes. 

 Dito isso, e procuro ser sempre muito sucinto e, claro, respeitoso nos meus 

posicionamentos, até pela minha educação e também pela minha formação 

religiosa, muitas vezes rechaçada nesta Casa. No entanto, isso também me faz ser 

muito respeitoso. A partir do que ouvi da nossa primeira palestrante, a Sra. Carina, 

eu gostaria de lançar uma pergunta aos três. É o que eu gosto sempre de fazer, 

porque assim conseguimos obter as várias visões sobre um mesmo tema. Primeiro 

pergunto às senhoras e ao Sr. Douglas: o que é gênero? 

 Eu disse, na audiência da semana passada, que não iria tratar desse tema, 

porque o projeto do Deputado Jean Willis tratava da questão da orientação sexual, 

da identidade de gênero. Eu disse que não iria tratar dessa temática, porque no PLN 
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isso já foi rechaçado, tanto nesta Casa quanto no Senado. Então, não é matéria 

para ser discutida aqui. 

 Mas a questão é sobre a palavra “gênero” especificamente, como a Carina 

trouxe aqui na sua explanação. Eu gostaria de entender um pouquinho o que para 

os três é gênero, não ideologia de gênero ou identidade de gênero, mas a palavra 

“gênero”, como muitas vezes é trazida para a nossa discussão. A primeira pergunta 

é essa.  

 Na segunda pergunta — e vou me ater somente a duas —, eu quero partir da 

LDB. Eu gosto sempre de discutir sobre o tema que estamos tratando. A LDB, que 

baliza muito do que está sendo falado aqui, na Seção II, no art. 29, fala sobre a 

educação infantil. Ouvimos aqui, desde o começo das audiências públicas, a 

respeito desses relatos que chegam na universidade, e são relatos. Na condição de 

Relator, não estou vendo aqui ações fictícias, são relatos, testemunhos que nos 

chegam aqui da universidade. A questão que está sendo tratada aqui é sobre a 

liberdade de cátedra, se o aluno é uma peça vulnerável ou não dentro da sala de 

aula ou, como aqui também foi dito entre as três temáticas que V.Sa. nos trouxe, se 

os estudantes não são pessoas vulneráveis. Esse é um dos pontos bem críticos 

dentro do debate que estamos fazendo. Então, eu quero trazer o debate um 

pouquinho mais para baixo: para o ensino fundamental e a educação infantil. 

 Diz o art. 29 da LDB:  

  Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até 6 (seis) anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

 Vejamos o que dispõe a Seção III, Do Ensino Fundamental: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: 
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I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade; 

Faço ênfase aqui: “...dos valores em que se fundamenta a sociedade”. 

III - o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social. 

 A minha pergunta para as nossas debatedoras e o nosso debatedor: as 

senhoras e o senhor veem isso acontecendo nas escolas pública e privada, nos 

ensinos básico e fundamental? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - A nossa debatedora Carina 

Vitral dispõe de 3 minutos para responder as perguntas do Relator. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Podemos inverter a ordem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - Sim, podemos. 

 Então, nós vamos ouvir o Sr. Douglas Garcia, por 3 minutos. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, poderia 

alternar, de um lado e de outro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - Vamos fazer isso. 

 Com a palavra o Sr. Douglas, que disporá de até 3 minutos, por gentileza. 

 O SR. DOUGLAS GARCIA - Quero gradecer ao Deputado Flavinho pela 

pergunta. Só quero entender um pouco mais especificamente se senhor pergunta 

sobre gênero no sentido filosófico ou no sentido anatômico da coisa? 

 O SR. DEPUTADO FLAVINHO - A minha pergunta sempre é muito 

específica, é em relação à palavra “gênero”. 
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 O SR. DOUGLAS GARCIA - A palavra “gênero”, perfeito. Então, como é a 

palavra “gênero”, eu vou explicar das duas formas. Gênero, de acordo com a 

biologia, é XX e XY. Para falar de gênero, de acordo com a filosofia, é preciso 

estudar um pouquinho mais a respeito de Platão. Quando Platão escreveu A 

República, ele disse que o homem e a mulher têm naturezas diferentes e que, por 

possuírem naturezas diferentes, um tem determinada propensão a executar 

determinada função com maior facilidade do que o outro. 

 Então, aqui vemos a diferença entre os dois. Costumam dizer que não existe 

mulher dentro das faculdades de exatas por causa disso, por causa daquilo. Não! As 

mulheres têm talento sim para exercer funções que o homem não tem, e vice-versa. 

Essa é a concepção que eu tenho a respeito do gênero, uma concepção que 

inclusive é defendida por Platão, ele vê o gênero, a natureza dessa maneira. 

 O senhor perguntou a respeito da educação infantil e do ensino fundamental. 

Durante a educação infantil e o ensino fundamental é a época em que a criança está 

mais exposta, é a época em que a criança está mais propensa a absorver aquilo que 

ela escuta. Por isso o cuidado, dentro das creches e dentro das escolas de 

educação infantil, de se regrar mais ainda a questão do Escola sem Partido. 

 Já me preocupa muito, quando colocam a formação básica do cidadão na 

grade curricular de crianças do ensino fundamental ou de crianças da educação 

infantil. Eu não sei de que forma eles conseguiriam elencar isso em educação 

infantil. 

 Quando falamos de cidadania, infelizmente, essa palavra foi subvertida pela 

Esquerda e é utilizada hoje em dia para conseguir fazer com que nossos alunos 

fiquem idiotizados (Palmas.) 

 Acredito, Deputado Flavinho, que toda a educação infantil e o ensino 

fundamental, no que concerne aos professores, devam ser restritos somente ao 

básico: português e matemática. Toda questão que envolve cidadania deve ficar a 

cargo apenas dos pais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - Muito obrigado, Douglas. 

 Agora nós vamos, então, passar para a Carina responder as perguntas. 

 A jovem Carina tem a palavra por 3 minutos. 

 (Manifestação na plateia: Fascista!) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Freire) - Eu peço, por gentileza, que se 

contenham. Nós queremos ouvir a jovem Carina, para que ela responda aqui as 

perguntas feitas pelo Relator, o Deputado Flavinho. 

 Eu peço, por gentileza, aos senhores que nos ouçam. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Obrigada, Deputado. 

 Vou responder objetivamente as perguntas do Relator. 

 Gênero é o gênero feminino e o gênero masculino. O que acontece é que 

esse termo, essa categoria, durante a história do Brasil, do mundo, da sociedade, da 

humanidade teve várias interpretações. Durante muito tempo, inclusive, durante um 

período histórico baseado em ciência — na dita ciência que dizia que mulheres ou 

pessoas do gênero feminino tinham capacidade inferior —, mulheres deixaram de 

exercer o direito ao voto, de exercer um trabalho digno, de estudar. Então, segundo 

o contexto político, histórico de cada país e do mundo, esse tema do gênero foi 

preponderante e foi mudando ao longo do tempo. 

 Qual é a concepção que eu tenho? É uma concepção, em minha opinião, 

bastante ampla para abarcar todo tipo de diversidade da humanidade. O sexo 

biológico, ou seja, a pessoa, a criança nascer com a genitália feminina ou masculina 

hoje — depois de uma série de construções sexuais, científicas, mas também 

sociológicas — não é preponderante quanto à identidade de gênero, que foi outro 

conceito que você citou aqui. 

 Portanto, é plenamente possível que hoje um ser humano, uma criança possa 

nascer com uma genitália masculina, mas que se identifique com o gênero feminino. 

E essa pessoa é identificada como uma trans, uma pessoa transexual. 

 Na nossa concepção, a escolha, a vontade da pessoa, independente da sua 

origem de classe, de raça, precisa ser respeitada. Por isso, na minha opinião, a 

identidade de gênero deve ser preponderante para que a escolha humana, a sua 

autonomia possa ser respeitada em toda sua diversidade. (Palmas.) 

 Sobre a questão do ensino fundamental e do ensino básico, é claro que, 

quando eu falei de estudantes vulneráveis, a vulnerabilidade existe em diversas 

faixas etárias. Eu não vou defender aqui que uma criança de 3 anos que entra no 

prezinho não seja vulnerável. É óbvio que eu não estou falando disso. O que eu 

estou querendo dizer é que o estudante precisa ser visto como um sujeito de 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0075/17  14/03/2017 
 
 

 36 

direitos, em especial, o estudante do ensino médio, do ensino fundamental mais 

crescido que pode sim ajudar a construir a escola que se quer. 

 Quanto ao que você ressaltou sobre a família, eu acho que é preciso 

desmistificar isso. Do ponto de vista da política de esquerda e da minha concepção 

pessoal, a família é muito importante na educação. A família é essencial na 

educação. O conceito de que a escola é uma extensão e uma complementariedade 

da própria família veio de Paulo Freire, que entende a escola como uma 

complementariedade a toda discussão que o movimento educacional faz. 

 O que nós queremos dizer é que hoje no Brasil e no mundo o conceito de 

família é bastante diverso. E nós achamos que todo tipo de família deve ser 

contemplado e respeitado na moral, nos costumes, na escola, para dialogar com 

toda essa diversidade. Existem milhares de famílias que são chefiadas por 

mulheres. E mais do que isso, existem aquelas em que, infelizmente, não têm 

sequer a presença do pai, sequer a presença dos homens. Portanto, todo esse tipo 

de diversidade precisa ser contemplado. Mas, sem dúvida, a família é a primeira 

célula educacional no ensino de uma criança. (Palmas.) 

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

agradece as palavras dos nossos convidados que, inicialmente, manifestaram suas 

respostas ao Relator. 

 Ainda temos a Fernanda Salles, nossa convidada, que fará a sua fala, em 

resposta aos questionamentos do eminente Relator. 

 A SRA. FERNANDA SALLES - Com relação ao gênero, eu não vou filosofar 

demais. Minha concepção é muito simples. O gênero define o masculino e o 

feminino. Eu vou me ater a essa concepção direta. 

 Isso me lembra muito, quando se fala em gênero, de uma das maiores 

besteiras que eu já ouvi na minha vida, proferida por Simone de Beauvoir, que diz 

que mulher não nasce mulher, mas ela se torna. Eu nasci mulher. (Manifestação na 

plateia: Eu também!) (Palmas.) 

 Sobre a pergunta do Sr. Relator a respeito da educação infantil, eu creio que 

a escola tem que ser meramente didática. Questões morais, religiosas são questões 

que a família deve tratar com as crianças. Elas são sim vulneráveis e não têm a 

devida proteção dentro da sala de aula. Para isso existe o Escola sem Partido. Mas 
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eu creio que essa questão de cidadania, a questão da religião e a questão da moral 

devem pertencer à família. 

 Obrigada. (Palmas.) 

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

agradece à convidada Fernanda Salles. 

 Vamos ouvir agora os Parlamentares inscritos. Cada um terá o tempo 

regimental de 3 minutos para fazer sua intervenção. (Manifestação na plateia.) 

 Eu vou pedir, em respeito aos convidados e aos trabalhos desta Comissão, 

que se tenha gentileza. Cada um tem o direito de fazer suas manifestações 

silenciosas, mas, se elas interferirem nos trabalhos desta Comissão, esta 

Presidência usará a força do Regimento. (Palmas.) 

 Eu passo a palavra ao primeiro Parlamentar inscrito para se manifestar, fazer 

seus questionamentos ou ponderações, o Deputado Eduardo Bolsonaro. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, Relator 

Flavinho, eu suspeito que a Esquerda não esteja aqui por motivos democráticos. 

 Tanto o Presidente quanto o Relator têm sido o mais democráticos possível, 

sempre abrem espaço para todos os Parlamentares, o que não poderia ser 

diferente. Quem acompanha aqui o debate sobre o Escola sem Partido vê que 

sempre há dois a favor e dois contra. As perguntas do Relator Flavinho são 

direcionadas a todos, indistintamente. 

 Mas acredito que isso esteja ocorrendo porque talvez a fonte deles esteja 

secando (palmas), eles não têm mais como ficar colocando dinheiro aqui para que 

pessoal de ativismo LGBT venha para cá fazer pressão nos Deputados. A própria 

Carina Vitral, há um tempo, por ocasião do debate sobre a redução da maioridade 

penal, quando entrava aqui, sapateava, botava o dedo na cara de Deputado. Isso é 

democracia então! Se alguém levanta uma plaquinha que seja, aí não, aí já é 

fascista, já se tem que tomar o microfone e calar a voz dessa pessoa. 

 Ela disse que estuda Economia. Eu queria que a TV Câmara mostrasse esta 

foto — se pudesse dar um close, seria bom. Prezada Carina Vitral, já que você 

estuda Economia, sabe como é viver como venezuelano? Fazer racionamento de 

ovo? Matar-se por causa de um pedaço de frango? Você tem noção do mal que está 

provocando ao fazer esse tipo de apologia? É apologia ao genocídio! É apologia ao 
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homicídio! Esse país tem a capital onde mais se matam pessoas no mundo. Diga-se 

de passagem que, desde 2012, é proibida a comercialização de armas de fogo na 

Venezuela. O Brasil está indo para o mesmo caminho. 

 Sr. Presidente, voltando a atenção ao tema desta audiência pública, eu digo 

que acredito que tenha sido uma das mais esclarecedoras. 

 Parabéns, Fernanda Salles, pela coragem! Parabéns, Douglas Garcia, do 

Direita São Paulo, por ter vindo aqui também expor aquele vídeo, em que fica 

incontestável, inegável essa relação de doutrinação das crianças em sala de aula. 

 Aqui não se vai se chegar a um consenso. Eu acredito que o Relator Flavinho 

já tenha noção disso. Haverá uma parte vencedora e uma parte vencida. Não haverá 

como fazer acordos porque esse tipo de gente acha que, ao fazer isso aqui, está 

defendendo o bem, está defendendo a democracia. Eles acham que as nossas 

crianças são propriedades do Estado! Deputados do PT já disseram isto nesta 

Comissão: “Não! Esse negócio de a família educar o seu filho é coisa do passado, 

isso é coisa de retrógrado. O Estado tem que se meter sim!” 

 Então, se houver escola em tempo integral, Base Nacional Comum Curricular 

do jeito que eles querem, cheia de ideologia de gênero, dane-se se o Brasil ocupa 

uma das últimas posições no exame do PISA! 

 O importante, prezado Douglas, é Paulo Freire. O importante é ter senso 

crítico. Sabem o que é ter senso crítico, não é? É gritar “Fora, Temer”, é dizer que 

vocês são fascistas. Eles negam a genética! 

 Perfeito, Fernanda Salles: mulher, XX; homem, XY, acabou! (Palmas.) Não há 

o que ser diferente disso! Isso sim é ser retrógrado. 

 Eu peço a Deus que ilumine a cabeça do Relator. 

 Parabéns, Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos! 

 Se Deus quiser, onde nos fizermos presentes, nas audiências públicas em 

outros Estados, nós vamos ter a oportunidade de desmascarar mais uma vez esse 

tipo de psicopatia. 

 Ela devia estar confusa quando disse isto: “Quando um burro fala, o outro fica 

quieto”. Ela deve ter se confundido com o seu líder máximo, que está enroscado na 

Operação Lava-Jato e estava depondo hoje na Justiça. (Palmas.) Eu vou dormir 

tranquilo hoje. E o seu prezado líder Lula, como é que vai dormir? (Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Pela ordem de inscrição, 

tem a palavra o Deputado Lincoln Portela, para se manifestar, para apresentar 

questionamentos ou fazer as suas ponderações. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Obrigado, Deputado Pastor 

Eurico. Eu estou rouco, mas ainda não estou morto. 

 A minha mãe nunca foi tão lembrada depois do Escola sem Partido. O PSOL, 

o PT, o PCdoB — eu examinei todo mundo — fizeram carreirinha me ameaçando, 

mandando-me para aquele lugar, como eles costumam fazer, naturalmente 

queimando um baseado por aí, com os outros. 

 Hoje o meu filho, que é Deputado Estadual e segue a mesma linha que eu 

sigo — talvez seja mais contundente —, teve o seu assessor ameaçado, na porta de 

sua casa. Um canalha, com uma arma na mão, apontou-a para a cabeça do Sr. 

Maurício Santos e lhe disse: “Me dê o carro e manda o seu chefe e o pai dele 

tomarem cuidado, porque nós estamos de olho. Me dá o celular porque eu quero ver 

o que está escrito aí”. Levou o carro, e o deixou na outra esquina, levou o celular. 

Ameaça! 

 Vou dizer mais! Certa vez, uns dez da CUT tentaram me pegar lá fora. Eles 

são burros até não poder mais, porque eu votava contra o PL 4.330. Eu votei contra 

o PL 4.330. Estavam lá, eram da CUT. Tentaram me agredir. Não afinei, não! Não 

afinei para dez, não! E não vou fazer igual ao Deputado Pr. Marco Feliciano, que 

ficou acuado, quietinho, sendo agredido, não! Venham para cima de mim porque vai 

ter! Vai ter! (Palmas.) Vai ter! E há quatro ou cinco meus separados aqui dentro. Vai 

ter! Não tenho medo, não! Não tenho medo, não! Não vou afinar, não! Estou 

deixando bem claro isto: não vou afinar. 

 Quero mostrar uma outra coisa também. Quero mostrar uma outra coisa que 

até vai contradizer o que eu estou falando. É lamentável, vai contradizer. Sabem 

qual é o problema de vocês? É este aqui! (Mostra exemplar da Bíblia.) Este é o 

problema de vocês. Este é o problema de vocês! Este é o bicho contra vocês. Este é 

o problema! É o livro que já vendeu mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, 

quantidade sete vezes maior do que a do segundo livro mais vendido. Foi traduzido 

para 2.454 línguas. 
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 Em Minas Gerais, o Governador mandou tirar este livro das comunidades 

terapêuticas. (Manifestação na plateia: Fascista! Fascista! Governador fascista!) As 

comunidades terapêuticas não podem ter a Bíblia. Sabem por quê? Porque ela 

assusta, porque ela traz luz. 

 Vejam, ela está aqui comigo! Ela está aqui comigo. Eu não tenho medo, não! 

Eu quero dizer uma coisa a vocês: esta escola aqui, isto aqui está mudando e vai 

mudar o Brasil. 

 Agora, não se iludam, Presidente, Relator. Eu conheço eles. Nós vimos ali. Já 

fui ameaçado, já foi apontada arma para assessor nosso. Eu não vim para cá 

desprotegido porque eu conheço a raça. Eu já fui encapuzado por eles. Eu conheço 

a raça. Não vamos afinar. 

 Qual é o crime que se comete ao se colocar aquilo na escola? Colocar aquilo 

ali causa medo, causa desespero! 

 Ah, tenham paciência! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - De acordo com a ordem 

de inscrição, tem a palavra o Deputado Paulo Freire, para apresentar seus 

questionamentos ou fazer suas ponderações. 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Sr. Presidente, eu quero, em primeiro 

lugar, cumprimentar V.Exa. pela brilhante condução dos trabalhos nesta Comissão. 

 Eu gostaria de cumprimentar também o Deputado Flavinho, que está sendo 

imparcial em tudo e colhendo todas as falas. 

 Sr. Presidente, estou feliz em ver a participação dos nossos colegas 

Deputados nesta Comissão. A cada audiência pública de que participamos, mais 

claro fica para todos nós o quanto é importante este debate a respeito do Escola 

sem Partido. Nós passamos a conhecer coisas que jamais imaginaríamos que 

estivessem acontecendo. 

 Eu cheguei do meu Estado, Sr. Presidente, fui até o meu gabinete, liguei a 

televisão e tive o prazer de ver os debatedores falando. Em primeiro lugar, a jovem 

Carina Vitral. Enquanto ela falava, prestei muita atenção ao que ela estava expondo, 

e alguma coisa anotei quando eu estava lá em cima, no meu gabinete. Ouvindo-a, 

fiz uma anotação. Esta foi uma fala dela: “Os Deputados deveriam aprender com os 
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movimentos estudantis”. Esta foi outra fala dela: “Este debate tem a intenção de 

estabelecer um partido único nas escolas”. 

 Ela falou também sobre a violência sexual nas escolas, apresentou 

estatísticas, citou várias universidades. Ela disse que veio pronta para ouvir as 

besteiras que nós, naturalmente, vamos falar. 

 Fiquei feliz também de ouvir o jovem Douglas expor a sua experiência 

pessoal, tudo o que ele passou nas escolas. Mostrou, em vídeo, a realidade das 

escolas hoje. 

 Sr. Presidente, eu quero rapidamente dizer isto. Os Deputados deveriam 

aprender com os movimentos estudantis? Aprender o quê? (Palmas.) 

 Aprender com a UNE a invadir escolas? Não é ocupação. Sr. Presidente, isso 

é ilegal, isso vai contra a lei, isso é invasão! Prejudica famílias, prejudica os outros 

estudantes que querem realmente estudar. Aprender a invadir escolas? 

 Eles alegam que fazem invasão com o objetivo de pregar a democracia, mas, 

lá dentro, enquanto a escola está invadida por eles, o que fazem é bem diferente: 

praticam sexo e fumam drogas! Fumam maconha! (Palmas.) Isso está patente. Está 

patente. A imprensa já mostrou isso. 

 Não é isso, portanto, o que os Deputados querem aprender. (Palmas.) 

 Ela disse que o nosso objetivo é estabelecer um partido único nas escolas. 

Não, partido único nós já temos! Chama-se PSOL. Ele está dentro das escolas 

doutrinando os nossos jovens, os nossos alunos. (Palmas.) 

 Ela apresentou uma estatística. Sr. Presidente, veja uma coisa, vamos 

raciocinar friamente. Os professores de Matemática não estão ensinando 

Matemática. Os professores de Português, História e Geografia não estão ensinando 

essas coisas. Eles estão é doutrinando os nossos alunos. E lá se fala mais de sexo, 

ideologia de gênero e todas essas coisas. Isso é o que eles comentam e isso fica 

fomentado na mente dos alunos. É só isso o que falam! Não se fala em Matemática, 

não se fala em Português, não se fala em História, não se fala em Geografia! As 

escolas ficam doutrinando-os dia e noite, falando sobre essas coisas, jogando, 

logicamente, como foi dito aqui, os alunos contra o Governo, contra esta Casa, 

dizendo que eles vão perder os seus direitos e tantas outras coisas mais. Os alunos 
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ficam aprendendo essas coisas. É isso o que eles têm em mente e é isso o que 

acontece dentro das escolas. 

 Sr. Presidente, eu ouvi o Douglas citar aqui que alguém estava mandando, 

incitando os alunos a irem para as ruas se manifestar. Não sei se foi a Fernanda que 

falou isso. Disseram que estavam incitando os alunos a partirem para cima dos 

policiais, ensinando-os a odiar a nossa Polícia Militar, a odiar os militares. 

 Muito bem, Sr. Presidente, eu estou mais convencido do que nunca, depois 

de ouvir a jovem Carina, de que nós precisamos, o mais urgente possível, aprovar 

nesta Casa a proposta do nobre Deputado, que está aqui conosco, sobre a CPI da 

UNE. (Palmas.) (Manifestação na plateia.) 

 Nós temos que aprová-la. Aí sim, Sr. Presidente, nós vamos descobrir muitas 

coisas que estão às escondidas. (Palmas.) Portanto, o Deputado Pr. Marco Feliciano 

tem o meu apoio: CPI da UNE já! Vamos fazer essa CPI! (Palmas. Manifestação na 

plateia.) 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Paulo Freire. 

 De acordo com a ordem de inscrição, ainda restam dois Parlamentares 

inscritos. 

 Deputado Pr. Marco Feliciano, V.Exa. tem a palavra pelo tempo regimental. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Cumprimento o Sr. 

Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados, o nobre Relator — acho que ele saiu para 

dar uma entrevista — e os debatedores que estão presentes. 

 Meus parabéns à Fernanda, ao Douglas e à Carina, que atenderam ao 

convite desta douta Comissão! 

 Eu queria começar a minha fala perguntando à Carina Vitral... 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Peço licença para dizer algo, Sr. 

Presidente. Essa demonstração que acabou de ser feita aí por uma pessoa é um 

insulto a nós. Essas pessoas são convidadas, têm que se ater ao seu lugar e não vir 

aqui à frente, como se estivéssemos atacando pessoalmente a Carina. Não é nada 

disso. Eu só quero que fique claro que não é isso. Nós estamos falando da UNE e 

da sua posição e não pessoalmente da Carina. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Exa. 

 Vou pedir aos convidados que tenham o comportamento exigido para 

participação em audiências públicas. Evitem manifestações dessa natureza, porque 

isso atrapalha o andamento dos trabalhos. É apenas esse o pedido que faço aos 

nossos convidados. 

 V.Exa. tem a palavra para dar prosseguimento a sua manifestação, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Eu gostaria que repusesse o meu tempo. 

 Eu queria fazer uma pergunta, antes de começar a minha fala, à Carina Vitral. 

 Carina, você representa a UNE — União Nacional dos Estudantes. Quantos 

estudantes você representa hoje? Fale ao microfone, por favor, para que sua 

manifestação fique registrada. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Sete milhões. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sete milhões de estudantes. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Universitários. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Universitários. 

 Você estuda? 

 A SRA. CARINA VITRAL - Sim. Eu falei aqui. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - É que eu não estava presente. 

Eu cheguei mais tarde. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Eu posso repetir. Eu estudo Economia na PUC de 

São Paulo. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Perfeito. 

 Você leu o Programa Escola sem Partido? 

 A SRA. CARINA VITRAL - Li. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Então, você é exatamente 

aquilo que nós estamos aqui procurando: alunos que leem cinco linhas, e não 

conseguem decodificar nada! (Manifestação na plateia. Risos.) 

 Você é exatamente o exemplo daquilo que nós estamos falando, de alunos 

que vão para a escola e são doutrinados quanto a todo tipo de assunto, menos 

quanto ao assunto que aqui foi... (Manifestação na plateia.) (Palmas e apupos.) 
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 Podem gritar! Não vão me calar. Fascistas não vão me calar. Aprendi com 

vocês. Aprendi com vocês. 

 Volto ao assunto. Carina representa nesta Comissão hoje, Sr. Presidente, 

nada mais nada menos do que a herdeira de uma viúva de recursos públicos. Eu 

falo com conhecimento de causa sobre a UNE, a União Nacional dos Estudantes, 

que embolsou dinheiro público e até hoje não consegue explicar para onde foi esse 

dinheiro. (Manifestação na plateia.) 

 Detalhe: essa senhorita Presidente que está na Mesa passou quase 3 meses, 

todos os dias, dentro deste Parlamento (foi até questionado se ela estudava ou não), 

em reuniões com o PCdoB, com o PSOL, e não apenas dentro da Casa, também em 

restaurantes (isso foi divulgado pela imprensa), para barrar o trabalho relativo à 

UNE. Pena que esse não seja o tema do nosso debate! Eu queria encontrá-la numa 

CPI, em que eu a trataria como bem deveria. 

 Mas não é esse o assunto. O assunto aqui é este. Carina, se você não 

consegue decodificar uma página que tem cinco linhas, não consegue entender o 

que aqui está, porque não há crime nenhum nesses deveres. Você mostra como 

estão nossos alunos, nossos universitários. Em vez de se formarem intelectuais, 

tornam-se meros fantoches dos partidos de esquerda que existem no nosso País. 

 A cultura marxista-leninista está impregnada. Nós falamos isso aqui em todas 

as reuniões que temos sobre o Escola sem Partido. O que mais me deixa irritado é 

saber que você, que representa a União Nacional dos Estudantes, nunca fez nada 

para gritar contra o que fez o Governo anterior. Contra este vocês gritam, esgoelam-

se, fazem de tudo. 

 Onde estava a UNE, por exemplo, em 2006, quando a “Pátria Educadora” 

perdeu 10,5 bilhões de reais, que eram 10% do nosso PIB, do Orçamento anual? 

Onde estava a UNE, que não foi para a rua se manifestar? (Palmas.) 

 Onde estava a UNE em 2009, quando houve a reforma ortográfica? Para mim 

foi um retrocesso para a Língua Portuguesa. Simplesmente se disse que a Língua 

Portuguesa era muito rebuscada, era escorreita demais, era perfeita demais, como 

se fosse uma forçação do alto clero, da elite branca sobre os mais pobres. 

Destruíram a Língua Portuguesa! Onde estava a UNE quando isso aconteceu? 
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 Onde estava a UNE quando arrancaram as matérias Organização Social e 

Política Brasileira — OSPB e Educação Moral e Cívica das escolas? Tirou-se todo o 

civismo dos nossos alunos? Uma educação falha, querida Carina, uma educação 

fraca, querida Carina, é pior do que assassinato em massa! 

 Se houvesse seriedade no nosso País — pena que não há! —, se o nosso 

País fosse diferente, os indicadores da nossa educação seriam motivo de passeatas 

nas ruas, lideradas por você, que é Presidente da União Nacional dos Estudantes. 

Mas isso não acontece. (Manifestação na plateia.) 

 Isso não acontece por quê? Porque não são os interesses naturais, não são 

as coisas que você gostaria de pensar. Olhe como está a educação. A educação 

está matando aos poucos. Uma educação falha e fraca, como a que estamos tendo 

em nosso País, ou a falta da educação, está matando a cidadania do cidadão, está 

matando os sonhos do cidadão. E a UNE deveria sim encabeçar algo contra isso. 

Deveria ir para cima disso, mas, infelizmente, não vai. 

 Sr. Presidente, esse assunto me deixa extremamente irritado todas as vezes 

em que venho para cá. Infelizmente nós sabemos que esse projeto terá muita 

dificuldade de ser aprovado em plenário, por causa das lutas contra a esquerda que 

temos aqui dentro. Deputados não vêm para a Comissão. Quando vêm, fazem o seu 

pequeno deboche e vão embora. Só que, agora, eles não esperavam que houvesse 

uma reação da sociedade. Ainda que não seja aprovado isso dentro da Câmara dos 

Deputados, os pais estão na rua, as mães estão na rua. (Palmas.) Estão indo para 

as escolas, estão questionando os professores, estão colocando os professores 

dentro do pequeno quadradinho que extrapolaram. Eles estão lutando contra os 

sindicatos, estão lutando contra esse grupo de pessoas que pensam que nos 

representam de fato. 

 Para terminar, tenho na minha mão o Estatuto da UNE. Para conseguir isso 

foi difícil. Eu tive que ter acesso à assistência jurídica da Câmara para conseguir o 

Estatuto da União Nacional dos Estudantes. 

 Diz o caput do art. 1º: 

Art. 1º A União Nacional dos Estudantes (UNE), 

com sede no Rio de Janeiro — na rua tal, número tal, com 

subsedes tal e tal — é uma associação estudantil sem fins 
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lucrativos, sem filiação político partidária, livre e 

independente de órgãos públicos e governamentais, 

entidade máxima de representação de todos os 

estudantes de graduação dos estabelecimentos de ensino 

superior do País. 

 Isso é verdade, Carina? A UNE não tem filiação partidária nenhuma? A UNE 

não tem interferência nenhuma de órgãos públicos, governamentais? Vá contar 

piada em outro lugar! 

 Muito obrigado. (Palmas.) (Manifestação na plateia.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - O último Parlamentar 

inscrito para fazer manifestação é o Deputado Pastor Eurico. 

 V.Exa. tem a palavra pelo tempo regimental. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

agradecer a V.Exa. e mais uma vez lhe dar os parabéns pela forma como tem 

conduzido essas audiências públicas. Dá provas cabais de que aqui não existe 

partidarismo. Aqui há respeito à democracia, ao direito ao contraditório. Nós temos 

visto isso aqui. 

 O que estamos vendo hoje no Brasil é que há um reconhecimento da 

necessidade urgente de socorrer os nossos alunos. Estou me referindo, é claro, aos 

que vão começar agora, porque houve uma contaminação, até diabólica, eu diria, 

satânica, infernal, esquerdista, desses alunos que passaram pelos bancos escolares 

e foram doutrinados literalmente por partidos miseráveis que tentam fazer dos 

alunos escravos. 

 Eles estão reagindo contra os posicionamentos dos Parlamentares que têm 

um viés religioso. Querem confundir, porque até agora ninguém veio, eu não vim e 

os outros não vieram, defender o Escola sem Partido usando questão de religião. 

Nós sempre defendemos que deve haver ensino religioso, se houver, em termos de 

conhecimentos gerais de religião, como defendemos conhecimentos gerais sobre 

partidos, conhecimentos sobre a conjuntura política e não a questão doutrinária. É 

isso que estamos fazendo. 

 Mas ainda bem que, apesar de as escolas estarem sendo vitimadas por essas 

ideologias terríveis, muitos alunos escaparam disso! A prova está aí. Esses estão 
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reagindo a essa desgraça no Brasil, e agora são pessoas criticadas, zombadas por 

esses movimentos que queriam vencer. Ainda bem que eles saíram do comando da 

Nação! Estão perdendo, caindo cada vez mais, e vão à destruição, porque essa 

desgraça tem que ser banida de nosso País. 

 Sr. Presidente, eu quero parabenizar a todos os que aqui estão. 

Lamentavelmente, alguns foram vitimados pela situação. Mas eu fico feliz pela 

Fernanda Salles. 

 Você nasceu mulher? Graças a Deus. Eu acredito que se nasce homem e se 

nasce mulher. O resto é um jogo em que estão tentando conscientizar as pessoas 

de uma inverdade. Deus fez e continua fazendo homem e mulher, essa é a 

realidade. 

 Sr. Presidente, não é o assunto, mas se falou sobre ele. Eu fico pasmo, fui 

coagido por Parlamentares até do meu Estado, esquerdistas, esquerdopatas, 

principalmente pessoas que estão muito ligadas ao movimento da UNE, pedindo por 

tudo: “Tire sua assinatura da CPI da UNE. Não pode. São meninos inocentes. São 

pessoas que pensam no bem. Imagine, vão ser acusados de tanta coisa, não vão 

poder se defender”. Que medo é esse? São tão inocentinhos. Na verdade, são 

escravos dessa desgraça! E muitos deles tornaram-se agentes, tornaram-se 

pessoas propagadoras e usurpadoras do dinheiro da Nação. Essa é a realidade que 

estamos vendo aí. 

 Eu encerro, Sr. Presidente, fazendo coro com o meu companheiro. 

 Companheiro, 7 milhões a líder diz que representa. Isso é mentira! Sabe por 

quê? Porque, entre esses 7 milhões, existem muitos alunos que são religiosos, 

independentemente de denominação A ou B, são pessoas conscientes que vão para 

a escola defender exatamente o ensino na sua essência e não doutrina A ou B. 

Foram para lá pessoas que receberam ensinamentos de base em suas famílias e 

até em suas igrejas. Ai desse Brasil estudantil se não fossem esses que ainda 

defendem essa bandeira da integridade, da moral! 

 Esse grupo que está aí sendo comandado por alguém que diz representar 7 

milhões defende os bacanais, os bordéis, as drogas, as invasões, a destruição do 

bem público. E, por incrível que pareça, são os maiores propagadores do 

assassinato de infantis, ou seja, de pessoas, porque eu considero pessoas que 
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foram geradas. São os defensores do aborto. É exatamente por trás desse 

movimento que estão muitas meninas que, no afã de estar num movimento 

estudantil, engravidam de qualquer forma e, depois, abortam, assassinam milhares e 

milhares de inocentes. 

 É para isso que existe esse movimento? Que seja rechaçada essa desgraça, 

seja tirada de nosso meio! O Brasil precisa de estudantes que pensem o melhor 

para esta Pátria, o melhor para este Brasil. Parabéns aos estudantes religiosos! São 

criticados e rechaçados, zombados, mas ainda bem que eles existem. Vamos juntos 

defender a integridade, a moral e os bons costumes neste Brasil. 

 Parabéns à Comissão! 

 Escola sem Partido é a solução! (Palmas.) 

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

Parlamentares que participaram do debate de hoje. 

 Um conjunto de Parlamentares falou a favor, e houve quem falasse contra 

também — a Deputada Alice Portugal. 

 Mais uma vez queremos registrar o nosso agradecimento aos convidados que 

aqui compareceram. 

 Quero deixar claro mais uma vez o seguinte: nós sempre convidamos dois 

que falem a favor e dois que falem contra. Então, não há por parte desta Presidência 

a intenção de que o debate seja menor para um dos pensamentos. Haverá 

oportunidade em que, de repente, quem é a favor esteja em menor número. Na 

reunião passada, uma convidada também não veio, não compareceu, e acabamos 

ouvindo apenas uma pessoa contrária à matéria. Hoje ocorreu o mesmo. Em razão 

disso é que apenas a Presidente da UNE está falando contra o projeto. 

 Ouviremos agora as considerações finais dos convidados. Considerando que 

houve uma série de abordagens por parte dos Parlamentares e não 

questionamentos, mas fizeram ponderações que questionam em abstrato os 

convidados, eu concederei a palavra por 5 minutos a cada um dos expositores, a fim 

de que possam fazer suas manifestações. O tempo regimental é de 3 minutos, mas 

farei dessa forma. Na ordem inversa à do início, falará um contra e um a favor. 

 Fará neste momento as suas considerações finais... 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Tem a palavra o Deputado 

Pr. Marco Feliciano. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Quero apenas contribuir. Seria 

possível a V.Exa. quebrar essa ordem, visto que já há no plenário da Casa uma 

nova votação nominal? Eu acredito que a maioria dos Deputados questionou mais a 

Carina. Poderíamos ouvi-la primeiro, porque senão vamos sair daqui e vão dizer que 

não queremos ouvi-la. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Deputado, eu vou pedir a 

V.Exa. a gentileza de acatar a decisão deste Presidente. No início ela falou primeiro. 

E aqui fala um contra e um a favor, e assim sucessivamente. Como a Fernanda foi a 

última a falar na primeira rodada, ela falará primeiro agora, e na sequência falará a 

Carina. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, apenas deixo 

explícito que, caso eu precise sair, sairei por causa da votação. Não estou fugindo 

do embate. Eu quero ouvi-la. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Nós precisamos também 

participar da votação nominal no plenário. Se V.Exa. quiser ir lá agora, talvez dê 

tempo. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Falem devagarzinho. Eu já 

volto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Tem a palavra Fernanda 

Salles, para fazer suas considerações finais. 

 A SRA. FERNANDA SALLES - Eu quero agradecer novamente o convite 

para estar aqui. Quero agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator. 

 A minha consideração final vai ao encontro do tema principal da nossa 

audiência, que é o Escola sem Partido. Que nós tenhamos a consciência de que 

este projeto é apenas um pontapé para que consigamos começar a desintoxicar as 

nossas escolas e as nossas universidades! O Escola sem Partido é um projeto muito 

simples, e causa terror nos partidos e nas entidades que estão se beneficiando da 

doutrinação ideológica dentro das escolas. Os pais estão clamando pelo Escola sem 

Partido, os alunos também estão clamando pelo Escola sem Partido. Esse projeto é 

de interesse da população sim, e ele tem que ser aprovado o quanto antes. 
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 Eu quero deixar uma pergunta aqui para os Srs. Deputados que estão 

presentes e para os senhores que estão à mesa também. Por que o PCdoB e outros 

partidos comunistas ainda existem em nosso País? O comunismo matou mais de 

100 milhões de pessoas ao longo da história. O nazismo matou em torno de 6 

milhões, e é proibido. Vou encerrar com esta pergunta: por que o Partido Comunista 

ainda é legal no território brasileiro? 

 Obrigada a todos. (Palmas.) 

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

Fernanda Salles. 

 Vou passar a palavra a Carina Vitral, para que haja a alternância de que falei. 

Estou consignando mais uma vez esse cuidado da Presidência porque, desde o 

começo dos nossos debates, sempre fala um contra, um a favor, um contra, um a 

favor. Hoje, infelizmente, com a ausência de um, o debate acabou ficando 

desproporcional, em razão da ausência de um convidado. Mas esta Presidência tem 

que ter o cuidado, o zelo de seguir aquilo que pactuamos no início dos trabalhos. 

 Passo a palavra a Carina Vitral, pelo tempo estipulado por esta Presidência. 

 Se V.Sa. precisar de mais tempo para responder todas as provocações, esta 

Presidência saberá conduzir os trabalhos. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Obrigada, Deputado Marcos Rogério. 

 Eu agradeço mais uma vez o convite. Agradeço também a sua condução, a 

sua gentileza. A despeito de algumas grosserias que aconteceram aqui, a sua 

condução foi bastante importante e democrática. 

 Eu queria falar de forma mais geral sobre algumas questões. Primeiro, eu falo 

sobre o papel e a pluralidade da União Nacional dos Estudantes. A UNE é uma 

entidade que vai completar 80 anos de história no dia 11 de agosto deste ano. É 

uma entidade histórica, uma entidade que esteve presente em todos os momentos 

políticos que viveu o Brasil. Foi atuante na campanha O Petróleo é Nosso, na luta 

contra o fascismo, na resistência à ditadura militar, nas reformas de base, na 

democratização do Brasil, nos Governos neoliberais, na luta do impeachment de 

Collor, na defesa e na ampliação das universidades, nos Governos Lula e Dilma. E 

agora, no Governo Temer, a UNE continua tendo a postura firme de defender suas 

convicções, que são decididas de forma bastante democrática em um congresso. 
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 Eu quero aproveitar o momento para convidar todas e todos para participarem 

do Congresso da UNE. Não estendo o convite aos Deputados porque só pode 

participar quem tem matrícula em universidade. Se algum Deputado ainda estudar 

em alguma universidade, também está convocado, está convidado. 

 Eu vou aproveitar esta oportunidade para explicar como funciona o 

Congresso da UNE. Existem eleições em todas as universidades, onde o sufrágio 

universal acontece, e os delegados eleitos em cada universidade participam do 

Congresso Nacional da UNE para decidir os rumos do movimento estudantil. 

 O nobre Deputado disse aqui que não é culpa sua que os Deputados da 

Esquerda não estejam aqui. Da mesma forma, não é minha culpa que a Direita 

tenha abandonado a luta da juventude no movimento estudantil. (Manifestação na 

plateia.) (Palmas.) Isso não é minha culpa. (Palmas.) 

 A UNE é uma entidade plural, a UNE é uma entidade que consegue 

contemplar uma série de discussões, toda a pluralidade. Para o senhor ter noção, 

Deputado, uma chapa... 

 Eu queria pedir silêncio. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. CARINA VITRAL - Obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu vou fazer um apelo ao 

Plenário, mais uma vez, para que esta Comissão possa concluir os seus trabalhos. 

 V.Sa. tem a palavra. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Obrigada. 

 Nós temos um processo de democracia, de eleição, em que todo estudante 

pode falar. Para o senhor ter noção, Deputado, um delegado, uma pessoa, um 

estudante no Congresso da UNE tem absolutamente o mesmo tempo para defender 

as suas teses, como acontece no Congresso Nacional. O estudante é respeitado. 

Um estudante pode fazer defesa de chapa em seu nome e tem o mesmo tempo de 

todas as outras chapas, onde se congregam centenas de estudantes. Ou seja, o 

processo é bastante democrático. Precisa ter é qualidade política para defender 

suas teses, precisa participar do debate político para ser maioria. 

 Eu queria sugerir aos Deputados que se intitulam de direita, de todas as 

vertentes — eu sei também que a Direita não é una, não é única —, que 
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recomendem o contrário do que sugere o Escola sem Partido, recomendem 

formação política para os seus jovens. 

 É impressionante o nível rebaixado de discussão política. Trazem vídeos, 

trazem denúncias, todo mundo faz lives com seus celulares, mas conteúdo, que é 

bom, eu, sinceramente, não vi. (Palmas.) 

 Eu tenho certeza de que, na pluralidade da direita brasileira, vocês já 

construíram grandes quadros políticos. Eu acho que deveria existir formação política 

no partido de vocês, poderiam organizar juventudes partidárias. Infelizmente, nem 

todos os partidos políticos de vocês têm o privilégio de formar uma juventude 

organizada, como ocorre no meu partido, o PCdoB, que tem a maior juventude 

organizada do País. 

 Nem todos os partidos de vocês têm esse privilégio, mas eu gostaria de 

convidar vocês, que são dirigentes partidários, Deputados, a incentivarem jovens a 

se filiarem, a fazerem com que a renovação da política aconteça. Eu tenho certeza 

de que isso vai renovar os partidos políticos de vocês. O movimento estudantil é 

uma escola importante nesse sentido para todos os vieses. 

 Eu queria aqui ressaltar, deixar como registro da pluralidade do Congresso da 

UNE, a minha felicidade. Partidos de direita, estudantes de direita já se 

pronunciaram, disseram que vão participar do Congresso da UNE. Foi assim no 

Democratas, foi assim no PSDB. Eu gostaria de convidar o PSC, do Deputado 

Marco Feliciano, os demais partidos, que podem organizar a sua juventude, 

organizar as suas bases juvenis e participar do Congresso da UNE. Serão muito 

bem-vindos, terão absolutamente todo o respeito. 

 Haverá um confronto saudável e democrático de ideias. Isso, para a UNE, é 

muito importante e só fortalece a União Nacional dos Estudantes. O PSDB, que é 

um partido de história no Brasil, ao dizer que vai organizar a sua juventude para 

participar e disputar a UNE, só nos dá um atestado de representatividade da União 

Nacional dos Estudantes. Isso mostra que a UNE é cada vez mais importante e que 

é sim cobiçada por esses partidos que querem influenciar toda a sociedade, 

inclusive a juventude. 

 Para terminar, quero agradecer o convite e desejar que as audiências e os 

trabalhos desta Comissão sejam bastante frutíferos, para que consigamos recuperar 
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uma coisa que já houve no Congresso Nacional, que é tolerância maior, pluralidade, 

respeito. 

 Vocês viram que em nenhum momento interrompi alguém, em nenhum 

momento ofendi alguém. Eu só quis aqui defender as minhas ideias, que não são só 

minhas, são da União Nacional dos Estudantes. 

 O senhor, Deputado, estava fazendo o seu trabalho, e eu, quando venho aqui 

em Brasília, também faço o meu trabalho. 

 Eu fui eleita para defender os estudantes. Eu fui eleita para vir aqui expor as 

minhas ideias, que não são só minhas, são aprovadas em congresso. Como eu 

respeito o seu trabalho, eu gostaria que o senhor também respeitasse o meu. 

 Muitas vezes eu tenho sim que faltar a aulas, muitas vezes eu tenho sim que 

acordar às 6 horas da manhã, como aconteceu ontem, como aconteceu hoje. Eu fico 

bastante cansada a esta hora da noite para conciliar os estudos e a militância, mas 

eu acho que isso é necessário. É uma entrega que eu faço, é uma escolha pessoal, 

inclusive a de atrasar os meus estudos para poder representar o movimento 

estudantil, representar a UNE. 

 Eu acho que todo estudante brasileiro poderia ter essa oportunidade, essa 

honra de estar à frente da União Nacional dos Estudantes, ter esse aprendizado, ter 

esse diálogo com o Congresso Nacional e com toda a sociedade. Eu me orgulho de 

poder fazer parte um pouquinho desses 80 anos de história da União Nacional dos 

Estudantes. 

 Obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu passarei a palavra ao 

nosso último convidado. (Pausa.) 

 Deputado Pr. Marco Feliciano, V.Exa. me solicitou a palavra por 1 minuto, 

mas eu pediria a V.Exa., se for possível, que falasse ao final, o que me deixaria 

extremamente honrado. 

 Embora ela tenha citado o seu nome, e isso poderia lhe ensejar a fala, se 

V.Exa. me der a oportunidade... 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Eu tenho uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Tem a palavra o Deputado 

Pastor Eurico, para uma questão de ordem.  

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, eu só gostaria de 

fazer um comentário, à guisa de manter a ordem desses trabalhos, se for possível. 

 Não me entenda como alguém que está aqui indo de encontro a V.Exa., mas, 

antes de passar a palavra à nobre representante dos estudantes, V.Exa. disse que 

ela teria um tempo para responder às provocações. Eu anotei isso aqui e fiquei um 

pouquinho tristinho, sabe, porque aqui não há provocação de Parlamentar, Sr. 

Presidente. Aqui há perguntas, questionamentos. As provocações que estão vindo 

dali são um problema de lá, de cada um que as faz. 

 Era só essa a minha questão, Sr. Presidente. 

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

Deputado Pastor Eurico. 

 Quando este Presidente, que tem procurado ser o mais cauteloso possível na 

condução dos trabalhos desta Comissão, falou em provocações, eu me referi às 

falas que não têm pertinência com o tema objeto do debate aqui, que é o Escola 

sem Partido. Houve falas direcionadas à UNE, à sua gestão, e questões paralelas. 

Como isso não faz parte do debate do Escola sem Partido, e é ela quem representa 

a entidade, eu fui cauteloso ao fazer essa manifestação e até lhe atribuí um tempo 

mais longo para que ela pudesse dar suas respostas.  

 Fiz isso apenas para não ser injusto, porque, num debate democrático, muitas 

vezes não é agradável ouvir a divergência, mas é da democracia a pluralidade do 

pensamento. Por isso fiz essa concessão, obviamente não regimental, mas que, 

tenho certeza, por todos aqui será respeitada, inclusive por V.Exa., que sei que é um 

democrata e é o nosso Vice-Presidente, e dessa forma agiria, se aqui estivesse: 

considerando apenas as provocações que são estranhas à matéria objeto de debate 

nesta Comissão.  

 Deputado Pr. Marco Feliciano, V.Exa. me solicitou 1 minuto, já que houve 

citação direta a V.Exa., que tem, então, a palavra. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Muito obrigado, Sr. 

Presidente, pela sua bondade. 
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 Sr. Presidente, a nossa convidada Carina Vitral fez algumas afirmações aqui 

que não são corretas. Não são corretas. Quando nós iniciamos o debate da CPI da 

UNE, que infelizmente não caminhou no País, eu recebi mais de cem cartas de 

diretórios acadêmicos, de centros acadêmicos, de diretórios estaduais, em que 

jovens diziam não conseguir sequer emplacar uma chapa para ir para a votação 

porque são tolhidos do direito de transitar.  

 Se o jovem que sai do Estado de Goiás para ir votar no Estado do Rio de 

Janeiro não for pactuado com o PCdoB ou com a UNE, ele é proibido de entrar no 

ônibus. E, se chegar lá e votar contra, ele tem que voltar a pé para a casa, porque 

eles inibem o aluno de entrar no ônibus. (Manifestação na plateia.)  

 Eu tenho documentos. Eu tenho documentos! Eu tenho documentos, Sra. 

Carina Vitral. Eu tenho documentos não só de uma pessoa ou duas, mas de várias. 

Então, quando diz tais palavras, V.Sa. mente. Muitas pessoas estão nos assistindo 

pela Internet. 

 O nosso País é democrático. Num país democrático, as eleições são diretas. 

O Presidente da UNE é eleito de maneira direta? A eleição é direta?  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Onde?  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Certeza? Não são. São os 

delegados que votam. 

 A SRA. CARINA VITRAL - Sim, mas os delegados são eleitos de forma 

direta. Eu expliquei isso. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - São delegados, são 

delegados, então, é de forma indireta. 

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

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Isso não é democracia.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Deputado, eu peço que 

V.Exa. conclua. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Peço só para encerrar, Sr. 

Presidente. Eu sei que V.Exa. me concedeu uma exceção. Por isto eu queria ter 

estado aqui no momento em que ela falou, para que eu pudesse refutar.  
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 Eu conheço muito bem a UNE, estudei sobre isso, enfrentei a tirania da UNE 

com seus alunos, seus asseclas. Enfrentei aqui ameaças do Partido Comunista do 

Brasil, enfrentei ameaças de outros partidos, ameaças gravíssimas, Sr. Presidente. 

 Esta senhora que está aí esteve aqui por 3 meses e em nenhum minuto 

sequer me procurou para nós conversarmos. Os asseclas, os líderes partidários dela 

vieram dizer: “Não tem como a gente fazer um conchavo, matar essa CPI?” Quando 

eu disse que não, simplesmente morreu o assunto. 

 Era só isso o que queria dizer.  

 Muito obrigado. 

 Que o Brasil todo saiba que mentira não fica aqui neste lugar! (Palmas.) 

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

 Apenas quero consignar mais uma vez que, obviamente, concessões são 

feitas de parte a parte, mas este é um tema que não faz parte do debate do projeto 

Escola sem Partido. 

 Tem a palavra o Sr. Douglas Garcia, convidado desta Comissão Especial. 

 V.Sa. tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. 

 O SR. DOUGLAS GARCIA - Perfeito. 

 De que adianta ter a maior juventude partidária, se vocês não conseguem 

colocar sequer dois jovens aqui dentro para debater com a gente? Já começo por aí. 

(Palmas.) 

 Segundo ponto: quando se diz que a Direita abandonou a juventude 

brasileira, eu não sei se S.Sa. percebeu, mas quem é minoria aqui não somos nós. 

(Palmas.)  

 Então, existe uma série de coisas, antes de entrar especificamente no 

assunto da Escola sem Partido, que eu preciso corrigir, porque ouvir e ficar quieto 

infelizmente não dá. Peço desculpas aos senhores. 

 Começando pelo conceito de família que foi dado aqui pela nossa amiga 

Carina Vitral, foi discutido que o conceito de família seria alterado. Primeiro ponto: a 

família vem antes do Estado. Não cabe ao Estado definir o conceito de família. 

(Palmas.) O Estado não tem poder sobre a família. 

 Segundo ponto: foi falado muitas vezes aqui sobre a questão dos direitos, que 

a educação é um direito. Primeiro, a educação não é um direito: a educação é um 
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dever. É dever de cada um estudar. (Palmas.) É dever de cada um buscar 

conhecimento. É dever de cada um aprender. Ninguém vai se sentar e enfiar na sua 

cabeça um determinado conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento. Então, 

essa história de que a educação é um direito tem criado no País a geração mais 

preguiçosa que já existiu nos últimos anos! 

 Terceiro ponto: foi discutida aqui a questão do partido de direita. O Brasil não 

possui um partido de direita. O Brasil não possui um partido que lute pela família, 

pela liberdade religiosa, pela valorização dos direitos individuais e pelo patriotismo. 

É ridículo dizer que dentro da UNE existiria um partido de direita, primeiro porque a 

UNE é completamente autoritária, totalitária e não aceita de forma alguma qualquer 

aluno que tenha pensamento conservador. Não aceita! (Palmas.) 

 Senhores, voltando ao assunto desta Comissão, o Escola sem Partido é um 

projeto, como eu já disse aqui antes, não apenas bom, mas necessário. 

 Outra coisa que a União Nacional dos Estudantes costuma dizer bastante é 

que o projeto de lei Escola sem Partido veio para calar aqueles alunos que vêm de 

escola pública, que são pobres, que vieram de favelas, porque não querem que 

esses alunos tenham pensamento crítico e venham a criticar o sistema, etc. e tal. 

Eles se acham no direito de falar pela periferia. Gostaria de mandar um recado à 

UNE: a periferia veio a esta Casa para falar por ela mesma. Eu nasci na periferia e 

não preciso da Esquerda bolivariana para dizer aquilo que eu penso. (Palmas.) 

 O projeto de lei Escola sem Partido é necessário porque ele protege os 

nossos alunos, para que eles não tenham de viver dentro da ditadura que hoje existe 

nas salas de aula, e que é patrocinada, sim, por movimentos como a UNE, por 

movimentos como a UBES, por movimentos como a UMES — União Municipal dos 

Estudantes Secundaristas de São Paulo, movimentos que têm entrado nas escolas 

e tirado o nosso direito de estudar, o nosso direito de aprender.  

 Quantos alunos quiseram estudar na metade do ano passado e não 

conseguiram, Carina? Quantos alunos quiseram entrar na sala de aula, quantos 

alunos quiseram aprender, mas não conseguiram, porque a sua turma estava lá 

frente, colocando cadeira, impedindo o pessoal de passar? E os que passavam 

eram agredidos! (Manifestação na plateia: Na UnB também!) Faculdades, escolas 

públicas foram completamente dominadas pela ditadura! 
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 Então, senhores, novamente, eu venho pedir socorro, porque eu venho 

representando, sim, aqueles alunos que não aguentam mais viver sob este ambiente 

hostil que existe na sala de aula. Escola sem partido já! (Palmas.) 

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

agradece mais uma vez a todos os nossos convidados, que vieram trazer suas 

contribuições, e a cada um dos Parlamentares que compareceram. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente audiência pública, antes 

convocando a próxima reunião para o dia 21 de março, às 15 horas, em plenário a 

definir, destinada a audiência pública de convidados e a deliberação de 

requerimentos. 

 Está encerrada a presente reunião. 


