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2 - Ingerência dos pais no
trabalho realizado em sala de
aula e

1 - Cerceamento da liberdade
do professor escolher seus
métodos e instrumentos de
ensino-aprendizagem,

3 - Possibilidade dos professores
responderem a Processos
Administrativos decorrentes
de denúncias fundamentadas
em valores preconceituosos e
retrógados.

aso seja aprovado o
Projeto de Lei 164/2017
(Escola sem Partido) os
professores da rede pública
municipal estarão sujeitos as
seguintes consequências:

www.sspm.org.br
1. A concepção que norteia o Escola sem
Partido é um retrocesso em relação ao
trabalho realizado pelos professores nas
escolas de Rio Preto. Os professores da Rede
municipal são formados em instituições
de ensino superior reconhecidas pelo
MEC, aprovados em concursos e processos
seletivos públicos, são amparados por
um sistema municipal acompanhado
pela secretaria de ensino de supervisão
responsável e com uma política de
formação adequada que coíbe abusos e
assegura o cumprimento dos objetivos
constitucionais da educação;
2. A educação é dever do Estado e da
família com a colaboração da sociedade.
Ou seja, é uma tarefa compartilhada, e não
exclusiva da família, como propõe o Escola
sem Partido. O projeto ignora premissas
básicas das ciências da educação, “o
processo de construção de valores morais da
criança depende de vários fatores que são
a interação com a família, escola, amigos
e meios de comunicação” (Jean Piaget, O
Julgamento Moral da Criança);
3. O “preparo para o exercício da
cidadania” é um dos objetivos da educação
diferentemente do que estabelece o
Escola sem Partido. O projeto em questão
confunde “propaganda político-partidária”
com “discussão de questões políticas
contemporâneas” em sala de aula;
4. O Escola sem Partido sugere que os
professores “incitam” alunos a participar
de manifestações, atos públicos e
passeatas e a partir dessa visão enviesada
condena a divulgação desse direito público
subjetivo de manifestação das crianças e
adolescentes;
5. A suposição no Escola sem Partido de
que os alunos são um mero receptor de
informações e saberes que são recebidas e
incorporadas acriticamente, não encontra
respaldo na realidade e nem nas pesquisas
sobre o desenvolvimento moral e intelectual
das crianças e adolescentes;

6. O Escola sem Partido ignora toda a produção
acadêmica existente no país a respeito de
sexualidade, orientação sexual e gênero. Para
os proponentes dessa perspectiva, orientação
sexual é uma escolha; e identidade de gênero
é ideologia, e não um conjunto de práticas
e representações do ser humano a respeito
de sua sexualidade, como estabelece o
conhecimento científico conhecido a respeito
do tema;
7. O Escola sem Partido propõe a afixação de
um cartaz constrangedor e antidemocrático
nas escolas. Os proponentes insinuam que
os professores são doutrinadores, o que não
é verdade, e estimulam os pais à desconfiar
do trabalho realizado pelos professores de
seus filhos e a instituir “verdadeiros tribunais
pedagógicos” para avaliar o trabalho das
escolas a partir dos seus critérios de ordem
doutrinária e religiosa;
8. O Escola sem Partido é uma tentativa
de modificar orientações e normas da
legislação que regem a Educação Nacional e
de excluir todos dispositivos legais que dão
sustentação ao trabalho do professor em
sala de aula. O Projeto fere ainda o artigo
45 da Lei Complementar 138/2001 onde diz
que é DIREITO do professor: “Ter liberdade
de escolha e de materiais, procedimentos
didáticos e instrumentos de avaliação,
objetivando o respeito à pessoa humana e ao
bem comum”;
9. O Escola sem Partido cerceia o direito à
liberdade de ensinar e de optar pela concepção
pedagógica mais adequada de acordo com seus
saberes profissionais dos professores. O Escola
sem Partido propõe uma falsa neutralidade
política e ideológica, que é totalmente
contraditória à proteção do pluralismo de
concepções pedagógicas de que trata a LDB.

