
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA COM PARTIDO ÚNICO? NÃO FAZEMOS! NÃO 
QUEREMOS! 

Na pauta desta edição do Boletim Eletrônico, a diretoria da ADCP II prioriza tornar públicas as ações que está 

travando no sentido de impedir os avanços do inconstitucional projeto “escola sem partido”, por avaliar que 

essa é a LUTA da hora. Evidencia essa luta, por acreditar que a vitória depende da participação de todos e 

todas. Com essa intenção, apresenta a agenda de atividades propostas pela FRENTE CPII SEM MORDAÇA e, 

mais do que isso, deixa a convocação para que, COLETIVAMENTE, participemos. 

É HORA DE MOBILIZAÇÃO E LUTA.  

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Eletrônico nº 21.2018 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018. 



CARTA DE REAPRESENTAÇÃO DA  
FRENTE CPII SEM MORDAÇA 

A educação no Brasil atravessa um momento em que os avanços alcançados com a promulgação da 
Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) estão ameaçados. 
Os princípios da educação: (a) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; (b) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e (c) respeito à liberdade e à 
tolerância; princípios estabelecidos nesses documentos e que nortearam, nas escolas e universidades, a 
escrita de regimentos, estatutos, projetos políticos-pedagógicos estão sendo atacados e agora são alvo de 
políticas que confundem a educação escolar com a que é dever da família; negam a liberdade de cátedra e 
o direito de aprender; contrariam a laicidade do Estado; contribuem para um ambiente hostil nas escolas e 
universidades; e desconsideram o respeito e acolhimento às diferenças imprescindíveis ao processo de 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Nomeada, não por acaso, por “escola sem partido”, ganhando espaço em municípios e na prática de 
divulgação de fake news e, sobretudo, com apoio dos que defendem a concepção ultraneoliberal de 
privatização e de atendimento ao capital financeiro, essas forças retrógradas vêm exigindo de todos e todas 
que defendem a ESCOLA e a UNIVERSIDADE PÚBLICA DEMOCRÁTICA E PLURAL, o estabelecimento e 
compromisso de/com uma agenda de resistência.  

Crescem, no Brasil e no exterior também, os movimentos que se organizam tendo como motivação principal 
a defesa da #ESCOLA SEM MORDAÇA, da #ESCOLA SEM CENSURA. O Colégio Pedro II precisa, talvez como 
nenhuma outra instituição de ensino, tomar para si essa bandeira, a fim de observar seus princípios: (a) 
compromisso com a justiça social, com a equidade, com a cidadania, com a ética, com a transparência e a 
gestão democrática; (b) compromisso com a formação profissional, com a produção e a difusão do 
conhecimento; (c) natureza pública, gratuita e laica da educação, sob a responsabilidade da União. 

Na defesa do que preconizam esses dispositivos infralegais – nacional e localmente – a comunidade escolar 
do Colégio Pedro II – estudantes, servidores e pais/responsáveis por estudantes –, desde setembro de 2017, 
vem atuando na FRENTE CPII SEM MORDAÇA. Face ao recrudescimento dos ataques do projeto escola sem 
partido e compreendendo a urgente e necessária união de toda a comunidade local, propõe as seguintes 
ações: 

1. apoiar e participar da FRENTE NACIONAL ESCOLA SEM MORDAÇA convocada pelo ANDES-SN, 
SINASEFE, FENET; UBES, FASUBRA, CNTE, dentre outros signatários; 

2. apoiar e participar da FRENTE CONTRA O ESP/RJ que reúne, dentre outros membros, SEPE, SINPRO, 
GRUPO TORTURA NUNCA MAIS; MST; mandatos de vereadores de vários partidos políticos 
defensores da Educação Sem Mordaça. 

3. realizar o Festival CP2 SEM CENSURA, agendado para o dia 19 de dezembro de 2018, no Teatro Mario 
Lago; 

4. propor e realizar Audiência Pública com o Reitor, Prof. Oscar Halac; 
5. encaminhar Carta Compromisso em defesa da ESCOLA SEM CENSURA às Direções Gerais de campi e 

Coordenadores Gerais de Disciplina do Colégio Pedro II; 
6. apoiar e garantir assessoramento jurídico aos servidores atingidos por assédio e restrições à 

liberdade de cátedra; 
7. lutar em defesa das instalações do Conselhos Escolares nos campi como previsto no Estatuto do CPII; 
8. propor a criação de espaços institucionais de encontros nos campi para divulgação, análise e 

encaminhamentos de ações contra a censura e pela garantia das liberdades democráticas. 

FRENTE CPII SEM MORDAÇA 



 

  

FESTIVAL CP2 SEM CENSURA 

O Festival CPII Sem Censura acontecerá no dia 19 de dezembro, no Teatro Mário Lago, no complexo de São 
Cristóvão do Colégio Pedro II. O encontro que reunirá música e outras expressões artísticas também 
debaterá as ameaças que pairam sobre a educação pública no Brasil. 
 
O evento é um chamado à resistência, à luta e à unidade dos que defendem uma educação pública 
democrática, de qualidade, laica, aberta ao diálogo e ao pensamento crítico. 
  
Por uma escola que refute todo tipo de opressão, discriminação e violência. Por uma escola sem mordaças, 
sem censura e sem o ódio disseminado por setores conservadores que tentam impor uma agenda de ódio e 
fascismo ao país. Participe. Vamos defender uma sociedade melhor juntos! 

 
Frente CPII Sem Mordaça 

 

  

FRENTE ESTADUAL ESCOLA SEM MORDAÇA 

 

A Diretoria da ADCPII vem participando do Coletivo Contra o projeto “escola sem partido” no Rio de Janeiro,  

que tem como apoiadores SEPE, SINPRO, CPII DIVERSO E DEMOCRÁTICO, GRUPO TORTURA NUNCA MAIS, 

FRENTE CPII SEM MORDAÇA, ANDES-SN, MST, MANDATOS DE VEREADORES DE DIFERENTES PARTIDOS 



POLÍTICOS, dentre outros. A ideia é a de que, COLETIVAMENTE, nos coloquemos em defesa da ESOLA SEM 

MORDAÇA. 

No dia 13 de dezembro, a partir das 16 horas estaremos juntos na Cinelândia e convocamos professores e 

professoras do Colégio Pedro II, instituição de ensino que tem sido alvo preferencial de ataques dos 

apoiadores do inconstitucional projeto “escola sem partido”, a comparecerem.  

SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE! 

 
FRENTE NACIONAL ESCOLA SEM MORDAÇA 

No dia 5 de dezembro de 2018, a ADCP II se fez presente no Relançamento da Frente Nacional ESCOLA SEM 

MORDAÇA, em Brasília.  Denise Sayde, Silvana Bayma e Ana de Oliveira, representando professores e 

professoras do Colégio Pedro II; e Luciana Zanetti, representando o Coletivo CPII Diverso e Democrático, 

participaram das atividades programadas pela FRENTE NACIONAL e das discussões na Comissão Especial 

que avalia o Relatório do Deputado Flavinho (PSC), reunida naquele dia, que defende a aprovação do 

inconstitucional projeto “escola sem partido”. 

Veja as fotos. Leia a seguir o relato da Profa. Silvana Bayma 

 

 

Encerramento da atividade de Relançamento da Frente Nacional 

 

 

 



 

 

Votação do Relatório na Câmara dos Deputados. 

Representando honrosamente a ADCPII, fomos, no dia 5 de dezembro último, acompanhar os trabalhos da 
Comissão Especial do Escola “sem partido”, que segue sendo, como já tivemos oportunidade de dizer, um 
circo de horrores! Assistir ao vivo àqueles homens brancos, sexistas e cegos para o que não é 
espelho desrespeitando a cidadania plena dos “outros", desfiando, sob a aparência de relativa cordialidade, 
os preconceitos, interesses e ignorâncias inimagináveis foi um soco no estômago de quem, como nós, temos 
dedicado nossa vida à causa da Educação Pública. Poucas eram as vozes se expondo a exigir RESPEITO: aos 
saberes e trabalho de professores e professoras, à pluralidade de estudantes, à própria lei! Sim: porque o 
que defendem é, além de absurdo, inconstitucional! Em defesa disso, ecoavam apenas poucas vozes, de 
valentes deputados federeis, como Chico Alencar, Alessandro Molon, Glauber Braga, Erika Kokay, Ivan 
Valente. E Ponto. 

Com horror, constatamos que os defensores do projeto Escola "sem partido”– deputados Sóstenes, 
Feliciano, Nagib, Flavinho…-, que acusaram tantos de adotarem, para nomeações ou abordagens em aulas, 
“critérios políticos”, na verdade, estão instituindo um novo - e único! - critério para tudo: o evangélico, 
mediante o qual pretendem hegemonizar vantagens religiosas e outros interesses apenas do grupo deles. 
As discussões cessaram quase cinco da tarde, sem votação, adiada para o próximo dia 11 de dezembro. 

Sinceramente, não creio que ser fácil barrarmos o horror da aprovação desse projeto hegemônico. Mas 
tenho certeza de que foi MUITO importante estarmos lá, darmos nossa cara, mostrarmos que não temos o 
que esconder, que sabemos muito bem o que fazemos em sala de aula e fora dela; e ainda os obrigarmos a 



ouvir das poucas vozes corajosas mencionadas menção de profundo reconhecimento do trabalho que 
realizamos no CPII, o Colégio que querem demonizar.  

A ADCPII se fez presente. De algum modo, demos força a valorosos companheiros que têm lutado lá 
praticamente sozinhos. De algum modo, quem ficou intimidado foram eles, os beócios que “acreditam” 
conhecer mais de Educação que experientes educadores; os vendidos que julgam ou querem fazer crer que 
falam em nome de Deus. 

Viram que nós, os que estamos aqui na base, temos cara, força, coragem e ideias. E não desistiremos de 
lutar por elas. 

 
#ninguemsoltaamaodeninguem! 

Silvana Bayma 

 

REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA 

Como noticiado anteriormente, planejamos a edição do sexto número da Revista EDUCAÇÃO EM PAUTA. 
Comunicamos aos associados e às associadas que desejarem contribuir com o envio de artigos que prorrogamos o 
prazo para submissão dos mesmos até 20 de dezembro de 2018. Não é demais lembrar que serão muito bem-vindas 
as contribuições para esse sexto número da revista. 

 
 

ENCONTRO DE APOSENTADOS 

 



 

Clique aqui para ver mais fotos 

No dia 29 de novembro, a ADCPII promoveu mais um Encontro dos 

Aposentados. Desta vez, o local de encontro foi o Museu da República, onde 

passeamos pelo seu belo jardim e depois fizemos uma visita guiada pelo 

Museu que se constitui com rico acervo da história do Brasil desde o século 

XIX. 

Após a visita, fomos almoçar no Bistrô da Casa de Arte e Cultura Julieta de 

Serpa, localizada na Praia do Flamengo. Logo no início, a Profª Jurema Gomes 

e a Profª Cláudia Navegantes da diretoria da ADCPII conversaram sobre o 

momento delicado pelo qual passa nosso país, em especial o CPII, com a 

tentativa de aprovação do Projeto “escola sem partido”.  A pedido de 

associados e associadas, lemos o documento da entidade, que busca chamar 

a reflexão sobre a atuação política da ADCPII e solicitamos que respondessem 

o questionário que segue em anexo a esse documento e que o devolvessem 

até a Festa de Fim de Ano, no dia 14 de dezembro.  Depois, ficamos à vontade 

para conversar e apreciar os deliciosos pratos do cardápio.  

Foram algumas horas em que pudemos “trocar figurinhas”, recordar 

momentos agradáveis, nos atualizar sobre o colégio e as ações da ADCPII e 

confraternizar. 

 

 

 

 

PLANTÕES JURÍDICOS 

Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos da categoria? 

Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica 

na sede da Associação, em São Cristóvão. 

 

O plantão de dezembro no dia 13. 

Das 11h 30min às 13h 30min.  

 

https://drive.google.com/open?id=1VDzhQeGMLAQvDIj9f5cnF6WqTZ0awmFd

