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OFÍCIO Nº 004/2022 

Brasília, 11 de fevereiro de 2022 

Ilmo. Secretário Municipal de Educação de Ijuí - RS 

Sr. Cláudio da Cruz de Souza 

 

 

Assunto: Denúncia de cerceamento da liberdade de cátedra na rede municipal  

 

Ilmo. Secretário Municipal de Educação de Ijuí – RS,  

Cumprimentando-o cordialmente, venho manifestar preocupação em face 

de denúncia recebida por nosso mandato de que tem havido tentativas de interferência 

externa de figuras públicas da cidade na liberdade de cátedra na rede pública de educação 

no município. 

Fomos informadas de que um vereador do município de Ijuí tem usado 

suas redes sociais para estimular estudantes da rede de educação pública de Ijuí a promo-

ver a perseguição e o registro de professores e professoras em sala de aula com o objetivo 

de denunciar o que, em sua perspectiva estreita, configurariam “manifestações comunis-

tas”.  

Como certamente é de seu conhecimento, este tem sido o expediente de 

figuras públicas que advogam pelo “Projeto Escola Sem Partido” há alguns anos e, neste 

ponto dos acontecimentos históricos, já é possível ver com clareza que se trata da defesa 

de um projeto falacioso, falido, autoritário e manifestamente inconstitucional, que pro-

move um clima de hostilidade e vigilância ideológica que expõe professores e professoras 

a um ambiente de trabalho danoso e viola os direitos que estudantes têm de acessar uma 

educação voltada para o pluralismo de ideias e para a preparação para o exercício pleno 

de cidadania. 

De fato, o STF já decidiu, no âmbito da ADI nº 5.537, em agosto de 2020, 

pela inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido. No entendimento da Corte: 
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“ A educação assegurada pela Constituição de 1988, segundo seu texto 

expresso, é aquela capaz de promover o pleno desenvolvimento da pes-

soa, a sua capacitação para a cidadania, a sua qualificação para o 

trabalho, bem como o desenvolvimento humanístico do país. (...) 

A Constituição assegura, portanto, uma educação emancipadora, que 

habilite a pessoa para os mais diversos âmbitos da vida, como ser hu-

mano, como cidadão, como profissional. Com tal propósito, define as 

diretrizes que devem ser observadas pelo ensino, a fim de que tal obje-

tivo seja alcançado, dentre elas a já mencionada (i) liberdade de apren-

der e de ensinar; (ii) o pluralismo de ideias e de concepções pedagógi-

cas; (iii) a valorização dos profissionais da educação escolar. (...) 

No mesmo sentido, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e o Protocolo Adicional de São Salvador à Conven-

ção Americana sobre Direitos Humanos reconhecem que a educação 

deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, à ca-

pacitação para a vida em sociedade e à tolerância e, portanto, fortale-

cer o pluralismo ideológico e as liberdades fundamentais. (...) 

A toda evidência, os pais não podem pretender limitar o universo in-

formacional de seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer 

conteúdo com o qual não estejam de acordo. Esse tipo de providência 

– expressa no art. 13, § 5º – significa impedir o acesso dos jovens a 

domínios inteiros da vida, em evidente violação ao pluralismo e ao seu 

direito de aprender. A educação é, justamente, o acúmulo e o proces-

samento de informações, conhecimentos e ideias que proveem de pon-

tos de vista distintos, experimentados em casa, no contato com amigos, 

com eventuais grupos religiosos, com movimentos sociais e, igualmente, 

na escola.”  

A denúncia em questão nos preocupa, ademais, por entender que o retorno 

ao ensino presencial na rede pública no Rio Grande do Sul será um momento delicado da 

vida escolar, que demandará de todos os agentes envolvidos adaptações, tolerância e co-

operação, e que o clima de perseguição e hostilidade gerado por manifestações como a 

do legislador municipal em questão não contribuem em nada para o bom desenvolvimento 

das atividades escolares, além de serem flagrantemente ilegais.  

Por esta razão, solicitamos encarecidamente que esta Secretaria Municipal 

empreenda esforços efetivos para proteger a rede municipal de educação de interferências 

maliciosas e intelectualmente despreparadas de quaisquer figuras públicas no município 
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que possam colocar a liberdade de cátedra, o direito a um processo saudável de ensino-

aprendizagem, e a segurança da comunidade escolar em risco.  

Por oportuno, renovamos nosso compromisso inarredável com a educação 

e com a prevalência dos direitos humanos e, desde já, colocamos nosso mandato à dispo-

sição para quaisquer medidas sob nossa competência que contribuam para o fortaleci-

mento da escola pública no Rio Grande do Sul.  

Atenciosamente,  

FERNANDA MELCHIONNA 

Deputada Federal /PSOL-RS 

 

 


