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Institui o programa "Escola Democratica" no
Municipio de Belo Horizonte.
A Carnara Municipal de Belo Horizonte clecreta:

Art 1°- Institui-se o programa " Escola DemocratiCau, em todos Os
nlveis de educagOo pUblic.a-no Mtinicipio de Belo Horizonte, atendendo aos
princlpios ja estabelecidos no art 206 da Constituitgt° Federal, alem dos que se
seguefft:

•
- I --A Iivre manifestagtio do pensamento.
a) 0 respeito a pluralidade etnica, religiose, clentifica, icieologica .

•
e politica.

b) A Byre manifestagao,da orientaggto sexual e da identidade elou
,

expressao de-genero.
II -- A livre organizaggto
a) A organizagao democratica estudantil em Grettios, Centros
Acadernicos, Diretgrios Oimitares.
b) A organizactio dernocratica de pais e Responsaveis via
Associagao de pais e similares..

C.) A organizagtio de professores e funcionarios via Sindicatos e
AssociagOes.
III- Apaaviolencia e a nao cpscriminagOto
a) reconhecimento da igUaldade entre os serer_ humanos e as
diferengas entre os povos, os poises, as etnias, as culturas, generos e os
comportamentos;
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b) Garantia a seguranca individual e coletiva, do aluno, do
professor, 0 das organizagoes, corn foment() de campanhas anti-bullying.

Art. 2°. Sao vedadas, ern_sala de aula ou fora dela, em todos os niveis e
modalidades de educacao do municipio de Belo Horiionte, as praticas de
quaisquer tipos de censure de natureza politica, ideolOgica, filosofice, artistica,
religiose e/ou Guttural a estudarites e docentes, ficando garantida a livre
expressao de pensamentos e Wein, observados os direitos humanos e
fundamentals, os principiot democraticos e os diteltos e garantlas
da presente‘ Lei, na Constituicao Federal e nos
estabetecidos no artigo
tratados intemacionais de direitos humanos dos quaffs a Brasil é signatario.
§1°. .©s principios elencados nests Lei serf o interpreteclos de modo a gerantir
a liberdade, a pluralidade e o respeito aos direitos hurnanos, nao podendo ser
invocados pare permitir a imposigao autoritaria aos estudantes das ideias
e
•
concepcOes de docentes e autoridades.
§2°. As liberdades de expressao e manifestacao serao garantidas a docentes e
estudantes, perrnitindo-se o conhecirnento , de diferentes pontos de vista e, o
debate democratiCo e respeitoso de ideias e vises de mundo, sem confundir
liberdade de expressao e manifestagao ,corn proselitismo de preconceito, de —
discriminacao ou de segregacionismo.

Art. 3°. Fica assegurado o direito
estudantis nlatriculados em todos os
niveis de ensino municipal a receberem inforrnacao sobre os direitos e deveres
individuals e coletivos garantidos pelo Art. 5° da Constituicao Federal.
§1°. Para fins do disposto no caput deste artigo, as escolas manterao cartazes
no aftabeto ordinario e em Braille corn o conteudo previsto no Anexo desta Lei,
que -deverao ser afiXados em locais onde possern ser lidos par todas as
pessoas que frequentam o ambiente escolar, especialmente -estudantes e
docentes.

•

Papal recialadq adquirtdo no dinbito do_progrtona "Responsabilidade Antbiental" (Porto is n° 10.741/07)
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Art. 4°. ica assegurado,,em todos os concursos pCibticos Para provimento de
cargo de professores da rede pablica, o direito ao pleno debate, sem censura
ou discriminagao, de quaisquer materias e assuntos.

Art. 5°. 0 disposto nesta Lei aplica,se, no que copber:
• I aos livros didaticos e paradidaticos adotado na rede ptiblica municipal

Art. 6°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Papel reciclado adquirido no ambito do programa "Responsabilidade Ambiental" (Portaria I0.741/0).
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Justificagio: Os carninhos da educagao no Brasil tern sido alvo de grandee
discussoes no eiItim° period°. A onda conservadora que`tents; se impor no
Pais, esconde sues vontades autoritarias e obscurantrstas em caricaturae de
projetos edocacionais — ou de estola, como preferem alguns — e quer:
prornover retrocessos em aVancos realizados ao long° de decades.
Corn turn discurso reacionario e antipedagdgico; alguns deases rnovirnentos
querem partiderizer as escolas e impor sues concepOes antidemocraticas de
ensino public°. Querem a todo custo detemninar que visoes anticientificas,
particularistes, religiosas e segregacionistas, sejam base da educacao
nacional. 'Agindo assim - serneiam a ignorancia, a intolerancie e a discordia
entre os brasilpiros e
Este Projeto de lei surge da necessidade da populaoao de Belo Horizonte, e
seus representantes na Camara de Vereadores, promoverem um debate e
aprovarem urn conjunto de medidas clue possarn barrar, no ambito daCidade,
e dar utna resposta a pretensao autoritaria, dos que, querem crirninalizar o
pensamento livrer e promover o medo, o sitancio, a censure, a perseguisito
de'fensores delberciacie de expressa° e pensarnento nes escolas brasileiras.

aos

Tal procedimento, servira de apoio para lutes ern outros rnuniciPios e estaclos.
Mas, o Projeto 6 muito mail do que ieso: pretende d bilge de discursos faceiSe
sectarios, c.olaborar ne construcao de urea educ.acao que, agindo no presente
construe individuos e coletividades que se respeitem, pensem porsi mesmos e
concebern suas'proprias opiniCres e visOes de mundo.
E, tambtm, um projeto, que objetiva combater todas as formes de
discriminevao, de preconceito e a intolerancia no arnbito tia educacao," e da
socieciade, garahtindo o respeito pelas diferences e prevenincio formes de
vioiancia, como o bullying e assedio escolar.
0 presente Projeta foi elaboracto a partir de discussOes de dues nropostas
recenternente apresentadas: 4) do deputed° estadual Juliano Roso (PCdoB) .
naAisemblLgtvdoRiGraneSUI,tiulda"Escoem
Mordaca", e 2) do deputed° Jean VVytlys (P-SOL) ,na Camara .Federal,
denominado "Escola Livre". A eles, o reconhecitnento do- picrneirismo des
hiciativas e urn agradecimerito especial pole inspiracao.
Uma sociedade aVanca em valores dernociaticos quando gamin% educaacr
publica para toda a sue populacao, desde o nivel 'nide( ate a 'pds-graduacao. E
urna escola que terrie . que duacomunidade trate da vide, do cotidiano, da
politica, tie seus dilemas e !npassers socials e existenciais e conhega, se
reciclado adquiridoaci ambito do progirreau"Re.sponsabdidadedadaenad7 ,(Portaria n°10.741107).
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informe, estude e debate as diferentes correntes de pensamento e sua relagtio
corn a realidatle produz urn povo despreparado para encarar presente e
construir urn futuro digno deste nome.
Nas palavras do Dep. Federal Jean Wyllys "lima .escola sem laicidade e
liberdade de crence -0 de nao-crenca prociuz uma sociedade com graVes
,

problemas de intolerancia naligioser fanatisrno e fundamentalism°. Uma escola.
'clue perrnite ou, ainde pion, reproduz e ensina como valor — o preconceito e
a discriminacao produz uma sociedede corn altos indices , de ignorancia;
incompreensao, exclusao, segregacao, discriminecao e violenoia. Uma escpla
onde o raciemo, o machismo, a xencifobia, o preconceito contra as pessoas
LG13.Te outros discursos de ddio sao tolerados ou incentivados 'produz uma
sociedade que tende a nao combater esses males.
A escola._ Precise garantir a todos e todas
clocentes, estudantes e
responsaveis, parentais ou nao — o direito a liberdade de manifestagao e de
expressao intelectual 6 a libendade para aprander, enSiner, pesquisar, ler,
publicar a divulger a cultura, d cotihecitivnto„ o pensamento, as antes e o •
saber, gem quakjuer tipo de censure ou mortlaga...
Dove educar de modo a despertar nos e nas estudantes a- curioSidade e o
engajamento politico saudavel, sem qualquer tipo do doutrinacao ou imposicao
des ideias de docentes a autoridecies, colocando todas as opiniaes em debate
sem qualquer qpo de censure!'
Como o tema e (moment° exige, o Projeto devera ser submetido a urn ampio,
debate entre os segrnerttot, setores e individuos que se interessarem _pelt)
assunto --independenternente de suas concepcOes de mundo e de educnao
– para que possamos enriqt.sece-lo e aperfeigoit-lo.
Assjm,,a Possibilidade de sua aproVagao pela Camara sera fortalecida e Belo
Horizonte podera apontar o daminho pare a construcao de uma Escola
Libertadora.

' nsobtlidade Atnbiental (Portaria
Papel recielado adquirido no dirthtto doprograma "Remo
. •

10.741/07).
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
ANEXCrA0 PROJETODE LEI N°

A DOCENTES E ESTUDANTES
I

-- e assegurada a !lyre marilfesto9ao do pehsamehto, conforme previsto. na Constitutgao

Federal;
II — assegurado o direito a liberdade•de manifestacao e-de expressao intelectual e a
liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, 16r, pubticar e divulger o conhecimento,
'saber, o pensamento, as antes e a cultura, sem qualquer tipo de censure ou repressao;
Ill — 6 assegurado o direito de tratar,,em sale de aula e fora dela, de questoes politicas,
socioculturais e econorhicas, corn.liberdade e pluralidade de Opinioes e pensarnentos.

NA ESCOLA
I — Nao he lugar na Escola para -o preconc.eito, a violencia, a marginalizacao social e a
estigmatizacao das pessoas'pela origem ou condicao social, cor da pele, sexo, etnia,
deficiencia, orientacao sexual, identidade 6/ou expressao de genera, nacionalidade ou
qualquer outro pretext() discriminatoria.
I1- deve-se educar contra todas as for ► nas de discriminactior rnarginalizacao social e
violencia fisica e sirribc5lica, promovendo-se o respeito !Dela diferenca e a celebragao da 'convivencia plural e dernocrafica.

Papel {eciclado adqutrido no tintbito do progrtana "Responsabilidade Attthiental" (Pretoria e10:741/07).
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