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CARTA NUGS – Vereadora Profa. Paula Faria

Câmara Municipal de Jaboticabal/SP

Escrevemos a presente carta porque tomamos conhecimento, recentemente, de

lamentável situação vivenciada pela Profa. Paula Faria, vereadora no município de

Jaboticabal/SP, em razão da propositura dos Projetos de Lei (PLs) de números 45 e

60/2021; o primeiro (PL 45/2021) com o propósito de valorizar profissionais da

educação e lhes assegurar o direito de cátedra, enquanto que o segundo (PL

60/2021) com a finalidade de combater o preconceito à comunidade LGBTQIA+, por

intermédio da realização de uma semana de debates em prol da conscientização

humana, desconstruindo os discursos de ódio e intolerância que tanto causam dor,

exclusão e morte aquelxs que fazem parte desta comunidade.

Diante do exposto, embora não sejamos parte diretamente envolvida no cenário

posto anteriormente, sentimo-nos solidários à situação tendo em vista o que significa

para a vereadora tal situação no atual contexto em que estamos vivendo, assim

como o que representa – para toda nossa sociedade – a tentativa de obstrução da

promoção de uma semana especialmente dedicada a superação de preconceitos;

assim como ações que caminhem no sentido de impedir a profissionais de educação

a liberdade de cátedra, consignada em nossa Carta Magna.

Neste sentido, gostaríamos de chamar a atenção de todes para algumas

questões que constam de dispositivos legais:

● Constituição Federal
o Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa

do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

o Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios: I - igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar,
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pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III -

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

● Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
o Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de

promover a educação para a mudança e a transformação social,

fundamenta-se nos seguintes princípios: I - dignidade humana; II -

igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades;

Diante do exposto, solidarizamo-nos com a vereadora e esperamos que seu trabalho

siga, apesar das adversidades, caminhando para defesa da liberdade de cátedra e

que persevere seu ideal intimamente relacionado à Educação para os Direitos

Humanos, que é dever de todos.

Profa. Dra. Tais Matheus da Silva

Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre

Gênero e Sexualidade-NUGS/IFSP

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE

nugs@ifsp.edu.br


