
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Aos  treze  (13)  dias  do  mês  de  setembro,  instalou-se  a  reunião  ordinária  do  Fórum
Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte, com a seguinte pauta: 1- Informes
gerais;  2- Avaliação  da  VIII  Conferência  Municipal  de  Educação;  3- Parecer  sobre  o
projeto de Lei Municipal nº 274/2017. A reunião contou com a presença dos seguintes
membros:  Edna  Martins  Borges,  Ana  Paula  Simões Hilário,  Soraia  Feliciana  Mercês,
Andrea Maria de Oliveira Chelles, Analise de Jesus da Silva, Girlaine Figueiró Oliveira,
Lucas José Magalhães Alves, Paulo Henrique Santos Fonseca, Guiomar Maria Jardim
Leão Lara, Rui César Resende de Souza, José Álvaro Pereira da Silva, Vera Lúcia Otto
Diniz, Ângela Maria Rabelo Ferreira Barreto, Márcia de Fátima Nascimento Cruz, Neuma
Soares Rodrigues, Neusa Pereira de Assis, Inês Maria de Carvalho Campolina, Roberta
Moraes Raso Leite Soares e Maria de Fátima Monteiro de Aguiar. Contou, também, com a
presença  da  convidada  Darci  Vimieiros,  assessora  do  vereador  Arnaldo  Godoy. A
Coordenadora Edna Martins Borges iniciou dando os seguintes informes: A) A Câmara
Municipal enviou documento refente ao Programa Escola Sem Partido e solicita parecer
sobre  a  Lei  Municipal  nº  274/2017.  A  Smed  deve  elaborar  tal  parecer  até  o dia
30/09/2017. B) A ‘semana Paulo Freire’ ocorrerá do dia 17/09/2017 ao dia 23/09/2017. No
dia 20/09/2017 haverá Audiência Pública e no dia 21/09/2017 às 19hs, o Seminário na
Câmara Municipal.  C) A PBH convida para Roda de Conversa sobre a Implantação da
Base Nacional Comum Curricular, no Teatro Marília, às 14hs, dia 18/09/2017. D) O Fórum
Mineiro de Educação de Jovens e Adultos acontecerá no dia 29/09/2017, na UFMG. Após
os informes gerais, a Coordenadora Edna Martins Borges passou para o primeiro item da
pauta, a Avaliação da VIII Conferência Municipal de Educação pelos membros do Fórum
Municipal Permanente de Educação. Márcia de Fátima Nascimento Cruz iniciou fazendo
observações sobre a ausência de pais, a fraca relação das escolas com as famílias, a
falta  de  sensibilização  das  famílias  para  se  manifestarem  e  exercerem seu  direito  à
Educação. Relatou que saiu triste da VIII Conferência Municipal de Educação porque não
teve participação de pais e alunos; e que os pais não ganham em situação de votação.
Complementou:  “Estamos  desencontrados,  parece  que  estamos  defendendo  coisas
diferentes.  No entanto,  a questão é uma só:  devíamos ter ambientes convidativos de
aprendizado; boas condições de trabalho; prazer de ensinar, de estudar, que seria a base,
o conhecimento que liberta”. Finalizou, perguntando: Quem está divulgando Paulo Freire?
Onde estão os brasileiros que não o divulgam? Estamos permitindo que a população seja
liberta  pelo conhecimento? Soraia Feliciana Mercês narrou que refletiu  muito  sobre a
imaturidade política dos participantes  frente à VIII Conferência Municipal de Educação;
que  não  tinha  preparo.  Reafirmou  que  faltou  preparo,  conhecimento.  Avaliou  que  as
temáticas  da  VIII  Conferência  Municipal  de  Educação  deveriam  ser  integradas  às
discussões nas escolas, que os pais deveriam participar e que as propostas não foram
detalhadas. Neuma Soares Rodrigues disse que quem vem da militância, vem por amor.
Que nos deparamos com quem tem muito conhecimento e que faltou muito estudante. O
próprio regimento diz que só poderiam vir alunos acima de 18 anos; a juventude tem que
ter voto.  Em relação à última Conferência Municipal  de Educação, avaliou que houve
avanços. Disse que sempre ouve-se que a família não está na Escola, mas indagou: será
que a Escola quer a família? Complementou dizendo que discutir Educação ‘de cima para
baixo’ é complicado,  tem-se que avançar mais,  não se pode dividir. Se quer se fazer
diferença na Educação, tem-se que mudar desde o infantil; as crianças tem que ter voz!
Relatou que, no dia 19 de agosto, saiu mais feliz que nas outras Conferências Municipais
de  Educação  onde  não  havia  nenhum  respeito;  tendo  avaliado  que  esta  foi  mais
respeitosa. Finalizou lamentando a não participação de todos os segmentos no dia 19 de



agosto.  José Álvaro Pereira da Silva achou que é um campo de disputa política, com
diferentes pensamentos; mas que é um ganho grande; opiniões tem que ser ditas, mesmo
que não concorde com as mesmas. Achou que esta Conferência Municipal de Educação
foi melhor que  as anteriores. Complementou dizendo que cada “ator” tem que ser mais
preparado e que as pré-conferências devem ser trabalhadas em dias diferentes; foi uma
opção política. Concluiu falando que muitos estavam interessados em ocupar lugares no
Conselho  Municipal  de  Educação,  na  Conferência  Estadual;  mas foi  um crescimento
político.  Andrea Maria  de Oliveira  Chelles relatou que no eixo 5 (Diversidade)  tinham
muitas temáticas em um grupo só, não sendo produtivo. Exemplificou com o tema da
questão da deficiência, dizendo que é muito específico. Completou opinando que gastava-
se muito tempo para homogeneizar as temáticas e sugere que repensem tal ‘modelo’.
Analise de Jesus da Silva, em relação à discussão do eixo 5 (Diversidade), contou que
pensavam que tais discussões realizadas juntas estariam fortalecidas, mas que, muitas
vezes, esta união não tem permitido o avanço das mesmas. Acredita que deve-se manter
a unificação das diversidades, à exceção das pessoas com deficiência.  Darci  Vimieiros
opinou que o eixo diversidade não deveria se separar. Edna Martins Borges disse que na
Smed houve avanço ao ser criada uma Diretoria específica para os Núcleos de Inclusão,
Étnico Racial e Gênero. Em relação à mobilização, acredita que deva ser diferente para
pais e alunos; que as Pré-Conferências sejam em dias diferentes e com maior tempo de
debate. Ainda, que seja um campo de disputa política, exemplificando com a “Escola Sem
Partido”.  Acha  importante  discutir  o  parecer  do  projeto  Escola  Sem Partido.  Guiomar
Maria Jardim relatou que achou excelente a organização da Pré-Conferência e da VIII
Conferência  Municipal  de  Educação.  Avaliou  que  o  Fórum  Municipal  Permanente  de
Educação de Belo Horizonte deveria  ter  discutido as propostas levantadas,  mas,  que
apresentou um panorama geral dos problemas, das deficiências, das dificuldades de pais
e mães. Finalizou dizendo que pôde-se perceber o olhar do controle social e as pessoas
lutando por suas ideias; tudo tendo sido levado muito a sério. Sobre o segundo item da
pauta,  o  Parecer  sobre o projeto de Lei  Municipal  nº  274/2017,  Edna Martins Borges
iniciou  dizendo  que  avalia  que  esse  projeto  de  Lei  não  se  refere  especificamente  a
questões de LGBT e matrizes africanas. Em seguida, Paulo Henrique Santos informou
que  o  projeto  foi  arquivado  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Acredita  ser
importante que a escola seja democrática, de vários partidos, várias opiniões. Lucas José
Magalhães Alves falou que a Escola Sem Partido quer  criar  robôs,  matando o senso
crítico dos alunos; que os Professores já são orientados a mostrar os dois lados sempre,
as  diferentes  posições.  Complementou  dizendo  que  Educação  é  ato  político.  Neusa
Pereira de Assis pontuou que tal projeto de Lei traz retrocesso, sendo uma resposta dura
aos  movimentos,  que é  uma proposta  que convém ao  grande  capital. Que  o  Item 8
descreve  os  estudantes  como  “caixa  vazia”,  sendo  manipulados;  convidando-os  ao
silenciamento. Acredita que não há cidadania sem voz e que é uma contradição. “Que
estudante é esse que não pode falar?”.  Acha que esse documento  deve chegar  nas
escolas  e  os  professores  devem  ler  e  discutir  a  Proposta  de  Lei.  Roberta  Moraes
descreveu-o como intolerante,  contrário  à constituição em todos os aspectos. Falou em
liberdade  de  aprender,  liberdade  de  ensinar,  gestão  democrática;  que  as  forças
conservadoras estão fortes, em especial no judiciário e legislativo e que temos que dizer
que é inconstitucional.  Acredita que há diferença entre ação política do sujeito e política
partidária e que a Escola Sem Partido silencia as vozes da nossa sociedade que é tão
plural;  uma  sociedade  onde  temos  agressões,  feminicídio,  violências.  Finalizou
complementando  que  este  projeto  domestica  a  prática  do  professor,  interfere  na
autonomia docente;  e  tem partido.  Sem mais assuntos  a tratar, Edna Martins Borges
agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião.   


