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SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEÇÃO SÃO PAULO

contra o 

corte de 

verbas!

em defesa

dos

institutos

federais!

A proposta da Reforma da Previdência e a ofensiva
contra a Educação nestes 120 dias, já demonstraram,
inclusive para parte de seus eleitores, o caráter anti-
povo e anti-trabalhador do governo Bolsonaro.
 
O Ministério da Educação anunciou, nesta terça-feira
(30/04), que todas as universidades e Institutos
Federais do país sofrerão corte de 30% em seus
orçamentos. Perseguição de professores em sala de
aula, acusados de “doutrinadores” pelo presidente
através das redes sociais, além de declarações
atacando as disciplinas de Sociologia e Filosofia, 
entre outros absurdos complementam o cenário.

BOLSONARO E MEC CORTAM VERBAS, CENSURAM DISCIPLINAS,
ATACAM DEMOCRACIA E FEREM AUTONOMIA DE ENSINO

No entanto, o que Bolsonaro e seus ministros classificam
como "balbúrdia", nós entendemos como espaços vivos,
livres e democráticos. Buscam destruir as universidades
e Institutos Federais com práticas inconstitucionais,
cerceadoras da autonomia, anti-isonômicas e anti-
institucionais dignas de ditaduras.
 
Os ataques atendem um objetivo muito bem definido: 
a privatização. Derrotar Bolsonaro e os interesses que
ele representa dependerá da unidade e da luta dos
trabalhadores e da juventude. Mais do que nunca, é hora
de defender os direitos e a democracia. Sindicalize-se!
Participe das mobilizações! 

Vamos organizar nosso apoio e mobilização para A CONSTRUÇÃO Do CALENDÁRIO
DE LUTAS aprovado pelas centrais sindicais e movimentos sociais:

15 DE MAIO: GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Em resposta aos ataques à Educação Pública, entidades do setor convocam suas categorias para uma
paralisação nacional no dia 15 de maio. Em São Paulo, manifestação será às 14 horas em frente ao MASP. 

14 DE JUNHO: GREVE GERAL
Em um 1º de Maio histórico, as centrais sindicais se uniram em atos conjuntos pelo país e aprovaram uma
Greve Geral no dia 14 de junho contra a Reforma da Previdência e ataques do governo Bolsonaro. 



É PERMITIDO FILMAR PROFESSORES EM SALA DE AULA SEM AUTORIZAÇÃO?

“Professor tem que ensinar e não doutrinar”. Foi com essas palavras que, no final
de abril, o presidente Jair Bolsonaro divulgou em sua conta oficial no Twitter um
vídeo em que aluna e professora discutem em sala de aula. Em menos de dois
minutos de gravação, é possível ver a aluna questionar o posicionamento político-
ideológico da professora, que havia feito críticas a apoiadores políticos do governo.
“Todas as suas aulas eu vou gravar e expor na internet, tá bom?”, comunica a
aluna. Compartilhado pelo presidente, o vídeo rapidamente alcançou mais de dois
milhões de visualizações. 
 
Nos últimos meses, tem sido cada vez mais comuns os casos de alunos que filmam
aulas sem conhecimento ou autorização do professor. O ministro da Educação
Abraham Weintraub afirmou ser “direito dos alunos” filmar os professores em sala
de aula. No entanto, juristas e especialistas em educação afirmam que filmar
professores sem sua autorização com o objetivo de denunciá-los pelo
suposto conteúdo “ideológico” de suas aulas não apenas 
é inconstitucional, como também é antiético e antipedagógico.

O artigo 20 do Código Civil de 2002 complementa: “salvo 
se autorizadas, ou se necessárias à administração da
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 
de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo
da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 
boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins
comerciais”. Havendo comprovado prejuízo material ou
moral ao professor – como ser demitido sem justificativa
plausível ou sofrer ataques e ofensas nas redes sociais -, 
o responsável pela gravação e divulgação do vídeo pode
ser legalmente imputado. Por fim, alguns juristas apontam,
ainda, que o conteúdo das aulas é protegido por direitos
autorais.
 
 Contra a perseguição e criminalização de professores e aos cortes de verbas, o Sinasefe-SP está iniciando 

uma campanha: “Liberdade de ensinar e aprender: por uma educação, ciência e tecnologia públicas”. 
Procure a coordenação de base do seu câmpus e acompanhe nossas redes sociais. BASTA DE PERSEGUIÇÃO!

SINASEFE-SP DEFENDE O ENSINO DAS
DISCIPLINAS SOCIOLOGIA E FILOSOFIA
Bolsonaro, por meio de sua conta de Twitter, anunciou que
cabe à educação garantir apenas o aprendizado da leitura,
da escrita e de fazer contas matemáticas, em detrimento das
disciplinas de Sociologia e Filosofia.
 
Para a formação de indivíduos autônomos, que se apropriam
do patrimônio cultural, artístico e científico historicamente
produzido pela humanidade, é fundamental que o ensino de
todas as ciências e áreas estejam presentes e integrados.
 
Uma educação ampla, crítica e interdisciplinar é o caminho
para combater a divisão nas ciências e aproximá-las do povo,
combatendo ideias nocivas e anticientíficas do senso comum.

O direito de livre manifestação em sala de aula é garantido
pelo art. 206 da Constituição Federal de 1988 e reforçado
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. 
Em ambos os casos, o que se pretende proteger é a
liberdade de cátedra, que assegura a “liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber”. 
 
A divulgação sem autorização de gravações de professores
em sala de aula, seja em áudio ou em vídeo, também fere o
direito de imagem. É cláusula pétrea da Constituição
Federal a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas, “assegurando o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação” (art. 5º, X). 
 
 

PROCURE A COORDENAÇÃO DE BASE 
OU ACESSE O SITE:

www.sinasefesp.org.br

SINDICALIZE-SE!


