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Assunto: Nota de repúdio a atitude do Sr. Secretário de Educação de Sorocaba
O professor da rede municipal de Sorocaba Rafael Kerche do Amaral publicou em 04/02/19 em seu
perfil em uma rede social considerações a respeito do processo de apostilamento recentemente
implantado pela Secretaria da Educação no município de Sorocaba. Esta publicação motivou a
divulgação de um vídeo na mesma rede social por parte do Ilmo. Sr. Secretário da Educação, André
Gomes, que considerou que esta afirmação “tem a profundidade de um prato raso, mais ou menos como
as possibilidades cognitivas desse professor”, classificando-a ainda como “mentira” e “sabotagem”, e
ainda afirmando que “ou ele é muito ignorante ou muito mau caráter”. O vídeo tem em seu título
“Criticar contando mentiras é um exercício de canalhice”, e foi veiculado também no canal oficial da
Secretaria da Educação em 05/02/19 às 20:41h.
Causou espanto, preocupação e indignação a este colegiado que um Secretário da Educação, no
exercício de suas funções e utilizando-se de canal de comunicação institucional da Secretaria da
Educação, venha a público expressar-se de tal forma a respeito de quem quer que seja. A democracia
exige o respeito a opiniões que possam ser divergentes, especialmente por parte daqueles que se
encontram na gestão pública. É lícito a todo cidadão expressar livremente seus pensamentos, desde que
de forma respeitosa, e o exercício desta prática é ainda mais importante para um professor e educador,
de quem espera-se uma postura e um olhar crítico, realizando as reflexões necessárias para a melhoria
de nossa sociedade.
É importante ressaltar que a implantação do material do Sistema SESI em Sorocaba foi realizada
unilateralmente por parte da Secretaria da Educação, sem consulta aos professores da rede municipal
ou Conselhos Escolares, com manifestações contrárias em consulta pública realizada na Câmara
Municipal (vídeos aqui e aqui) e que tal projeto foi tecnicamente REJEITADO por unanimidade pelo
Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (documento aqui). De fato, este colegiado vê dificuldades
colossais no processo de implantação de um material que é rejeitado por 96% dos educadores e
Conselhos Escolares, conforme pesquisa realizada por este colegiado e amplamente divulgada
(documento aqui). As recentes manifestações de professores que estão sendo observadas na rede
municipal, quer seja de forma isolada, quer seja em grupo, corroboram as preocupações deste colegiado
para com os caminhos trilhados pela Educação municipal. O CMESO vem adotando as medidas cabíveis
em defesa da Educação municipal junto aos órgãos competentes.
Nesse contexto, conforme aprovações em sua 523ª e 524ª reuniões ordinárias, este colegiado vem a
público manifestar o seu apoio a toda forma de expressão respeitosa de pensamentos, seja ela
individual ou em grupo, conforme assegura o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e
vem manifestar repúdio à atitude do Secretário de Educação do Município de Sorocaba, Sr. André Luis
de Jesus Gomes.
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