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MANIFESTO 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

As políticas neoliberais que vêm sendo 
implementadas no Brasil após o golpe 
de 2016 têm destruído os avanços sociais 
conquistados nos governos Lula e Dilma. 
Nas áreas de saúde, educação, ciência e 
tecnologia, o desmonte teve início a par-
tir da edição da Emenda Constitucional 
95/2016, que cortou e congelou por 20 
anos os investimentos nessas áreas. 

E não parou por aí. Na educação, o ilegíti-
mo governo Temer promoveu a suspen-
são do Fórum Nacional de Educação e a 
desconstrução da Conferência Nacional 
de Educação (CONAE); a antirreforma do 
Ensino Médio; a definição de uma Base 
Nacional Comum Curricular de caráter 
conservador, excludente e reducionista; 
e a destituição dos membros do Conse-
lho Nacional de Educação, de modo a 
garantir a supremacia do setor privado. 

Junto à fragilização orçamentária das ins-
tituições públicas, assiste-se ao fortale-
cimento dos grupos empresariais, ávidos 
por ampliar sua participação no mercado 
educacional. Como consequência, o Pla-
no Nacional de Educação foi sepultado e o 
processo de ampliação das vagas nas re-
des federais de ensino superior e educa-
ção profissional, interrompido. Programas 

como Mais Educação, Pronatec, PNAES, 
PIBID, Ciência Sem Fronteiras, PROUNI e 
FIES foram paralisados ou reduzidos.
 
Para 2019, a CAPES não dispõe de recur-
sos suficientes para pagar as bolsas de 
pós-graduação já contratadas. Os recur-
sos destinados à assistência estudantil 
praticamente já acabaram nas Universi-
dades e nos Institutos. O PNAES agoniza. 

Em relação a outros órgãos de fomento 
ao desenvolvimento da ciência, tecnolo-
gia e inovação, a situação não é menos 
grave. Os cortes e congelamentos de re-
cursos orçamentários do MCTI, da FINEP, 
do CNPq e da Embrapa, provocados pela 
Emenda Constitucional 95/2016 de Te-
mer, comprometeram os programas de 
pós-graduação e as pesquisas nos insti-
tutos estatais e nas instituições de ciên-
cia e tecnologia (ICTs) em geral. Nas pa-
lavras de Lula, “Temer prepara o apagão 
da pesquisa no Brasil”. 

Simultaneamente, a sede privatista dos 
golpistas ataca a Petrobrás, a Embraer e 
outras estatais, enfraquecendo seus polos 
de pesquisa e desenvolvimento, Fere de 
morte nossa economia, amplia o desem-
prego e põe em risco a soberania do país.



Paulo Teixeira é o Deputado Federal mais engajado nas causas da 
educação pública em geral e, em especial, das Universidades e 
Institutos Federais do nosso Estado, denunciando o desmonte pós 
golpe e levando à frente as reivindicações das duas redes.

Paulo Teixeira é o Deputado Federal mais 
engajado nas causas da educação públi-
ca em geral e, em especial, das Univer-
sidades e Institutos Federais do nosso 
Estado, denunciando o desmonte pós 
golpe e levando à frente as reivindica-
ções das duas redes. 

Obteve também resultados expressivos 
de apoio financeiro ao IFSP, à UNIFESP 
e à UFABC por meio de suas emendas, 
destacando-se na bancada do PT e su-
prapartidária paulista como um dos par-
lamentares mais influentes na área. O 
mesmo se deu nos temas ligados à CTI, 
tendo apresentado ou relatado projetos 
de lei correlacionados. 

Paulo Teixeira abraçou a causa dos Re-
cursos Educacionais Abertos (REA) ao 
elaborar o Projeto de Lei 1513/2011 que 
prevê que os materiais didáticos finan-
ciados ou comprados pelo poder públi-
co não possam ser licenciados com to-
dos os direitos reservados para autores 
ou editoras. O objetivo, além de ampliar 
o acesso aos materiais didáticos, é evitar 
que os governos desperdicem recursos, 
investindo duas vezes nos mesmos con-
teúdos, primeiro na produção e depois na 
compra de exemplares. 

São de autoria do Deputado, duas leis 
importantes: a Lei 12.868/2013 e a Lei 
13.043/2014, que tratam da certificação 
das entidades beneficentes nas áreas de 
assistência social, educação e saúde, re-
gulando os procedimentos de isenção de 
contribuições para a seguridade social 
(CEBAS). Essas duas leis representa um 
avanço na dimensão normativa no marco 
regulatório das organizações da socieda-
de civil porque aperfeiçoam o ambiente 
jurídico e institucional da sociedade e o 
Estado brasileiro.

Em 2010, em conjunto com outros Depu-
tados, Paulo Teixeira apresentou emen-
das na Comissão Especial do Projeto de 
Lei 8035, conhecido como Plano Nacio-
nal de Educação - PNE. 

Entre as emendas apresentadas na co-
missão do PNE, constavam os objetivos 
de universalizar até 2016 o atendimen-
to escolar da população de 4 e 5 anos, 
e ampliar até 2020 a oferta de educa-
ção infantil de forma a atender a 50% da 
população até três anos; universalizar o 
ensino fundamental de nove anos para 
toda a população de 6 a 14 anos; alfabe-
tizar todas as crianças até, no máximo, os 
oito anos de idade; elevar a escolaridade 



média da população; elevar a taxa bruta 
de matrícula na educação superior para 
50%; aumentar o número de matrículas 
na pós-graduação stricto sensu; garantir 
que todos os professores de educação 
básica possuam formação em nível su-
perior; entre outras emendas. Todas elas 
foram acolhidas.

Em 2011, como líder da bancada do PT 
na Câmara, Paulo Teixeira trabalhou com 
sucesso pela aprovação do texto final do 
PNE, considerado de extrema relevância 
para o desenvolvimento do Brasil. 

Paulo Teixeira relatou em 2016 o PL 4613, 
que alterou o Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, dispondo sobre a 
outorga de serviços de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos para 
instituições de ensino superior ou suas 
mantenedoras. Em razão disso, a maté-
ria foi aprovada na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e seguiu para aprecia-
ção no Senado Federal.

E, por fim, o Deputado foi relator do 
PL 6514/2009, que alterou a Lei nº 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), para estabelecer 
direito de acesso aos profissionais do 
magistério a cursos de formação de pro-
fessores, por meio de processo seletivo 
diferenciado. Essa matéria posteriormen-
te foi transformada na Lei 13.478/2017.

Paulo Teixeira, ao longo de seu man-
dato, ainda apresentou o Projeto de Lei 
2947/2008, que estendeu medidas de 
estímulo à inovação previstas na Lei 
10.973/2004, às universidades comuni-
tárias e confessionais. O texto, no entan-
to, foi arquivado. 

Ele também é autor do Projeto de Lei 
2469/2007, que dispõe sobre uso do 
Fundo Setorial para Tecnologia da Infor-
mação (CTInfo) para financiar o desen-
volvimento de software livre. A matéria 
foi apensada a uma outra de 2004 e está 
em tramitação na Comissão de Finanças 
e Tributação.

Além disso, Paulo Teixeira tem feito o en-
frentamento à má ideia da Escola Sem 
Partido, sendo a favor do fortalecimento 
das ações de educação para as relações 
étnico-raciais e as políticas afirmativas 
e de valorização da diversidade; da dis-
seminação das políticas de educação e 
cultura em Direitos Humanos, a partir de 
uma perspectiva não-sexista, não-racis-
ta e não homofóbica. 

Isso posto, apoiamos a reeleição do de-
putado Paulo Teixeira e confiamos em 
seu quarto mandato para que sejam co-
locadas em práticas as seguintes reco-
mendações:



1 Derrubar a Emenda Constitucional 
95/2016 do Temer para retomar os in-
vestimentos em ciência e tecnologia, 
saúde e educação, e implementar o 
Plano Nacional de Educação (PNE);

2 Retomar o Fórum Nacional de Edu-
cação, com composição democrática, 
republicana e plural, e as Conferências 
Nacional e Estaduais de Educação, com 
amplo envolvimento da sociedade; 

3 Fortalecer as universidades comu-
nitárias e rever as ações governamen-
tais que promovem a privatização da 
educação púbica e o enfraquecimento 
da educação presencial; 

4 Revogar a Reforma do Ensino Médio 
e a Base Nacional Comum Curricular; 

5 Defender a autonomia, a gratuida-
de do ensino, e a democratização das 
Universidades Públicas Federais e Esta-
duais e dos Institutos Federais;

6 Aumentar os valores das bolsas da 
CAPES e do CNPq em todas as modali-
dades;

7 Recompor os orçamentos de custeio 
e investimento para a manutenção das 
ações de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional das Uni-
versidades e Institutos Federais, e con-

solidar a expansão projetada (obras físi-
cas e recursos humanos);

8 Promover a recomposição salarial 
dos profissionais das instituições públi-
cas de educação, ciência e tecnologia, e 
a abertura de novos concursos nas Ins-
tituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) 
para superar a carência de quadros; 

9 Defender as políticas afirmativas, 
de valorização da diversidade e disse-
minação de ações educacionais e cul-
turais em direitos humanos. Combater 
propostas e ideias autoritárias como o 
projeto “escola sem partido”;

10 Transformar em lei o Plano Nacio-
nal de Assistência Estudantil (PNAES); 

11 Retomar o uso das compras go-
vernamentais como instrumento de fo-
mento à Pesquisa e Desenvolvimento e 
fortalecimento da indústria nacional, e 
restabelecer o financiamento pelo BN-
DES e FINEP de tecnologias de interes-
se da sociedade brasileira;

12 Desmembrar o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do Ministério 
das Comunicações; 

13 Revogar a reforma trabalhista e a 
lei de terceirização geral e irrestrita que 
promovem a precarização na contrata-
ção dos profissionais do magistério.



vote no time do lula

COLABORE COM A NOSSA CAMPANHA: 
https://doepauloteixeira.com.br/

siga o paulo 
Teixeira 

nas redes

/PauloTeixeira13

www.pauloteixeira13.com.br

(11) 94150-8038

contato@pauloteixeira13.com.br


