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RESUMO

Este trabalho propõe discorrer acerca da interdição do discurso proposta pelo projeto “Escola sem
Partido (ESP)”. Quanto ao percurso metodológico, este se insere na pesquisa qualitativa, fundada na
Análise do Discurso (AD). Para realizar este estudo nos fundamentamos na obra de Orlandi (1999),
Frigotto (2017), Cavalcante (2007), (2009) e (2013) e outros. Assim, faremos breve explanação
acerca do engendramento do projeto ESP e sua difusão em âmbito nacional. A seguir trataremos
acerca de algumas categorias essenciais da AD, para então definirmos o corpus do estudo e suas
Condições de Produção (CP). Para então, analisar a interdição do discurso proposta pelo projeto
ESP, com o objetivo de silenciar os discursos não-hegemônicos, discutindo, a seguir, possíveis
interlocuções discursivas do ESP com o Ato Institucional nº5 e sua regulamentação no ensino
público o Decreto nº 477/69.

ABSTRACT

This paper proposes to discuss the interdiction of the discourse proposed by the project “School
without Party (ESP)”. As for the methodological path, it is part of the qualitative research, founded
on Discourse Analysis (AD). To carry out this study we are based on the work of Orlandi (1999),
Frigotto (2017), Cavalcante (2007), (2009) and (2013) and others. Thus, we will briefly explain
about the ESP project&39;s conception and its national diffusion. In the following we will deal with
some essential categories of AD, and then define the study corpus and its Conditions of Production
(CP). To analyze the discourse proposed by the ESP project, in order to silence non-hegemonic
discourses, discussing possible discursive interlocutions of ESP with Institutional Act No. 5 and its
regulation in public education Decree No. 477/69.

RESUMEN

Este documento propone discutir la interdicción del discurso propuesta por el proyecto "Escuela sin
partido (ESP)". En cuanto a la ruta metodológica, es parte de la investigación cualitativa, fundada en
el Análisis del Discurso (AD). Para llevar a cabo este estudio, nos basamos en el trabajo de Orlandi
(1999), Frigotto (2017), Cavalcante (2007), (2009) y (2013) y otros. Por lo tanto, explicaremos
brevemente sobre la concepción del proyecto ESP y su difusión nacional. A continuación trataremos
algunas categorías esenciales de EA y luego definiremos el corpus de estudio y sus Condiciones de
Producción (PC). Analizar el discurso propuesto por el proyecto ESP, para silenciar los discursos no
hegemónicos, discutiendo las posibles interlocuciones discursivas de ESP con la Ley Institucional
No. 5 y su regulación en el Decreto de educación pública No. 477/69.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar a interdição discursiva proposta pelo Escola sem Partido
(ESP). O qual se constitui em um projeto político educacional autoritário e repressivo, que apesar das
teratológicas inconstitucionalidades formais e materiais1, vem, nos últimos anos ganhando força no
Brasil. Nesse contexto, foi aprovada em 2016, no estado de Alagoas a lei 7.800/16 “Projeto Escola
Livre” inspirada nos ideais defendidos pelo projeto político ESP. Até a redação deste artigo, Alagoas
foi o único estado da federação a aprovar uma lei oriunda dos ideais do ESP. Estas forças se
tornaram mais evidentes a partir do resultado do pleito eleitoral de 2018, no qual diversos de seus
defensores e ideólogos tornaram-se membros dos poderes legislativo e executivo, possibilitando que
as proposições do “Escola sem Partido” passem a integrar a política do Governo Federal para a
educação brasileira.

Inicialmente discorremos acerca da gênese do projeto ESP e seu processo de consolidação em âmbito
nacional. Quanto à metodologia utilizada neste estudo, elegemos a pesquisa qualitativa fundada na
Análise do Discurso (AD). Aqui gostaríamos de explicitar que nossos referenciais teórico em AD são
os produzidos pela AD francesa, a partir da década de 60, especialmente a concepção iniciada por
Pêcheux, quem primeiro relaciona a AD aos estudos do materialismo histórico.

Assim, passaremos a discorrer sobre categorias da AD, a nosso ver, essenciais como ideologia,
discurso e língua. De posse desta base teórica, elegeremos o corpus do estudo a lei alagoana, os
documentos jurídicos e legislativos que a ela se referem, assim como os enunciados proferidos pelos
envolvidos no processo de discussão, elaboração, aprovação e contestação da referida lei. Em
seguida, discutiremos sobre suas Condições de Formação (CP), passando analisar a intencionalidade
discursiva da lei alagoana em realizar a interdição dos discursos dissonantes das forças políticas que
hegemonizam o poder de Estado.

Nesse diapasão, a partir das categorias de AD interdiscurso e intradiscurso, analisaremos como
possíveis interlocuções discursivas do ESP, o Ato Institucional nº5 e sua regulamentação no ensino
público o Decreto nº 477/69. Ao fim, traçamos conclusões acerca da interdição do discurso imposta
pelo ESP com objetivo de silenciar opiniões divergentes.

1. ESCOLA SEM PARTIDO: A ECLOSÃO DO “OVO DA SERPENTE2”

O projeto Escola sem Partido (ESP) surgiu em 2004 na cidade de Brasília, por iniciativa do
advogado Miguel Nagib, com pretensão de defender a sociedade brasileira da “doutrinação
ideológica”3, que segundo ele, seria imposta pelos professores aos estudantes no espaço da sala de
aula. Desde então, este projeto vem gradativamente ocupando espaço midiático e angariado adesões
consideráveis de lideranças conservadoras com filiação política partidária situadas no campo
ideológico considerado de extrema-direita4, bem como de lideranças religiosas de perfil
fundamentalista.

Inicialmente, o ESP sequer logrou despertar o interesse do meio acadêmico, por se tratar de algo
considerado esdrúxulo, cômico, com proposituras nebulosas e confusas, portanto, indigno de maior
atenção. Como bem assinala Fernando Penna (2017), ao considerar que o discurso do ESP não tem
sido adequadamente enfrentado “desde o momento em que ele surgiu, em 2004, justamente por
parecer absurdo e sem fundamentos legais para aqueles que conhecem o debate educacional [...]”
(PENNA p. 35, 2017).

Subjacente à própria denominação Escola sem Partido, há a intencionalidade de manipular
semanticamente os conceitos para ocultar seu real objetivo, que é: por meio da interdição do
discurso, destituir o professor de suas liberdades básicas de expressão do pensamento e cátedra, ao
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mesmo tempo em que tem o potencial de impedir que os estudantes tenham acesso a um modelo de
educação crítica e emancipatória.

Nesse contexto, os propositores do ESP vêm disseminando uma política agressiva de ataques à
dignidade docente, à medida que orientam os estudantes a espionarem e delatarem as supostas
“atividades subversivas” de seus professores, o que implica em uma drástica ruptura com os
elementos fundantes da relação pedagógica, quais sejam a dialogicidade, a relação de confiança e o
respeito mútuo. Visto que “A pedagogia da confiança e o diálogo crítico são substituídos pelo
estabelecimento de uma nova função: estimular os alunos e seus pais a se tornarem delatores”
(FRIGOTO, p. 39, 2017).

Para os trabalhadores da educação, na prática, o Escola sem Partido tem-se revelado um instrumento
de censura e perseguição. Como uma verdadeira armadilha, o ESP se assemelha ao enigma da
esfinge, na tragédia de Édipo Rei (FRIGOTO, 2017, p. 17). À medida em que surge como um
enigma, ou o deciframos ou seremos devorados.

Nesta perspectiva, necessário se faz entender a gênese e o processo de difusão do ESP no contexto
nacional. Após um período inicial de latência, a partir de 2014 seus ideólogos e adeptos foram se
organizando nos mais diversos espaços sociais, conseguindo apoio principalmente entre
fundamentalistas religiosos e políticos oportunistas, fortalecendo “a sua ofensiva direitista,
reacionária e conservadora” (HERMIDA & LIRA, p. 156, 2018). Confluindo com o pensamento de
Hermida e Lira, Espinosa e Queiróz assinalam que:

[...] por trás do que poderia ser considerada uma simples cilada sem maiores
consequências, esconde-se uma poderosa teia de relações que surpreende
pelo cunho conservador, com várias articulações e redes que perpassam por
entidades da sociedade civil, instâncias religiosas e partidos políticos.
(ESPINOSA & QUEIROZ, p. 49, 2017).

Vale salientar, que o ambiente sócio-político apresentado durante a crise do governo Dilma Rousseff
(2010-2014; 2015-2016), associado à expansão do conservadorismo político, fez ressurgir o
movimento ESP, que até 2014 não havia encontrado as condições concretas de expansão. Essas
condições se materializaram no contexto de efervescência política agravado durante o primeiro
governo Rousseff, assim o movimento tomou fôlego, se alimentando dos discursos da oposição
conservadora e reacionária, se difundiu rapidamente por todo o país.

2. A DISSEMINAÇÃO DO MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO NO BRASIL

O ESP se propagou ideologicamente em âmbito nacional, com força política suficiente para
tumultuar o processo de elaboração ou adequação do Plano Nacional de Educação (PNE) no
Congresso Nacional em 2014. O PNE estabelece diretrizes, metas e estratégias que passam a reger a
política pública voltada para a educação, cada PNE tem validade de dez anos. Estados e municípios
devem ter seus próprios Planos Locais. Devido ao princípio da simetria estes planos devem se alinhar
materialmente ao PNE.

O Congresso Nacional discutiu e aprovou o PNE em 2014, dentre as discussões travadas no processo
a mais acalorada foi a que envolveu as questões de gênero e orientação sexual. Parlamentares
conservadores, associados a grupos religiosos e defensores do ESP, convencionaram nominar de
“ideologia de gênero” todos os discursos progressistas no campo de gênero e sexualidade.

Ardilosamente, reduzem toda a discussão para a superação das desigualdades de gênero e de combate
à homofobia à expressão “ideologia de gênero”. Junqueira (2017) citado por Checa & Scisleski
(2018) faz um apanhado histórico do termo, encontrando suas origens na Europa, pela “iniciativa de
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grupos católicos neofundamentalistas como reação a movimentos feministas e LGBT” (CHECA &
SCISLESKI, 2018, p. 105). O movimento ESP e seus propagadores se utilizam do que Junqueira
(2017), caracteriza como “metadiscurso” “essencialmente de uma oposição a um dito discurso”
(idem, p. 106), para tanto se revestem de suposta cientificidade, angariando apoio de associações da
pediatria.

Em 2014, diante deste contexto confuso e controverso, os parlamentares decidiram por retirar das
páginas do PNE a possibilidade de uma educação para a superação das desigualdades de gênero,
suprimindo todas as palavras “gênero” e “orientação sexual” do documento. Em 2015, as discussões
acerca da adequação dos Planos de Educação nos estados e municípios sofreram das mesmas
investidas conservadoras, membros do Escola sem Partido se utilizam destes espaços para
disseminarem sua ideologia, participando das discussões.

Cabe aqui uma ressalva. A educação para as relações de gênero realizada na perspectiva da
superação das desigualdades existentes entre homens e mulheres, meninas e meninos se constitui em
um projeto educativo extremamente benéfico para a sociedade brasileira, marcada por índices
assustadores de violência contra a mulher e a comunidade LGBT e pela injusta divisão sexual do
trabalho que impõe as mulheres a dupla jornada de trabalho, remunerações inferiores por iguais
funções entre outras mazelas sociais que deveriam ser debatidas em sala de aula para a conquista da
sua superação. A ideologia ESP tem deixado seu legado destrutivo e/ou alienante no ordenamento
jurídico educacional brasileiro, indutor de políticas públicas, a exemplo do PNE.

Nessa perspectiva, em dezembro de 2015, seus ideólogos fundaram a Associação Escola sem
Partido, pessoa jurídica de direito privado. Vale salientar que a assembleia geral de eleição da
diretoria da associação, contou com apenas 13 (treze) participantes. Nos causa estranheza o número
reduzido de participantes da referida assembleia, bem como o grau de parentesco dos mesmos.

Ressaltamos que entre os presentes estavam Miguel Nagib - idealizador do ESP, eleito presidente da
associação, e mais dois membros de sua família; Beatriz Kicis – eleita, em 2018, deputada federal
por Brasília defendendo a pauta do Escola sem Partido, sua irmã Ruth Kicis Torrents Pereira, seu
filho Samuel Kicis de Sordi e sua atual assessora legislativa Claudia de Faria Castro; Bráulio Porto
de Mattos, sociólogo defensor do movimento, e mais três de seus familiares. Assim, entre os
membros fundadores vemos a predominância de apenas três famílias, outros dois membros da
associação são ou foram, assim como Nagib, Procuradores do estado de São Paulo. Essas
informações acerca dos ideológos ESP é deveras reveladora sobre a existência de interesses pessoais,
políticos e econômicos que moviam suas ações.

No site do projeto “www.programaescolasempartido.org” foi disponibilizado para download
anteprojetos de lei municipal, estadual, federal e decretos municipal e estadual. Estes anteprojetos se
dedicam a transubstanciar os ideários do Escola sem Partido para influenciar as políticas públicas de
educação.

Com base nesses anteprojetos, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, eleito pelo Partido Social
Cristão do Rio de Janeiro – PSC/RJ apresentou o primeiro Projeto de Lei que compila todo o ideário
conservador, persecutório e fundamentalista do ESP, no estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, o
vereador Carlos Bolsonaro também eleito pelo PSC-RJ apresenta o mesmo PL, agora para o âmbito
municipal, na cidade do Rio de Janeiro.

Em âmbito nacional, atualmente, tramitam o PL 867/2015 de autoria do deputado Izalci Lucas –
PSDB e outro no Senado o PL 193/2016, do senador Magno Malta -PR/ES, o qual se constitui em
uma versão “repaginada” das proposituras do Escola sem Partido, que dentre outras questões
determina a interdição da discussão sobre todos os temas relacionados as relações de gênero nas
práticas curriculares escolares. A partir daí, projetos de lei inspirados na lei original do Escola Sem
Partido se espraiaram pelo território brasileiro
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O governo Bolsonaro, empossado em 2019, apresenta forte apoio aos ideais defendidos pelo ESP,
uma vez que os dois ministros de educação que empossou se posicionaram publicamente em defesa
das tese inspiradas por esses projetos. O próprio presidente da República, estimula diretamente a
perseguição aos profissionais da educação através de suas redes sociais.

3. PREMBULO DA ANÁLISE DA INTERDIÇÃO DO DISCURSO PROPOSTA PELO ESP

Este trabalho é de cunho qualitativo e ancora-se na Análise do Discurso (AD), a qual se constitui
num campo de pesquisa da linguística que exige saberes de diversas outras disciplinas do
conhecimento humano. Entre os possíveis referenciais teóricos sobre a AD precisamos esclarecer que
nos filiamos ao referencial produzido pela análise do discurso francesa pós 1960, com foco especial
na concepção de Pêcheux, quem primeiro, introduz a perspectiva do materialismo histórico ao
estudos de AD.

Nesse sentido, precisamos definir algumas categorias que que nos auxiliaram a desvelar a
intencionalidade discursiva subjacente ao projeto ESP. Essas categorias são ideologia; discurso e
língua. Ao passo que “Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e
a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua – discurso – ideologia”
(ORLANDI, 1999, p. 17).

Dependendo da perspectiva teórica, no campo da AD, estas categorias assumem diferentes
significados. Neste sentido, no que se refere a ideologia, Lowy (1991, p. 11) nos alerta que o
conceito de ideologia, na ciência social, é possivelmente o mais complexo e cheio de
significados.Desde o surgimento, em 1801, na obra de Destutt de Tracy até as recentes
reconceituações, o conceito ideologia abriga uma “acumulação fantástica de contradições, de
paradoxos, de arbitrariedades, de ambiguidades, de equívocos e de mal-entendidos, o que torna
extremamente difícil encontrar o seu caminho nesse labirinto” (idem, ibidem).

Não nos demoraremos explorando este labirinto, seguiremos o fio de Ariadne concedido por
Cavalcante (2009) ao definir a perspectiva de ideologia a que se filia, baseada nos trabalhos de
Althusser (1987) e Lukács (1978). Neste sentido, Althusser, na obra Ideologia e Aparelhos
ideológicos de Estado associa sua ideia de ideologia à reprodução da força de trabalho:

[...] uma reprodução de sua submissão às normas da ordem vigente, isto é,
uma reprodução da submissão dos operários à ideologia dominante por parte
dos operários e uma reprodução da capacidade de perfeito domínio da
ideologia dominante por parte dos agentes da exploração e da repressão, de
modo a que eles assegurem também “pela palavra” o predomínio da classe
dominante ao discorrer sobre afirma “A ideologia é uma ‘representação’ da
relação imaginária dos indivíduos com suas reais condições de existência”
(1987, p. 85).

Nesse diapasão, a ideologia, enquanto representação imaginária, ao ser concretizada pelos aparelhos
ideológicos do Estado passaria a possuir existência material. O autor francês entende que diferente
dos aparelhos repressivos do Estado os aparelhos ideológicos agem, na garantia da dominação de
classes, “funcionando através da ideologia” (idem, p.69), cita como exemplos os aparelhos jurídico,
escolar religioso, familiar entre outros. Os aparelhos ideológicos do Estado materializariam a
representação imaginária, ideologia, no conjunto de instituições existentes na sociedade,
possibilitando a hegemonia da ideologia dominante que passará a prescrever os atos materiais dos
sujeitos.

Cavalcante afirma “Na perspectiva das teses althusserianas, é, pois, sob a forma de interpelação do
indivíduo, como sujeito ideológico, que a instancia ideológica contribui para a reprodução das

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_interdicao_do_discurso_proposta_pelo_projeto_escola_sem_partid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



relações sociais” (2009, p. 35). A contribuição de Althusser para uma definição gnosiológica de
ideologia seria complementada pela definição ontológica produzida por Lukács.

A ideologia, para Lukács, seria analisada pela função social que irá desempenhar nas chamadas
posições teleológicas secundárias. Essas posições, diferente das primárias, que ajudam a “produzir e
reproduzir da existência do homens em sociedade” (LUKÁCS, 1978, p.36) ao garantir a
sobrevivência do homem através de sua ação transformando a natureza, as posições teleológicas
secundárias teriam como objeto, não a natureza, más “os próprios homens” (VAISMAN, 2010, p.
48), o objetivo dessa posição teleológica seria “orientar as ações dos homens entre si, induzindo-os a
assumirem posições [...], frente a situações postas por uma formação social.”(CAVALCANTE,
ibidem). Assim o discurso, será a forma com que o sujeito expressa sua ideologia, de sorte que é
possível distingui-la através da cuidadosa análise discursiva.

A próxima categoria essencial em AD a ser estudada é o discurso. Assim como, o conceito de
ideologia, o conceito de discurso possui diversas acepções. Seguimos a definida por Orlandi:

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua,
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do
discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso,
de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o
homem falando (1999, p.15).

Entendemos o discurso, enquanto prática da linguagem que prescinde de um sujeito, sujeito este, que
está envolvido em um contexto histórico-social, e assim, ao “produzir e reproduzir sua existência em
sociedade” (LUKÁCS, 1978 p.36) e “assumindo posições frente a situações postas por uma
formação social” (CAVALCANTE, ibidem), este sujeito produzirá discursos permeados de
ideologia:

Não há pois, discurso neutro ou inocente. Todo discurso é ideológico, uma
vez que, ao produzi-lo o sujeito o faz a partir de um lugar social, de uma
perspectiva ideológica, e assim veicula valores, crenças, visões de mundo que
representa os lugares sociais que ocupa (2007, p. 35).

Nos resta, para completar a tríade essencial da AD, conhecer o conceito de língua. Novamente, a
análise da produção de conhecimento voltada à definição de língua, extrapola o formato deste
trabalho. De forma, que recorreremos, mais uma vez, aos escritos de Cavalcante, onde esta nos
ensina:

Partilhamos, pois, uma concepção da língua entendida como uma entidade
inacabada, imprecisa, ambígua, cujos elementos assumem funções sintáticas
e configurações semânticas não de todo definidas e definitivas o que implica
poder observar-se a sua incompletude natural. Ou seja, as palavras, embora
podendo conter significados trans-situacionais, comportam significados
específicos, quando utilizadas em diferentes contextos. A língua é, pois,
como diz Brandão (1993, p.34), “condição de possibilidade do ‘discurso’,
[...] lugar material em que se realizam os efeitos de sentido”.” (Idem,
ibidem).

Assim, a língua "enquanto materialidade específica do discurso” (ORLANDI, 1999, p. 17), também
estaria indissociável do conteúdo ideológico. Pois, ao materializar o discurso, também, estaria
materializando a ideologia a ele subjacente.
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4. ESCOLHA DO CORPUS E A IDENTIFICAÇÃO DAS SUAS CONDIÇÕES DE
PRODUÇÃO

O objeto deste estudo consiste na análise da interdição discursiva proposta pelo “Escola sem Partido”
aos sujeitos da relação pedagógica. Assim, vale salientar que até o momento de conclusão deste
artigo o único estado da federação a aprovar uma lei oriunda do ESP foi Alagoas, com a lei nº
7.800/16 “Projeto Escola Livre”, de forma que elegemos como corpora desta análise a lei alagoana,
os documentos jurídicos e legislativos que a ela se referem, assim como os enunciados proferidos
pelos envolvidos no processo de discussão, elaboração, aprovação e contestação da referida lei.

Consideramos necessário identificar as Condições de Produção (CP) da lei alagoana. A análise das
CP busca “investigar o contexto sócio-histórico e ideológico que envolve o discurso, e é por ela que
podemos identificar e desvelar o lugar social de onde fala o enunciador” (CAVALCANTE, 2013, p.
78). O discurso, assim, produto também de seu contexto histórico acontece “de acordo com a
conjuntura política e ideológica. Não há discurso que não se relacione com outros, isto é, um
discurso sempre aponta para outros que o sustentam” (idem, ibidem). A partir deste entendimento
que analisaremos as CP da lei nº 7.800/16 de Alagoas.

No estado de Alagoas, em meio ao processo de elaboração ou adequação dos Planos Municipais de
Educação (PME), setores retrógrados da sociedade sob a influência ideológica do movimento Escola
sem Partido prestaram um desserviço à educação brasileira ao se contrapor a ideia de uma educação
para a igualdade nas relações de gênero, desqualificando o debate nas audiências públicas ao acusar
o Estado de tentar promover o que segundo eles seria a “ideologia de gênero” no espaço escolar, ou
seja: “a iniciação (homo)sexual das crianças” (HERMIDA & LIRA, p. 158, 2018). Setores
conservadores da sociedade brasileira reduziam todas as tentativas educacionais de promoção da
igualdade de gênero à esta alcunha pejorativa.

Em uma das audiências públicas realizadas na Assembleia Legislativa e Alagoas, o advogado Miguel
Nagib teve a oportunidade de apresentar seu Projeto de Lei, angariando a adesão do Deputado
Estadual Ricardo Nezinho que propôs Projeto de Lei trazendo uma versão do Escola sem Partido que
recebeu a alcunha de “Escola Livre5”, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas.
Entretanto, por suas teratológicas inconstitucionalidades, o projeto “Escola Livre” foi vetado pelo
Governador do Estado, Renan Filho. Posteriormente, o veto foi derrubado pela Assembleia, onde o
projeto foi promulgado e o convertido na Lei Estadual 7.800/16.

A lei 7.800/16 do Estado de Alagoas proíbe o que chama de “prática de doutrinação política e
ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração
escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosa ou filosófica”
(ALAGOAS, 2016). Na realidade, a referida lei “possui os objetivos patentes de supressão das
liberdades democráticas e de existência de sociabilidade diversas [...] na tentativa de monitorar o
trabalho docente, esvaziando-o de conteúdos e de metodologias que promovam espírito crítico dos
alunos” (HERMIDA & LIRA, p. 163-164, 2018).

Vale ressaltar que durante as discussões para aprovação desta lei, o movimento dos trabalhadores da
educação realizou diversas manifestações contrárias que obtiveram apoio de vários setores da
sociedade alagoana, inclusive de estudantes.

Na luta pela decretação da inconstitucionalidade da lei aprovada em Alagoas, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE, que possui legitimidade constitucional junto ao
Supremo Tribunal Federal, ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5580
que foi apensada as ADI’s 5537 e 6038 de iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE e do Partido Democrático Trabalhista – PDT
respectivamente. As três ADI’s estão sob a relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_interdicao_do_discurso_proposta_pelo_projeto_escola_sem_partid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Em 21 de março de 2017, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal a quem
cabe a relatoria das ADI’s referentes ao Escola sem Partido, concedeu liminar que determinou a
suspensão na integralidade da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas, após isso, também foi agendado
o julgamento das três ADI’s, em conjunto, para o dia 28 de novembro de 2018. Posteriormente, esse
julgamento foi adiado.

Apesar da eficácia da lei ter sido suspensa, não mais podendo produzir efeitos em Alagoas, a sua
mera existência associada com o clima político instalado no país no pós impeachment da Presidenta
Dilma Rousseff, resultou em perseguições aos professores alagoanos. Em vários episódios, o
discurso propagado pelo ESP foi usado por pais de alunos, gestores e membros do legislativo para
constranger os profissionais da educação em Alagoas. Tal situação foi agravada durante as eleições
de 2018 onde diversos defensores do ESP foram eleitos com esta bandeira, inclusive o presidente Jair
Bolsonaro.

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, se elegeu apoiando a ideologia ESP, tal apoio, mais
tarde, se materializou na escolha do Ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez,
declarado defensor do projeto Escola sem Partido. Paradoxalmente a atuação do Ministro era
partidária, em fevereiro de 2019, enviou comunicação as escolas da rede pública de que elas
deveriam incluir em suas práticas curriculares o slogan da campanha de Bolsonaro “Brasil acima de
tudo, Deus acima de todos”.

Em maio de 2019 o novo Ministro da Educação Abraham Weintraub -que veio a substituir Vélez em
abril de 2019 -, em resposta a um vídeo apócrifo constante em redes sociais que mostrava o professor
do Instituto Federal de Alagoas exortando os jovens a se engajarem na luta em defesa da educação
pública, declarou “Inacreditável a forma de comunicação. Peço que envie à ouvidoria do MEC (está
no vídeo) com o nome deste elemento. O MEC mudou!”. Após essas declarações o professor do
IFAL começou a receber ameaças nas redes sociais de indivíduos que apoiavam a posição do
Ministro.

5. A INTERDIÇÃO DO DISCURSO PROPOSTA PELO PROJETO “ESCOLA SEM
PARTIDO”

O pretenso discurso legitimador do Escola sem Partido busca, mas não consegue ocultar seus reais
objetivos, visto que a censura que tenta impor é mais um mecanismo de controle do discurso a
serviço da propagação de uma narrativa autoritária. Revelando, portanto, o que Cavalcante (2007)
denomina interdição do discurso. “Isto é, em cada formação discursiva instalam-se interdições de
uma série de elementos que não podem aflorar porque representam perigos, são fatores de
desestabilização” (CAVALCANTE, 2007, p. 65-66). Ainda, segundo esta pesquisadora:

Ao limitar os conhecimentos, valores, práticas, ritos, tradições e mitos que
devem ser transmitidos a tudo o que se permite uma convivência solidária e
produtiva, o locutor – leia-se Escola Sem partido -impõe ao destinatário –
leia-se professores do ensino público e privado brasileiro -, de forma
incontestável, seus argumentos.

Apresenta-se – leia-se ideologia ESP- como detentor do saber de uma
Formação Discursiva que lhe autoriza a dizer o que deve ser feito
interditando, censurando qualquer manifestação contraditória que lhe poderia
representar perigo à hegemonia da Formação Ideológica dominante – a
ideologia de mercado. E, como já dissemos anteriormente, para que essa
hegemonia se realiza plenamente, é necessário difundir a concepção de
mundo dessa Formação ideológica como a única correta, transformando-a em
algo aceito por todos (ou quase todos). (Idem, Ibidem, grifos nossos).
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Dessa forma, o ESP busca “[...] apagar/interditar os discursos que veiculam outras concepções de
mundo” (Idem, Ibidem) para isso se propõe a: “desencadear um conjunto de ações pedagógicas que
façam os indivíduos se sentirem como membros do todo social, desconhecendo sua condição de
classe” (Idem, Ibidem). Os discursos prioritariamente silenciados pelo ESP, segundo Checa &
Scisleski (2018) são os que abordam as questões de gênero e sexualidade para além do discurso
hegemônico de heteronormatividade. Ainda, segundo a autora:

[...] ao proibir a circulação, dentro do ambiente escolar, de temas cujas
discussões importam para que certos grupos possam ter acesso a seus direitos
e, assim, exercer a sua cidadania, o PL (Projeto de Lei oriundo do ESP) está
tomando um partido e, mais do que isso, está tomando um partido que é
excludente [...]” (CHECA & SCISLESKI, 2018, p. 109), grifos nossos.

Esta perspectiva é referendada pelo levantamento realizado pelo movimento Professores contra o
Escola sem Partido, onde os mesmos realizam pesquisa em âmbito nacional dos Projetos de Lei
apresentados a partir dos ideários do ESP. Neste levantamento, apresentam como derivados do ESP,
também, os projetos de lei que visam restringir a discussão sobre gênero em sala de aula, que
segundo eles até janeiro de 2018, foram apresentados 109 PL’s ESP e 45 PL’s que visam restrinjir
especificamente as discussões de gênero em sala de aula.

6. INTRADISCURSO E INTERDISCURSO: possíveis interlocuções discursivas do ESP com o
AIº5 e o Decreto nº 477/69.

Uma categoria muito importante da AD é o intradiscurso. O intradiscurso se constitui na percepção
do que está sendo dito, em sua relação com o meio e o tempo da fala. Na atual conjuntura política e
social brasileira, de derretimento das instâncias democráticas combinada com o crescimento da
ideologia fascista, o projeto ESP representa uma grande ameaça a manutenção das nossas liberdades
individuais. A possibilidade da censura se tornar política de governo para a educação nos remonta ao
período ditatorial pós 1964. Nesse ponto, o intradiscurso se relaciona com o interdiscurso.
Cavalcante (2009) define interdiscurso como a relação entre um discurso e outros:

[...] discursos já constituídos que entram na produção discursiva
ressignificando o já-dito antes, noutro lugar [...] e como o que possibilita
dizeres outros, convocados na história, ideologicamente marcados, que vão
afetar os discursos produzidos pelo sujeito, em dada condição de produção
(CAVALCANTE, 2009, p.76).

Nesse sentido, utilizaremos, também, desta categoria de AD para realizar uma sucinta análise do
texto da lei nº 7.800/16 de Alagoas. A culminância do projeto político, encampado pelo ESP, se dá
na imposição jurídica de seus ideais por meio da aprovação de legislação que venha a transformar em
política de governo as suas proposituras para a educação. Visando este objetivo, o ESP disponibiliza
anteprojetos de Lei em seu site. Em Alagoas, este anteprojeto foi base para a apresentação do projeto
de lei ordinária nº 69/15 denominado de “Programa Escola Livre”, este projeto foi aprovado e
convertido na Lei Estadual nº 7.800/16 de Alagoas.

As proposições existentes na redação da Lei nº 7.800/16 do Estado de Alagoas e seus anexos são
desenhadas especificamente para promover a interdição do discurso. O texto da lei alagoana nos
remete ao que de mais terrível foi produzido pela Ditadura Civil-Militar brasileira – em termos de
legislação – o Ato Institucional nº 5/68 (AI-5). O AI-5 inaugurou o período mais sombrio do regime
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ditatorial brasileiro. Após a edição do AI-5 houve a suspensão da garantia de habeas corpus, a
possibilidade de que o Presidente decretasse intervenção nos estados e municípios ou decrete estado
de sítio sem a observância da Constituição vigente. Outra prerrogativa outorgada pelo AI-5, ao
regime, foi a possibilidade da suspensão de direitos políticos e da restrição do exercício de qualquer
direito público ou privado, e ainda, cassar mandatos eletivos. Na prática, foi uma carta branca dada
ao Estado repressor que resultou na punição, prisão e morte de milhares de brasileiros por finalidades
políticas.

Em 1969 o AI-5 teve regulamentação especial para o ensino público, na forma do decreto nº
477/1969. O quadro comparativo abaixo demonstra a Inspiração da Lei 7.800/16 no discurso
estabelecido pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), e na sua regulamentação para o ensino público, o
decreto nº 477/1969. Quando não recorre a legislação repressora a lei alagoana repete texto da
Constituição de 1988 retirando termos essenciais, esse silenciamento busca, sobretudo, a censura da
liberdade docente. Conforme podemos depreender do quadro abaixo:

LEI 7.800/16 DE
ALAGOAS

CORROLÁRIO EM
LEGISLAÇÕES ANTERIORES COMENTÁRIOS

Art. 1º Fica criado, no
âmbito do sistema estadual
de ensino, o Programa
“Escola Livre”, atendendo
os seguintes princípios:

I – neutralidade política,
ideológica e religiosa do
Estado;

ATO INSTITUCIONAL Nº 5 Art.
5º - A suspensão dos direitos
políticos, com base neste Ato,
importa, simultaneamente, em:
(Vide Ato Institucional nº 6, de
1969) [...]

III – proibição de atividades ou
manifestação sobre assunto de
natureza política;

Texto da lei 7.800/16
reproduz discurso do Ato
Institucional nº 5. No
sentido de proibir
manifestações políticas
de quaisquer natureza

II – pluralismo de ideias
no âmbito acadêmico;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988, Art. 206. O ensino será
ministrado com base nos seguintes
princípios:

[...]

III – pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
(grifos nossos).

Realiza um recorte no
texto constitucional
suprimindo a liberdade de
cátedra, promovendo
interdição/silenciamento
da liberdade acadêmica.

III – liberdade de
aprender, como projeção
específica, no campo da
educação, da liberdade de
consciência;

Art. 206. O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:

[...]

II - liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
(grifos nossos).

Novamente recorta o
texto constitucional
excluindo direitos dos
docentes. Na concepção
ideológica do Escola sem
Partido a liberdade de
cátedra deveria ser
sacrificada em detrimento
da liberdade de crença
dos alunos.

Uma das obrigações estabelecidas pela lei alagoana é a fixação de cartazes nas escolas com conteúdo
determinado pelo seu anexo. Este anexo é eivado do mesmo espírito autoritário do texto principal,
nos conduzindo novamente à legislação da Ditadura Civil-Militar brasileira. Conforme se faz
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explícito na análise do quadro comparativo abaixo:

ANEXO DA LEI 7.800/16 LEGISLAÇÃO EM QUE SE INSPIRA

DEVERES DO PROFESSOR

1 – O Professor não se aproveitará da
audiência cativa dos alunos para
promover os seus próprios interesses,
opiniões, concepções ou preferências
ideológicas, religiosas, morais,
políticas e partidárias.

ATO INSTITUCIONAL Nº 5 –

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com
base neste Ato, importa, simultaneamente, em:
(Vide Ato Institucional nº 6, de 1969)

III - proibição de atividades ou manifestação
sobre assunto de natureza política;

DECRETO 477/1969

Art. 1º Comete infração disciplinar o professor,
aluno, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino público ou particular
que:

IV - Conduza ou realize, confeccione, imprima,
tenha em depósito, distribua material subversivo
de qualquer natureza; VI - Use dependência ou
recinto escolar para fins de subversão ou para
praticar ato contrário à moral ou à ordem pública.

2 – O Professor não favorecerá nem
prejudicará ou constrangerá os alunos
em razão de suas convicções políticas,
ideológicas, morais ou religiosas, ou da
falta delas.

DECRETO 477/1969

Art. 1º Comete infração disciplinar o professor,
aluno, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino público ou particular
que: VI - Use dependência ou recinto escolar
para fins de subversão ou para praticar ato
contrário à moral ou à ordem pública.

3 – O Professor não fará propaganda
político-partidária em sala de aula nem
incitará seus alunos a participar de
manifestações, atos públicos e
passeatas.

DECRETO 477/1969

Art. 1º Comete infração disciplinar o professor,
aluno, funcionário ou empregado de
estabelecimento de ensino público ou particular
que:
I - Alicie ou incite à deflagração de movimento
que tenha por finalidade a paralisação de
atividade escolar ou participe nesse movimento;

[..]

III - Pratique atos destinados à organização de
movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou
comícios não autorizados, ou dele participe;

As informações extraídas dos quadros acima nos permite concluir que a suposta neutralidade,
imposta pelo Escola sem Partido, é, assim, uma ferramenta de interdição do discurso, pois busca
silenciar todos os demais discursos diferentes do hegemônico. Longe dos objetivos que são
propagados publicamente, o que a ideologia ESP pretende, através de sua prática discursiva é a
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introdução no ordenamento jurídico educacional brasileiro da mais absoluta negação das conquistas
históricas progressistas de inclusão e acolhimento das diferenças.

Neste contexto, devemos resistir ao avanço do autoritarismo e da repressão no Brasil, pois a história
nos alerta dos perigos do cerceamento as liberdades individuais, como bem exemplifica as palavras
do torturador confesso do regime militar Marcelo Paixão de Araújo: “ao suspender garantias
constitucionais, permitiu-se tudo o que aconteceu nos porões” (GASPARI, 2014. P. 26).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível afirmar que o projeto ESP, para além da pretensa neutralidade que
propaga, revela, em sua prática discursiva, a promoção da censura. Utilizando-se da interdição
discursiva associada ao que Baudrilard define como simulacros: “simulação do real através de
construções de modelos fundados sem origem na realidade. O construído não corresponde à
realidade, é um modelo de simulação, são imagens desmaterializadas com o objetivo de confundir o
real e o virtual” (BAUDRILARD, 2001, p.9).

Ao tirar proveito de conceitos conhecidos pela sociedade, subvertendo-os em sua gênese para
justificar sua ideologia conservadora, o ESP resgata a censura, por nós, vivenciada nos regimes
autoritários, se constituindo em um discurso de simulacros, à medida que busca promover a
“dispersão da ação de forças conservadoras – que tem como estratégia a multiplicação [...] de ataques
de todos os tipos de valores, concepções, projetos e direitos elaborados a partir do contexto de
declínio e dissolução da Ditadura Militar” (ALGEBAILE, p. 63, 2017).

Portanto, bem distante de combater a “contaminação político-ideológica nas escolas brasileiras”
(ESP, 2019), o ESP, através da interdição dos demais discursos socialmente produzidos, tenta impor
a ideologia hegemônica. Ademais, defende uma transformação radical nas relações pedagógicas
entre os membros da comunidade escolar, por meio da propagação da cultura persecutória, do clima
de vigilância constante e das restrições impostas à liberdade de cátedra.

Nesta perspectiva, o ESP atravanca o processo de aprendizagem, que em sua essência é um processo
criativo, prescindindo da liberdade para seu fomento. Pois a educação é, em todos os sentidos,
decorrente do direito à liberdade, nele sendo fundada e a partir dele se desenvolvendo (FREIRE,
p.83, 2005). Faz se necessário, portanto, desconstruir o discurso de simulacros do Escola sem
Partido, por suas próprias inconsistências e inverdades. Assim como, resgatar os discursos, por ele,
silenciados. Neste sentido a análise do discurso, tendo como o ESP seu corpus se torna uma
ferramenta de resistência democrática.
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