UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – POSGRAP
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA –
PROFHISTÓRIA

DANILO ASSUNÇÃO DA SILVA

RESISTÊNCIA FRENTE ÀS INVESTIDAS DO “PROJETO
ESCOLA SEM PARTIDO”

SÃO CRISTOVÃO - SERGIPE
2022

DANILO ASSUNÇÃO DA SILVA

RESISTÊNCIA FRENTE ÀS INVESTIDAS DO “PROJETO
ESCOLA SEM PARTIDO”

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA),
da Universidade Federal de Sergipe, para obtenção de
título de Mestre em Ensino de História.
Orientador: Prof. Dr. Itamar Freitas de Oliveira.

SÃO CRISTOVÃO (SE)
2022

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

S586r

Silva, Danilo Assunção da
Resistência frente às investidas do “Projeto escola sem partido”
/ Danilo Assunção da Silva ; orientador Itamar Freitas Oliveira. – São
Cristóvão, SE, 2022.
131 f. : il.
Dissertação (mestrado Profissional em Ensino de História) –
Universidade Federal de Sergipe, 2022.
1. História. 2. Ideologia – Estudo e ensino. 3. Educação –
Aspectos políticos. I. Oliveira, Itamar Freitas, orient. II. Título.
CDU 930:37.012

DANILO ASSUNÇÃO DA SILVA

RESISTÊNCIA FRENTE ÀS INVESTIDAS DO “PROJETO ESCOLA
SEM PARTIDO”

Aprovada em ___ de _________ de 2022.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional
em
Ensino
de
História
(PROFHISTÓRIA), da Universidade Federal de
Sergipe, à seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA
Orientador: _____________________________________________________________
Prof. Dr. Itamar Freitas de Oliveira
Departamento de Educação – Universidade Federal de Sergipe (DED/UFS)
Membro: ______________________________________________________________
Profª. Dra. Janaina Cardoso De Mello (Avaliadora Interna)
Departamento de História – Universidade Federal de Sergipe

Membro: ______________________________________________________________
Prof. Dr. Sandro Márcio Drumond Alves Marengo (Avaliador Externo)
Departamento de Letras Vernáculas – Universidade Federal de Sergipe (UFS)

RESUMO

Como tema norteador a suposta “doutrina ideológica” de esquerda, desde 2004, o movimento
Escola Sem Partido vem configurando ações direcionadas para instituições de ensino, com
destaque, para escolas de educação básica e seu corpo docente. Diante disso, essa dissertação
de mestrado tem como objetivo refletir em torno das constantes enunciações proferidas pela
Escola Sem Partido, analisando seus impactos sobre o ensino de História no Brasil bem como
perceber em suas entrelinhas, não apenas a matriz de inteligibilidade heteronormativa, mas,
principalmente, suas tensões e ambiguidades. Cabe, portanto, entender que o ensino nas
escolas deve ocorrer de forma plural, pois engloba todas as diferentes ideologias de forma
igual, sem que haja interferência de questões políticas, religiosas e ideológicas na formação
e na aprendizagem dos alunos. Para construção do presente estudo, foram analisados
materiais como os Projetos de Lei 7180/2014 e o 193/2016, artigos científicos que versem
sobre a presente temática e materiais oriundos de canais de comunicação, cujo conteúdo nos
permitiu lançar a hipótese de que há uma intenção de controle e de cerceamento ao trabalho
do professor, comprometendo, assim, o processo criativo e interferindo no método de ensinoaprendizagem. Diante de todo o exposto, pretende-se, por meio do presente estudo, produzir
um material em formato Pocket Book (um livro com dimensões reduzidas - livro de bolso e distribuído principalmente por meio eletrônico), intitulado Resistência frente o Escola Sem
Partido: um livro para pensar fora da caixa para distribuição gratuita e destinado à
comunidade escolar de modo geral, especificamente para professores de História, que
apresente informações sobre o Projeto Escola Sem Partido, ampliando a resistência frente as
suas investidas.
Palavras-chave: Escola Sem Partido. Estratégias. Ensino da História. Ideologias.
Resistência.

ABSTRACT

The self-styled School Without Party is a movement that is a kind of social movement that
has been attacking schools in recent years, especially the teaching category. Founded in 2004,
the organization aims to combat the existence of a supposed supremacy of the left's
“ideological indoctrination” in Brazilian schools. This dissertation aims to ponder issues
related to statements made by Escola Sem Partido, in its constant speeches, also analyzing
its impacts on the teaching of History in Brazil, as well as perceiving between its lines not
only the heteronormative intelligibility matrix, but , and mainly, its tensions and ambiguities.
It is therefore necessary to understand that teaching in schools should take place in a neutral
way, without interference from political, religious and ideological issues in the training and
learning of students. For the construction of this study, Law Projects 7180/2014 and 193/2016
were analyzed, as well as material from communication channels whose content allowed us
to launch the hypothesis that there is an intention to control and restrict the work of the
teacher, compromising the creative process and interfering in the teaching-learning method,
as well as scientific articles that deal with the present theme. In view of all the above, the
present study intends to produce a material in Pocket Book (a book with reduced dimensions
and distributed over the internet), intitled Resistência frente o Escola Sem Partido: um livro
para pensar fora da caixa Intended to be free, destinated to all school comunity in general
and specifically aimed at history teachers, which presents information about the “School
without a Party” to enlarge the resistance in the face of their invested.
Keywords: School Without Party. Strategies. History teaching. Ideologies. Resistance.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo, além de oportuno, é importante porque traz à comunidade escolar
debates em torno da origem, do contexto da criação e do sentido político bem como as
intencionalidades do Projeto de Lei nº 867/2015, que criou o Escola Sem Partido (ESP), no
contexto dos acontecimentos políticos que ocorreram nos últimos anos no Brasil. Decerto,
para antes de entendermos se o ESP é movimento, é projeto ou programa, o abordaremos
como projeto durante todo o percurso do trabalho, uma vez que há confusão e imprecisão, a
respeito dessa problemática, advinda das próprias confusões feitas pelos defensores e pelos
críticos do ESP.
Atualmente, vivenciamos um tempo de inúmeros debates públicos em torno das
condições da profissão docente, do papel exercido pelo professor em sala de aula e da real
função da escola na construção da educação da sociedade. Nesse viés, o presente estudo
assume os desafios de investigar os “sujeitos coletivos”, envolvidos nos debates públicos em
torno dessas questões.
A educação ofertada pelas escolas constitui-se enquanto um instrumento, uma
ferramenta de construções ou ainda de sustentações ideológicas organizadas pelo Estado.
Deste modo, se considerarmos a afirmação de que o Estado é uma secretaria para gerir os
negócios comuns de toda a classe burguesa, materializamos a afirmação anterior, sobre
compreender a instituição educacional enquanto espaço de produções ideológicas e de
disputas. No entanto, o Estado forma, em grande parte, reprodutores da estrutura social, daí
a importância de se entender essa estrutura, como afirma Maria Alice Nogueira, ao analisar
o sociólogo Pierre Bourdieu:
Onde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu
passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A educação, na
teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de instância transformadora
e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais
instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais”.
(NOGUEIRA, 2002. p. 17).

Na conjuntura atual da sociedade, não só as escolas são consideradas instâncias ou
instituições que educam, instruem ou orientam os sujeitos, há outras instituições sociais -
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inclusive de receber e dar informações, sejam elas verídicas ou não - que diariamente
influenciam, ou até, não como regra geral, determinam crenças, convicções e reflexões a
partir do senso comum. Temos o exemplo das mídias hegemônicas (TV, rádio, jornais, etc.)
que também são reguladas pelo Estado; das igrejas, que também constituem o Estado de
forma contraditória, já que constitucionalmente este se determina laico, e outros meios que
perspectivam educar os sujeitos, sempre de acordo com certa intencionalidade. Logo, podese entender que a midiatização é um outro fenômeno que atualmente pode exercer um intenso
poder sobre a população.
Não podemos limitar o potencial que a escola oferece diariamente na construção do
conhecimento e da consciência dos sujeitos. O Regime Militar no Brasil já nos deixou graves
consequências relacionadas ao pensamento alienado, ou seja, aquele que só recebe, que não
transforma, não significa apenas reproduz de forma mecanizada. Outrossim, nos últimos
anos, vem ganhando força no Brasil uma onda de natureza conservadora, cujos impactos se
refletem nos mais diversos campos da sociedade, a exemplo da política, da cultura e da
educação.
Dentre as diversas pautas conservadoras no campo da educação, destaca-se o projeto
da chamada Escola Sem Partido, ou ESP, o qual já apresenta reflexos em proposituras
legislativas nos planos federal, estaduais e municipais, além de incentivar a adoção de
práticas, como a filmagens de professores no exercício do seu trabalho, sob a justificativa de
denunciar docentes exercendo uma suposta “doutrinação ideológica” em sala de aula.
Certamente, as práticas ligadas à pauta da ESP têm gerado inúmeros constrangimentos aos
docentes, com notáveis impactos sobre o exercício da autonomia, na medida em que o receio
da aplicação de sanções legais, judiciais ou mesmo da exposição pública, podem impor
severas limitações sobre a prática do ensino.
Embora o Projeto ESP tenha uma pretensão de romper com a “doutrinação
ideológica” nos diversos ramos do ensino, visivelmente suas críticas são mais dirigidas ao
campo das Ciências Humanas, especialmente, ao Ensino de História, cujos entusiastas do
projeto acreditam ser uma área mais afetada pela “ideologia” e pelo pensamento político de
esquerda.
Diante desse cenário, a pergunta de pesquisa se revela importante, ao permitir discutir
quais os caminhos adequados para se garantir a autonomia do ensino, em tempos que se
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discute uma escola sem partido. Desse modo, trabalha-se com a hipótese de que é necessário
fornecer subsídios teóricos e normativos, para que os professores das diversas áreas, e em
especial o de História, possam compreender adequadamente e se impor contra os desafios
postos pelo Projeto ESP e, como consequência, possam resistir às suas investidas.
Neste sentido, esse trabalho busca discutir o Projeto ESP em suas múltiplas
características bem como servir de subsídio para a confecção de um Pocket Book (um livro
com dimensões reduzidas - livro de bolso - e distribuído principalmente por meio eletrônico)
intitulado de Resistência frente o Escola Sem Partido: um livro para pensar fora da caixa,
proposto pelo programa do PROFHISTÓRIA, da Universidade Federal de Sergipe. A
presente dissertação também tem a capacidade de servir justamente como suporte, para que
os docentes possam se posicionar diante da ameaça que a ESP pode constituir ao livre
exercício da docência. Destaca-se que o tema do Projeto ESP e das estratégias de resistência
às suas investidas é uma preocupação recorrente entre os profissionais de educação, com
destaque a área do Ensino de História, por se tratar de alvos preferenciais dos defensores do
projeto.
Penna (2017) busca pensar o ESP a partir do discurso que vem sendo compartilhado
desde 2004, quando o movimento foi criado, e que se apresenta, desde então, como uma
espécie de ameaça ocasionada pelos discursos e pelos projetos de leis que abrangem tal
contexto. Pertinente salientar que tais propostas caminham em sentido antagônico aos textos
e às ideias da atual legislação educacional.
Para Maria Ciavatta (2017), o ESP utiliza-se de uma linguagem acessível ao senso
comum, aplicando dualidades de fácil compreensão, reduzindo extensos debates às meras
alternativas, utilizando como uma espécie de material de apoio, memes, quadrinhos e
imagens satíricas, para, dessa forma, atingir melhor seu intento. Dessa forma, Ciavatta (2017)
enfatiza alguns elementos presentes nos discursos utilizados pelo ESP, sendo o primeiro
[...] uma concepção de escolarização; segundo, uma desqualificação do professor;
terceiro, estratégias discursivas fascistas; e, por último, a defesa do poder total dos
pais sobre os seus filhos'. Contém estratégias discursivas fascistas através de
'analogias voltadas à docência, que desumanizam o professor', tratando-o como 'um
monstro, um parasita, um vampiro' na forma de memes ofensivos, incluindo
Gramsci e Paulo Freire. Instalam um 'clima de denuncismo' e 'um discurso de ódio'.
(CIAVATTA, 2017, p. 36).
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O tema do Projeto ESP tem alcançado destaque no cenário político e social brasileiro
nos últimos anos. Embora o projeto, segundo apontam seus fundadores, tenha mais de uma
década de existência, a onda conservadora que se observa no Brasil nos últimos anos - e que
fez parte do discurso que alçou o parlamentar Jair Bolsonaro à Presidência da República, em
2018 - fez com que o projeto fosse colocado em evidência.
Várias propostas legislativas fundamentadas no Projeto ESP foram apresentadas em
estados e municípios brasileiros nos últimos anos. Algumas dessas foram aprovadas pelas
câmaras municipais e assembleias legislativas e convertidas em leis de aplicação local ou
regional. Esse fenômeno vem provocando a atuação do Poder Judiciário, para tratar da
legalidade dessas legislações, inclusive em confronto com disposições da Constituição
Federal do Brasil, naquilo que ela diz sobre a educação.
A pesquisa apresentada possui relevância acadêmica, ao se propor a analisar as bases
ideológicas que sustentam a concepção de ensino presente no Projeto do ESP. Do ponto de
vista social, a pesquisa se revela pertinente, em vista do contexto de avanço do pensamento
conservador na sociedade brasileira, o que tem impulsionado a apresentação de propostas
legislativas, que visam a implementação das plataformas do Projeto ESP.
Para além disso, têm-se intensificado, nos últimos anos, as práticas de assédio contra
docentes, tendo por base a adoção de condutas incentivadas pelo projeto, a exemplo da
filmagem e da exposição de professores em redes sociais. Desta forma, a pesquisa pode
contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno ESP e discutir os desafios postos ao
ensino no Brasil.
Apesar da importância de todas as disciplinas no processo formativo dos estudantes,
cabe, em certo ponto, o destaque ao assédio ocorrido no processo de ensino e aprendizagem
da História. Esse deve se dar por meio de um processo contínuo, criativo, ininterrupto e
crítico. Assim, a exposição de determinadas temáticas e metodologias e a fomentação de
determinados debates fazem com que as aulas se tornem um incansável ato dialético, na qual
são confrontados os saberes e os aspectos morais entre os docentes e discentes. Dessa forma,
o saber histórico é edificado para um ato de consciência da realidade social existente,
considerando a transformação dos seres humanos, cada vez mais inclusiva e democrática.
Logo, ainda que haja dificuldades estruturais na prática cotidiana do ensino da História, tal
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área possibilita uma visão da totalidade e da complexidade das relações sociais na quais se
insere um aluno, uma vez que este é, também, agente de transformação social.
A importância da disciplina de História, na expansão da democracia, é salientada no
documento das Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Isso porque ele enfatiza o papel
do estudo da História na formação de agentes ativos de transformação e as suas dimensões
do conhecimento.
O primeiro capítulo foca na teoria do Projeto ESP. A função aqui é informar o leitor
sobre os aspectos teóricos que norteiam o projeto. Este será apresentado, tanto sob a lente
dos seus autores (em que a fonte primária será a sua página oficial na rede mundial de
computadores) quanto sob a lente de comentadores e críticos (ponto em que se utilizará o
apoio da doutrina especializada).
O capítulo dois tem como foco a apresentação de exemplos práticos de como o projeto
se apresenta na vida cotidiana. A função é apontar e discutir casos expressivos, para ampliar
o entendimento sobre o ESP. Este capítulo será referenciado com notícias extraídas de sites
e jornais, sobre episódios que envolvem o assédio a educadores no exercício das suas
atividades.
O terceiro capítulo abordará algumas teorias mercadológicas, que dialogam com a
forma como o ESP se apresenta, além disso, trabalhará também a legislação pertinente ao
ESP e outras importantes teorias que se conectam com ele. Na parte específica que trata a
legislação, a proposta é apresentar, de modo organizado, as principais leis vigentes, em
comparativo com as ideias apresentadas pelo ESP. Com isso, serão tratadas desde as
disposições da Constituição Federal, que dizem respeito à educação e preveem a liberdade
de ensinar e aprender como um princípio fundamental do ensino brasileiro, passando pela
legislação federal, constante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
O quarto capítulo discutirá e buscará evidenciar onde pontos de resistência do
docente, no exercício do ensino, podem ser ampliados. A função é munir o profissional de
conhecimento teórico contextualizado com o prático, para, a partir do conhecimento, ampliar
sua autoestima e, assim, poder reafirmar a autonomia inerente à sua atuação. Este capítulo
conterá também uma discussão sobre a influência da economia de mercado na constituição
do ensino. Tais informações permitirão aos professores saber como ampliar suas defesas
nestes tempos de ESP.
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Em vista disso, busca-se conduzir a um empoderamento/encorajamento dos
educadores, para lidar com as situações que podem se deparar na sua prática profissional em
razão da difusão das ideias associadas ao ESP. Outrossim, o livro Resistência frente o Escola
Sem Partido: um livro para pensar fora da caixa, além de outros pontos, é parte dessa
dissertação e conterá conhecimento para ampliação da autodefesa dos professores em face
ao ESP pensadas a partir dos objetivos destacados nesse trabalho. Elencaremos aqui cinco
propostas de intervenção:
1) Ampliar o conhecimento sobre a legislação pertinente ao ESP;
2) Convencer o professor a encarar o ESP como uma ameaça ao exercício da sua atividade
profissional a partir de aspectos teóricos referentes ao tema ESP;
3) Ampliar a percepção crítica do profissional mediante a demonstração de como o ESP
opera na limitação do exercício do ensino por parte do professor;
4) Ampliar as resistências do professor frente o ESP;
5) Ampliar a autoestima do profissional no exercício de sua profissão por meio de um
conhecimento aprofundado do tema.
Quadro 1: Propostas de intervenção.
Fonte: Criação do autor (2022).

As intervenções devem resultar no desenvolvimento de habilidades nos destinatários
do livro Resistência frente o Escola Sem Partido: um livro para pensar fora da caixa:
1) Conhecimento da estrutura normativa que dá suporte ao Projeto ESP;
2) Identificação das posições teóricas envolvidas na ESP;
3) Mudança comportamental, com empoderamento pessoal e coletivo, frente às investidas
e às ameaças do Projeto e de seus defensores;
4) Capacidade de ampliação da autodefesa contra o ESP.
Quadro 2: Habilidades a serem desenvolvidas nos destinatários do Pocket Book
Fonte: Criação do autor (2022).

Assim, o Pocket Book que será produzido pode se converter em um importante
subsídio para defesa da liberdade docente, especialmente no campo do ensino de História.
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Apesar de necessária uma pesquisa minuciosa para a elaboração do produto, com muito
fundamento teórico, inclusive de outras áreas, como a jurídica, defende-se a utilização de
uma linguagem não rebuscada ou prolixa, que torne agradável sua leitura. Embora boa parte
do público-alvo seja portador de um grau de formação que lhe dá as condições para uma
leitura e compreensão mais apurada, não se pretende produzir um manual ou tratado
acadêmico, mas um Pocket Book para acesso a todos e de forma gratuita, a fim de tornar sua
utilização mais fácil no cotidiano de toda comunidade escolar.
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1 HISTÓRIA DA ESCOLA SEM PARTIDO: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA

A fim de contextualizarmos a nossa problemática, se faz necessário analisarmos a
sociedade em que vivemos, ou seja, a conjuntura que vivenciamos cotidianamente, na qual
se inserem alguns projetos de lei oriundos do Escola Sem Partido, o projeto ideológico do
ESP e as instituições de ensino que estes têm como objetivo orientar, já que sem entender a
totalidade da situação política que possibilita a ascensão e inclusive aprovação, em algumas
regiões, do projeto ESP sob a forma de lei, se torna impossível compreendê-lo a fundo e suas
perspectivas para a educação. Sendo assim, uma análise da conjuntura se materializa
fundamentalmente para compreendermos este movimento enquanto um projeto de educação
e de sociedade
Vivemos historicamente em uma sociedade subdividida em classes sociais, ou seja,
setores que se encaixam na produção econômica antagonicamente. Lembrando Karl Marx e
Friedrich Engels (1982),
A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história
da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre
de corporação e companheiro, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em
constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora
aberta [...] (MARX, ENGELS, 1982, p. 01).

Analisando dados que materializam esta luta de classes, para além do que
vivenciamos cotidianamente, atualmente, no Brasil, conforme a notícia Desigualdade
aumenta no Brasil, e 1% da população concentra 50% da riqueza, do site da Uol (2021, s/p),
“os 50% mais pobres detêm apenas de 2% da riqueza produzida; já os 0,20% dos milionários
brasileiros detêm mais de 40% de nossa riqueza”. Ou seja, as desigualdades sociais, como
consequência de uma luta de classes, estão extremamente acentuadas nesta sociedade.
A luta de classes, portanto, se configura nos dias de hoje, entre os donos dos meios
de produção e proletários, como um sistema econômico de caráter capitalista, no qual tudo é
produzido pelos trabalhadores. Contudo, as decisões acerca das condições para estas
produções, a oferta destas e o lucro sob estas são definidos e destinados aos burgueses, ou
seja, aos proprietários dos meios de produção. Sendo assim, aqueles que de fato produzem a
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riqueza, e que, porém, detém apenas sua força de trabalho, não se apropriam e não desfrutam
dela.
Como já mencionado antes, as desigualdades sociais se materializam em números,
permitindo-nos compreender que “os seis homens mais ricos do Brasil detêm uma fortuna
equivalente ao patrimônio de metade da população mais pobre do país, cerca de 100 milhões
de pessoas.” (NOTÍCIAS R7, 2015, s.p) e que “aproximadamente 60% da população
brasileira ganha um salário mínimo” (NOTÍCIAS R7, 2015, n.p) equivalente a R$ 1.212,00.
Todas essas informações são fundamentais para que possamos compreender o ESP em sua
completude.
Diante deste contexto, a classe trabalhadora, apesar de seu esforço, é explorada
diariamente para a manutenção dos privilégios da burguesia por meio do lucro do seu
trabalho, princípio associado ao acúmulo, entendido como fundamental na estruturação desta
sociedade. Assim, entendemos que todo o movimento ou ação em meio a esta sociedade
fragmentada é impreterivelmente político e tende a atender os interesses de uma ou outra
classe, o que nos leva a pensar sobre o papel que o Estado ocupa frente a esta divisão na
sociedade.
Portanto, se o Estado é essencialmente burguês, não é ele que poderia acabar com a
luta de classes, sendo assim, o que resta é geri-la. Se considerarmos esta afirmação,
conseguimos então identificar que as condições de vida precárias que enfrentamos todos os
dias, enquanto trabalhadores, têm necessariamente relação com um estado burguês
“orquestrando” as políticas públicas, inclusive o Projeto ESP.

1.1 CONCEITO DE ESCOLA SEM PARTIDO

O Projeto ESP pode ser definido, segundo seus idealizadores e defensores, como um
instrumento de luta, frente a uma possível doutrinação política e ideológica, proferida pelo
corpo docente no âmbito escolar nacional, principalmente no que concerne aos conteúdos
ministrados, que contenham como tema central a política, a religião e a moral. No site oficial
do movimento, este justifica-se como sendo uma iniciativa conjunta de pais e estudantes,
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preocupados com o grau de contaminação aos quais alunos estariam expostos nas escolas,
em qualquer nível do ensino.
Podemos salientar que este movimento foi criado em 2004, pelo então procurador do
Estado de São Paulo, Miguel Nagib, que objetivou criar este movimento, após o relato de sua
filha sobre uma exposição didática que havia ouvido na escola, na qual o seu professor havia
realizado uma comparação ideológica ao discutir determinada temática. A partir deste
momento, Nagib passou a entender que as aulas apresentavam elementos de doutrinação
ideológica, o que poderia ser visto como uma ameaça, tanto no que concerne ao processo de
aprendizagem como nos valores de cunho religioso e moral.
Nagib acreditava que os ideais seriam bem recebidos por pais e alunos, porém, não
foi bem o que aconteceu, no entanto, o procurador continuou com sua luta contra a chamada
doutrinação nas escolas. A partir de então, criou um site endereçado como
“escolasempartido.org” - um canal digital, voltado para pais e alunos, para que reportassem
mediante relatos ou vídeos, casos de doutrinação e assédio político-ideológicos, proferidos
pelo corpo docente no ambiente escolar. De acordo com Nagib, esta ideia foi baseada em
uma similar, já existente nos Estados Unidos, que não tem mais acessos permitidos. Assim,
o endereço criado pelo idealizador pode ser entendido como um espaço aberto para denunciar
a ocorrência de “práticas pedagógicas abusivas”, o que se classificaria como “contaminação
político-ideológica”, segundo ele. Conforme a explicação de Nagib:
O EscolasemPartido.org - único site em língua portuguesa inteiramente dedicado
ao problema da instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos - foi
criado para mostrar que esse problema não apenas existe, como está presente, de
algum modo, em praticamente todas as instituições de ensino do país. Com esse
objetivo, colocamos à disposição da comunidade escolar um acervo permanente de
informações sobre o tema, e um espaço no qual estudantes, ex estudantes e pais
poderão expressar suas opiniões sobre professores, livros e programas curriculares
que ignoram a radical diferença entre educação e doutrinação (ESCOLA SEM
PARTIDO, s.d, s.p).

Logo, a justificativa de que o ensino está direcionado para a instrumentalização
política e ideológica se faz pela exposição pública. No site, na seção intitulada “corpo de
delito”, apresenta-se relatos, artigos e vídeos que fazem denuncia de ação de professores,
representando um total de cinco vídeos/áudios e dezoito posts/artigos sobre dinâmicas que,
no olhar dos organizadores, refletem-se como uso do ensino para fins políticos e partidários.
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Esse material lentamente contribuiu para o crescimento da organização, ainda que
timidamente, na primeira década desde sua criação, entretanto, sempre em ascensão sectária.
O canal brasileiro apresenta esses materiais e os disponibiliza para acesso livre, com a
propositura de combater a doutrinação, trazendo exemplos e depoimentos do que estaria
ocorrendo nas escolas do Brasil, e, assim, sensibilizar adeptos a se juntarem a esse combate.
Logo, o ESP pode ser considerado como um fenômeno histórico, que envolveu sua
temática em diversos debates sociais no Brasil, uma vez que as escolas precisam ser plurais
no que concerne aos ideais políticos, religiosos e morais. Embora trataremos o ESP como
projeto ao longo desse trabalho, deve-se ter o conhecimento de que muitas vezes as
denominações de projeto, de movimento e até mesmo de programa foram apresentadas
gerando confusão no interlocutor. Decerto, apresentado pela imprensa como uma das três
denominações citadas, construiu-se uma forte confusão entre os termos, já que, por essência,
as denominações, quando empregadas, se referiam à definição de projeto: algo planejado e
delineado com determinado fim, coordenado e organizado com propostas e objetivos
estruturados e relevantes – os termos que geram confusão devem ser entendidos como projeto
quando apresentados nesse trabalho. O coordenador do ESP esteve presente em diversos
canais de comunicação, apresentando o conteúdo do movimento, além de estar sempre em
audiências públicas, em diversas casas legislativas do país, inclusive na esfera federal.
Após uma década de existência, ocorreu em 2014 um encontro entre o elaborador do
ESP e políticos em ascensão popular, especificamente com familiares do atual presidente da
República, este que, por sua vez, ganhou notória adesão entre os brasileiros, em função de
seus discursos agressivos e irônicos, oriundos do sexismo e do militarismo. Apesar de Nagib
possuir seus discursos com um caráter mais conservador, este, em muitos aspectos, dialogou
com o discurso do atual presidente. Para o historiador Henrique Estrada Rodrigues (s.d), esse
evento definiu os direcionamentos do ESP, dando a ele um status político, nas palavras do
autor:
Há mais de dez anos, em 2004, surgia a organização chamada Escola sem Partido,
pouco notada na ocasião. Dez anos depois, em 2014, Flávio Bolsonaro (PP/RJ),
deputado estadual no Rio de Janeiro, buscava nela os fundamentos para um projeto
de lei que regulamentasse os limites do que um professor poderia dizer- ou não
dizer- em sala de aula. (RODRIGUES, s.d, n.p).
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Foi nesse encontro que surgiu a ideia do deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSCRJ), de fazer do Escola Sem Partido um Anteprojeto de Lei, redigido pelo próprio idealizador,
o procurador Nagib. Após sua redação, o anteprojeto foi levado à esfera legislativa do
município do Rio de Janeiro, pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), irmão de Flávio
Bolsonaro, resultando no Projeto de Lei nº 867/2014. Na sequência, a ideia foi levada à esfera
federal, pelo deputado Erivelton Santana (PSC-BA), dessa vez, tornando-se o Projeto de Lei
nº 7180/2014, que finalmente chegou ao Senado Federal, como PL193/2016, sendo o Projeto
ESP a maior consulta pública da história dessa casa legislativa.
De acordo com estas referências, o Projeto de Lei ESP, denominado a nível federal
como PLS 193/2016, é organizado em âmbito federal, estadual e municipal, se propõe à
inclusão de demandas conservadoras da pauta do ESP dentro das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de que trata a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Porém, antes de
aprofundarmos a descrição de suas proposições enquanto PLS, é importante caracterizarmos
a origem de sua formulação.
O Projeto de Lei está manifestado na cultura social. Este não se inicia já com uma
indicação institucional em forma de PL, mas por meio de um movimento, que surgiu de
acordo com seu criador, Miguel Nagib, em 2004, como “reação ao fenômeno da
instrumentalização do ensino para fins político-ideológicos, partidários e eleitorais.”
(NAGIB, 2013, n.p). Para além desta orientação geral, há também a história de que:
A indignação do advogado Miguel Nagib foi ao limite quando numa tarde de
setembro de 2003 sua filha chegou da escola dizendo que o professor de história
havia comparado Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, a São
Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica. O docente
fazia uma analogia entre pessoas que abriram mão de tudo por uma ideologia. O
primeiro, em nome de uma ideologia política. O segundo, de uma religiosa”. (EL
PAÍS BRASIL, 2016, n.p).

Ainda de acordo com a análise de sua origem, os relatos desta mesma fonte, que
entrevista o coordenador e criador do movimento, expõem que ele, ao se indignar com o fato,
este citado, escreveu uma carta aberta ao professor, imprimiu 300 cópias e entregou na saída
da escola aos pais e às mães dos estudantes. De acordo com Nagib, a iniciativa não obteve o
resultado esperado, nem com a direção da escola e nem com os sujeitos que recebiam o
material:
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Foi um bafafá e a direção me chamou, falou que não era nada daquilo que tinha
acontecido. Recebi mensagens de estudantes me xingando. Fizeram passeata em
apoio ao professor e nenhum pai me ligou" (EL PAÍS BRASIL, 2016, n.p).

Diante deste contexto, pode-se considerar que um movimento, quando criado apenas
por um indivíduo, já se contrapõe à própria lógica de movimento, ou seja, ele se origina
enquanto um movimento que não será consolidado, já que movimento pressupõe um caminho
convergente entre um grupo de pessoas. No entanto, contrariando a lógica, o movimento viria
a se consolidar como tal em função de um cenário propício à época; este associado aos
interesses políticos de determinados agentes.
O movimento acredita que existem professores que, por lutarem por suas condições
de trabalho e se posicionarem politicamente frente às mazelas da sociedade - por serem
“professores militantes”, como caracteriza o movimento - não podem expressar em sala de
aula suas concepções ideológicas vinculadas aos conhecimentos que as áreas curriculares
abordam. Diante deste contexto, o movimento aponta que este cenário se configura como
uma instrumentalização ideológica, política e partidária das escolas e, portanto, coloca como
objetivo do ESP o cerceamento de liberdades, com penas criminais no caso de doutrinação.
Vale ressaltar que o criador do movimento, Nagib, não desenvolve carreira docente e não
possui formação na área educacional e ainda sim busca impor limitações à atividade docente.
Assim sendo, o que o movimento explicita inicialmente, em sua criação, são suas
reivindicações principais. Essas demandas perpassam centralmente “pela descontaminação e
desmonopolização política e ideológica das escolas […]”; “pelo respeito à integridade
intelectual e moral dos estudantes [...]”; “pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus
filhos a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções […]. (ESCOLA
SEM PARTIDO, s.d, n.p.).
O projeto ESP também defende a ideia de uma “educação moral” ao se propor às
reflexões e às produções em torno dessa educação. Estas dizem respeito principalmente à
contraposição aos trabalhos desenvolvidos nas escolas sobre gênero, sexualidade e
orientação sexual. De fato, há um fragmento da página on-line do movimento que indica as
considerações do ESP em torno destas temáticas.
De acordo com o que é descrito pelo movimento nesse fragmento da página online, a
escola não tem direito de debater sobre questões consideradas por eles, de cunho moral, já
que esta ação desrespeita, supostamente, a criação, a educação e as crenças dadas pelos pais
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em casa. O movimento acredita que a escola não deve se contrapor, ou melhor, propor
contribuições com análises e estudos que possam contrariar, de alguma forma, a crença dos
e das criadoras dos escolares, pois:
O artigo 12 da CADH reconhece expressamente o direito dos pais a que seus filhos
“recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias
convicções”. É fato notório, todavia, que esse direito não tem sido respeitado em
nosso país (NAGIB; SILVA, 2011).

1.2 A EVOLUÇÃO DO FENÔMENO DO PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO

A evolução de um canal de denúncias virtuais para a elaboração de uma lei ou leis,
encontrou-se respalda em seguimentos políticos, nos quais podem ser identificados
parâmetros, como o tradicionalismo e o conservadorismo, uma vez que políticos dessa
espécie, como os da família política de Bolsonaro, se prontificaram rapidamente para
elaboração de múltiplos projetos baseados na plataforma do ESP, perpassando
geograficamente por todo o território brasileiro. Quando os objetivos do ESP passaram a ser
transformados em Projetos de Lei, deu-se origem a um segundo portal virtual, denominado
‘programaescolasempartido.org’. Tal site demonstra modelos de PL voltados para diversas
instâncias legislativas, nas diversas esferas do governo. Essa nova organização em
“Programa” marca o período que a influência do ESP cresceu de forma vertiginosa devido a
sua apropriação política coordenada. Assim, torna a ideologia do ESP cada vez mais presente
nas diversas Assembleias Legislativas do país, até chegar à mais alta corte no Brasil, o
Senado Federal.
Baseado no anteprojeto e nos primeiros Projetos de Leis, diversos estados e
municípios tentaram adotar a implementação do Programa Escola Sem Partido (PESP).
Como exemplo, temos o caso de Alagoas, que chegou a aprovar e publicar no Diário Oficial
a Lei 7.800/2016, intitulada “Programa Escola Livre”, de autoria do deputado estadual
Ricardo Nezinho (PMDB/AL), em sua respectiva Assembleia Legislativa. Porém, na
sequência, o projeto foi reprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do
ministro Luís Roberto Barroso, acatando uma ação contrária e ajuizada pela Confederação
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Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE). O ministro atestou
inconstitucionalidade ao projeto, pois, segundo ele, a Lei fere o Artigo 206 da Constituição
Federal, que garante a pluralidade de ideias, contrariando, assim, as próprias premissas
jurídicas do PESP. O resultado que anulou a lei alagoana foi extraído do canal de notícias
oficiais do Supremo Tribunal Federal. Segue um trecho:
O ministro Roberto Barroso, em análise preliminar do caso, afirmou que a lei viola
a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação
nacional, prevista no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal (CF).
Segundo ele, legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre a orientação, as
finalidades e os alicerces da educação. “Ocorre justamente que a liberdade de
ensinar e o pluralismo de ideias constituem diretrizes para a organização da
educação impostas pela própria Constituição. Assim, compete exclusivamente à
União dispor a seu respeito. O estado não de sequer pretender complementar tal
norma”, destacou. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017, n.p).

Nessa atmosfera jurídica, o PESP chegou como PL 193/2016, por intermédio da ação
do senador Magno Malta (PR-ES), à superior casa legislativa do país, o Senado Federal, e,
desde o momento em que foi apresentado, o PL vem sendo discutido, mediante ao poder
legislativo em inúmeras audiências públicas. Cabe aqui salientar que, em uma dessas
audiências, Miguel Nagib, o idealizador do PESP, esteve presente, audiência esta que ocorreu
em 14/02/2017, na Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Assuntos
Especiais de Cultura e Educação, que debate o PL. O procurador salientou a importância de
aprovar o PESP, descrito no trecho da reportagem, a seguir:
Nagib afirmou que o professor não tem o mesmo direito à liberdade de expressão
dos outros cidadãos porque fala para estudantes que são obrigados a estar na escola.
"O estudante é uma audiência cativa em sala de aula. Se o professor tiver liberdade
de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, a liberdade de consciência e de
crença do estudante será simplesmente letra morta porque todo estudante será
obrigado a escutar o discurso do seu professor ou a catequese ou o discurso
antirreligioso ou o discurso LGBT ou o discurso a favor do partido X, do partido
A, não interessa. É por isso que o professor não tem e não pode ter liberdade de
expressão [grifos nossos]. O que a Constituição garante ao professor é a liberdade
de ensinar, essa distinção é fundamental", declarou Nagib. (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2017, n.p).

O breve contexto histórico realizado até aqui parte da elaboração de um canal de
denúncias criado após determinada ocorrência em uma escola, passando pela etapa de
movimento criado por uma única pessoa, firmando-se como projeto, para, então, tornar-se

25

um Projeto de Lei. Isso demonstra que o fenômeno cresceu e repercutiu consideravelmente
entre as categorias sociais, passando a ser mais aceito e não visto somente como um
movimento realizado apenas por uma pessoa, conforme ocorreu no contexto de sua criação,
tornando-se um elemento de apologia e conferindo-lhe um contexto histórico propriamente
dito. Além disso, essa nova intitulação do Projeto Escola Sem Partido, agora chamado por
críticos e idealizadores de Programa Escola Sem Partido (PESP), surge a partir do momento
em que passou a abarcar intencionalidades jurídicas, por meio de agentes humanos, dentro
de uma complexidade nacional em consonância com anseios políticos de uma parte da
sociedade.
Logo, o reconhecimento sociológico dos seguimentos favoráveis às propostas do
PESP é um elemento fundamental relacionado ao presente estudo, bem como a repercussão
pedagógica dessa proposta de lei, nos mecanismos educacionais positivados em âmbito
nacional. Assim, podemos dizer que os objetivos da PESP consistem em reforçar elementos,
ao nosso ver, que poderiam resultar em determinadas consequências desfavoráveis ao
ambiente escolar, podendo prejudicar consideravelmente no processo de ensino e
aprendizagem que se constrói por intermédio do diálogo e do debate de ideias, atingindo
principalmente o ensino da História. Diante deste contexto, o objetivo de impor limites
jurídicos ao processo de ensino-aprendizagem reforça os sintomas de uma reprodução social
que se estrutura na distribuição desigual de renda e de saberes, e isso impede a expressão da
criatividade e da criticidade do conhecimento da realidade, elementos indispensáveis para o
saber histórico. Mesmo assim, essa sintomatologia encontrou amparo em segmentos políticos
e sociais.
Assim podemos dizer que o principal objetivo do PESP é criar mecanismos contra o
que denominam de doutrinação política e ideológica de professores, por intermédio da
imposição de suas próprias crenças e ideais, o que, de acordo com o seu idealizador, deve
estar positivado no universo educacional brasileiro, em que as disputas políticas e idealistas
já se fazem tão presentes, principalmente na atualidade. Uma das características essenciais
está no combate à maneira como didaticamente apresentam-se situações ambíguas à crença
dos partidários do PESP, como alguns conteúdos da disciplina de História, sobre política,
religião e sexualidade.
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O fato de Nagib defender que há a existência de uma doutrinação no ambiente escolar,
remete-nos a questionar qual seriam as verdadeiras intenções presentes no ESP. Analisando
os sites oficiais e sua página nas redes sociais, iremos notar que o ESP, apesar de ter um
discurso de pluralidade de ideias, atenta sobre a liberdade de ensinar de forma plural ao
apontar uma suposta doutrinação ideológica. Por vezes o Escola sem Partido acaba se
contradizendo, pois ao combater a pluralidade de ideias sob pretexto de neutralidade, ele não
se apresenta como neutro do ponto de vista da lógica. O ESP sem partido, portanto, não é o
que ele defende: neutro. E a materialização de suas ações, sob a forma de proposituras de
leis, é a evidência que reforça isso.
Em seu site principal, onde é possível ler o Projeto de Lei completo, como já dito, há
um vídeo falando que o Partido dos Trabalhadores (PT), sindicatos e outros partidos de
esquerda, são contra o ESP porque são beneficiados com o modelo de educação atual, porém
não explica que tipo de benefícios. No mesmo site, é possível acessar o “Escola sem partido
nas eleições de 2016”, local que apresenta um modelo de documento, em que candidatos a
prefeitos e vereadores podem assinar um termo de compromisso, se comprometendo a apoiar
com o voto favorável ao projeto na Câmara ou, no caso do possível prefeito eleito, apresentar
o projeto à Câmara. Além disso, é possível ver quem são os candidatos que assinaram esse
compromisso, sendo, em sua maioria, filiados ao Partido Social Cristão (PSC) e Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB), - ambos habitualmente considerados de direita ou
conservadores.
Uma breve busca em outros sites ramificados do site oficial do ESP apresenta, a quem
se propuser a explorar, artigos e diversas notícias sobre o projeto, “denúncias” de doutrinação
e orientação aos apoiadores do projeto a como agir ao se deparar com algum caso de
doutrinação ou algum livro didático com tendências “esquerdistas”. Alguns exemplos destes
artigos: Acadêmicos atacam a ‘doutrinação’ do Enem; Por uma lei contra o abuso da
liberdade de ensinar; A inconstitucionalidade do Enem. Nestes, afirmam que o Enem de
2015 é inconstitucional, pois exige dos alunos respeito aos “direitos humanos” na prova de
redação, e, dessa forma, os defensores do PL reclamam que o aluno teria de ter uma posição
assumida em relação ao tema da redação.
Também, na página oficial, há o estímulo à divulgação de seus materiais na escola
em Nenhum professor precisa esperar a aprovação do Projeto Escola sem Partido para
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adotar o cartaz com os Deveres do Professor. Com isso, eles estimulam o professor a
imprimir cartazes com os Deveres do Professor, divulgados pelo ESP, afirmando que:
Você estará, ao mesmo tempo, disseminando conhecimento sobre os limites éticos
e jurídicos da atividade docente; "vacinando" seus alunos contra a doutrinação;
mostrando a eles que não teme ser avaliado à luz dos Deveres do Professor; e, last
but not least, infernizando a vida dos seus colegas militantes. (ESCOLA SEM
PARTIDO, 2017, n.p).

Conforme os idealizadores do programa, a chamada doutrinação em sala de aula e o
ataque a liberdade de consciência deve ser arguida com suporte midiático e jurídico. Na
obstinação em impor aos docentes a falha como educadores além de acusá-los de promotores
do desiquilíbrio do jogo político através de suas aulas, o Movimento Escola Sem Partido
sugere que o projeto se deva constituir na estrutura jurídico educacional:
A doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a liberdade de
consciência do estudante; afronta o princípio da neutralidade política e ideológica
do Estado; e ameaça o próprio regime democrático, na medida em que
instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político
em favor de um dos competidores. (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017, n.p).

Em relação ao Movimento Escola Sem Partido, na citação acima é demonstrado uma
preocupação que vai além da sala de aula, de maneira explicita reconhece que as instituições
de ensino interferem politicamente, e nos parece aqui que é especialmente nos pleitos
eleitorais. Desta forma, leva a perceber que a chamada liberdade de pensamento, que
necessita de significado no próprio texto, tem sua maior inquietação não com a educação,
mas com os encontros eleitorais. Isso se apresenta como inimigos do regime democrático,
ou, no mínimo, um grande problema à democracia quando propõe o silenciamento do debate,
nesse caso o político, e também outros debates, como os sociais e os religiosos, nas
instituições de ensino. Em si, o ESP atenta contra prática democrática, que pressupõe o
fundamental exercício do diálogo entre as diversas posições, sendo elas contrárias ou não.

1.3 MANIFESTAÇÕES EM APOIO A ESCOLA SEM PARTIDO: UMA ANALÍSE REAL
DO MOVIMENTO
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Podemos discorrer que o PESP se tornou um importante instrumento para os
propagadores de diversos grupos sociais e canais virtuais. Isso é corroborado, por exemplo,
pelo fato que alguns canais do Facebook possuem milhares de seguidores do Programa, além
de milhares de visualizações nos vídeos divulgados pelo Youtube. Ele mostra que, no
contexto histórico no qual programa surgiu (de constante evolução tecnológica), o programa
ganhou intensa notoriedade, que também se encontra associada aos agentes sociais que se
identificaram com as manifestações ocorridas no Brasil entre os anos de 2013 e 2016, e que
perdurou até o afastamento da então presidente, em 2016. Tais manifestos trouxeram à tona
elementos históricos da identidade conservadora 1 no Brasil, como o pedido de intervenção
militar e, ao mesmo tempo, a defesa de uma política econômica neoliberalista, baseadas em
discursos ligados à liberdade mercadológica e ainda à meritocracia.
Para tanto, inúmeras bandeiras, cartazes, postagens defendendo tais movimentos
sociais foram levantados. Grupos de conservadores anônimos nas ruas defendiam elementos
obsoletos, outros com suposições progressistas2 defendiam valores contraditórios, gerando
uma paisagem social, na qual seguimentos discordantes chamariam de medonha, que no
mínimo poderia ser denominada de peculiar ao país. Ambos atores, autointitulados
conservadores e progressistas, apesar das contradições teóricas de seus pontos de vista,
defendiam veementemente que seria necessário construir uma nova educação, sem
doutrinação ideológica, defendendo os ideais propostos pelo PESP.
O possível contrassenso entre o conservadorismo, neoliberalismo econômico e o
conservadorismo sócio político é desfeito quando ocorre a identificação com a ESP e com
seu projeto, em o ESP torna-se, portanto, um denominador comum entre as três vertentes,
que a princípio não são compatíveis entrei si do ponto conceitual. Assim sendo, é possível
observar que as manifestações sociais ocorridas nas últimas décadas, ao se direcionarem para
as ruas, especialmente nos últimos anos, assumiram novamente um papel considerado como
“batalha de ódio ao comunismo”, que, de acordo com diversos manifestantes, estava inserida

1

O conservadorismo é uma doutrina político-ideológica que defende a valorização e a manutenção a
manutenção de valores, estruturas sociais e tradições que estruturam a sociedade.
2
O progressismo é uma doutrina político-ideológica secular (não ligada a preceitos religiosos) e reformista (não
sendo confundida com radicalismo) e defende que as mudanças sociais devem seguir a razão, não se prendendo
a tradições, tendo como principais pautas a defesa pelos direitos sociais.
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na pauta do governo nacional e fez com que surgisse inúmeros cartazes com a seguinte frase
“Menos Marx3, menos Paulo Freire4 e mais Mises5”, conforme pode ser demonstrado na
figura 1.

Figura 1: Marx, Mises E As Manifestações.
Fonte: MACHADO, Luiz Alberto. Marx, Mises e as manifestações – A economia e a intervenção
governamental. Iscas Intelectuais. Disponível em: http://www.portalcafebrasil.com.br/iscas-intelectuais/marxmises-asmanifestacoes/. Acesso em 14 de abril de 2021.

Decerto, o crescimento destes movimentos sociais tem sua gênese relacionada com o
processo de afastamento realizado em 2016 da então presidente da república Dilma Rousseff,
que fora realizado pelo Congresso Nacional. Algum desses movimentos são identificados
com uma certa facilidade pela mídia oficial (rádio e Tv) bem como em outros locais como os
portais de comunicação, as redes sociais e canais de compartilhamentos de vídeos e imagens.
A análise sociológica desse processo é dificilmente estruturada, uma vez que inúmeros
elementos ainda não possuem sua essência histórica conhecida. Diante disso, podemos
salientar que ainda há muito a ser estudado, quando falamos em Ciências Humanas. Porém,
sem perder o senso crítico, personagens relacionados à área das ciências políticas já
3

Filósofo e sociólogo alemão defensor de uma crítica social das condições as quais os trabalhadores estão
submetidos.
4
Professor brasileiro que defende uma pedagogia da libertação, uma educação que dê oportunidade de
transformação crítica aos sujeitos.
5
Crítico do socialismo e defensor do liberalismo.
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manifestaram suas opiniões, por meio de publicações literárias que discorriam acerca do
processo, que teve, como principal resultado, a insurgência de ações sociais e que tornaram
o Brasil palco de agitações de múltiplas categorias. Cabe salientar que, entre os teóricos que
discorreram sobre esse processo, temos o sociólogo Jessé Souza, que publicou em 2016 a
obra A radiografia do Golpe: entenda por que você foi enganado e, em 2017, A elite do
atraso: da escravidão à Lava Jato, e ele é considerado um autor de muita coragem, por se
tratar de um tema acerca de sua ideologia política.
De acordo com Souza (2016), os manifestos públicos proferidos contra o governo
federal iniciaram-se a partir de 2013, oriundos das manifestações do então conhecido
Movimento Passe livre (MPL), que ocorreu na cidade de São Paulo, o qual, em um primeiro
momento, representava o pedido de estudantes, tanto da classe média como das periferias,
pelo direito de transporte de forma gratuita dentro dos municípios. De modo gradativo, estas
manifestações transformaram-se de atos de propositura municipal para atos de contestação e
fúria, agora a nível nacional, contra o Governo Federal e o Partido dos Trabalhadores,
personificados na figura da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente petista Luís Inácio
Lula da Silva. Essa transfiguração e redirecionamento do movimento teve como agente
fundamental a grande mídia que, de maneira parcial, começou a cobrir e a propagar
movimentos contrários ao Poder Executivo ampliando suas dimensões. Assim, a imprensa
noticiava, de forma austera, “a baderna e o vandalismo” causados pelo MPL, pois, segundo
a própria imprensa, essa manifestação prejudicavam milhares de usuários do transporte
coletivo, além de danificar o patrimônio público – na intenção de associar esses atos a
problemas no governo. Aos poucos, mas com voracidade, a mesma grande mídia passou a
apoiar e propagar as manifestações que, antes ruins, agora passam a ser romantizados quando
“[...] cobertos de ‘verde e amarelo’, defendiam a ‘democracia’ e a ‘moralidade política’,
resultando em ataques sistêmicos ao Governo Federal” (SOUZA, 2016, p. 90-91).
Diante disso, diversas famílias de classe média e de alta renda, após a transmissão de
reportagens pela mídia, aderem às manifestações, demonstrando ainda mais a influência da
mídia na opinião e na formação do pensamento. Foi por meio destas agitações, não mais
exclusivas de estudantes “baderneiros” de São Paulo, que inúmeras cidades do país aderiram
às manifestações, cantando o hino nacional e proferindo palavras de ordem multifacetadas.
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Confirmando o papel da imprensa na mudança de sentido e direção das manifestações, Souza
(2016) afirma:
No dia 18 de junho a cobertura passou a combater a repressão aos movimentos
agora vistos como pacíficos, ainda que alguns dias atrás o jornal mostrasse
preocupação com o “vandalismo”... Começava a criação estética e moral do
movimento anti governo federal capitaneado pela grande imprensa: os ritos
passaram a ser cantar o hino nacional, vestir a camisa da seleção, ter a cara pintada
e usar a bandeira nacional. Mudaram não apenas as bandeiras iniciais do
movimento, mas também o público que as apoiava. Em vez de jovens e estudantes
tínhamos agora famílias de classe média com perfil de alta renda. (SOUZA, 2016,
p. 91).

A ordenada corrupção política é um fato historicamente reconhecido em nossa
sociedade e, portanto, incitou-se a presença de cidadãos às ruas, a partir da narrativa da mídia,
sob a defesa de que estes estavam indo à luta por mecanismos anticorrupção.

Figura 2: Manifestação nacional que ocorreu no dia 13 de março de 2016.
Fonte: Jornal Estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/galerias/geral,manifestantesdemonstram-apoio-ao-juiz-federal-sergio-moro,19710. Acesso em: 14 abr. 2021.

De acordo com a filósofa Marilena Chaui (2016), em outras palavras, a origem desse
conservadorismo, que norteou os movimentos pró-impeachment, estaria baseada na
reestruturação das classes sociais a que o Brasil passou nos últimos anos. Dentre elas,
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destaca-se as melhorias atribuídas à população marginal a partir de programas
governamentais, como as políticas de transferência de renda, de inclusão social, de combate
à pobreza, de geração de empregos, além da recuperação de parte dos direitos sociais, como
educação e moradia. (CHAUI, 2016, p.15).
Quando Michel Temer assumiu a presidência, após o afastamento de Dilma Rousseff,
já estavam evidentes as políticas públicas que vigorariam e que são consideradas como uma
enorme ameaça a uma educação de qualidade - a prática de recuo de investimentos nesse
setor. Como exemplo disso, tivemos a aprovação da Lei 4567/2016, que altera,
substancialmente, a Lei nº 12.351 de 2010, a qual assegurava o direito à Petrobrás de
explorar, no mínimo, 30% sobre o petróleo do Pré-Sal e que, obrigatoriamente, conforme
outra Lei, a 12.858 de 2013, destinaria a receita dos royalties a investimentos em saúde e
educação. O referido investimento nesses setores, proposto pela lei anterior, perde-se em
favor de uma política idealizada na confiança do mercado financeiro, que se confirma com a
aprovação da Proposta de Ementa Constitucional, a PEC 241/2016, pelo Congresso Federal,
que estabeleceu o congelamento, durante vinte anos, dos investimentos em educação e em
outros setores sociais, sob o pretexto de um novo regime fiscal ficando estabelecido que os
reajustes públicos não poderão ultrapassar a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo).
O ataque financeiro à educação, por parte do novo governo instalado, sob a tutela de
uma política de austeridade fiscal, que pratica congelamento de investimentos, encontrou no
PESP uma forma relacional de legalidade ideológica com essa prática política. Dito em outras
palavras, justifica-se o não investimento em educação, pois esta é, de alguma forma,
equivocadamente doutrinária e disfuncional e precisa ser reformulada.

1.4 PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO APRIMORADO

Na Câmara dos Deputados em 2018, foi criada a Comissão Especial Escola sem
Partido, com o objetivo de fazer a compilação de dez projetos que tramitavam sobre a mesma
temática, que foram anexados ao projeto de autoria de Erivelto Santana, PL 7180/2014. Se o
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parecer fosse favorável, seguiria para o Senado Federal, onde já ocorria o trâmite de um
projeto parecido de autoria de Magno Malto, então senador, ou caso o parecer fosse
desfavorável, ele seria arquivado.
Para ser relator deste projeto foi escolhido o deputado conhecido popularmente como
Deputado Flavinho - Flávio Augusto da Silva (PSB-SP). Ao se pesquisar sobre esse
deputado, o site da Câmara mostra algumas as informações a respeito dele: “profissão:
músico; escritor; empresário; comunicador. […] Escolaridade: Ensino Fundamental”. Antes
de se eleger como deputado, cabe ressaltar que ele era funcionário de um grupo vinculado à
Renovação Carismática Católica, “Canção Nova”, que possui ligação direta com a Igreja
Católica, possuindo sua sede no interior de São Paulo, onde também faz parte deste grupo
vários tipos de meio de comunicação (internet, televisão e rádio), os quais foram fundados
por Monsenhor Jonas Abib. Cabe ainda ressaltar ainda que Flávio Augusto da Silva era
componente da frente parlamentar católica e participou de algumas comissões, dentre elas a
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em um único mandato.
Em relação ao relatório apresentado ao final, destaca-se que seu parecer foi
favorável, conforme descrito abaixo:
Em face do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa
técnica legislativa, não implicação em aumento ou diminuição da receita ou
da despesa pública, e, no mérito, pela APROVAÇÃO do PL nº 7.180/2014
e dos apensados PLs nº 7.181/2014, 867/2015, 1.859/2015, 5.487/2016,
6.005/2016, 8.933/2017 e 9.957/2018, nos termos do Substitutivo que
apresento, que contempla, em linhas gerais, as vigas mestras de todos os
projetos e do que discutimos na Comissão e apresentado neste relatório, ao
tempo em que contamos com o apoio dos Nobres Pares, em prol da
educação brasileira, nos desincumbindo do encargo que pesava sobre nós,
de tanta relevância.

Entretanto, no final do mandato, o PL foi arquivado, com isso, não seguiu ao Senado
para ser promulgado, consequentemente, achava-se que isso seria o ponto final desta
discussão. Entretanto, surge uma nova figura a esta disputa, a deputada, do PSL-DF, Bia
Kicis.
A deputada é advogada, casada com o irmão de Miguel Nagib. Durante o mandato de
Temer, foi visitar o então titular do MEC, Mendonça Filho, sendo o motivo da visita
apresentar propostas do grupo Revoltados OnLine para a âmbito da educação. Em seu canal
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do Youtube, ela possui vídeos, dentre os quais podemos citar um que faz críticas à Lei da
Palmada, outros vídeos que aparecem juntamente a Olavo de Carvalho, demonstrando ser
divulgadora e aluna dele, dentre outros feitos para o grupo citado. Antes da eleição, a
deputada atuava como Procuradora da República pelo Estado de São Paulo. Em matéria
veiculada pelo jornal Estadão, Bia Kicis propiciou a aproximação do Ministro da Economia
Paulo Guedes ao atual presidente Bolsonaro.
Ao ser eleita deputada, em fevereiro de 2019, ela apresenta na Câmara o Projeto de
Lei 246/2019, intitulado novamente “Programa Escola sem Partido”, que traz a mais
atualizada modificação apresentada pelo Movimento Escola Sem Partido, e nomeada de
Programa Escola sem Partido 2.0. Estruturada basicamente com a mesma forma de seus
precursores, o projeto não traz modificações expressivas. Exibida como a grande mudança,
o projeto trata agora sobre o “direito de gravar aula”.
O novo texto traz consigo um debate em relação ao direito autoral sobre a aula
produzida, e o questionamento sobre as atribuições dos órgãos e dos documentos das escolas
- como Conselho Escolar, Projeto Político Pedagógico, direção escolar, Coordenação
Pedagógica, e outros -, uma vez que o papel de “fiscalização da aula” passa a ser realizado
diretamente por meio de uma gravação amadora que poderá ser encaminhada diretamente
como denúncia ao Poder Público, conforme os Artigos 7º e 11º.
Art. 7º É assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de permitir
a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do
direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a
qualidade dos serviços prestados pela escola. Art. 11. O Poder Público contará com
canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao
descumprimento desta Lei, assegurado o anonimato.

O Programa, para além do âmbito até então de atuação, avança sobre a liberdade de
associação e participação dos Grêmios Estudantis, ferindo preceitos legais que garantem
autonomia a essas organizações, ao propor, em seu Art. 8º, que “é vedada aos grêmios
estudantis a promoção de atividade político-partidária”.
Este projeto, diferente de seus anteriores, goza na Câmara de um peso político maior
devido à sua propositora, que parece ter um bom trânsito e respaldo entre os grupos do
governo. Ademais, ele segue em tramitação pelas comissões e sem prazo para apreciação no
plenário. É visivelmente mais prejudicial que sua versão anterior, devido ao tamanho de seu
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campo de atuação proposto e ao agravamento, antes inexistente, das penalidades que
apresenta. Resta-nos a resistência e o enfrentamento a mais este ataque contra os princípios
basilares do direito à educação, como parte da tarefa humanizadora preconizada pelos
Direitos Humanos.
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2 ESCOLA SEM PARTIDO - LUTAS E CONTRADIÇÕES

A pauta do Escola Sem Partido se constitui como uma das principais iniciativas da
onda conservadora no Brasil que está afetando diversos países no mundo (DE MORAES,
2018). Segundo Botelho e Ferreira (2012), os valores comuns dos conservadores estão
relacionados à importância atribuída à religião, à valorização das instituições intermediárias
entre o Estado e os indivíduos (como família, corporação, entre outros) e, consequentemente,
a uma crítica à centralização estatal e ao individualismo moderno.
A linha argumentativa e os princípios defendidos pelo movimento não são inéditas.
Durante a história brasileira, é possível identificar ações voltadas à continuidade ou à
retomada de concepções educacionais conservadoras: na concepção de pedagogia tradicional
(SAVIANI, 2010), que foi plenamente predominante até os anos 1940 e teve, como um dos
principais articuladores, a Igreja Católica. Nesse viés, a religião e a pedagogia estariam
mutuamente ligadas e há uma priorização da família e da Igreja frente ao Estado, isto é, como
o Estado se constitui por uma instituição de caráter positivo, ele deveria se subordinar às
instituições naturais, famílias, e sobrenatural, a Igreja.
Com a ação dos chamados renovadores educacionais e o desenvolvimento de ideias
pedagógicas mais progressistas em contraponto às concepções educacionais conservadoras,
surge uma concepção denominada Pedagogia Nova, proporcionando uma mudança de
enfoque sobre qual é o papel da escola; o foco deixa de ser “o que deve ser ensinado” e se
torna “como ensinar e para quem” (SAVIANI, 2010). A defesa da autonomia docente, da
liberdade do aluno, da laicização do ensino e da democratização do acesso são os pilares da
Pedagogia Nova, em que não há uma hierarquia nas funções da família, da Igreja e do Estado.
O Escola Sem Partido representa um retorno de caráter funcional e sectário aos
ideólogos brasileiros conservadores e ao positivismo do início do século XX (CIAVATTA,
2017). Para Nicolazzi (2016), um dos pontos mais controversos dos projetos de lei que
derivam do movimento é o entendimento de que os professores não devem abordar conteúdos
que possam contrariar as convicções morais da família do aluno. Isso acarretaria, por
exemplo, à restrição de aprendizagem de conteúdos relevantes para a forma intelectual do
estudante como o contato com a teoria do evolucionismo e o conhecimento de diferentes
regimes de governo.
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Sob esta perspectiva, uma das bases de defesa do movimento é a separação do espaço
privado e público; nisso, transfere-se a responsabilidade da educação exclusivamente para a
família, a quem caberia toda a formação moral e ética das crianças. O espaço público da
escola teria como função somente a promoção do aprendizado referente aos conteúdos
(MACEDO, 2017).
A Constituição Federal de 1988 afirma, em seu Artigo 205, que “a educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p.160). Essa concepção gera
um contraponto à visão conservadora dos defensores do ESP, quando esses acreditam que
deveria haver uma predominância dos valores conservadores, nos quais a família e a igreja
deveriam predominar em relação ao Estado para ter seus pleitos atendidos - sob uma
perspectiva natural e não técnica.
Um dos focos dos defensores e dos simpatizantes do ESP é a chamada ideologia de
gênero. Para Miguel (2016), porém, a agenda que propiciou notoriedade ao movimento foi o
combate à doutrinação marxista, pois este permite a “captura” e o debate sobre gênero,
fortalecendo o alcance do ESP que articula os dois princípios para potencializar suas ações.
O conceito de ideologia de gênero se apresenta, segundo os defensores do projeto, como um
termo polissêmico e, no caso, refere-se a um conjunto de ideias características
compartilhadas por um grupo (caracterizados como “marxistas”, “comunistas” e qualquer
denominação relacionada a um viés político à esquerda) que, associado à noção de gênero,
tem como objetivo projetar uma naturalização de que “ninguém nasce homem ou mulher” e
que a instituição familiar será destruída caso tal discurso se propague, sendo um instrumento
de dominação dos professores para com a formação dos alunos. Ademais, segundo Penna
(2017), o ESP age a partir de quatro elementos centrais: “primeiro, uma concepção de
escolarização; segundo, uma desqualificação do professor; terceiro, estratégias discursivas
fascistas; e, quarto, a defesa do poder total dos pais sobre os seus filhos” (PENNA, 2017, p.
09).
Outrossim, existe um consenso dentro do ESP de que há um pensamento hegemônico
“da esquerda” nas universidades e, assim, a própria formação dos professores seria enviesada
ideologicamente. Sob o aspecto da existência de uma hegemonia, é importante ressaltar que
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no Brasil, especialmente no ano de 2018, período que pode ser considerado como de grande
efervescência política em função das eleições, o campo político estava em disputa, conflito
no campo cultural e político, abrindo margem para ascensão de grupos dispostos a instaurar,
de fato, um discurso hegemônico.
O Escola Sem Partido age na legitimação do próprio ESP a partir de sua
institucionalização mediante leis e normas, além de atuar próximo às massas, com a estratégia
de denúncia dos professores, por exemplo. Isso promove a criação de um bloco ideológico
que permite a essa classe dirigente elaborar e preservar um monopólio intelectual
(PORTELLI, 1977).

2.1 A CONFUSÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO

Como apresentado, os apoiadores do PESP defendem a separação das atribuições
educacionais entre o espaço público (escola) e privado (família), sendo um papel familiar a
discussão de tópicos considerados sensíveis. Para um maior entendimento teórico desta
dimensão, busca-se discutir a dicotomia público/privado a partir dos estudos clássicos de
Habermas (1984), Arendt (2007) e De Holanda (1995). A complexidade do assunto é
reconhecida, logo, não é almejado o esgotamento do debate, mas sim, uma contextualização
de ideias gerais que fundamentam a argumentação aqui proposta.
Dado o dinamismo dos conceitos de “esfera pública” e “esfera privada”, Habermas
(1984) entende a necessidade de uma recuperação histórico-sociológica do termo “público”,
que adquiriu diversos significados ao longo do tempo. O autor aponta que, em sua origem, a
noção de “público” estava associada ao âmbito da coletividade e à prática do poder (a
sociedade dos iguais), a esfera privada, por sua vez, dizia respeito ao campo particular
(sociedade dos desiguais). No entanto, historicamente, nota-se mudanças nessas relações,
visto que a instauração do Estado-nação, por exemplo, vinculou a figura do Estado ao
conceito de público. A partir do desenvolvimento econômico e social do século XIX,
Habermas identifica o marco da “fusão” entre as fronteiras do público e privado, isto porque
os eventos ocorridos neste período conduziram a uma constante intervenção estatal na
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sociedade e na esfera privada, tendo-o como “protetor” e “mediador de conflitos”
(IGLESIAS, 2019).
Arendt (2007) adota igualmente uma abordagem histórica para a compreensão dos
conceitos de público e privado. Em sua argumentação, e de forma sintetizada, o espaço
público está relacionado ao exercício da vida política, que está relacionado em si à liberdade
e à ação; já o espaço privado envolve as necessidades para a sobrevivência, a manutenção da
vida e dos interesses individuais. Embora haja uma distinção evidente entre os dois conceitos,
existe uma complementação entre eles, pois não há espaço público (participação na vida
política, o comum) sem a possibilidade de exercer a manutenção de sobrevivência e viceversa (GONZAGA; DO COUTO, 2019).
Em sua obra Entre o passado e o futuro, Arendt (2011) aborda também a questão da
educação. Para a autora, a educação deve apresentar o “mundo comum” para a criança, tendo
os pais a responsabilidade de proteção durante o processo. Certamente, a família é a
instituição central para o desenvolvimento da criança antes da sua inserção no espaço
público, e a escola se torna o espaço que permite primeiro contato da criança com o mundo.
Arendt (2011) ressalta que a escola não é o “mundo comum” por completo, ao ser um local
de proteção, como o lar. Assim, o professor tem a mesma responsabilidade de apresentar o
“espaço público” ao indivíduo. Em paralelo ao caso do Escola Sem Partido, há uma negação
desta interpretação, já que se assume o protagonismo familiar na condução desta “proteção”,
sendo a escola um ambiente “seguro” que não se opõe aos ensinamentos domésticos.
Na conjuntura brasileira, e já defrontando com os elementos identificados no ESP de
maneira mais crítica, torna-se necessário o resgate do termo “homem cordial”, cunhado por
Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, que expõe que as relações construídas
no âmbito público, inclusive a vida política, têm reflexos no âmbito privado, nas relações
pessoais. Decerto, Holanda (1995) afirma que:
O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração
de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o
melhor exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação,
mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental
entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas
do século dezenove. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e as instituições
descenderiam em linha reta, e por simples evolução, da família. A verdade bem
outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência (HOLANDA, 1995, p. 245).
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De acordo com o PL 7180/2014 (e posteriormente, PL 193/2016), observou-se que o
defendido pelo programa ESP é a defesa da supremacia familiar sobre o público/Estado, o
que é apontado por Sérgio Buarque de Holanda como prejuízo romântico do século XIX e é
retomado hoje por entusiastas conservadores do século XXI. Em contrapartida, em um
regime democrático como o atual regime brasileiro, as definições públicas devem se sobrepor
ao cotidiano privado; um exemplo é a laicização estatal, fato consolidado via constituinte,
sendo contraposto num Projeto de Lei que visa a sobreposição dos interesses religiosos
familiares dentro do contexto do ensino público (e, por conseguinte, laico).
Especificamente ao que concerne à educação, o autor é categórico, e, ao projetar sua
argumentação no objeto de estudo, entende-se que as intervenções do ESP na liberdade de
ensino, garantida via LDB, são equivocadas, podendo prejudicar o desenvolvimento
intelectual das crianças, ao invés de “defendê-las de doutrinação ideológica”:
[...] a obediência, um dos princípios básicos da velha educação, só deve ser
estimulada na medida em que possa permitir uma adoção razoável de opiniões e
regras que a própria criança reconheça como formuladas por adultos que tenham
experiência nos terrenos sociais que ela ingressa. “Em particular”, acrescenta
(defensores da pedagogia científica da atualidade), “a criança deve ser preparada
para desobedecer nos pontos em que sejam falíveis as previsões dos pais
(HOLANDA, 1995, p. 249).

Ou seja, é desejável que a criança desenvolva senso crítico e não seja apenas tratada
como ser de “audiência cativa”. Em síntese, restringir a educação ao círculo familiar
acrescida à censura do papel dos professores e pedagogos pode causar prejuízos no
desenvolvimento infanto-juvenil. Sobre isso, Holanda (1995) aponta prejuízos extremos, mas
antes de se chegar a tal ponto, outras debilidades podem ser ocasionadas.

2.2 PROFESSORES COMO PERIGO

Um dia após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, em outubro de
2018, a matéria Deputada do PSL pede que alunos gravem vídeos para denunciar
professores (LINDNER, 2018) informa que a então recém-eleita deputada estadual, Ana
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Caroline Campagnolo (PSL-SC), havia criado um canal informal de coleta de denúncias na
internet a partir da atuação de professores em sala de aula. A deputada prometeu anonimato
aos “denunciantes” e pediu que as denúncias fossem enviadas a ela contendo o nome
completo dos professores, a cidade e a escola onde a situação relatada haveria ocorrido. A
campanha era direcionada para mapear professores do estado de Santa Catarina (SC), que
expressassem em sala de aula sentimentos negativos em relação à eleição de Bolsonaro à
presidência da República. Diante de questionamentos em redes sociais acerca da campanha,
a matéria informa que a deputada teria respondido com: “é só se comportar direitinho que
não precisa ter medo” (REVISTA FÓRUM, 2018, n.p).
Em novembro de 2018, em entrevista concedida ao Brasil Urgente, segundo Almeida
Jr. (2018), o presidente Bolsonaro fez uma declaração conclamando estudantes a gravar
professores em sala de aula. A fala veio a partir de uma questão do Enem na sessão de Língua
Portuguesa que, ao discutir dialetos, incluiu o “Pajubá”, dialeto criado por travestis brasileiras
que mistura palavras de origem indígena, africana e português vernacular. O presidente
chamou a existência de tais questões de “doutrinação exacerbada”.
Alguns meses depois, em maio de 2019, a matéria publicada Campanha ‘antidoutrinação’ contra professores eleva estresse em sala de aula (BETIM, 2019) traça um
retrato de profundo estresse e sofrimento mental entre professores das redes pública e privada
da cidade de São Paulo. A matéria traz relatos de professores sobre o aumento do confronto
em sala de aula com alunos, que acusam os docentes de os estarem “doutrinando”,
autocensura diante do medo de perseguição política, e constante preocupação com a
possibilidade de terem suas aulas filmadas e divulgadas nas redes sociais de modo negativo.
Nos relatos, também há o indicativo de que o contexto de ascensão de conservadorismos
produz impactos específicos para professores LGBTI, que é o movimento político em torno
dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, que teve seu
início no Brasil no final da década de 1970, quando era denominado movimento
homossexual. Como se pode perceber no trecho a seguir:
A situação mais grave não aconteceu com ele [um dos professores entrevistados],
mas sim com uma professora homossexual que foi usada como exemplo por uma
aluna na hora de se assumir para sua família. "Essa colega acabou afastada da turma
e viu sua grade ser reduzida drasticamente. Ficou insustentável e ela teve de deixar
a escola". (BETIM, 2019, n.p, grifos meus).
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Ainda em maio de 2019, o Ministério da Educação, mediante seu site oficial, lançou
uma nota orientando alunos e responsáveis a reunirem e enviarem provas contra docentes
que tivessem cancelado aulas ou estivessem chamando os alunos para as manifestações “em
defesa da educação” que ocorreriam no dia 30 de maio. Podemos localizar que os sentimentos
de autocensura e medo de perseguição têm origem em ameaças muito explícitas da parte de
atores políticos “conservadores”, seja na figura do atual presidente da república, seja de seus
apoiadores.
As discussões acerca do controle do trabalho docente se encontram, na área da
educação, diretamente ligadas aos estudos do processo chamado de “feminização da
docência” (FERREIRA, 2015). A entrada de mulheres no mercado formal de trabalho e, por
conseguinte, na carreira docente, levou a uma atribuição de certas características à profissão;
tais como a associação da docência – especialmente nos primeiros anos escolares – às
categorias de “cuidado” e “maternagem”. Nisto, surgiu a noção de que a docência seria uma
categoria vocacional, movida por sentimentos de amor e abnegação, aumentou-se também o
controle sobre a categoria, conforme discutido por Apple e Tetelbaum (1991). Além disso,
em seu artigo, os autores anexaram um contrato padrão de professora do ensino básico nos
EUA, de 1923. As cláusulas centram-se quase todas no controle da vida pessoal da futura
professora: proibindo o casamento, o uso de maquiagem, o consumo de tabaco e álcool e até
mesmo que a professora frequentasse sorveterias ou andasse de charrete com homens que
não seu pai ou irmãos.
Como nos alertam os autores, “a história tem o hábito de não permanecer no passado”
(APPLE; TETELBAUM, 1991, p. 64) e vemos atualizações desse modelo de controle sobre
os professores por meio do monitoramento de suas redes sociais e do uso de telefones
celulares para registro em tempo real de coisas ditas em sala de aula que sejam consideradas
“inadequadas”. Com efeito, os professores passaram a ser tratados como “doutrinadores”,
propagadores da “ideologia de gênero”, inimigos da “família tradicional brasileira”. Assim,
educadores e educadoras foram enredados em grandes controvérsias públicas no Brasil, que
mobilizaram na última década diferentes atores e arenas, envolvendo as políticas de educação
e a escola. Esse cenário não se inicia com a eleição presidencial de 2018, mas se articula a
um contexto de fortalecimento de conservadorismos, como parte de uma agenda
transnacional antidireitos. Como propõe Biroli (2018),
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O questionamento dos ideários fundados em noções de direitos humanos e sociais
que informaram as lutas recentes pela reconfiguração de direitos ultrapassam o
Brasil e mesmo a América Latina. A reação conservadora tem elementos
transnacionais, não apenas porque a Igreja Católica tem capitaneado a ofensiva
contra a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual, mas também
porque a insegurança decorrente da fragilização dos sistemas conhecidos de
proteção parece abrir oportunidades para que, mais uma vez, se convoque “a
família” contra o fantasma da subversão moral (BIROLI 2018, p. 87).

Tal avanço conservador tem feito diversas incursões à liberdade de docência e à
própria figura das professoras em sala de aula (AQUINO, 2010), instando alunos a filmar
“declarações ideológicas” de seus professores e a denunciá-los na internet. Nos discursos
recentes dos adeptos ao ESP, os professores aparecem como corruptores da juventude e
estariam inspirando ideias “perigosas”, conforme Sepúlveda (2017), ao falar de direitos
humanos, justiça social, das consequências da Ditadura Militar (1964-85), do combate às
violências como o sexismo, racismo, homofobia e a transfobia. Nas versões mais
simplificadas da teoria conspiratória que o governo propaga em declarações de Damares
Alves (que está à frente do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos), haveria
um plano orquestrado pela “esquerda” para acabar com a heterossexualidade, a família e o
capitalismo, plano esse especialmente perigoso nas mãos de professores escolares, de acordo
com Cunha (2018). Nesse sentido, para Messenberg (2019), a ministra Damares é
representante dos conservadores, com sua evocação constante de uma “família tradicional”
como pilar de suas políticas de retiradas de direitos sociais de grupos marginalizados.
A ofensiva “conservadora” que verificamos em nosso país se articula a um projeto de
sociedade que não tem a garantia de direitos humanos no seu horizonte (BIROLI, 2018;
CORREA, 2018), ou melhor, que redefine uma noção de Direitos Humanos que trabalhamos
para construir desde a Constituição de 1988. Nesse cenário de ascensão de conservadorismos,
assistimos, na arena pública brasileira, ao fortalecimento de uma movimentação antidireitos.
Os atores que protagonizam essa ofensiva têm ocupado lugares de poder nas estruturas do
Estado e têm acionado temáticas ligadas ao gênero e à sexualidade como artefatos políticos
(LEITE, 2019b) na deflagração de pânicos morais - no Brasil. Exemplo disso são os
chamados “kit gay” que, por muito tempo, foram postos em evidencia pelo ESP. Vale
ressaltar que pânico moral nada mais é do que um medo exacerbado de que há uma ameaça
aos valores cultuados pelo grupo hegemônico de uma sociedade por outros grupos,
geralmente marginalizados. Há nessas controvérsias públicas uma reiteração da
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argumentação de que há uma orquestração gay e feminista que defende a sexualização das
crianças, o estímulo à homossexualidade e a destruição da família. Esses atores têm
mobilizado um discurso de defesa das crianças e dos adolescentes articulado a um discurso
de “defesa da família brasileira”, como se essa família fosse um ente único e estável. Cresce
nos meios religiosos mais conservadores uma ideia de que se estaria tentando destruir a
família tradicional.
Em 22 de agosto de 2020, o advogado Miguel Nagib declarou o fim da sua
participação no projeto ESP e o fim de todos os canais administrados por ele referentes ao
projeto. Nagib havia fundado o ESP em 2004 como - em suas palavras, na sessão “Quem
Somos” do ainda ativo site do ESP – “[...] uma iniciativa conjunta de estudantes e pais
preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em
todos os níveis: do ensino básico ao superior” (ESCOLA SEM PARTIDO, s.d, n.p). O
“vetor” de tal contaminação, na retórica do contágio elaborada por Nagib, seriam professores
escolares. De fato, “militantes travestidos de professores”, que abusariam da liberdade de
expressão e do “segredo das salas de aula” para forçar suas perspectivas de mundo às
inocentes crianças.
Para além da retórica sobre gênero e sexualidade, que ameaçaria uma suposta
“pureza” encontrada “nas crianças”, o ESP põe em evidência, também, a retórica da
contaminação ideológica quando focou seus esforços em tentar reanimar o fantasma do
comunismo na imaginação da sociedade brasileira. Para Miguel (2016), não é de surpreender
que Nagib e seus correligionários tenham se fixado na “doutrinação marxista” em seus
primeiros anos, dado que essa retórica vinha sendo usada repetidamente há anos pela grande
mídia para tornar vilã, em especial, o Partido dos Trabalhadores, que, em 2004, estava em
seu primeiro mandato presidencial, sendo regido por Luís Inácio Lula da Silva.
Ampliando o entendimento sobre gênero e sexualidade combatido pelo ESP, que tem
na expressão “ideologia de gênero” seu principal gatilho, vimos a principal controvérsia
criada pelo projeto que possibilitou a grande ampliação da adesão ao ESP quando esse foca
em combater o projeto do governo denominado Escola Sem Homofobia (ESH). Batizado por
seus detratores de “kit gay”, o ESH tinha como objetivo contribuir para a implementação do
Programa Brasil sem Homofobia pelo Ministério da Educação, por intermédio de ações nas
escolas que promovessem a garantia dos direitos humanos e o respeito às orientações sexuais
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e às identidades de gênero no âmbito escolar brasileiro. Em sua fase final de aprovação pelo
MEC, foi suspenso publicamente pela presidenta Dilma Rousseff em maio de 2011, após
forte pressão de setores religiosos do Congresso Nacional.
Um conceito-chave para a compreensão desse processo é o de “pânico moral”. Como
propõe Rubin, “o tipo mais importante e consequente de conflito sexual é o que Jeffrey
Weeks chamou de ‘pânico moral’ (RUBIN, 1998). Segundo a autora:
[...] pânicos morais são o ‘momento político’ do sexo, em que atitudes difusas são
canalizadas em ação política e, a partir disso, em mudança social. A histeria da
escravidão branca dos anos 1880, as campanhas anti homossexual dos anos 1950 e
o pânico da pornografia infantil no final dos anos 1970 foram pânicos morais
típicos. Devido a sexualidade nas sociedades ocidentais ser tão mistificada, as
guerras sobre ela são comumente combatidas a partir de ângulos oblíquos, focadas
num alvo falso, conduzidas com paixões deslocadas, e são altamente e
intensamente simbólicas (RUBIN, 1998, p. 35).

Na criação de pânicos morais, conforme Rubin (1998), a figura imaginada do que
seria um “pedófilo” aparece misturada aos professores, que falariam da existência de pessoas
LGBTQIA+, de saúde sexual e reprodutiva e de equidade de gênero com crianças e
adolescentes. É importante recordar que a construção do “pedófilo” enquanto monstro
contemporâneo, consoante Lowenkron, (2015), está associada à ordem dos pânicos morais
às pessoas com práticas sexuais heterodoxas, em específico, segundo Rubin (1998), às
pessoas LGBTQIA+. São essas as ideias que aparecem por trás de falas como a do então
deputado e atual presidente da República, Bolsonaro, ao alegar, ainda em 2011, que o ESH
seria um “estímulo à homossexualidade, à promiscuidade e uma porta à pedofilia” (LEITE,
2014, p. 181).
Entre 2013 e 2014 acompanhamos os embates em torno do Plano Nacional de
Educação e dos planos estaduais e municipais, “onde as expressões ‘gênero’ e ‘orientação
sexual’ foram retirados de seus textos, em meio a batalhas quase corporais nas casas
legislativas do país” (LEITE, 2019a, p .24). E é nesse período que começamos a assistir o
desenvolvimento e o uso constante da terminologia “ideologia de gênero”.
A “ideologia de gênero” é um “sintagma neológico” utilizado para sintetizar o
inimigo imaginado de uma cruzada moral global, inaugurada pela Igreja Católica, em meados
dos anos 1990, em reação aos debates realizados na Conferência Internacional sobre
População, no Cairo, e na Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim
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(JUNQUEIRA, 2018; CORREA, 2009, 2018). De acordo com Correa (2018b), essas
discussões ocorreram em torno da aprovação das declarações e plataformas de ação das
conferências e polarizaram feministas organizadas contra representantes da Santa Sé, de
países historicamente aliados a ela, bem como os novos aliados deste campo político, os
representantes de países de maioria islâmica.
No documento produzido pela Conferência Internacional sobre População, em 1994,
como fruto de uma aliança internacional de ativistas feministas, entraram a defesa de “[...]
direitos reprodutivos; o aborto foi reconhecido como grave problema de saúde pública;
recomendaram-se políticas universais de educação em sexualidade e afirmaram-se as muitas
formas de família” (CORREA, 2018b). Nesse sentido, o que une aqueles que se dizem contra
a “ideologia de gênero”, é um inimigo imaginado, que ameaçaria uma também imaginada
“família tradicional”. Nas palavras de Junqueira,
[...] são manifestações de ideologias de gênero o machismo, o sexismo, a
misoginia, o heterossexismo, a transfobia, assim como a pugna religiosomoralista
e antifeminista contrária à adoção da perspectiva de gênero nas políticas sociais. A
partir de uma manobra de inversão, o discurso antigênero objetiva como ideologia
o que é, precisamente, a sua crítica. (JUNQUEIRA 2018, p. 181).

Nesse cenário, o combate à suposta “ideologia de gênero” e à “doutrinação marxista”
nas escolas aparecem misturados e, por diversas vezes, intercambiáveis, o que está
diretamente conectado a um dos pontos-chave da ascensão dos conservadorismos no Brasil:
a produção de discursos em nome de uma suposta “proteção” das crianças e da “família
tradicional”, ficcionada como mononuclear, heterossexual, reprodutiva e cristã, como
afirmado anteriormente. Contudo, como propõe Carrara (2015), vivemos em um contexto
social e político no qual diferentes moralidades em relação à sexualidade e ao gênero se
confrontam na sociedade. Se de um lado há um conjunto de setores que evocam ideais
“conservadores” e supostamente “tradicionais”, acompanhamos, nas últimas décadas, a
emergência do ideário dos direitos sexuais. A ideia de “direitos sexuais” e “direitos à livre
expressão de gênero” dissemina uma perspectiva do exercício da sexualidade e de expressões
de gênero como direitos humanos, algo positivo em si mesmo, não necessariamente ligados
à violência, ao casamento ou à reprodução. Acompanhamos, assim, um processo que se
explicita mais claramente o confronto entre uma moralidade baseada na família, reprodução,
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heterossexualidade e uma nova moralidade baseada no consentimento e no ideário dos
direitos sexuais. Ademais, o que temos assistido é que a educação escolar tem se mostrado
como uma das principais arenas desses enfrentamentos

2.3 AS RESISTÊNCIAS DOS PROFESSORES – O MOVIMENTO PROFESSORES
CONTRA O ESCOLA SEM PARTIDO

Com o crescimento da repressão, em especial após as controvérsias públicas
referentes aos Planos de Educação, em 2013/2014, crescem também as reações de
professores e a criação de redes docentes de ajuda mútua e resistência. Decerto, a internet é
um terreno fértil para estas controvérsias, seja como local de criação e reprodução de
desinformação e notícias falsas, seja como local de organização de diversas formas de
ativismo docente. Para além dos tradicionais sindicatos, as iniciativas criadas para resistir ao
ESP e aos avanços “conservadores” tendem a referenciar materiais produzidos por estas e
divulgar umas às outras em suas contas nas redes sociais.
Até o momento, as principais redes mapeadas por nós foram: Professores contra o
Escola Sem Partido (PCESP); Observatório da Educação Democrática Carioca; Escola Sem
Mordaça; e Movimento Liberdade Para Ensinar. Neste trabalho, nos propomos a uma
análise inicial de discursos presentes em materiais públicos produzidos pelo PCESP, dada a
longevidade do movimento e a sua ativa produção de conteúdo digital. O método utilizado
para análise desses dados foi a etnografia dos materiais disponibilizados publicamente em
endereços online. A internet aparece aqui como meio de comunicação e como locus das cenas
sociais descritas. Como nos lembra Hine (2015), não há como pensar, no mundo
contemporâneo, que as relações sociais travadas “na” internet são separadas das demais
experiências humanas no “mundo real”. Assim, não fazemos uma diferenciação de valor
entre o ativismo realizado online e o ativismo offline, até mesmo porque, como a trajetória
do ESP e as eleições brasileiras de 2018 bem demonstram, a relação entre os dois é de
natureza extremamente permeável.
A entrevista de 24 de junho de 2016, intitulada Eles querem retirar a diversidade da
escola, nos traz Renata Aquino, integrante do movimento que critica o Escola Sem Partido,
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se posicionando em contrariedade ao grupo de Miguel Nagib quando esse defende que se
deve manter fora da escola o que contraria a moral cristã (EL PAÍS, 2016, n.p). Isso nos
permite traçar as origens e o perfil do movimento PCESP. De acordo com a matéria, o grupo
surgiu como um grupo de estudos de graduandos em História, na Universidade Federal
Fluminense (UFF), a partir de uma disciplina ministrada pelo prof. Fernando Penna. O grupo
de estudos virou grupo de pesquisa e deu origem a uma página no Facebook e a um site em
2016, por consequência, hoje conta também com um canal do Youtube e um podcast,
disponibilizado em diversas plataformas.
Originalmente, o grupo se propunha a mapear, monitorar e a divulgar os projetos de
lei relacionados ao ESP. Sua atuação incluía também, de acordo com Renata, o
monitoramento das atividades do ESP nas redes sociais. Em sua fala, ela caracteriza as
propostas relativas ao ESP como “censura” ao trabalho docente e “avanço da esfera privada
sobre a esfera pública” em relação ao cerceamento de determinados temas em sala de aula.
Ela destaca também que a importância de temáticas relativas a gênero nas escolas se justifica
porque:
[...] a gente entende que essas coisas [debate de gênero] precisam aparecer na
escola porque a escola é o espaço onde os alunos vão ter contato com aquilo que
eles não conhecem. É na escola que eles aprendem a não ter preconceito e a
entender que essas pessoas são tão cidadãs quanto eles. Diversas pesquisas
mostram que a escola é o principal lugar de reprodução de desigualdade e de
preconceito na sociedade. (EL PAÍS, 2016a, n.p, grifos meus).

As esferas do ativismo, da pesquisa e da docência se misturam na atuação dos
integrantes do PCESP. A sua origem enquanto um grupo de pesquisa universitário aparece
em diversos momentos nos materiais e nos discursos produzidos por eles. Debates teóricos
que utilizam autores clássicos e contemporâneos da filosofia, história, educação, economia e
das ciências sociais aparecem como base e fundamentação dos argumentos políticos na
defesa de um modelo de escola e de educação voltados para a diversidade, a democracia e o
pensamento crítico. Há também o reconhecimento de espaços mais tradicionais de
movimentos sociais ao, por exemplo, realizar um programa no seu podcast mensal para
discutir “Mães na Universidade” e convidar um painel formado majoritariamente por
ativistas do movimento estudantil universitário. Assim, é perfeitamente válido se referir aos
integrantes do PCESP, como “ativistas-pesquisadores”.
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Hooks (1994) combina a práxis antirracista das comunidades negras e segregadas do
Sul dos Estados Unidos e sua tradição docente de compreender o espaço escolar como
potencial ferramenta de libertação para a juventude negra com a práxis freiriana da pedagogia
crítica e a educação como ferramenta de liberdade. Em seu trabalho, Hooks (1994) defende
uma “pedagogia engajada”, na qual professores tenham uma abordagem holística dentro e
fora de sala de aula, com uma defesa inarredável do pensamento crítico e descartando
quaisquer ilusões de completa separação entre o que é conteúdo, o que é sentimento, o que é
pessoal e o que é político.
De sua criação, em 2015, a esfera digital de atuação do PCESP se ampliou de uma
página no Facebook para incluir perfis nas redes sociais Twitter e Instagram, que funcionam
de modo bastante análogo à página original; um site; um podcast criado em fevereiro de 2018
com programas regulares mensais e ocasionais programas extras; e um canal na plataforma
Youtube, onde, além da divulgação dos podcasts, ainda há diversos vídeos nos quais os
ativistas-pesquisadores abordam suas pautas e debatem acontecimentos políticos e sociais
“da ordem do dia”.
O site profscontraoesp é uma ferramenta poderosa de formação teórica e legal para
professores e pessoas em geral interessadas em combater incursões conservadoras no espaço
escolar. Embora se chame “Professores contra o Escola Sem Partido”, está presente no
cabeçalho do site a frase “Educadoras, educadores e estudantes contra a censura na
educação”, indicando que os integrantes do movimento não incluem apenas aqueles com
atuação profissional no campo da educação. O site ainda possui publicações contendo textos
de opinião, ensaios teóricos, análise de matérias de jornal e publicações de redes sociais e
manifestos políticos, bem como a divulgação dos episódios do podcast.
É interessante observar que, segundo Miguel (2016), embora a “ideologia de gênero”
tenha ganhado centralidade como pauta do ESP anos após a sua fundação, o tema já aparece
como objeto de discussão dos apresentadores e convidados do primeiro programa do referido
podcast. Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2021, o podcast contou com 31 programas
regulares e 13 programas extras. Desses, 11 abordam explicitamente temas do campo de
discussões do gênero e da sexualidade. No entanto, esses temas estão presentes no corpo das
discussões dos outros programas já lançados pelo PCESP. No site, o PCESP Podcast aparece
definido como:
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O PCESP Podcast é um programa sobre política, educação, história e tudo o mais
que couber dentro disso. O Professores Contra o Escola Sem Partido é um grupo
de estudos e um coletivo de militância por uma educação democrática radical e
plural. (PROFESSORES CONTRA O ESCOLA SEM PARTIDO, s.d, n.p).

O vídeo mais visualizado no canal do YouTube, intitulado Gênero: o que é e o que
não é, com duração de 4:33 minutos, obteve 1.753 visualizações. O vídeo consiste em um
dos ativistas apresentando de forma sintetizada, na sua primeira metade, as discussões de
Joan Scott em Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1995) e, na segunda metade,
introduzindo um gráfico com dados de violência contra mulheres a partir de atendimentos no
SUS em 2014, correlacionando a abordagem de temas relativos a gênero nas escolas com o
combate à violência doméstica e íntima. Dos 5 comentários ao vídeo, há três positivos e dois
negativos. Um deles é emblemático das controvérsias públicas que discutimos neste trabalho,
portanto, o reproduzimos literalmente a seguir: “escola não é lugar para isso, vocês [sic]
querem é desconstruir o modelo tradicional de família”.
Na página do PCESP no Facebook, há mais de uma centena de publicações que
abordam temas relativos a gênero e sexualidade. Dezenas são compartilhamentos de notícias
jornalísticas, por vezes apenas destacando as manchetes ou citando um trecho da notícia no
texto da publicação, por vezes inserindo comentários sobre o conteúdo da matéria.
A primeira publicação do site do PCESP se chama O que se fala quando se fala sobre
“ideologia de gênero” e foi originalmente publicada em um blog chamado Movimento
Liberdade Para Ensinar, em 17 de agosto de 2015. O texto discute um material que, segundo
a publicação, seria “um arquivo em formato pdf que tem circulado por espaços conservadores
na internet durante as discussões dos Planos de Educação em 2015”, que continha o seguinte
texto “Você já ouviu falar sobre a ‘ideologia de gênero’? Conheça esta ideologia e o perigo
que você e seus filhos estão correndo”. A ativista-pesquisadora do PCESP se dedicou a
analisar o discurso e os argumentos contidos na cartilha, nomeando “as táticas inflamatórias
utilizadas de campanha do medo e discurso conspiratório”. Ela propõe neste texto a não
utilização do conceito “ideologia de gênero” ao se debater com materiais antigênero. Além
da cartilha antigênero, o texto também se posiciona contrário à Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal (PELOM) 145/15 do então vereador Campos Filho (DEM/CampinasSP), que proibia o termo “gênero” em todas as leis do município.

50

Outrossim, patrono da educação brasileira desde 2012, Paulo Freire aparece como
figura símbolo de um projeto de Brasil a ser desmantelado, por parte da extrema direita que
hoje constitui uma força quase hegemônica nas principais esferas da política nacional. Freire
inclusive figurou entre as promessas de campanha do então presidenciável Bolsonaro, que
declarou em discurso “(que iria) entrar com um lança-chamas no MEC e tirar o Paulo Freire
de lá” (CALÇADE, 2018, n.p). Por outro lado, o renomado educador aparece constantemente
nas bibliografias e nas inspirações citadas por aqueles que acreditam em um projeto de
educação para a liberdade. Em suas obras, especialmente Professora sim, tia não: cartas a
quem ousa ensinar, Freire (1997) conclama por uma categoria docente indócil e
politicamente engajada, pois, ativismo e organização política, diferentemente do que
defendem os que advogam por uma “escola sem partidos”, constituem-se então como uma
das esferas do ato de ensinar.
Quando Sedgewick (2008) elaborou o conceito de “epistemologia(s) do armário”,
com as delicadas relações de segredo e publicização que envolvem ser LGBTQIA+ em uma
sociedade em que a heterossexualidade é a norma. Para tanto, a autora partiu de dois casos
judiciais nas décadas de 1970 e 1980 envolvendo a demissão de educadores por conta de sua
sexualidade – a saber, uma orientadora pedagógica bissexual e um professor gay. Nos
argumentos mapeados dentre os conservadorismos brasileiros, encontramos ecos dos
discursos utilizados para justificar a demissão destes educadores há quase meio século. De
um lado havia os que queriam que fosse considerado criminoso o ato de uma pessoa
LGBTQIA+ “esconder” a sua “verdadeira” identidade de seus empregadores e dos
responsáveis de seus alunos. De outro, havia os que exigiam que os sexualmente “desviantes”
mantivessem todas as suas práticas em absoluto segredo e apartadas do espaço da escola.
Quando encontramos situações similares no Brasil contemporâneo – centralizadas na
sexualidade de professores e nas suas posições políticas “erradas” que devem ser punidas –,
vemos a investida de uma política que promove, simultaneamente, o silêncio e a inquisição.
Sedgewick (2008) narra que, nos anos 1980, o então “movimento de direitos “homossexuais”
chegou a uma conclusão simples e potente: o armário, o silêncio, em verdade não oferece
nenhuma garantia de proteção àqueles que habitam nele.
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Ressalta-se que, apesar do baixo número de acessos, o PCESP se apresenta como uma
riquíssima fonte de conteúdo para entender a mentalidade, os caminhos e as estratégias do
ESP.
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3 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE ENCONTRO

Pôr em dúvida os pontos básicos como os formulados pelo projeto Escola sem Partido
é basilar para entendermos determinadas fragmentações e dicotomias que se apresentam na
sociedade. O ESP, ao defender o distanciamento entre a escola e a sociedade, afirma que a
escola é para aprender conhecimentos técnicos e quem ensina valores morais é a sociedade.
Na figura de algumas instituições legitimadas pelo ESP, a exemplo da família e da igreja, é
trazido à tona um forte conflito: a escola, embora detenha a capacidade de administrar o
conhecimento científico, não consegue impedir o encontro e seus respectivos
choques/embates com a vivência pautada no senso comum, na experiência de vida.
Percebe-se, deste modo, que há uma grande dificuldade em se distinguir experiências
pessoais e conteúdo técnico. São nesses ambientes penetráveis que os conteúdos disciplinares
se deparam com o conhecimento popular plural e contextualizado.
O que foi discutido até o momento nos estimula a realizar alguns posicionamentos a
respeito do projeto “Escola Sem Partido”, visto que esse projeto, já em seu título, apresentase sem coerência, à medida que se atém a censurar, castigar e tornar banal a caça ao corpo
docente sobre a premissa de neutralidade ou apartidarismo. A pluralidade no ensino, portanto,
não é respeitada, apesar do que defende seus entusiastas, uma vez que há a predominância de
um caráter conservador e moralista, que censura e pune certos conhecimentos que são
produzidos de maneira coletiva pelas experiências partilhadas não só dentro das escolas, mas
de igual forma fora delas.
Desta forma, se o projeto com seus ideais conservadores e antidemocráticos for
aprovado em esferas jurídicas e legitimado socialmente, as escolas terão que se organizar
com a finalidade de atender somente os currículos que já existem, com as matérias e seus
conteúdos engessados por uma grade curricular, não permitindo a diversidade e a pluralidade
no pensar. Cabe ressaltar que a proposta curricular já existente se originou partindo de uma
relação de poder que tem por finalidade atender a específicos grupos da sociedade.
Confirmando com esse pensamento, Garcia e Alves (2008) ressaltam que esta alternativa
“[...] privilegiava aspectos morais que levassem à manutenção da autoridade nas mãos de
quem sempre a teve, servindo para formar pessoas subordinadas a ordens sociais prescritas”
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(GARCIA; ALVES, 2008, p. 69). Diante de tal fato, pode-se compreender que a composição
de uma proposta curricular não é imparcial, visto que a finalidade dos ensinamentos que
podem ou poderiam vir a ser ensinados é fruto de uma escolha feita a partir da conveniência
dos docentes diante de um contexto social-histórico.
De forma diferente de como se posicionam os patronos da “Escola Sem Partido”, não
existe – e nunca existiu – na educação imparcialidade ou inocência e de igual maneira em
nenhuma outra esfera social. Assim, somos formados pelas vivências do dia a dia, não sendo
possível a produção de projetos ou ideias desinteressadas ou desvinculadas daquilo que
acreditamos ou do que somos. As propostas tendenciosas do projeto demonstram a intenção
de censurar os debates que são privilegiados e que fazem parte das reivindicações das
minorias.
Ressalta-se que a proposta já em seu nome se mostra partidária, pois sugerir uma
escola “sem” partido, por si só já remete à noção que se está tomando partido ou agindo de
acordo com suas políticas naquilo que se tem como correto e que individualmente se acredita.
Ademais, chama a atenção alguns pontos acerca desses posicionamentos do ESP,
especialmente em suas incoerências: uma delas é se acreditar que por força de lei, ou seja, de
maneira imperativa, as escolas seguirão as normas impostas pelo projeto. Outro ponto que é
relevante reside no questionamento sobre as contradições lógicas: como uma proposta que
necessita de discussão e debate em um nível politicamente elevado – o que pressupõe o
contato com uma pluralidade de ideias, pode se consolidar em um movimento sadio e
democrático à medida que defende a imposição de normas de conduta por meio da aplicação
de leis imperativas?
Imaginar que esta proposta é imparcial e que respeita a neutralidade, como os seus
criadores querem se fazer acreditar, é um tanto ingênuo como de igual perigoso. Essa
hipotética “imparcialidade” e “neutralidade” é no mínimo conveniente para determinados
agentes que disputam a manutenção de privilégios, pois assim se preserva um estado de
conflito, permitindo uma manipulação mais fácil da opinião pública. No momento em que
vivenciamos uma crise ética e moral, é no mínimo curioso, inclusive, a própria estética de
como o ESP se apresenta: soa ameno visualizar suas nomenclaturas – “Escola Sem Partido”,
“Escola Livre”. Gera-se a sensação de que os outros são inimigos a serem combatidos e que
os defensores que se posicionam a favor do movimento seriam verdadeiros “cruzados” contra

54

os diversos fantasmas que assolam a moralidade da sociedade, começando com o fantasma
do comunismo, perpassando pelo fantasma do “Kit gay” e estacionando em qualquer subtema
que reafirme a nobreza de seus defensores sobre seus inimigos.
É urgente destacar que, por trás dessa suposta “Escola livre”, fundamentada em
“neutralidade”, estão ocultos interesses de grupos partidários e de agentes econômicos.
Perceber isso é fundamental para que, com a percepção crítica da realidade referente ao ESP,
se amplie a resistência frente ao projeto.
Como já trazido, a propositura de um projeto que tenha como objetivo promover a
inserção, por meio de uma nova legislação, de neutralidade e de imparcialidade nas escolas
já de cara nos põe em confronto com uma contradição lógica: uma lei que ordena a imposição
de neutralidade, em sua essência, já não é neutra. Outro ponto reside na aplicabilidade prática
dessas demandas legislativas do projeto: existiria algum órgão ou instituição capaz de
monitorar todas as aulas ministradas? E se as diferentes crenças religiosas, dentro de um
mesmo espaço escolar forem diversas entre si, qual o valor religioso que deverá predominar
como “neutro”? Como gerenciar a neutralidade diante disso?
Observemos o que apresenta Esteban:
[...] uniformidade e a univocidade curricular dispositivos de controle dos sujeitos,
dos conhecimentos e dos processos de aprendizagemensino, ainda que se anuncie
como sendo para todos, dificulta o percurso de muitos estudantes que se distanciam
social e culturalmente do modelo valorizado. (ESTEBAN, 2012, p. 125).

A pluralidade de realidades entre educadores e educandos por si já apresenta nas
entrelinhas a preferência por um determinado conjunto de valores em detrimento de outros.
Não os valores e realidade da grande massa populacional será considerado, mas o recorte de
um grupo que impõe seus valores ocultados na multiplicidade de significados que o termo
“pensamento conservador” pode remeter. Chegamos a outra questão: neutralidade segundo a
ótica de quem?
Ainda que a princípio não fique explícito quem são os agentes que possuem uma
intencionalidade por trás do projeto, já podemos concluir que há uma intencionalidade. Cabe,
para que se possa identificar tais agentes, trazer à evidência as diversas e outras intenções,
além do aprofundamento dos saberes sobre o ESP. Para isso, deve-se focar na realidade
prática enquanto se discute a educação e o Escola Sem Partido. Ao analisarmos os
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beneficiários do Projeto Escola Sem Partido, teremos a constatação de quem são os agentes
que verdadeiramente o operam; ao analisar os prejudicados da atuação do ESP, teremos
aqueles sobre as quais as tentativas de alienação recaem. Essa estratégia dos agentes
interessados se ocultarem não é novidade, entretanto, esse debate não necessita ser
desenvolvido a fim de esgotar o tema. Isso porque a ideia é estimular a percepção crítica a
partir dos questionamentos e provocações apresentadas.

3.1 O ESCOLA SEM PARTIDO (ESP) E SEUS PROJETOS DE LEI

Resgatamos nesse ponto o conceito histórico que fundamentará os inúmeros Projetos
de Lei que vem sendo apresentados desde 2014 nas três esferas legislativas, com o
fundamento de abolir a doutrinação ideológica nas escolas. É imprescindível que se resgate
esse fundamento histórico para que se possa perceber como maior propriedade de que partes
do pensamento do ESP as proposituras advêm - movimento este que se intitula, como visto,
como ESP (Escola Sem Partido). Esse movimento foi tratado como projeto ESP, para
contornar os problemas de confusão conceitual que as próprias confusões feitas por
defensores e críticos propiciariam. Ademais, o ESP tem sua origem em 2004 quando o
advogado e procurador Miguel Nagib ouviu de uma de suas filhas que em sala de aula o
professor de história fez uma comparação da trajetória da vida de São Francisco de Assis à
trajetória de Che Guevara, desta maneira, o advogado tentou mobilizar outros pais para que
medidas fossem tomadas contra o professor, justificando que o docente defendeu sua
ideologia e, consequentemente, foi ofensivo ao catolicismo – religião de Nagib. Como não
obteve sucesso, ele construiu seus próprios mecanismos para combater o que ele chama de
doutrinação no espaço escolar, iniciando-se o citado movimento. (SALLES, 2017).
O movimento Escola Sem Partido se define como: “uma iniciativa conjunta de
estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas
brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior” (ESP, 2019). Nesse viés, com
base na análise de Katz e Mutz (2017), sua solidificação pode ser ressaltada a partir de três
momentos:
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a) fase inicial reprodutivista, em que a identidade do movimento ainda está em
construção e se pauta na reprodução de textos de diversas fontes; b) fase em que o
ESP começa e receber projeção nacional, ao ser noticiado em diversos veículos; e
c) fase que se inicia em 2014, com a primeira tentativa de proposta de lei oriunda
do movimento. (KATZ; MUTZ 2017, p. 18).

O nascimento e o crescimento deste movimento, segundo Gawryszewski e Motta
(2017), tem relação com a crise do capitalismo, isto é, a politização e o fundamentalismo
religioso, o crescimento do discurso da liderança dos mais competentes, a reprovação ao
crescimento acadêmico do marxismo, a confiança do pensamento neoliberal, o
anticomunismo e o progresso no debate público dos discursos conservadores. (RAMOS;
STAMPA, 2016; MIGUEL, 2016; MACEDO, 2017; KATZ, MUTZ, 2017; SARAIVA,
VARGAS, 2017).
Podemos citar, em complemento a Gawryszewski e Motta, que houve uma
combinação do discurso conservador no debate público em paralelo ao crescimento do
pensamento neoliberal, o que originou uma corrente ideológica, denominada como liberal
conservadora (BIANCHI, 2006). Essa corrente é desigual, ilógica e que se desenvolve a partir
de valores punitivos, fundamentados em preconcepções éticas e morais inerentes a um
segmento social, tido como hegemônico, em detrimento de outros. Ironicamente, essa
corrente liberal conservadora, pautada em uma agressividade peculiar no agir social, defende,
contraditoriamente que deva existir uma intervenção mínima do Estado enquanto prega que
ele execute suas demandas.
O movimento Escola Sem Partido possui caráter punitivo e regulatório que estimula
a repressão e a ameaça aos educadores, tendo como fundamento o conservadorismo, que
incita a repressão e a ameaça de educadores ao apoiar severas normas de comportamentos
admissíveis e agenciar canais de denúncias das que não são consideradas adequadas.
(SARAIVA; VARGAS, 2017). Em vista disso, o projeto se trata de uma tentativa de
neutralização ideológica a partir do controle do trabalho do professor, derivada da oposição
a uma suposta politização da educação na qual há banimento da multiplicidade de
entendimentos pedagógicos garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB). É a depreciação
da liberdade de formar (RAMOS; SANTORO, 2017).
O nome utilizado pelo movimento indica a finalidade de “sensibilizar a sociedade ao
reduzir a micropolítica que atravessa a sala de aula à macropolítica partidária” (SARAIVA;
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VARGAS, 2017, p. 69) por meio da adoção de uma frase fácil e de simples união - “Escola
sem partido”. Entretanto, mesmo com base neste discurso simplório de não ter ideologia e
não ser partidário, o movimento foi recebido convenientemente pelos partidos de direita e de
extrema direita como o PSL (Partido Social Liberal), PSD (Partido Social Democrático),
PRB (Partido Republicano Brasileiro), MDB (Movimento Democrático Brasileiro), PP
(Partido Progressista), PSC (Partido Social Cristão), PR (Partido da República) e PSDB
(Partido da Social-Democracia Brasileira).
O Escola Sem Partido foi proposto pela primeira vez no Congresso Nacional por meio
da PL 867/2015 de autoria do deputado federal do PSDB Izalci Lucas, que inclui, entre as
diretrizes e bases da educação nacional, o Programa Escola sem Partido. O projeto teve sua
tramitação arquivada em 2018, após 12 tentativas improdutivas de votação do parecer. A PL
193/2016 foi encaminhada ao Senado Federal, projeto que foi articulado e retirado de
tramitação pelo Senador do PR Magno Malta.
Em sincronia e/ou continuação da PL 867/2015, tiveram protocolados outros PLs nas
Assembleias Legislativas dos seguintes estados: Rio de janeiro – PL Nº 2974/14, de autoria
de Flávio Bolsonaro (PSC); Goiás – PL Nº 2.861/14, de autoria do deputado Luiz Carlos do
Carmo (MDB); São Paulo – PL Nº 960 /14, de autoria do deputado José Bittencourt (PRB);
Ceará – PL Nº 250/14, de autoria do deputado Esmael de Almeida (PSD); Distrito Federal –
PL Nº 53/15, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso (PRB). Também foram protocolados
PLs nos estados do Rio Grande do Sul (PL 190 2015), Paraná (PL 748/2015), Amazonas (PL
102/2016), Pernambuco (PL 823/2016) e Mato Grosso (PL 403/2015). No estado de Alagoas
o Projeto de Lei foi chamado Escola Livre e aprovado pela câmara, contudo, foi suspenso
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ser considerado inconstitucional.
Em função da sua essência regulatória e punitiva, o Escola Sem Partido originou uma
proposta que busca criminalizar os professores. De Autoria de Marco Feliciano, deputado
eleito pelo PSC, o Projeto de Lei 3235/2015 propôs um aditamento à Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências", advertindo ainda que “criminaliza comportamento que induza à ideologia de
gênero” (Câmara dos Deputados, 2019). Tal pedido impedia a utilização de expressões e de
termos como: questões de gênero, discriminação de gênero, identidade de gênero, orientação
sexual e outros termos semelhantes.
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Primeiramente, o Escola Sem Partido se concentrou em combater à doutrinação
marxista, embasado especialmente no discurso neoliberal e tendo como cerne a esfera
política. Ao se unificar à luta contra ideologia de gênero, que viria a se constituir como sua
principal pauta, o debate passa para a esfera moral, aliando ambas as ideias.
Com o resultado das eleições de 2018 e as mudanças dela advindas, um novo Projeto
de Lei foi apresentado na Câmara Federal, pela eleita deputada pelo PSL Bia Kicis. No
Projeto 246/2019 somente uma alteração foi feita no que diz respeito ao Artigo 7º, que retira
a frase “as escolas que não realizarem ou não disponibilizarem as gravações das aulas”,
preservando, essencialmente, o mesmo modelo do anteprojeto de 2014.
Entretanto, o movimento encontra resistência, a citar como exemplo o Deputado Jean
Wyllys (PSOL-RJ), que protocolou o Projeto de Lei n° 6005/2016, que "institui o programa
'Escola livre' em todo o território nacional" vinculado ao Projeto de Lei 867/2015 e a criação
do movimento “Professores contra o Escola Sem Partido”.
As Deputadas do PSOL Sâmia Bomfim, Fernanda Melchionna, Luiza Erundina, e
Talíria Petrone, na atual gestão, apresentaram conjuntamente o Projeto de Lei 375/2019,
chamado de Escola Sem Mordaça. Em seu texto, elas pedem que a liberdade de expressão
dos funcionários, alunos e docentes seja assegurada nas instituições de ensino.
Miguel Nagib, idealizador do ESP, em 2019, no mês de julho, anunciou o fim das
atividades do movimento, justificando o fim devido à crise financeira e ao acúmulo de
funções, além de declarar que houve a falta de apoio do atual Presidente - que gerou grande
frustração, contribuindo com sua decisão. Tudo isso foi noticiado por inúmeros meios de
comunicação. Em uma de suas redes sociais, o Escola Sem Partido afirma, junto ao
encerramento de suas atividades, que orientações, pedidos de ajuda e denúncia devem ser
direcionadas a quem lhe compete e àqueles que utilizaram o movimento para serem eleitos.
Cabe salientar que o Projeto de Lei 246/19 continua em tramitação na Câmara dos
Deputados, embora as atividades do movimento tenham sido encerradas. Logo, o
encerramento de suas atividades não termina o desenvolvimento do seu ideal, que é
“descontaminação e desmonopolização política e ideológica das escolas” (ESP, 2019), por
intermédio da vigia de instituições de ensino e de professores.
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3.2 LÓGICA DE MERCADO E TEORIA GERENCIALISTA

As peculiaridades e generalidades inerentes ao capitalismo auxiliam o surgimento de
um pensamento que vale o destaque no estudo do ESP – a ideologia gerencialista. Esse se
apresenta como um sistema de organização de poder, fundamentado nas regras da gestão,
que se protege a partir da defesa da meritocracia, enfatizando o mérito pessoal em detrimento
de defesas coletivas a partir de uma visão utilitarista da sociedade.
A teoria progrediu no tempo de maneira considerável, se tornando dominante,
conforme Gaulejac (2007). Complementar a isso, apresenta-se “sob uma aparência objetiva,
operatória e pragmática; a gestão gerencialista é uma ideologia que traduz as atividades
humanas em indicadores de desempenhos, e esses desempenhos em custos ou benefícios”
(SANTOS, 2018 p. 16). De fato, corroborar a essência ideológica da gestão é anunciar que,
por trás dos mecanismos, dos artifícios, dos meios de comunicação e de informação,
encontram-se em atuação um determinado sistema de crenças e um panorama de mundo.
A ideologia gerencialista nasceu na esfera privada, porém sua tendência de caminhar
para os setores não comerciais e públicos é nítida. Além disso, por possuir uma linguagem
característica, seu discurso entra nas mais variadas esferas, sendo que sua maneira de se
comunicar faz com que a sua linguagem atinja os meios familiares, religiosos, trabalhistas e
educacionais e, desta forma, as temáticas discutidas por intermédio do foco empresarial.
(GAULEJAC, 2007).
Resumidamente, como o cerne da sociedade passa a ser a rentabilidade e a utilidade,
a pessoa passa a ser reconhecida conforme a sua capacidade de aguçar a sua própria
utilização, assim, a utilidade de seu conhecimento passa a ser medido pela empresa a partir
da sua utilização. Ou seja, aquilo que não for benéfico não é levado em consideração, já que,
no meio empresarial, não possui importância. Nesta perspectiva, a finalidade não é somente
“produzir conhecimento em função de critérios de verdade, mas segundo critérios de
eficiência e rentabilidade dos objetos fixados pelo sistema” (GAULEJAC, 2007, p. 78).
Como nossa sociedade brasileira, em grande parte é vista e vivida sob essa perspectiva
– a perspectiva da eficiência e da pessoalidade em detrimento do extensivo e coletivo -,
encontramos o ponto de choque que essa teoria tem na atividade em sala executada pelos
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docentes: Por que se perder tempo estendendo os assuntos e discussões quando se pode gerar
seres rasos, porém, eficientes e capazes de gerar riqueza?
A teoria gerencialista perpassa grande parte do alicerce em que se fundamenta o ESP.
A princípio oculta, essa teoria demanda que a expusemos, pois, entender sua lógica nos
permite perceber a ênfase dada pelo PESP a essa caça aos professores. Dos diversos alicerces,
o medo do fantasma do comunismo advém do medo da possibilidade da construção de uma
sociedade comunista no Brasil, possibilidade essa que não existe, mas há a crença. Percebese que a construção de uma sociedade que preze o bem comum em detrimento do individual
gera uma aproximação natural à teoria gerencialista. Decerto, o comum é sinônimo de
fracasso enquanto o individual é a possibilidade de sucesso. Nesse viés, aqui temos a
presença do gerencialismo. O professor, portanto, se constitui como uma barreira ao sucesso
à medida que pode “doutrinar” os educandos tornando-os menos eficientes.
Nesta situação, o desenvolvimento humano se torna um desenvolvimento para o
trabalho e, para tanto, o sistema educacional tenta se harmonizar com essa ideologia por meio
da influência que o capital tem na sociedade. Portanto, a realidade é atravessada por essa
racionalidade do capital, reproduzindo nas relações humanas exercícios próprios da prática
empresarial. Em outras palavras, quando a ideologia gerencialista é estendida para as
instituições de ensino, os procedimentos educativos e formativos entram em ameaça uma vez
que, de acordo com as normas da gestão, a formação humana se torna, primeiramente, uma
concepção para a eficiência.
Desta maneira, os espaços escolares, que anteriormente se pautavam nos valores
sociais, culturais e políticos, passam a se orientar pelos valores profissionais e aliam, de
maneira paulatina e popularizada, os desígnios da economia globalizada, dando origem ao
modelo de escola neoliberal (LAVAL, 2004). Em ressonância às convenções do capital,
nesse modelo educacional, o saber é percebido em uma dimensão de recurso privado, ou seja,
como um mecanismo de rentabilização futura. O sistema educacional atende aos interesses
do mercado, que prospecta a melhoria da produtividade econômica por meio do aumento da
qualificação/formação dos indivíduos para o trabalho.
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3.3 NEOTECNICISMO: RETOMADA DA EDUCAÇÃO TECNICISTA

De um modo geral, podemos dizer que as relações firmadas entre educação e trabalho
são bastante complexas, e, portanto, acabam por envolver uma gama de mediações,
determinações e de tensões entre as diversas esferas socioeconômicas e políticas. Em um
primeiro momento, no Brasil, especialmente entre os anos de 1950 e 1970, a visão
produtivista do ensino se empenhou em se organizar baseada nos preceitos do fordismotaylorismo, por meio da denominada pedagogia tecnicista. Com o advento da Lei n º 5692 de
1971, objetivou-se implementar, nas escolas nacionais, mecanismos que permitissem maior
objetivação do trabalho existente nas fábricas daquela época, apoiando as ideias positivadas,
que eram responsáveis por influenciar intensamente o pensamento dos brasileiros na época.
A partir dos anos 1970, consolidou-se como um modelo hegemônico, o qual influenciava as
políticas educacionais, a gestão escolar e especialmente os currículos acadêmicos.
Pode-se explicar, portanto, que a educação tecnicista foi considerada como um
modelo capaz de fundamentar os pressupostos de cientificidade e neutralidade, os quais
buscam seguir as premissas da racionalidade, produtividade e principalmente da eficiência.
Assim sendo, na tentativa de atender as inúmeras exigências de trabalho da sociedade, o
pensamento tecnicista buscou promover uma maior reestruturação dos processos educativos,
utilizando-se da justificativa de que era necessário que ele se tornasse mais objetivo e
operacional. Essa reestruturação objetivou maior racionalização da educação, de forma que
as influências subjetivas exercidas sobre ela fossem neutralizadas (SAVIANI, 1984).
Assim sendo, o discurso positivista promoveu a tendência de tornar a ciência cada
vez mais aplicável à sociedade enquanto afasta conhecimentos considerados não eficientes.
Nesta mesma época, os positivistas juntaram-se para promover o combate às escolas
religiosas/humanistas, e assim impulsionar as Ciências Exatas, buscando defender um
conhecimento considerado pratico, objetivo, direto e bem delimitado (ISKANDAR; LEAL,
2002).
Baseado nas premissas desse modelo, o educando e o educador assumiriam o papel
de executores do processo, nos quais o planejamento, execução e controle ficariam por conta
de especialistas considerados supostamente habilitados para tanto - estes seriam neutros e
imparciais. No entanto, cabe considerar que o conhecimento fragmentado levou à criação dos
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currículos com divisão por áreas de conteúdo, restringindo todos os tipos de relação entre
disciplinas diferentes (ISKANDAR; LEAL, 2002).
Associado a este fato, pode-se observar a redução ou eliminação de diversas áreas do
currículo, dentre as quais podemos citar: Filosofia, Artes, Sociologia e Educação Física áreas consideradas desnecessárias. A oscilação da presença dessas disciplinas nos currículos
escolares brasileiros permanece até os dias atuais, influenciada diretamente pelo setor
produtivo, baseado nas exigências de formação que surgiram no sistema econômico e social
(VIANNA; LOVISOLO, 2009; SFORNI; BELIERI, 2016).
No período marcado pelo Regime Militar, no Brasil, a aliança firmada entre as
empresas e os militares foi responsável por implementar a ideologia tecnocrática e um
modelo de modernização mais autoritária advindo do capitalismo. Os efeitos e a continuidade
deste movimento na história da educação nacional persistiram ainda por um longo período e
não foram extintos com a redemocratização (SAVIANI, 2008).
Após a década de 1980, pode-se dizer que a educação brasileira passou por uma nova
fase. Assim, observou-se que, do investimento de uma educação baseada na fragmentação e
na especialização voltada para o produtivismo, passou-se para um novo período em que o
objetivo da educação era desenvolver nos alunos novas habilidades e competências,
buscando entender qual o papel e a atuação deles em todo o processo de aquisição do
conhecimento (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009).
De igual modo, a partir do final da década de 1980 e do início da década de 1990,
aconteceu em nosso país um movimento de redemocratização do ensino e fortalecimento da
educação popular, cujo principal idealizador era Paulo Freire. Além disso, foram expandidas
de forma significativa as oportunidades relacionadas ao acesso e à permanência dos alunos
na escola pública, cujo principal objetivo era proporcionar às diversas camadas da população
oportunidade de ensino (NÉSPOLI, 2013).
Logo, a partir da década de 1990, a ofensiva ostensiva dos grupos empresariais foi
sendo gradativamente dissipada, não somente no Brasil, mas em todo mundo. Certamente, a
Conferência Internacional de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em
1990 e organizada pelo Banco Mundial, foi responsável por elaborar um documento para
analisar a educação. Tal documento foi considerado a base para a elaboração das diretrizes
político-pedagógicas utilizadas nos dias atuais. Ele teve, portanto, como principal objetivo
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promover a universalidade da educação bem como a melhora na qualidade do ensino ofertado
nas instituições de ensino, vinculando a educação às demandas econômicas vigentes em cada
época, marcadas, dessa forma, pela produção mais flexível.
Baseado neste contexto, a formação e a qualificação dos trabalhadores em sentindo
mais amplo, não se restringindo à visão puramente de eficiência produtiva, passaram a ser
consideradas como os combustíveis para o desempenho econômico, assim sendo, as
instituições de ensino funcionariam como um treinamento e uma formação para o mercado
de trabalho de forma mais flexível. Cabe ainda destacar que sua origem, no cenário nacional,
ocorreu ainda durante o Regime Militar, a partir das reformas educacionais ocorridas após
1964 e que foram consideradas de suma importância para o processo de evolução da
educação (FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008). Nota-se que até mesmo o Regime Militar
via, na tendência seguida pelo mundo nesse período, uma porta para a evolução da educação
a partir de uma formação mais plural e cada vez menos tecnicista. Por isso, quando paramos
para analisar os dias atuais, diversos autores discorrem que vivemos na era do neotecnicismo,
que teve sua gênese em um novo ciclo de modernização conservadora (FREITAS, 2012;
MIRANDA, 2016; OLIVEIRA, 2017; SILVA, 2018).
Logo, acredita-se que as escolas ainda nos dias atuas sofram com a pressão de atender
às novas demandas econômicas que se encontram cada vez mais exigentes, exigindo,
portanto, maior habilidade, flexibilidade e adaptabilidade por parte dos trabalhadores, além
de maior habilidade quanto aos meios tecnológicos disponíveis atualmente. Assim, surge
uma nova perspectiva pedagógica, baseada em novas práticas e ordenamentos pedagógicos
que visem otimizar resultados de forma compatível aos interesses mercadológicos
(GONÇALVES; SILVA, 2019)

3.4 ANÁLISE DO ESP À LUZ DA IDEOLOGIA GERENCIALISTA

Na primeira página do site oficial da organização “Programa Escola Sem Partido”,
encontra-se uma citação cujo atribuição está ligada a Max Weber, tratando-se do seguinte
pensamento:
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Em um ambiente de aula, a palavra é do professor, e assim, os estudantes estão
fadados ao silencio. Impõe-se as circunstancias que os alunos sejam obrigados,
portanto, a seguir um professor, considerando a futura carreira, e que ninguém dos
presentes a uma sala de aula poderá em hipótese alguma criticar os mestres. É
imperdoável um professor aproveitar-se dessa situação para buscar incluir em seus
discípulos suas próprias concepções politicas por exemplo. (ESCOLA SEM
PARTIDO, s.d, n.p).

Diante do exposto, o autor da citação discorre, em outras palavras, que, dentro do
ambiente escolar, a palavra dos professores era sempre considerada a última e devia,
portanto, ser seguida à risca por seus alunos, podendo estes até mesmos serem expostos às
opiniões políticas e religiosas de seus professores sem ao menos poder discordar delas.
No documento, encontram-se as justificativas para o seu surgimento das ações do
ESP. Nisso, o movimento afirma que o principal objetivo é proteger, supostamente, os
estudantes de uma possível transmissão ideológica por parte dos professores a partir de suas
próprias visões de mundo (ESP, 2019).
Ao dialogarmos com as motivações do ESP e analisarmos os princípios constantes
no PL 867/15, vemos a relação que o Projeto de Lei estabelece com os ideais e medos
constantes no Projeto ESP. Há uma evidente tentativa de determinar todas as regras e
princípios que devem ser seguidos pela educação no Brasil, com a finalidade de “proteger”
os estudantes da “doutrinação”. O primeiro princípio está relacionado diretamente à
neutralidade política, religiosa ou ideológica, apropriado, de forma equivocada, da crença
que o ESP tem de que a escola é laica quando não se discute religião. Ainda baseada na ideia
de neutralidade, encontra-se descrito, no Artigo 4º no PL (Projeto de Lei), todos os deveres
do professor, nos quais se pode observar a preocupação do PL, consequentemente um dos
medos do ESP, com a doutrinação partidária quando afirma que “não deve se aproveitar da
audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente
política, ideológica ou partidária” (Brasil, 2015). Logo, entende-se que a neutralidade
política, ideológica e religiosa defendida nas entrelinhas da ideologia conservadora do ESP
e na essência dos projetos de lei que legislam sobre o tema não são tão neutras assim do ponto
de vista da imposição de sua aplicação. Ao perceber que é um projeto que advém de um
medo, identificamos que os interessados são aqueles que não querem perder privilégios com
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a aplicação de uma escola plural. A finalidade, também, se torna evidente: impor a ideologia
de um grupo em detrimento da ideologia de outro.
Ainda no site do Movimento Escola Sem Partido, há uma sessão denominada “Por
uma Lei contra o abuso da liberdade de ensinar” na qual é descrito ser o principal objetivo
da ESP defender os alunos de uma doutrinação política e ideológica e assegurar às famílias
o direito de que seus filhos receberam educação moral e religiosa sempre de acordo com suas
convicções e não baseada nas ideias dos professores. Neste ponto, consta a seguinte
afirmação “lutamos pela descontaminação e desmonopolização política e ideológica das
escolas” e o trecho abaixo:
A pretexto de “construir uma sociedade mais justa” ou de “combater o
preconceito”, professores de todos os níveis vêm utilizando o tempo precioso de
suas aulas para “fazer a cabeça” dos alunos sobre questões de natureza políticopartidária, ideológica e moral (ESP, 2019).

Assim sendo, pode-se observar, para além dos agentes e da finalidade do ESP, que se
trata da defesa de um modelo tecnicista de educação. De igual modo, o termo ideologia é
constantemente utilizado de forma negativa, de forma que há, pelo Escola Sem Partido, uma
ênfase na busca pelo cerceamento da liberdade de ensinar dos professores. Logo, conforme
apontado por Dardot e Laval (2016, p. 151), “o combate ideológico é parte integrante do bom
funcionamento da máquina”. Entende-se, assim, que o combate ideológico é considerado a
principal causa do movimento ESP, baseada na premissa da neutralidade - estes acreditando
que lutam pela melhoria do Estado. Inclusive, dentro da racionalidade do ESP, tudo que se
distancia da linguagem da racionalidade econômica é considerado ideologia, facilitando a
identificação de “inimigos” por parte dos defensores do projeto, e isso mantém um estado
constante de conflito e de caos social que beneficia agentes econômicos e políticos
interessados.
De acordo com o entendimento de Dardot e Laval (2016), uma das principais bases
da sociedade no modelo empresarial consiste na normatividade, na qual a principal pretensão
desse modelo consiste na economia da vida para a produção, a partir do extermínio de debates
políticos dentro do trato social. Assim sendo, a concepção gerencialista contribui diretamente
para a naturalização de políticas e de normas baseadas em uma falsa neutralidade, permitindo
que as relações de dominação existentes na sociedade sejam mascaradas.
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Buscando defender-se das inúmeras acusações de que cercearia a liberdade de cátedra
a partir de censura, o ESP discorre que:
Censura consiste no cerceamento à liberdade de expressão. Acontece que o
professor não desfruta de liberdade de expressão em sala de aula. Se desfrutasse,
ele sequer poderia ser obrigado (como é) a transmitir aos alunos o conteúdo da sua
disciplina, pois quem exerce liberdade de expressão fala sobre qualquer assunto do
jeito que bem entende (ESP, 2019).

Analisando o ESP sob o prisma jurídico, especialmente no que concerne aos aspectos
referentes à censura e à liberdade de expressão, a Constituição Federal de 1988 discorre que
a liberdade é considerada como um dos principais direitos fundamentais relacionados aos
seres humanos, sendo responsável por direcionar o Estado Democrático. Assim sendo, a
escola é considerada um espaço destinado a assegurar tanto para os educandos quanto para
os educadores o exercício da liberdade de expressão.
Reduzir o trabalho docente à mera reprodução acrítica impacta na qualidade da
educação à medida que, dentro da lógica mercadológica, qualquer um estaria apto a exercêlo. Segundo Frigotto (2016), a depreciação do trabalho docente justifica o sequestro da sua
função e a fácil substituição por outro/a que esteja disposto/a a atender aos anseios do
mercado.
A racionalidade de mercado, portanto, ameaça a qualidade da educação, uma vez que
a eficiência mercadológica passa a preponderar em detrimento da qualidade do serviço. Com
isso, pensa-se que “mais vale contratar barato do que contratar caro”. Exemplo disso, com
certa frequência, vemos na mídia casos de professores experientes, com vasto currículo,
sendo substituídos, em prol do lucro, por professores inexperientes e sem tanta qualificação.
Sobre o professor e os projetos que afetam na sua prática pedagógica, além de ter
dado origem a uma proposta no sentido de criminalizar o trabalho docente (PL 3235/2015),
o caráter regulatório e punitivo por parte do ESP fica evidente na lista dos “deveres do
professor” presente nos três Projetos de Lei (PL 867/2015; PL 193/2016; PL 246/19). No PL
246/19. Ademais, também há um Artigo que assegura aos alunos e alunas:
o direito de gravar as aulas, a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo
ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis de
ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados
pela escola (BRASIL, 2019).

67

O site do programa possui uma outra sessão intitulada Flagrando o Doutrinador que
apresenta uma lista em que constam dezessete ações/comportamentos dos docentes que
poderiam indicar que os alunos estão sendo possíveis vítimas de doutrinação ideológica. O
ESP, como se pode notar, reforça a lógica de mercado, independente de intencionalidade,
quando desqualifica o trabalho docente.
O ESP também prega uma remodelação e controle dos currículos escolares (RAMOS;
STAMPA, 2016; REIS; CAMPOS; FLORES, 2016), com o intuito de defender os anseios
empresariais, preferindo as competências técnicas em lugar das análises críticas e reflexivas.
Vende-se a perspectiva da empregabilidade, ao se defender a neutralização e até a exclusão
das disciplinas que suscitam o pensamento crítico – o senso comum entoa, imbuído pela
lógica de mercado que “ser da área de humanas não dá futuro”; as Artes, a Filosofia e a
Sociologia passam a ser substituídos por conteúdos e disciplinas que priorizam a formação
tecnicista. Essa ação fortalece a formação de um sujeito econômico preparado unicamente
para o trabalho e para o consumo. Como destacam Dardot e Laval (2016), no modelo
empresarial, a ordem é fabricar sujeitos úteis, dóceis ao trabalho e dispostos ao consumo.
O discurso hegemônico de desmerecimento das Ciências Humanas e Sociais em
detrimento das Ciências Exatas e Biológicas tem origem no pensamento positivista e se
fundamenta em uma percepção de que a educação está a serviço do capital/mercado. A
filosofia, a sociologia, as artes e outras áreas neutralizadas nessas políticas, em especial o
ensino de História por trabalhar narrativas, são fundamentais para o desenvolvimento de um
pensamento crítico.
Por fim, como indica a historicidade da educação brasileira, entre meados da década
de 1980 e durante os anos 1990, o movimento de democratização do ensino e do
fortalecimento da educação popular emerge a partir da pedagogia freiriana, que defende uma
educação para além dos preceitos tecnicistas. Não à toa, Paulo Freire é o autor mais atacado
pelo ESP, o que se evidencia nos artigos publicados no site oficial do movimento. No site do
movimento ESP, há nove artigos de diferentes autorias que atacam Paulo Freire, tais como o
de Reinaldo Azevedo:
A escola brasileira acabou, morreu, foi para o ralo. Virou lixo. Foi vítima de
“progressiste” aguda. A “progressiste” é uma infecção provocada por um vírus cuja
letalidade se deve à mente torta de Paulo Freire, que muita gente considera um
santo. Não é que ele tenha criado o bichinho original. Mas foi quem o espalhou. A
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“progressiste” — que é o progressismo na sua fase terminal — inverte a lógica da
educação: em vez de o professor ter algo a ensinar ao aluno, é o aluno que deve
levar a sua experiência ao professor (AZEVEDO, 2014).

A implementação de um modelo de educação neoliberal, embora seja um discurso
hegemônico, não se dá sem enfrentamentos e disputas de concepções dentro do campo da
educação e, por extensão, ou vice-versa, no campo da política. Nesse cenário, a pedagogia
crítica, de base freiriana, emerge como ideias a serem combatidas, denunciadas,
criminalizadas, pois instigam estudantes a questionarem e a desafiarem as crenças e as
práticas que lhes são ensinadas. Essa é uma das ênfases do ESP que, diferentemente da
abordagem crítica que considera as contradições e a historicidade do pensamento, postula
que a tarefa da escola é ensinar conteúdos, instruir competências e habilidades para ganhar o
sustento da vida. Esse modelo de educação neoliberal promulga, portanto, uma perspectiva
gerencialista e tecnicista do papel social da educação. Assim sendo, sob a ótica capitalista, a
principal atribuição da escola é a formação de novos trabalhadores e, em paralelo, assegurar
a hegemônica dessa ordem econômica.
Logo, deve-se ter cautela e cuidado com essa forte retomada de um discurso
relacionado à defesa de uma educação puramente tecnicista sob o pretexto de neutralidade.
O ESP ameaça o ensino como um todo quando fere a Liberdade de cátedra e deslegitima o
trabalho da escola, especialmente quando falamos em escola pública; ocorre a naturalização
do sucateamento da escola pública que é vista como ineficiente sob a ótica de mercado,
diminuindo a autoestima dos profissionais da educação e as resistências frente os avanços do
ESP a partir da desvalorização dos profissionais da educação.
Posto isso, a análise tanto dos textos relacionados aos Projetos de Lei propostos na
Câmara dos Deputados quanto dos materiais previamente publicados no site do ESP permite
que se identifique uma visão produtivista no papel das instituições de ensino, baseada na
racionalidade econômica. Destaca-se que, ao contrário do que se pensa, a maior parte dos
PLs, além do ESP, em essência, já se fazem presentes nas salas de aula e já regulam, em certa
medida, o trabalho dos docentes por intermédio da adesão de alunos, de familiares e até
mesmo dos próprios funcionários das instituições de ensino ao discurso trazido pelo
movimento.
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3.5 ANTEPROJETO DE LEI ESCOLA SEM PARTIDO

Em 2014 um Anteprojeto de Lei foi apresentado, na câmara de vereadores do Rio de
Janeiro, a pedido do então deputado Flávio Bolsanaro ao criador do Escola Sem Partido,
Miguel Nagib - este era o PL 2974/2014. Desde então, esse anteprojeto vem servindo de
modelo para diversas proposituras que legislam sobre o ESP.
Analisaremos o Projeto de Lei 867/2015, que nada mais é do que uma propositura
baseada no PL 2974/2014, apresentado pelo deputado federal Izalci Lucas. Este foi o
primeiro projeto a ser nomeado “Escola sem Partido” no Congresso Nacional. Faremos a
análise tendo como base os Artigos mais emblemáticos de maneira individual. No Artigo 1º,
temos: “Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional do
‘Programa Escola sem Partido’” (PL 867/2015, p. 02).
Nota-se já nesse Artigo 1º que o ESP busca uma regulamentação em nível nacional
quando propõe alterações na Lei de diretrizes e bases da educação. Observa-se o indício de
uma tentativa de se padronizar toda a educação brasileira, portanto, um ponto de alerta.
No Artigo 2º, o deputado sugere modificações nos princípios da educação previstos
na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e na Constituição Federal, esse fundamentados interferem
na concepção do pluralismo de ideias e do caráter pedagógico. O PL 867/2015 fundamentase na “neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado” (PL 867/2015, p. 02). Aqui
temos o segundo ponto de alerta ao ser possível perceber a presença de elementos
“conservadores”, indicando a pauta política do movimento e consequentemente remetendo a
uma posição partidária dentro do Artigo da Lei. Ou seja, o Artigo 2 se transveste sob o
disfarce de uma suposta neutralidade ideológica.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBE) foi aprovada com caráter
complementar e validador da Constituição Federal, ampliando os princípios norteadores da
educação garantidos constitucionalmente. Entretanto, os Projetos de Lei advindos do ESP,
em específico aqui o 867/2015, não corroboram com o acréscimo destes direitos e sim com
a redução. Mesmo não apresentando a invalidação de nenhum texto constitucional ou da Lei,
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o que seria um contrassenso, traz modificações que necessitam de conceitos e de uma
interpretação das instituições.
Vejamos: o supracitado Artigo 2º, em seu inciso I, estabelece que o Estado deve atuar
com “neutralidade política, ideológica e religiosa”. Tudo isso sem definir o que deve ser
entendido como neutralidade nos seus três pontos (político, ideológico, religioso). A
Constituição Federal não traz, em seu texto, a definição de neutralidade política, a LDBEN
de igual maneira e o projeto não o conceitua, deste modo, o ponto é precisamente o que se
entende por neutralidade.
No que diz respeito à neutralidade ideológica, o Artigo 2º nos direciona para ideia de
que a educação deverá ser fornecida “sem ideologia”. Isso parte da hipótese de que seria
possível realizar, no intercâmbio de ideias e de conhecimento entre as pessoas envolvidas no
processo educativo (educadores e educandos), uma transmissão “neutra”, ou seja, limpa de
doutrinação político-partidária, religiosa e moral; portanto, a essência do conteúdo escolar
em sua forma pura. O grande risco é que a própria escolha por um posicionamento neutro,
do ponto de visto lógico, é um posicionamento ideológico não neutro.
Ter-se como base uma suposta "neutralidade" na essência das leis propostas a partir
da ideologia do ESP gera o desejo equivocado por parte dos entusiastas do projeto de que
seria possível readquirir uma educação "pura", que conteria somente metodologias, conceitos
e fórmulas (não se vinculando aos comentários políticos). Educação essa que nunca existiu.
Por derradeiro, a neutralidade religiosa é distorcida quando o Projeto Escola Sem Partido
distorce as informações ao ler que os estudantes não podem ter, na instituição de ensino,
contato com a história de uma religião que não a dos seus ascendentes. No entanto, conhecer
outras vertentes religiosas não implica em doutrinação religiosa - faz parte do processo
educativo e formativo do estudante, apresentando-os outras realidades que estão presentes
em seu entorno e que fazem parte da multiplicidade de ideias presentes na sociedade.
Questionado acerca do assunto que diz respeito à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, o STF se posicionou em 2018 publicando um documento. Este foi o
entendimento:
O próprio Protocolo Adicional de São Salvador, ao reconhecer o direito dos pais
de escolher o tipo de educação que deverá ser ministrada a seus filhos, previsto no
art. 12 § 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, condiciona tal
direito à opção por uma educação que esteja de acordo com os demais princípios
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contemplados no Protocolo e que, por consequência, seja apta ao pleno
desenvolvimento da personalidade humana, à participação em uma sociedade
democrática, à promoção do pluralismo ideológico das liberdades fundamentais.
(Supremo Tribunal Federal, 2020).

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já contesta a leitura limitativa proposta
pelo Projeto Escola Sem Partido ao reforçar que o direito dos pais sobre o tipo de educação
fornecida deve ter como fonte basilar o respeito ao desenvolvimento pleno da personalidade,
por meio da multiplicidade ideológica e das garantias constitucionais anteriormente citados.:
A toda evidência, os pais não podem pretender limitar o universo informacional de
seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer conteúdo com o qual não
estejam de acordo. Este tipo de providência – expressa no art. 13 § 5º – significa
impedir o acesso dos jovens a domínios inteiros da vida, em evidente violação ao
pluralismo e a seu direito de aprender. A educação é, justamente, o acúmulo e o
processamento de informações, conhecimentos e ideias que proveem de pontos de
vista distintos, experimentados em casa, no contato com amigos, com eventuais
grupos religiosos, com movimentos sociais e, igualmente, na escola. (Supremo
Tribunal Federal, 2020).

O ESP impõe obstáculos ao docente em sala de aula, alicerçado numa visão no
mínimo equívoca, ou até maldosa, dos princípios constantes na Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (CADH). Esses limites são exibidos no Artigo 3º do Projeto de Lei
867/2015:
Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica
bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades que possam estar
em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos
estudantes.

De um modo geral, pode-se dizer que o ESP é responsável por formalizar os processos
de denúncia a partir da propositura de leis, além de viabilizar outros meios que tornem
possíveis essas denúncias. Tais meios são incitados a serem utilizados caso algum docente
venha a descumprir com alguns dos princípios relacionados à formação da criança que esteja
em desacordo com as ideias do Projeto ESP, influenciando até mesmo as secretarias de
educação a criarem canais de comunicação próprios para estes casos. Cabe destacar ainda
que as secretarias já possuem órgãos com esse fim, normalmente conhecidos como
ouvidorias, que são canais pelos quais qualquer pessoa pode apresentar uma determinada
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queixa ou elogio sobre fatos ocorridos em um determinando estabelecimento de ensino,
sistema de ensino ou ainda em uma rede especifica.
Indo além da propositura de leis para a educação e da criação de canais para receber
denúncias, o Projeto Escola Sem Partido possui a audácia de até mesmo propor leis sobre
outros pontos, fora das instituições de ensino. Esse PL Ambiciona, inclusive, regular o
próprio Sistema Nacional de Educação ao tratar sobre avaliações de larga escala, concursos
públicos e sobre materiais de apoio.
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4 RESISTÊNCIA DO ENSINO DA HISTÓRIA NA ESCOLA SEM PARTIDO

Começamos este texto com uma citação de Nóvoa (2017): “A profissão docente não
acaba dentro do espaço profissional, continua pelo espaço público, pela vida social, pela
construção do comum” (NÓVOA, 2017, p. 1130). Com a afirmação, Nóvoa (2017) nos faz
refletir sobre a importância da formação docente e o “peso” desta profissão, que não fica
enclausurada dentro das paredes de uma sala de aula, mas está na vida e nas relações
constituídas nesta. O professor de História, por sua vez, exerce uma função incomoda para
os defensores do ESP. Nota-se que as pautas conversadoras contidas no programa ESP muitas
vezes entram em choque com a prática do professor de História, pois é este que discute, em
função de seu trabalho, questões que dialogam diretamente com a pauta defendida pelo ESP,
como religião, costumes, pluralidade, tudo isso em uma perspectiva crítica, que é o que o
ESP busca apagar, editar ou ressignificar.
A formação de todos professores, incluindo o profissional de História, apesar da
evidência da perseguição orquestrada pelo ESP, deve ser assumida como uma política
educacional fundamental para uma educação de qualidade, transformadora e comprometida
com o conhecimento, com a pesquisa e com o ensino, sobretudo em tempos de negacionismo
científico, disseminado principalmente pelas redes sociais. A negação à ciência é apontada
como uma “[...] crise nos modos de aferição da verdade que fundamentam o método
científico, pois há desconfiança em relação à competência de especialistas, que selecionam
determinadas evidências em detrimento de outras, também relevantes” (NEGACIONISMO,
2020, p. 12-13). A ciência é questionada, enquanto o obscurantismo é ovacionado em alguns
momentos.
O século XXI chegou cheio de expectativas relacionadas com o desenvolvimento
tecnológico e científico. Enquanto nos áureos anos 1980, do século passado, acreditávamos
que em 2020 estaríamos vivendo em um mundo diferente do que temos hoje, e muito mais
parecido com o desenho animado Os Jetsons, o futuro (hoje o presente) não se mostrou tão
promissor assim.
Alcançamos inúmeras conquistas no ramo da ciência e da tecnologia, contudo, ainda
não estamos num mundo tão futurista como se previa. Na verdade, imaginávamos que
estaríamos num mundo totalmente hitech, onde a tecnologia e o conhecimento científico
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seriam altamente valorizados. O que constatamos é que as pessoas estão mais presas às suas
crenças religiosas, aos preconceitos, ao achismo e ao negacionismo da ciência.
Isso é evidente quando analisamos, por exemplo, as discussões atuais sobre as vacinas
contra a COVID-19. Inúmeras pessoas não acreditam que a vacina seja eficiente e não
querem ser vacinadas, num ato concreto de descrença e desvalorização da ciência. Silva Filho
(2020) diz que “[...] assistimos estarrecidos ao resultado do negacionismo [...]. São muitos
os exemplos de políticas equivocadas e descaso com a verdade, o que coloca em jogo o futuro
do Brasil como uma nação livre, democrática e próspera” (SILVA FILHO, 2020, n.p).
Os anos 2000 também se mostraram muito mais conservadores do que se imaginava.
Pela lógica do desenvolvimento das sociedades humanas, percebemos, ao longo dos séculos,
um desenvolvimento da consciência coletiva e do respeito ao indivíduo. Todavia, vivemos
retrocessos e movimentos reacionários cada vez mais presentes, que se manifestam por
diversas maneiras, como atos de xenofobia, machismo, sexismo, racismo, homofobia e outras
formas de discriminação, preconceito e intolerância a grupos de maiorias minorizadas e
marginalizadas. Para Eco (2020), tais manifestações caracterizadas como intolerâncias
apontam que “[...] não gostamos dos que são diferentes de nós, porque têm uma cor diferente
de pele, porque falam uma língua que não entendemos, porque comem rã, uns não comem
carne, macaco, porco, alho, porque usam tatuagem [...]” (ECO, 2020, p. 17).
Muitos dos acontecimentos que ocorreram durante o século XX poderiam ter servido
de base para a transformação social. Contudo, o que vemos é uma individualização dos
sujeitos e a exclusão de vários indivíduos e grupos, como já aconteceu em outros momentos.
Para Foucault (2004), essa relação de poder de um grupo em relação a outro se
organiza em rede, onde uns detêm o poder e outros são excluídos dele. Decerto, o poder
perpassaria todos indivíduos, sendo eles indissociáveis dessa lógica das relações de poder.
Os docentes necessitam utilizar o conhecimento para o combate às injustiças sociais,
problematizando os fatos e buscando uma transformação da sociedade. Nóvoa (1987) nos faz
pensar sobre a questão que envolve o professor e a sua responsabilidade social: “os
professores não vão somente responder a uma necessidade social de educação, mas também
criá-la” (NÓVOA, 1987, p. 585).
A educação é o primeiro passo para a transformação social, e a escola deve ser o
espaço para a promoção dessa transformação por meio das suas relações humanas, do seu
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processo de ensino-aprendizagem, do seu currículo, conforme Arroyo (2013) “[...] na
construção espacial do sistema escolar, o currículo é o núcleo e o espaço central mais
estruturante da função da escola” (ARROYO, 2013, p. 10). A escola, por ser um espaço
democrático e de acesso a todos e a todas, possibilita a transformação dos sujeitos. A
transformação ocorre principalmente se a escola estiver engajada com as questões sociais e
com o debate dessas questões.
Nesse sentido, a escola proporciona um espaço narrativo privilegiado para alguns
enquanto produz ou reforça a desigualdade e a subordinação de outros. Uma
afirmação que sugere a necessidade de se investir em discussões que nos permitam,
exatamente, exercitar outros olhares sobre as práticas pedagógicas e sobre as
relações sociais que se desenvolvem ou que desenvolvemos no contexto escolar. E
fornecer os instrumentos para favorecer este tipo de reflexão acerca da própria
prática é, do meu ponto de vista, uma grande contribuição dessas teorizações
(MEYER, 2008, p. 24).

A citação de Meyer nos faz refletir que a escola pode ser “asas ou gaiola”, ou seja,
pode permitir que os sujeitos se desenvolvam de forma democrática, cidadã e respeitosa ou
podem fazer com que os indivíduos permaneçam presos em preconceitos, imersos no
desconhecimento, na ignorância e na perpetuação das diferenças. De fato, a escola é de
extrema importância para o desenvolvimento do sujeito.

4.1 SILENCIAR E EXCLUIR: A OMISSÃO DOS ESTUDOS SOBRE DIVERSIDADE
NOS PROCESSOS FORMATIVOS

Neste cenário de desilusões com o futuro e a triste realidade posta, a escola e o
currículo escolar se mostram espaços de poder e de disputa. Isso porque na escola ecoam
várias vozes, tanto daqueles que desejam um espaço mais crítico quanto os que veem nela a
oportunidade de impor ideais hegemônicos burgueses, ligados ao tecnicismo. É possível
observar que nos documentos norteadores da educação nacional da última década há um
silenciamento das questões relacionadas à diversidade humana, como o Plano Nacional de
Educação (BRASIL, 2014). Em se tratando das diretrizes para formação de professores,
observamos que entre as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação docente de 2015
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(BRASIL, 2015) e as atuais (BRASIL, 2020), há um uma diminuição significativa quando o
assunto é diversidade. Podemos afirmar, mediante as palavras de Jimena Furlani que:
[...] o currículo escolar ocupa grande importância na construção das diferenças e
das identidades culturais, em que o livro (didático e paradidático) constitui-se em
artefato cultural. Seu texto (verbal e ilustrativo) produz e veicula representações de
gênero e sexuais, ‘ensina” modo(s) de ‘ser masculino’ e de ‘ser feminino’, formas
(ou a forma) de viver as sexualidades. Essas representações têm “efeitos de
verdade” e contribuem para produzir sujeitos. (FURLANI, 2008, p. 40).

Ao invés de promover o respeito e inclusão, vemos um retrocesso que beira a barbárie
de outros tempos históricos. O início deste século mostrou-se ainda mais conservador na
política, comprometendo fortemente o avanço de perspectivas mais plurais e de diversidade
nas políticas públicas. Segundo Michael Apple (2002), há uma visão autoritária na educação
que se manifesta socialmente e que funda seus princípios em visões da moral cristã.
No próprio Escola Sem Partido (ESP), podemos verificar uma nítida preocupação
com o processo formativo dos estudantes, pois esses poderiam ser expostos a discussões que
problematizem as questões relacionadas a gênero, capitalismo e educação conservadora. Os
adeptos desse movimento abominam qualquer tipo de discussão de cunho político
problematizadora, pois advogam que a escola não é espaço para doutrinação.
Os integrantes do ESP apoiam-se na ideia, segundo Rios, Dias e Brazão (2019) de
que “[...] somos educados no sentido de atender a um conjunto de expectativas sociais acerca
do que é ser homem ou ser mulher, concernentes aos papéis que devemos executar, [...]
demarcados e atribuídos através das relações de gênero e hierarquias sexuais [...]” (RIOS,
DIAS e BRAZÃO, 2019, p. 786-787). Essa preocupação em demarcar os espaços e papéis
sociais expressa por um movimento conservador demonstra o ‘medo’ desse grupo quanto a
problematização das pautas sociais/econômicas e o questionamento da hegemonia
estabelecida. Ademais, esse movimento propaga a ideia de uma ‘ideologia de gênero’. Nessa
perspectiva, Penna (2017) questiona: “Seria uma ideologia antifamília, uma tentativa de
transformar os jovens em gays e lésbicas, um ataque à família?” (PENNA, 2017, p. 45).
Obviamente que esse pensamento é totalmente equivocado, atrasado e tendencioso. Contudo,
essa é uma prática muito comum utilizada por grupos conservadores: criar inimigos
imaginários a serem combatidos.
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Esses grupos articulam discursos conservadores de diversas ordens vinculados a
questões morais e religiosas, defendem uma posição política em relação à função
do Estado e da escola, restringindo estas instituições, defendendo liberdades
individuais e os direitos e a liberdade da família em educar os seus filhos. Desta
forma, acreditam que a escola não deve abordar temas como política, religião,
gênero e sexualidade, que professores em sua maioria são ‘doutrinadores’ e não
são educadores, pois deveriam apenas se restringir a ensinar conteúdos técnicos.
Tais concepções tomam os jovens como meras tábulas rasas, sem opinião e
reflexão. Baseados nisso, defendem a proibição de professores e da escola de
trabalhar estas temáticas, previstas nos parâmetros curriculares nacionais, que,
como vimos, são caras não só aos movimentos sociais, como também aos próprios
princípios democráticos, ferindo a autonomia pedagógica e atingindo a promoção
da cidadania e a construção de uma escola plural, onde todos e todas devem ser
respeitados, independentemente de sua origem, cor, etnia/raça, gênero, classe,
identidade, orientação sexual, pertencimento religioso, etc. (SEVILLA;
SEFFNER, 2017, p. 04-05).

Essas ideias retrógradas foram ganhando mais defensores, que concentraram suas
energias na obstrução de pautas democratizantes nas políticas públicas, principalmente nas
educacionais. Esse movimento justifica as campanhas de retirada, omissão, ou negação das
questões de diversidade, gênero e sexualidade nos documentos educacionais elaborados neste
século, como uma forma de preservar a família e os valores tradicionais. Indo além, Valim e
Fernandes (2019) analisam que esses valores conservadores são intrinsecamente ligados à
elite bem como defendidos por ela e pela população brasileira de uma forma mais geral,
promovendo a eleição nos últimos pleitos eleitorais, de candidatos que realizam “[...]
apropriação do discurso sexista e LGBTfóbico, tornando as mulheres (especialmente as
feministas) e as pessoas LGBTs os principais ‘bodes expiatórios’ de uma suposta crise dos
valores, dos ‘cidadãos de bem’ e da ‘família brasileira’” (VALIM; FERNANDES, 2019, p.
402).
Neste cenário de obscurantismo, negacionismo e combate à ciência, temos o
silenciamento de várias políticas públicas voltadas para os grupos historicamente
marginalizados: negros, pobres, mulheres, indígenas, população LGBTQI+, etc. Isso se torna
evidente se olharmos para a educação e analisarmos que até o começo do século XXI
tínhamos como documento curricular norteador os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), que especificavam objetivos, conteúdos, orientações para todas as disciplinas, tendo
ainda os temas transversais para os demais diálogos que atravessavam as áreas do
conhecimento.
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De acordo com Silva, Brancaleoni e Oliveira (2019), após a segunda metade da
década de 90 do século XX, começaram a surgir práticas educativas relacionadas às questões
de gênero e diversidade, e isso se deu com a promulgação dos PCNs em 1996. Um dos PCNs
dos temas transversais era o de Orientação Sexual, que tinha por objetivo orientar os/as
alunos/as do Ensino Fundamental II quanto a comportamentos ligados à sexualidade,
relações de gênero e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. É importante lembrar
que os PCNs surgem no contexto da epidemia de HIV/AIDS, no qual a escola se tornou o
espaço de promoção do saber e das informações sobre práticas de sexo seguro, como afirma
Silva, Brancaleoni e Oliveira (2019). Essa abordagem serviria de orientação responsável e
científica para os jovens quanto às questões de sexualidade e gênero, que deveriam ser
discutidas em todas as disciplinas, por ser uma temática transversal.
Finalizamos os anos de 2010 com a discussão no país de um documento nacional
norteador do currículo escolar, que veio a ser a BNCC - Base Nacional Comum Curricular.
Nas palavras de Gonçalves (2018, p. 50-51): “[...] pode-se afirmar que a implantação de uma
BNCC corresponde a uma política que focaliza o currículo como prescrição, na medida em
que ― ‘indica’ os conhecimentos e as formas de trabalho no cotidiano escolar”. Já nas
palavras de Macedo (2018):
‘BNCC não é currículo!’, temos ouvido por aí como resposta às muitas críticas de
que a base reduzia o currículo a uma listagem de competências. Se é positivo que
o MEC tenha incorporado, de forma explícita, essa distinção, não se deve permitir
que ela escamoteie que a política de estabelecer uma base nacional e comum para
os currículos produz um significado para currículo — que terá que ser repetido
posto que não coincide, nem poderia, com a coisa. E, quando se diz que a educação
é a base para o futuro, algo desse sentido já é projetado. (MACEDO, 2018, p. 29).

Currículo ou não, é neste documento que estão os conhecimentos gerais, com
habilidades e competências que os alunos e alunas devem adquirir em cada ano. A versão do
documento aprovada em dezembro de 2017 excluiu a maior parte das menções a gêneros
presentes nas versões anteriores do documento. As poucas e genéricas referências às questões
de gênero não promovem o debate, muito menos ajudam efetivamente na discussão sobre o
tema. Nessa lógica de negação, exclusão e perseguição, a escola pereniza, segundo Meyer
(2008) “[...] projetos de formação de determinados tipos de pessoas ou de identidades sociais:
bons cristãos; bons trabalhadores, bons cidadãos [...]” (MEYER, 2008, p. 21). Esse autor nos
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leva a problematizar que a escola como conhecemos sempre foi um espaço disputado por
grupos políticos e sociais, sempre esteve a serviço da ordem hegemônica, por isso, a
importância de movimentos que contestem essa lógica e a subvertam, por exemplo, por
intermédio de práticas, currículos, projetos, leis.
Se o documento curricular norteador não promove a discussão sobre a importância
das questões de gênero, a Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação
Básica (BNC Formação), documento norteador para a formação docente, também não
propicia o debate. Nas palavras de Cardoso et al. (2019):
[...] recentemente, a proposição de bases comuns para a Educação Básica e a
formação docente configurou-se como campo de disputas em que a inclusão e a
retirada dos termos relacionados ao gênero e à sexualidade teve protagonismo
(CARDOSO et al.,2019, p. 1461).

Com a BNCC, o Conselho Nacional de Educação torna público a Resolução CNE/CP
nº 2/2019 que estabelece as Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC) – Base Nacional
Comum da Formação de Professores da Educação Básica (BNC) para os cursos de formação
docente, que “[...] procura normatizar minunciosamente a organização curricular dos cursos
de formação de professores” (PICOLI; VICENZI, 2020, n. p.). De acordo com Cardoso et al.
(2019), a BNC Formação no arcabouço traz a negação e um
[...] tratamento superficial de questões acerca da diversidade e da educação para
relações de gênero pelo documento não surpreende, já que ele foi construído tendo
como referência a BNCC, a qual também trata de camuflar tais temáticas
(CARDOSO et al., 2019, p. 1473-1474).

Portanto, podemos afirmar que os documentos oficiais para a educação pública no
Brasil estão sendo desarticulados das discussões sobre diversidade. No artigo 2º da Resolução
CNE/CP nº 2/2019, o que temos é reiteração que os docentes ao final de suas licenciaturas
devem ter adquirido/conquistado as competências estabelecidas pela BNCC, restringindo o
conhecimento pedagógico a um documento que não debate de forma a promover uma
Educação Integral, contemplando temas como diversidade.
Este é um cenário triste e empobrecido do diálogo educacional, pois
institucionalmente implantam-se pautas conservadoras, que atendem aos interesses de alguns
grupos de poder e religiosos (que são muitas vezes os integrantes da bancada no BBB no
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Congresso Nacional, a bancada da: bala, Bíblia e boi), os quais interferem diretamente no
trabalho escolar, inviabilizando o debate sobre as questões que envolvem gênero e
diversidade. Para Felipe (2008), nem as escolas, muito menos as redes de ensino, têm projetos
instituídos sobre as questões que envolvem gênero e sexualidade, pois os próprios docentes
não se sentem aptos para trabalhar esses temas. Isso demonstra que os/as professores/as
muitas vezes preferem negligenciar essas temáticas a abordá-las, uma vez que podem gerar
debates para os quais eles não estejam preparados para mediar, ou ainda preocupam-se com
a polêmica que tal estudo possa gerar na comunidade escolar.
Além disso, os grupos reacionários se movimentam para impor as próprias ideias e
perseguir educadores, desmoralizar as escolas e inviabilizar legislações que garantam aquilo
que está expresso na nossa Constituição brasileira quanto à pluralidade de ideias e
concepções pedagógicas, laicidade do ensino, respeito e dignidade da pessoa humana. Os
cursos de formação docente não discutem as questões de diversidade em suas grades
curriculares, pois seus currículos estão cada vez mais enxutos, achatados e pouco
problematizadores. Sem contar que as crenças e os preconceitos dos docentes impedem um
diálogo profícuo sobre o tema, ficando o/a educador/a entre a cruz e a espada. A pergunta
que fica é: “[...] como acolher os estudantes das licenciaturas e torná-los professores, capazes
de se integrarem na profissão e contribuírem para a sua renovação?” (NÓVOA, 2017, p.
1115). Podemos ir além: qual é o suporte encontrado pelos/as educadores/as deste país para
promover o debate sobre da diversidade em seus espaços de conhecimento? Precisamos que
a escola esteja engajada com a construção de uma educação que respeite as diferenças, pois:
[...] a escola pública brasileira precisa tomar para si parte da tarefa de discutir este
tema, porque hoje em dia, dentro dela, estudam e trabalham cada vez mais meninos
e meninas, homens e mulheres, que apresentam uma diversidade de performances
de gênero e sexualidade. A abordagem destes temas precisa ser feita em conexão
com um universo mais amplo de valores políticos e culturais. (SEFFNER; SILVA,
2013, p. 74-75).

A formação docente inicial seria o momento no qual muitos pré-conceitos trazidos
pelos futuros/as professores/as poderiam ser discutidos, analisados e repensados, para que
estes profissionais estejam mais abertos e mais empáticos no contexto da sala de aula. Caso
contrário, os futuros educadores/as serão perpetuadores da hegemonia heterossexual, branca,
machista, sexista, falocêntrica e elitista que consolida as desigualdades em nossa sociedade.
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Meyer (2008) defende que os docentes necessitam entender as relações de poder que lhes
circundam e percebê-las para que possam superá-las, além de desenvolverem sensibilidade
para problematizar o sexismo, o racismo e a discriminação vinculados aos saberes
específicos, reconhecendo a hierarquização da diferença e suas desigualdades.
Em algumas situações, o preconceito internalizado em relação ao que cerca a
diversidade e as relações de gênero, faz com que os sujeitos que subvertem as normas, que
questionam, que não se submetem ao machismo, binarismo ou ao heteronormativismo sejam
configurados como abjetos, sujeitos desprezíveis. Portanto, os docentes são os instrumentos
de transformação social por meio da educação.

4.2 A FORMAÇÃO INICIAL DE
LICENCIATURAS NA ATUALIDADE

PROFESSORES:

OS

DESAFIOS

DAS

A formação docente no Brasil do início do século XXI está em franca expansão, o
que deveria ser visto por todos como um avanço. Contudo, se analisarmos de que maneira
está ocorrendo essa expansão e como são os cursos ofertados, percebemos que ao mesmo
tempo em que há uma conquista de espaço universitário das classes populares, há também
oferta de cursos que não atendem as necessidades de uma formação de qualidade. Gatti et al.
(2019) ressalta que aqueles que estão ingressando no magistério advêm de famílias de baixa
escolaridade, quando não são os primeiros do núcleo familiar a alcançar o ensino superior,
índice na casa dos 10%.
Como se pode perceber, o aumento no número de ingressantes no ensino superior está
relacionado ao acesso de indivíduos economicamente menos favorecidos, que puderam
ingressar na universidade por meio de várias políticas de financiamento estudantil que foram
criadas ou ampliadas, aumentando o número de pessoas com curso superior no país. Ainda é
preciso levar em conta que as camadas mais pobres da sociedade acessam os cursos de
licenciatura devido ao baixo custo e a facilidade de acesso. Sobre essa questão, José Dias
Sobrinho (2009) fala que:
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Quando muitos acreditam que teriam capacidades intelectuais e econômicas e,
eventualmente, algum direito de frequentar tão somente os cursos mais acessíveis,
menos seletivos e de baixo prestígio, aqueles que lhes ofereceriam maior
probabilidade de aprovação, embora sem nenhuma garantia de que venham a
alcançar os empregos mais valorizados. Esse tipo de exclusão por dentro do
sistema, não se evidencia nas estatísticas mais simples: ela se objetiva na oferta de
ensino de baixa qualidade e na autoexclusão. (DIAS SOBRINHO, 2009, p. 1230).

Temos uma expansão da oferta e do acesso, contudo a qualidade desta formação
acaba sendo um fator de preocupação, pois esses novos cursos, principalmente ligados ao
magistério, diminuem a carga horária, realizam o ensino parcialmente ou totalmente à
distância e com pouco aprofundamento quanto à metodologia, teoria e didática. De acordo
com Giolo (2018), com estabelecimento da educação a distância surgem três tendências
educacionais: o mercado educacional se constituiu com a educação a distância no Ensino
Superior; o aumento expressivo do número de vagas; e, por fim, há a chancela do setor
privado nos cursos que demandam pouco investimento e que são mais visados por aqueles
que não têm oportunidade de acessar o ensino superior gratuito. O autor ainda completa sua
análise, explicando que:
Além dos valores reduzidos, as instituições acenam com sistemas próprios de
bolsas, créditos educativos e financiamentos de diferentes modalidades. Diante
disso, é impossível não deduzir que a Educação a Distância está produzindo uma
partição no sistema educacional brasileiro para além da partição tradicional e mais
radical do que esta, que sempre destinou uma educação de boa qualidade para ricos
e uma educação aligeirada e fraca para pobres. A educação a distância carrega
ainda mais nessas tintas. (GIOLO, 2018, p. 87-88).

Diante dessa realidade, precisamos pensar como os novos professores estão
instrumentalizados para iniciar a docência e desempenhar com maestria a profissão, uma vez
que não são capacitados para serem especialistas em suas áreas, mas para atender aos anseios
do mercado. Os números retratados na obra Professores do Brasil: Novos cenários de
formação, de GATTI et al. (2019), não deixam dúvidas, porque os cursos que estão sendo
oferecidos aos milhares, em cada esquina de grandes centros ou em cidades menores, são
quase ou totalmente a distância, com pouca discussão teórica e metodológica, quiçá
discussões mais profundas ou problematizadoras como são as questões da diversidade.
Assim, “a escola já não consegue cumprir suas metas socializadoras e normalizadoras, se é
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que um dia as cumpriu” (CUNHA, 2011, p. 465), e os docentes não conseguem discutir a
realidade social/econômica, pois não a conseguem perceber ou não sabem como.
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentados
em Professores do Brasil: Novos cenários de formação, o país vive um “bônus demográfico”
de jovens e adultos que representam uma grande massa da força de trabalho no país. Portanto,
uma grande leva de sujeitos aptos para ingressar em uma faculdade, impulsionados pelas
múltiplas facilidades de acesso que foram disponibilizadas a partir dos anos 2000:
[...] o aumento das matrículas de negros e jovens de menor renda no período
recente, bem como da consolidação das vantagens educacionais das jovens
mulheres sobre a juventude masculina, são fruto da maior proporção de estudantes
de grupos desfavorecidos que passou a concluir o ensino médio, da ampliação de
vagas no ensino superior e dos programas de ação afirmativa nas IES públicas e
privadas. (GATTI et al., 2019, p. 141).

Quanto a este ponto, Nóvoa (2017) nos chama a atenção, pois, para ele, a licenciatura
ser uma segunda escolha torna-se uma problemática que demostra a fragilidade da profissão,
pois os ingressantes acabam escolhendo os cursos de licenciatura devido as facilidades de
horário e por ser a distância.
Apesar da importância positiva que a democratização do acesso à educação superior
tem, o ponto é perceber que por uma questão mercadológica, a qualidade da formação desses
docentes fica comprometida. De fato, o acesso ao ensino superior ampliou o número de
docentes para o mercado de trabalho, contudo, pesquisadores, como Nóvoa (2017), ressaltam
que o professor deve ser aquele que tem acesso à ciência, à literatura, à arte, pois assim terá
riqueza formativa e, portanto, desenvolvimento de vida cultural e científica. Esse
desenvolvimento faria dele um profissional mais habilitado para o magistério. Para Meyer
(2008) a “[...] educação envolve o conjunto dos processos pelos quais aprendemos a nos
tornar e a nos reconhecer como sujeitos de uma cultura” (MEYER, 2008, p. 20). Nóvoa
(2017) destaca ainda que é necessário ao docente “conhecimento profissional docente”, que
é adquirido em sua formação profissional universitária. Portanto, uma formação de
qualidade, diversificada e comprometida fará com que tenhamos bons profissionais no
magistério. O que presenciamos é que “[...] os professores situam-se no espaço contraditório
do entrecruzamento de interesses e aspirações socioeconômicas.” (CATANI, 2011, p. 585).
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Esse novo cenário da formação docente do nosso país nos leva a vários
questionamentos, dúvidas e análises que surgiram ao longo deste texto e tantas outras que
não chegaram a ser elencadas aqui. Contudo, os educadores, precisam ter firmeza na luta por
uma educação de qualidade, que se inicia pela formação inicial, pois:
Estamos vivendo um momento de tomada de decisão, em que não adianta mais
‘tapar o sol com a peneira’. O próprio termo, de tão longo, já foi suficiente para
que se entendesse o que é proposto como uma escola para todos. Se ainda não
conseguimos avançar em sua direção, é porque, certamente, pensam muito essas
contendas e esses desencontros entre os que se dispõem a progredir, a revirar as
escolas comuns e especiais do avesso, e os que querem conservá-las como estão
para garantir outros benefícios, para impedir avanços, para barrar o novo.
(MANTOAN, 2011, p. 35).

Vizzotto (2013), no seu texto Cursos de Licenciaturas nos Institutos Federais,
informa-nos: rumo a uma nova concepção formativa, é importante haver a formação em nível
superior baseada no ensino, pesquisa e extensão. Essa deve ser uma prática aprendida e
incentivada na universidade e deve fazer parte da ementa dos cursos de licenciatura. No
entanto, percebemos a falta de professores pesquisadores, que incentivem seus alunos a
pesquisarem. Segundo Vizzotto (2013) “[...] os professores foram sendo formados a partir
dessa lógica e como protagonista fundamental da mudança” (VIZZOTTO, 2013, p. 11), que
perpassa por diversos paradigmas e dilemas. Um dos principais dilemas é a questão
mercadológica que envolve a maioria dos cursos de licenciatura atualmente, em que a
qualidade da formação não é o foco, mas a quantidade de formandos. Essa prática prejudica
toda e qualquer política pública educacional que vise a melhoria da qualidade da educação
no país, “[...] essa condição possibilita uma rápida expansão de cursos aligeirados, simplifica
o trabalho pedagógico e descaracteriza a identidade do professor” (VIZZOTTO, 2013, p. 07).

4.3 O ENSINO DE HISTÓRIA EM TEMPOS
COMPREENDENDO O CONTEXTO BRASILEIRO

DE

CONSERVADORISMO:

Discutir conservadorismo no contexto político brasileiro nos remete a inúmeros
períodos da história de nosso país, no entanto, queremos, no espaço deste trabalho, demarcar
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uma temporalidade a fim de que possamos nos aprofundar na análise específica de seus
desdobramentos no ensino de História, em especial, na formação de professores. Assim
sendo, compreendemos o ano de 2014 como marco inicial de uma escalada conservadora.
Nesse contexto, o tema da defesa da família e dos valores morais ganhou
protagonismo no cenário político brasileiro dialogando intensamente com as camadas
populares do país, acionando medos, tradicionalismos e um pânico moral (MENDONÇA,
2018). Os ataques ao que compreendemos como educação crítica e democrática tiveram
como porta de entrada na luta contra a suposta “ideologia de gênero”. Assim, sob o
argumento de “proteção às crianças”, iniciou-se uma perseguição a temas relacionados às
mulheres e à população LGBTQIA+. Consequentemente, os educadores que insistiam em
abordar tais temáticas receberam, por parte dos autointitulados conservadores que os
atacavam, a alcunha de “doutrinadores”.
O PESP conta com adeptos na sociedade e representantes na política institucional,
como Câmaras Municipais, Congresso Nacional e, atualmente, a Presidência da República.
Tal programa possui uma chave de leitura própria para a compreensão do fenômeno
educacional brasileiro, chave esta que, por ser considerada por vezes absurda, não foi
confrontada com a devida seriedade. O ESP não é o único braço do que denominados aqui
de discursos conservadores em ascensão no Brasil, mas, sem dúvida, constitui grande
visibilidade deste segmento ideológico que, ao se consolidar no país, dá respaldo a falas de
desqualificação dos professores.
Outro ponto que merece destaque é a celeuma gerada pelo incentivo do chefe do
executivo à comemoração do Golpe de 1964 que levou a Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão (PFDC), ligada ao Ministério Público Federal, a emitir parecer contrário a tais
comemorações. Segundo a PFDC, não há dúvidas de que o Golpe de Estado de 1964 foi um
rompimento violento e antidemocrático da ordem nacional. Como aponta outra reportagem,
do portal R7, o exército brasileiro estava proibido de comemorar esta data desde 2011 por
determinação da presidente da época, Dilma Rousseff. A diferença de postura entre os
governos de 2011 e 2020 é um importante indicador acerca do apreço à democracia e suas
instituições republicanas no Brasil bem como do avanço conservador no país.
Corroboramos com outros trabalhos acadêmicos que afirmam que atualmente
vivenciamos um recrudescimento do discurso conservador na sociedade brasileira, o qual
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vem penetrando com força nas instituições escolares (SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2016
p. 77). Assim como José Sepulveda (2016) e Denize Sepulveda (2019), entendemos o
conservadorismo político por contrarrevolucionário e antidemocrático, pautado no
tradicionalismo. Portanto, identificamos na atual conjuntura brasileira, em que presenciamos
a retirada gradual de direitos sociais e trabalhistas, o avanço do anti-intelectualismo e a
comemoração do Período Ditatorial, além da naturalização de desigualdades que remetem à
antiga ordem social.
Chamamos atenção para a situação de que o simples fato de posicionamentos
contrários serem abordados em sala de aula não deveria ser motivo de medo para os futuros
professores (licenciandos). Contudo, especialmente desde a época das eleições presidenciais
de 2018, o tema em questão tornou-se demasiadamente polêmico, uma vez que diversas
autoridades do presente governo - ex-ministros da educação, além do próprio Presidente da
República, dentre vários outros políticos - negam a existência da Ditadura Militar no Brasil.
Como já apontamos, em alguns casos, esses representantes chegam a defender a
comemoração da tomada do poder pelos militares em 1964. Tais falas que se contrapõem ao
saber histórico produzido academicamente muitas vezes vêm acompanhadas de um discurso
de ódio contra os professores, principalmente, de História, que são diariamente acusados de
"doutrinação ideológica”.

87

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma breve busca no dicionário nos traz a definição da palavra “resistir”: conservarse firme; não sucumbir, não ceder”. Essa definição pode muitas vezes entrar em contradição
com a ideia romântica que o senso comum tem – de que resistir é próximo do que se vê em
uma guerra – no qual os agentes ali envolvidos precisam batalhar de forma a se sacrificar
para alcançar um determinado objetivo.
Talvez por influência da mídia ou da participação de algum outro agente social, a
questão é que resistir não necessariamente pressupõe uma luta armada, um conflito direto
que necessite exposição, ou um grande flagelo (claro que essa forma de resistência também
se faz muito importante), mas, como na guerra, uma batalha se dá nos diversos frontes:
existem aqueles que estão na linha de frente; aqueles que dão suporte logístico; os que
planejam; e também aqueles que, ainda que não presentes, motivam e estimulam todos os
combatentes a lutar, só pelo fato de estarem alinhados com os mesmos. Todos participam e
são decisivos para resultado final, toda participação é importante e a derrota só é certa quando
se desiste de lutar.
Uma sociedade esclarecida, alinhada com ideias democráticas e plurais sobre
determinada mudança que se busque, ainda que não atue diretamente nas batalhas, influencia
e estimula forte e decisivamente o resultado do pleito social. Então, o próprio ato de não
sucumbir, de não ceder, de manter-se firme em defesa da sociedade plural e democrática que
se busca, é um grande ato de resistência e é a própria essência de resistir. O ato de buscar se
informar, de estar aberto ao diálogo com outras ideias, tudo isso simboliza resistência, e o
dia a dia está repleto deles. Com efeito, a derrota na busca por uma sociedade mais plural e
inclusiva só se dá a partir do momento que se desiste de resistir, que se busca fechar os olhos
aos problemas e se eximir da responsabilidade que cabe ao indivíduo dentro do pacto social.
O presente estudo buscou realizar uma análise acerca do Projeto Escola Sem Partido
e as suas implicações, tanto técnicas quanto práticas, no ofício do trabalho do docente nas
escolas, dando destaque também ao professor de História, que tem suas aulas voltadas para
um viés crítico. Durante o desenvolvimento do trabalho, pôde-se notar que os problemas
oriundos do ESP são em decorrência de sua própria historicidade, das constantes
modificações pelas quais o conteúdo deste programa vem passando nos últimos anos; a
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exemplo disso podemos citar a exclusão do Projeto de Lei 193/2016 do Senado Federal e o
avanço do PL 7180/2014 na Câmara Federal, ambos dispositivos com o objetivo de
implementar a PESP na legislação pátria vigente, evidenciando as próprias contradições do
programa e, para além disso, as próprias bases do radicalismo por parte dos defensores do
ESP. Cabe destacar que, por um período considerável de tempo, desde a criação do ESP, os
obstáculos planejados e coordenados que esse projeto apresentou à autonomia de atuação
docente foram sendo enfrentados pelas convicções teóricas, oriundas por meio da prática da
docência e da pesquisa - com significativas contribuições da pesquisa no ramo da história,
revelando, ao menos, uma parte da essência da resistência até então. Deve-se sempre se
aperfeiçoar na defesa da democracia e da pluralidade, para que se possa curar os danos que
o ESP trouxe à nossa sociedade e impedir que esse projeto, e outros como esse, avance.
Se olharmos criteriosamente para os projetos apresentados tanto no Congresso quanto
nas Câmaras Municipais, percebe-se que o texto original não é adequado, especialmente, no
que diz respeito aos municípios, isto é, ele é genérico. Com isso, o que se percebe nessas
proposituras de leis é que a justificativa e o texto são exatamente iguais, que só se muda quem
propõe e altera-se apenas o estado ou município.
Acredita-se que esta pesquisa contribuirá significativamente para o fortalecimento do
debate acerca do desempenho da profissão de professor no Brasil, demonstrando a sua
importância no contexto socioeducacional do aluno, considerando ainda o fato de que este
profissional quase sempre é alvo de inúmeros debates e de políticas públicas, que acreditam
poder interferir ideologicamente nesta profissão, muitas vezes desconhecendo a real rotina
destes. No entanto, como este trabalho demonstrou, existe uma intencionalidade, no caso do
PESP, política e ideológica, que aqui foi tratada em suas entrelinhas a partir da teoria da
alienação. Assim, podemos concluir que o PESP pode ser considerado como um vilão para a
educação, uma vez que foi o responsável por demonstrar os vários elementos de uma
doutrinação disfarçada de neutralidade, gerando a falsa sensação de defesa da imparcialidade
por parte do PESP, doutrinando, assim, o interlocutor a quem o projeto busca representar.
A partir das leituras que serviram de suporte para a construção deste texto, chegamos
à conclusão de que temos um grande dilema a nossa frente: a formação inicial docente, pois,
“a reforma educacional por que passou o Brasil nos últimos anos não oferece as condições
para superar nossa crise, nossa incapacidade de superar a indiferença, a desigualdade e o
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racismo” (PICOLI; VICENZI, 2020, n. p.), além de não munir o profissional com
ferramentas sólidas para a defesa do exercício de sua função. Outrossim, nossos cursos de
licenciatura sofreram vários golpes na última década, com permissões que não visavam a
melhoria da qualidade do ensino e da formação inicial, ao focar no lucro de grandes
conglomerados universitários.
Uma formação que não tem como foco a teoria, a prática, a metodologia, e a práxis
compromete o trabalho do educador e não lhe permite conhecer os fundamentos da profissão
que vai exercer. Esses novos educadores e educadoras, mais especificamente os não
formadores, fazem parte, em sua maioria, de um grupo de indivíduos que, dentro do seu
contexto familiar, são os primeiros a ter acesso ao ensino superior, devido a uma estrutura
social e econômica excludente.
Essa formação docente inicial não adequada acaba tendo reflexos no estudo e debate
sobre outros temas que perpassam a formação profissional de professores/as, como as
questões que envolvem a diversidade. Com o surgimento do Escola Sem Partido, no início
do século XXI, vimos uma verdadeira caçada a toda e qualquer discussão de gênero,
sexualidade e até mesmo política em sala de aula. Essa perseguição no espaço escolar teve
ramificações no espaço do ensino superior, que acabou por, em muitas ocasiões, se
resguardar dos estudos e/ou posicionamentos em receio a represálias políticas, perdendo
grandes oportunidades de problematizar a educação e tudo que a envolve.
Portanto, existe a “[...] necessidade da estruturação de um Sistema Nacional de
Educação no país que contemple também um subsistema nacional de formação e de
valorização dos profissionais do magistério” (BAZZO; SCHEIBE, 2019, p. 670), com
diretrizes claras, objetivas e dialógicas com a academia, ampliando a relação da teoria com a
prática, que tenham o compromisso com toda e qualquer política de luta antirracista,
anticapacitista, anti-homofóbica, antissexistas e tantos outros “antis” que colocam a nós,
educadores, no espaço das lutas e da busca por uma educação que contemple
verdadeiramente a todos e todas.
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SILVA, Danilo Assunção. Resistência frente o Escola Sem
Partido: um livro para pensar fora da caixa. São Cristóvão, 2022.

PREFÁCIO
Como tema norteador a suposta “doutrina
ideológica” de esquerda, desde 2004, o movimento
Escola Sem Partido vem configurando ações
direcionadas para instituições de ensino, com
destaque para escolas de educação básica e seu corpo
docente. Nesse viés, far-se-á uma análise a respeito
dos seus impactos sobre o ensino, em especial o de
História, por se tratar de uma disciplina que trabalha
com narrativas; bem como perceber as
peculiaridades presentes em suas entrelinhas,
tensões e intencionalidades.
Cabe, portanto, entender que o ensino nas escolas
deve ocorrer de forma plural, abrangendo as
diferentes ideologias de forma igual, sem que haja
interferência de questões políticas, religiosas e
ideológicas na formação e na aprendizagem dos
alunos.
Esse livro é fruto de uma dissertação de mestrado
apresentada ao Mestrado Profissional em Ensino de

História (ProfHistória), em 2022, de autoria do
próprio autor desse livro.
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DE ONDE VEIO?

Figura 1: “Menos Marx, mais Mises”
Fonte: Reprodução/Redes sociais

Ao olharmos para a figura 1, das manifestações
de 2015 pró-impeachment, ainda que não
conheçamos Mises – que foi um economista
austríaco, crítico do socialismo e defensor do
liberalismo - certamente já ouvimos falar de Marx como de conhecimento do senso comum, comunista,
defensor de uma crítica social das condições as quais
os trabalhadores estão submetidos. De forma
coordenada, vemos que muitas das questões

De onde veio? 10

abordadas nessa essa época perpassam a ideia da
dicotomia certo/errado ou de bem/mal, de que há um
inimigo a ser combatido, no caso do contexto
sociopolítico brasileiro, o comunismo – concebido
como o principal inimigo do país.
Vestidos de verde e amarelo e representando,
segundo os próprios
manifestantes, ideais
conservadores e patrióticas, viu-se um movimento
que colocava seus membros como bastiões da
moralidade. Havia na escola, segundo a parcela dos
manifestantes que tinha como pauta a necessidade de
uma interferência na educação, o risco do avanço de
ideias comunistas/Marxistas, por consequência,
mudanças urgentes deveriam ser feitas. Logo, a
educação entra em grande evidência e aqui temos a
popularização do movimento Escola Sem Partido
(ESP) – que defende, principalmente, uma suposta
“neutralidade” nas instituições de ensino. O que
muitos não sabem é que o ESP é bem mais antigo
que isso, além de não tão imparcial e democrático
como buscou se apresentar principalmente em 2015.
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O ESP foi criado em 2004, pelo então procurador
do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, que
objetivou criar este movimento após o relato de sua
filha sobre uma exposição didática que havia ouvido
na escola, na qual o seu professor havia realizado
uma comparação ideológica ao discutir determinada
temática – o docente comparou Che Guevara, um
dos líderes da Revolução Cubana, a São Francisco
de Assis, um dos santos mais populares da Igreja
Católica. A partir deste momento, Nagib passou a
entender que as aulas apresentavam elementos de
doutrinação ideológica, o que poderia ser visto como
uma ameaça, tanto no que concerne ao processo de
aprendizagem como nos valores de cunho religioso
e moral.
Nagib acreditava que os ideais seriam bem
recebidos por pais e alunos, porém não foi bem o que
aconteceu: "foi um bafafá e a direção me chamou,
falou que não era nada daquilo que tinha acontecido.
Recebi mensagens de estudantes me xingando.
Fizeram passeata em apoio ao professor e nenhum
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pai me ligou", disse Nagib ao jornal El País em
entrevista em dada em junho de 2016.
Sem aceitar o posicionamento da maioria da
comunidade escolar, sem diálogo, intransigente, o
procurador seguiu em sua crença solitária,
acreditando estar certo enquanto os outros membros
da comunidade escolar (que eram a maioria) estavam
errados. A partir de então ele criou um site
endereçado como “escolasempartido.org” - um canal
digital, voltados para pais e alunos, para que estes
reportassem, por meio de relatos ou vídeos, casos de
doutrinação
e
assédio
político-ideológicos
proferidos pelo corpo docente no ambiente escolar.
De acordo com Nagib, esta ideia foi baseada em
uma ideia similar já existente nos Estados Unidos,
que não tem mais acessos permitidos. Assim, o
endereço criado pelo idealizador pode ser entendido
como um espaço aberto para denunciar a ocorrência
de “práticas pedagógicas abusivas”, o que ele
classificaria
como
“contaminação
políticoideológica”.
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De 2004 até 2015, o ESP se sustentou em grande
parte apenas na insistência de Nagib e de alguns
poucos adeptos. A partir de 2015, após 11 anos
insistindo em estar certo, o ESP ganha notoriedade
no país. Surge, então, dois pontos a serem
questionados: teria Nagib se tornado certo em algo
que em 11 anos não foi considerado correto nem
pelos pais da maioria dos estudantes da própria
escola da filha? Com relação a isso, nada mudou.
Então o que teria mudado?

Figura 2: Somos todos Moro
Fonte: Reprodução/Redes sociais
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A figura 2 nos dá uma ideia sobre a resposta para
a segunda questão: mudou o cenário político. A
partir de 2015, ocorreu um movimento políticoideológico que se organizou, como diria Marilena
Chauí, “na reestruturação das classes sociais”. De
acordo com a filósofa Marilena Chaui (2016), em
outras palavras, a origem desse conservadorismo e
atos políticos, que norteou os movimentos próimpeachment, estaria baseada na reestruturação das
classes sociais a que o Brasil passou nos últimos
anos. Dentre elas, destaca-se as melhorias atribuídas
à população marginal a partir de programas
governamentais, como as políticas de transferência
de renda, de inclusão social, de combate à pobreza,
de geração de empregos, além da recuperação de
parte dos direitos sociais, como educação e moradia.
(CHAUI, 2016, p.15). Portanto, se tratou de uma
tentativa da elite brasileira preservar seus
privilégios. Dalí em diante se intensificou a
apropriação de tudo que pudesse combater o
comunismo. Por esse fato, o movimento se apropriou
do ESP. Então, não é como se Nagib tivesse se
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tornado certo do dia para noite, mas ele se tornou
conveniente aos atos políticos autointitulados
conservadores, patrióticos, liberais e principalmente
anticomunistas.
Evidente que a pauta do Escola Sem Partido
não viria só. De fato, ela agregou várias fake news
(notícias falsas) na tentativa de tornar a educação
uma ferramenta na reestruturação das classes sociais,
como o suposto “Kit gay” e a “mamadeira de
piroca”, afirmações falsas que até uma pesquisa
rápida na internet já as desmentem.

TSE confirma que "kit gay" nunca existiu e proíbe
"fake news" de Bolsonaro. Para ministro, notícias
sobre livro que nunca foi distribuído pelo MEC "gera
desinformação no período eleitoral"
Rute Pina
Brasil de Fato | São Paulo (SP) |
16 de outubro de 2018 às 17:42
Figura 3: Fake News
Fonte: Reprodução/Redes sociais
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#Verificamos: PT e Haddad não estão distribuindo
mamadeira em formato de pênis para crianças.
Júnior Moreira Bordalo
| Rio de Janeiro | lupa@lupa.news
20 de outubro de 2021 às 21h06
Figura 4: Fake News
Fonte: Reprodução/Redes sociais

Como se pode perceber, os ataques à educação e
à democracia foram coordenados e violentos, e o
ESP gerou uma série de outros problemas na malha
social brasileira.
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ONDE ESTÁ?
Vejamos, na figura 5, os “mandamentos” do
Escola Sem Partido:

Figura 5: Deveres do professor
Fonte: Site Escola Sem Partido
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Para entendermos como, atualmente, o Escola
Sem Partido está e consequentemente os problemas
que traz à malha social brasileira, primeiro temos
que conhecer as diretrizes desse movimento, que se
apresentam nos Deveres do professor, que podem
ser encontrados no próprio site do ESP, na aba
“conheça o programa escola sem partido”.
Quando se faz uma leitura dos deveres do
professor, é notória a preocupação do movimento
com a suposta doutrinação política dos estudantes.
Vemos isso claramente nos pontos 1, 2, 3 e 4. Hoje,
os “mandamentos” do ESP estão enraizados no
imaginário da população a partir dos movimentos
pró-impeachment de 2015 que obtiveram grande
repercussão na sociedade.
A preocupação de que a escola seria partidária e
que estaria influenciando política e moralmente aos
estudantes, desenvolve uma desqualificação do
papel da educação e do professor, como se esses
estivessem contaminados e precisassem ser
combatidos; fato esse que se sustentaria numa
suposta neutralidade ideológica, buscada pelo
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movimento ESP. Têm-se, dessa maneira, um terreno
fértil para que a própria população, principalmente
as classes
populares, beneficiária maior da
educação pública, se coloque contra professores e
escolas, defendendo, contraditoriamente, os
interesses que as prejudicam e beneficiam a elite,
permitindo que questões como a defesa de melhores
salários para professores, a falta de investimentos na
educação, o sucateamento das escolas, e as ditas
“políticas de austeridade”, como as implantadas por
Michel Temer, se consolidem sem resistência
popular.
De forma diferente de como se posicionam os
patronos do Escola Sem Partido, não existe – e
nunca existiu – imparcialidade na educação e de
igual maneira em nenhuma outra esfera social.
Assim, somos formados pelas vivências do dia a dia,
não sendo possível a produção de projetos ou ideias
desinteressadas ou desvinculadas daquilo que
acreditamos ou do que somos. As diretrizes
tendenciosas do projeto demonstram a intenção de

Onde está? 20

censurar os debates que fazem parte das
reivindicações das minorias.
Ressalta-se que a proposta já em seu nome se
mostra partidária, pois sugerir uma escola “sem”
partido, por si só já remete à noção que se está
tomando partido ou agindo de acordo com suas
políticas naquilo que se tem como correto e que
individualmente se acredita. Ademais, chama a
atenção
alguns
pontos
acerca
desses
posicionamentos do ESP, especialmente em suas
incoerências: uma delas é acreditar que, de maneira
imperativa, as escolas seguirão as normas impostas
pelo movimento. Outro ponto que é relevante reside
no questionamento sobre as contradições lógicas:
como uma proposta que necessita de discussão e
debate em um nível politicamente elevado - o que
pressupõe o contato com uma pluralidade de ideias pode se consolidar em um movimento sadio e
democrático à medida que defende a imposição de
normas de conduta por meio da aplicação de
diretrizes impositivas?
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Imaginar que esta proposta é imparcial e que
respeita a neutralidade, como os seus criadores
querem se fazer acreditar, é um tanto ingênuo como
de
igual
perigoso.
Essas
hipotéticas
“imparcialidade” e “neutralidade” são no mínimo
convenientes para determinados agentes que
disputam a manutenção de privilégios, pois assim se
preserva um estado de conflito, permitindo uma
manipulação mais fácil da opinião pública.
No momento em que vivenciamos uma crise ética
e moral, é no mínimo curioso, inclusive, a própria
estética de como o ESP se apresenta: soa ameno
visualizar sua nomenclatura – Escola Sem Partido.
Gera-se a sensação de que os outros são inimigos a
serem combatidos e que os defensores que se
posicionam a favor do movimento seriam os
“verdadeiros combatentes” contra os diversos
fantasmas que assolam a moralidade da sociedade,
começando com o fantasma do comunismo,
perpassando pelo do “Kit gay” e estacionando em
qualquer subtema que reafirme a nobreza de seus
defensores sobre seus inimigos.
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PARA ONDE VAI?
Apesar de não ser possível saber o futuro, podese analisar os dados e os fatos, cientificamente
embasados e chegar a previsões ou cenários
prováveis. O ESP, por tudo aqui já apresentado,
permite que cheguemos a especialmente dois
cenários: (1) o movimento, apesar de fundamentado
em um discurso que privilegia a elite, prejudica
minorias, impõe visões arbitrárias disfarçadas de
neutras, prospera; (2) o esclarecimento e o
engajamento da sociedade no combate do
movimento, constituindo-se em resistência ao passo
que pressiona uma postura mais ativa das
instituições que deveriam defender a democracia;
assim fracassa o ESP.
No primeiro cenário, é preciso que, por omissão
ou intencionalmente, se abra mão da justiça, da
democracia e do pluralismo que a vida em sociedade
pressupõe e se aceite essa situação. No caso daqueles
que, por omissão, submetem-se a esse cenário, a
autoconfiança que o conhecimento permite talvez
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nos proporcione um remédio; àqueles que
intencionalmente se submetem, a própria
democracia nos apresenta esse remédio; que a
maioria, esclarecida, possa ditar os rumos de uma
sociedade saudável.
Há também o segundo cenário, que prospera pelo
esclarecimento, engajamento da população e pela
ação das instituições responsáveis por defender a
democracia. O contexto no qual a democracia
reassuma seu papel de absoluta em detrimento às
relativizações de agentes que a buscam operar em
proveito próprio; no qual o pluralismo de ideias, sem
a necessidade de ameaças e pânicos, permita que se
caminhe à superação necessária do ESP, tão danosa
à nossa jovem democracia, que joga cidadãos contra
cidadãos, fundamentada em ideias ou conspiratórias,
ou não embasadas cientificamente ou ainda já
superadas do ponto de vista constitucional, jurídico
e social.
Além disso, uma breve busca no dicionário nos
traz a definição da palavra “resistir”: conservar-se
firme; não sucumbir, não ceder. Essa definição pode
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muitas vezes entrar em contradição com a ideia
romântica que o senso comum tem, de que resistir é
próximo do que se vê em uma guerra, onde os
agentes ali envolvidos precisam batalhar de forma a
sacrificar tanto de si para alcançar um determinado
objetivo.
Essa ideia talvez surja por influência da mídia,
talvez pela participação de algum outro agente
social. A questão é que resistir, não necessariamente
pressupõe um embate direto, um conflito que
necessite exposição ou um grande flagelo. Claro que
essa forma de resistência também se faz muito
importante, mas como na guerra, uma batalha se dá
nos diversos frontes: existem aqueles que estão na
linha de frente, existem aqueles que dão suporte
logístico, existem aqueles que planejam e existem
também aqueles que, ainda que não presentes,
motivam e estimulam todos os combatentes a lutar,
apenas pelo fato de estarem alinhados com eles.
Nisso, todos participam e são decisivos para o
resultado final, com isso, toda participação é
importante.
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Uma sociedade esclarecida, alinhada com ideias
democráticas e plurais sobre determinada mudança
que se busque, ainda que não atue diretamente nas
batalhas, influencia e estimula forte e decisivamente
o resultado do pleito social, à medida que estimula
os agentes combatentes. Então, o próprio ato de não
sucumbir, não ceder, de manter-se firme em defesa
da sociedade plural e democrática que se busca, é um
grande ato de resistência, é a própria essência de
resistir.
O ato de buscar se informar, de estar aberto ao
diálogo com outras ideias, tudo isso são atos de
resistência e o dia a dia está repleto deles.
Certamente, a derrota na busca por uma sociedade
mais plural e inclusiva só se dá a partir do momento
que se desiste de resistir, que se busca fechar os olhos
aos problemas e se eximir da responsabilidade que
cabe ao indivíduo dentro do pacto social.

Referências 26

REFERÊNCIAS
CHAUI, Marilena. A nova classe trabalhadora e a
ascensão do conservadorismo. In: JINKINGS,
Ivana; DORIA, Kim; CLETO, Murilo. Por que
gritamos que era golpe?: para entender o
impeachment e a crise política no Brasil. 1º ed. São
Paulo: Boitempo, 2016.
ESCOLA SEM PARTIDO. Deveres do professor,
s.d.
Disponível
em:
http://escolasempartido.org/quem-somos/. Acesso
em: 18 out. 2021.
SEM AUTOR. “O professor da minha filha
comparou Che Guevara a São Francisco de Assis”.
EL PAIS BRASIL, 2016b. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/
1466654550_367696.html. Acesso em: 07 out.
2021.

