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EPÍGRAFE

Em uma sala de aula, a palavra é do professor, e os

estudantes  estão  condenados  ao  silêncio.  Impõem  as

circunstâncias  que  os  alunos  sejam  obrigados  a  seguir  os

cursos de um professor, tendo em vista a futura carreira; e que

ninguém dos presentes a uma sala de aula possa criticar  o

mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa situação

para  buscar  incutir  em  seus  discípulos  as  suas  próprias

concepções políticas, em vez de lhes ser útil, como é de seu

dever,  através  da  transmissão  de  conhecimento  e  de

experiência científica.

Max Weber



RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  a  formação  da  agenda
política do Movimento sem Partido (MESP) enfocando os principais propostas no
contexto do resgate do papel da escola na política pública da educação brasileira. O
propósito  foi  analisar  como  o  MESP  reivindica  por  uma  formação  de  agenda
baseada na neutralidade escolar e pelo fim da liberdade de cátedra no seio de uma
escola  democrática,  sob  a  luz  da  pregressa  história  da  política  educacional.  O
trabalho foi desenvolvido com base na análise da pesquisa bibliográfica utilizando
conceitos  e  considerações  sobre  Políticas  públicas,  neutralidade,  democracia  e
política educacional, a partir do referencial teórico dos principais autores: Norberto
Bobbio, Marta Assumpção Rodrigues, Helena Bomeny, Paulo Freire e Marx Weber,
tendo  como  fim  esclarecer  como  o  processo  de  políticas  públicas  educacionais
enfoca a neutralidade e democracia e em que medida a agenda política do MESP
pode ser considerada um projeto democrático. 

Palavras-chave:  Escolas,  política  pública,  neutralidade,  educação,
democracia.



ABSTRACT

The present work aims to analyze the formation of the political agenda of the
Movement without Party (MESP) focusing on the main proposals in the context of the
rescue  of  the  role  of  the  school  in  the  public  policy  of  Brazilian  education.  The
purpose was to analyze how the MESP claims for an agenda formation based on
school neutrality and the end of academic freedom within a democratic school, in the
light of the previous history of educational policy. The work was developed based on
the analysis of the bibliographical research using concepts and considerations on
public policies, neutrality, democracy and educational policy, based on the theoretical
reference  of  the  main  authors:  Norberto  Bobbio,  Marta  Assumpção  Rodrigues,
Helena Bomeny, Paulo Freire and Marx Weber, In order to clarify how the process of
educational public policies focuses on neutrality and democracy and to what extent
the political agenda of MESP can be considered a democratic project.  

Keywords: School, public policy, neutrality, education, democracy.
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1 INTRODUÇÃO

Em  vários  momentos  da  história  da  formação  das  políticas  públicas  no

Brasil,  a  agenda  política  educacional  nem  sempre  manteve  um  discurso

democrático. O presente trabalho tem com objetivo analisar a formação da agenda

do Movimento “Programa Escola sem Partido” (MESP) ou Escola de Pensamento

Único e problematizar suas principais propostas, bem como resgatar o papel das

escolas no contexto da política pública brasileira. Ademais, procura analisar se a

educação pública pode ser veiculada sobre o princípio da neutralidade. É relevante

explicar que a educação como uma política do Estado ou pública possui valores dos

grupos defensores ou seus ideários, portanto a neutralidade é questionável.

Recentemente,  duas pesquisas de graduação apresentadas no Curso de

Licenciatura  de  Ciências  Sociais  da  UFF  serviram  para  instigar  o  debate  e  a

construção  da  minha  pesquisa,  a  saber:  “As  Contradições  sobre  o  discurso  de

Neutralidade Cientifica e o Ensino de Sociologia na Educação Básica”  de Diego

Barreto  Viana  e  “O  Movimento  da  Escola  Sem  Partido:  Ideologias  e  Propostas

Políticas” de Gabriel Souza Cerqueira, uma vez que tem em comum o tema” Escola

Sem Partido” e a problemática da neutralidade.

Assim, o trabalho envolve três questões articuladas: Como o processo de

políticas públicas (educacional) enfoca a questão da neutralidade e da democracia?

De que modo a neutralidade e o ideal democrático permearam a trajetória da política

de educação no Brasil? E em que medida o Movimento Escola Sem Partido pode

ser considerado um projeto social-democrático?

Inúmeras agendas políticas educacionais, tentaram estabelecer por meio de

ações de governo, resultados que contemplassem um efetivo projeto democrático.

Nos últimos anos, uma pauta tornou-se relevante no quesito processo educacional,

reivindicando  por  uma  mudança  na  postura  dos  professores  no  âmbito  escolar,

principalmente, contra a chamada doutrinação ideológica em sala de aula. A pauta

em questão origina-se no Movimento intitulado “Programa Escola sem Partido”, que

propõe, entre outros, a criação de mecanismos de controle, orientação das práticas

metodológicas, utilizando cartazes afixados na sala contendo regras para discutir o

conteúdo  curricular,  impedindo  assim,  que  os  docentes  exponham  seus

pensamentos nos seus discursos ideológicos e nas propostas pedagógicas.
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Neste sentido, o Movimento Escola sem Partido (MESP) defende o ideário

de uma neutralidade escolar, não devendo, a escola interferir nos valores passados

pelas famílias aos alunos, pressupondo, assim, a valorização da moral e da ética.

Portanto, apresenta uma agenda que formule um conjunto de medidas prioritárias

que possam moldar às suas exigências diferentes pontos de interesses e de visões

de mundo,  demandando por  ações imediatas  que causem uma reformulação do

processo educacional vigente.

Surgido em meados de 2004 e, idealizado inicialmente, por um Procurador

do  Estado  de  São  Paulo,  Miguel  Nagib,  o  MESP é  derivado  da  indignação  do

procurador tendo em vista a forma da didática na aula de história de sua filha, no

qual em sua visão, havia certa influência ideológica do professor sobre os alunos na

escola, assim iniciou uma campanha em tom de denúncia esclarecendo aos pais

sobre as possíveis arbitrariedades ideológicas cometidas pelos docentes.

Desta forma, partiu para a construção do site: www.escolasempartido.org. na

intenção de colher todos os tipos de denúncias contra os professores envolvendo os

alunos.  Quando  do  seu  surgimento,  o  argumento  era  a  suposta  “doutrinação

marxista”  nas  escolas,  um  tema  recorrente  desde  o  final  da  ditadura.  Hoje,  a

proposta do MESP divide opiniões na sociedade com um todo e elenca uma série de

medidas  a  favor  do  fim  do  pluralismo  na  escola  captando  inúmeros  adeptos,

especialmente da bancada parlamentar (Partido Social Cristão) que tem dialogado

com as diversas propostas do movimento. 

A reivindicação  do  MESP  confere  uma  série  de  especulações  sobre  a

liberdade de ensinar dos professores, destacando os direitos individuais dos alunos,

reconfigurando um embate entre a família e a escola, como se estas instituições não

estivessem engajadas de forma complementar na formação dos indivíduos. 

A proposta do MESP acalora o debate sob apelo semântico de doutrinação e

encoberta  o  real  sentido  conservador  e  de  parte  da  sociedade  que  ampara  a

proposta. Por essas razões, a escola se encontra ameaçada na promoção de suas

ações que é estimular o convívio com as diferentes formas de pensamento e com a

complexa  diversidade  própria  de  uma  sociedade  baseada  na  pluralidade  e  na

diversidade. Uma sociedade plural é aquela composta por vários setores sociais e

se opõe à tendência de unificação de poder.
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É pressuposto fundamental,  a educação como fenômeno social,  portanto,

produto das necessidades que são colocadas para os homens num determinado

momento histórico. Alves (2001 p.10). Logo, a educação é posta como instrumento

essencial para a formação do cidadão capaz de entender sobre si próprio, e daí com

o mundo em que vive. Assim sendo, uma das questões deste trabalho se refere se o

MESP e sua proposta política sintetizam o ideal de uma escola e de uma sociedade

democrática. 

Neste sentido, a monografia realizou uma revisão bibliográfica no campo da

política pública e da educação fundamentada nos principais autores: Anísio Teixeira,

Helena Bomeny,  Marx  Weber  e Paulo Freire,  sem portanto,  pretender  esgotar  o

tema, nas quais os conceitos de política educacional,  democracia e educação e

neutralidade são analisadas. Acrescentam-se os demais autores: Norberto Bobbio,

Marta  Assumpcão,  Eneida  Otos  Shiroma  que  sustentaram  o  discurso  teórico

enfatizando conceitos sobre politicas públicas, agenda de governo, democracia e

suas  correlações  com  a  sociedade  Ademais,  o  site  do  MESP  foi  consultado

compondo uma análise mais minuciosa sobre o movimento, e consequentemente

contribuindo para a discussão do tema.

Portanto, o trabalho monográfico estrutura-se em três capítulos principais. A

introdução apresenta considerações preliminares acerca dos conceitos de Políticas

Públicas, Agenda de Governo, democracia e neutralidade. O segundo capítulo trata

do tema da politica pública concebida como processo. O terceiro capítulo enfoca

brevemente a trajetória da política da educação a partir dos anos 1930 até os anos

de 1988. Assim, a análise parte dos anos 1930 com o Movimento da Escola Nova,

marco da política educacional, movimento que lutou pela universalização de ensino.

Prossegue  e  analisa  os  anos  de  1937  aos  anos  de  1946,  da  Ditadura  a

redemocratização política. Segue com a análise dos anos 1946 aos anos de 1964,

da redemocratização ao Golpe Militar, indo ao encontro dos anos de 1964 ao ano de

1985 com o fim da repressão política e o início da abertura política. Por fim, analisa

os anos pós 1988 com a retornada democrática. O quarto capítulo trata do Programa

Escola Sem Partido, seus objetivos, os principais atores envolvidos, bem como, os

princípios que norteiam a sua proposta para a educação, enfatizando sua suposta

neutralidade e seu “projeto democrático”. A agenda política de educação do MESP é

enfocada à luz das referências e das fases mais relevantes da história da educação. 
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2 POLÍTICA PÚBLICA CONCEBIDA COMO PROCESSO

Diferentes matrizes teóricas têm tentado responder as formas que regem

complexo  o  relacionamento  entre  Estado/Sociedade  nas  sociedades  modernas.

Neste aspecto, dentre as diferentes formas de conceber as políticas públicas, que

buscamos analisar a natureza da política analisada e seus processos.

As Políticas públicas repercutem na economia e na sociedade, daí porque

numa sociedade democrática qualquer teoria da política precisa também explicar as

inter-relações entre Estado, Política e Sociedade (SOUZA, 2010, p.68).

Consequentemente,  o  processo político  é  tanto  mais  amplo  quanto  mais

atores sociais dele fizerem parte, sejam institucionalizados ou não estejam ou não

representados em grupos formais de interesses.  Das relações estabelecidas das

mais variadas formas organizacionais e de interesses diversos remeterá a Política

pública em si. 

De acordo com livro, O Futuro da Democracia, Norberto Bobbio defende que

democracia  como  conceito,  não  é  apenas  um  conjunto  de  regras  decididas

legitimamente pelos cidadãos do Estado.  Para ele  é relevante  a definição sobre

quem está autorizado a tomar as decisões vinculatórias para a sociedade e ainda,

como a constituição dessa coletividade promove a distribuição do poder que, em

regra, deve ser de todos. (RIBEIRO, 2006, p.21). Ainda, Bobbio relata:

O que distingue um sistema democrático dos sistemas não democráticos é
um conjunto  de  regras  do  jogo.  Mais  previamente,  o  que  distingue  um
sistema democrático não é apenas o fato de possuir as regras do jogo (todo
sistema as tem, mais ou menos claras, mais ou menos complexas), mas,
sobretudo, o fato de que estas regras, amadurecidas ao longo de séculos de
provas e contraprovas, são muito mais elaboradas que as regras de outros
sistemas e encontram-se hoje quase por toda parte, constitucionalizadas.
(BOBBIO, 1986, p.79). 

Portanto,  o  Estado  numa  democracia  prima  pela  busca  dos  princípios

democráticos, da garantia dos direitos e da pluralidade de opiniões. Passa a abordar

os denominados direitos difusos, que remetem à coletividade.

Assim,  a  salvaguarda  dos  direitos  fundamentais  almeja  que  se  garanta  o

respeito  da  vigência  desses direito,  na  medida em que,  o  princípio  básico  é  da

eliminação do exercício arbitrário dos poderes públicos com a consequente garantia

dos direitos dos indivíduos. (CANOTILHO apud Ribeiro, 2011, p.19).
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Centralizando a questão no âmbito dos direitos sociais, “o fundamento das

políticas  públicas assenta-se  na própria  existência dos direitos  sociais,  enquanto

direitos constitucionalmente  positivados,  cuja  nota  distintiva  é o  fato  de que sua

concretização se dá por meio de prestações positivas do Estado. (SANTOS, 2006,

p.76). Construir os fundamentos de Politicas públicas para um Estado Democrático

de direito exige dar-se conta do horizonte de sentido do constitucionalismo moderno.

Ademais, a construção de ações governamentais direcionadas para desvelar

um Estado democrático de direito exige por parte dos intérpretes e operadoras do

direito,  disposição  para  fazer  acontecer  esta  multiplicidade  de  indicações

constitucionais. Logo, uma gama variável de indicações constitucionais poderia ser

detalhada em relação à política educacional e como fazer acontecer. Como aponta

Santin: 

A Constituição Federal é a base da fixação das politicas públicas,
porque ao estabelecer princípios e programas normativos já fornece
o caminho  da  atuação  estatal  no  desenvolvimento  das  atividades
públicas  as  estradas  a  percorrer,  obrigando  o  legislador
infraconstitucional  e  o  agente  público  ao  seguimento  do  caminho
previamente traçado ou direcionado. (SANTIN, 2004,p.35).

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA

No contexto dos anos 1980, em plena abertura democrática brasileira, surge

como prioridades várias propostas para acelerar temas sobre Políticas públicas, num

esforço de traçar seu esboço, bem como, sua orientação no sentido de solucionar

questões não discutidas no passado, como o real significado dos termos cidadania,

liberdade, cultura e direitos individuais. 

Em essência, a Política pública representa uma seara, um lócus delimitado

de conflitos, de embates, de interesses e de ideias entre a Sociedade e o Governo,

que  a  todo  instante  estabelece  limites  que  cercam  as  decisões  e  as  ações

governamentais. Rodrigues ao definir Política Pública a entende como um processo: 

[…]  pelo  qual  os  diversos  grupos  que  compõe  a  sociedade  –  cujos
interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam decisões coletivas,
que condicionam o conjunto dessa sociedade. Quando decisões coletivas
são tomadas, elas se convertem em algo a ser compartilhado, isto é, em
uma política comum. (RODRIGUES, 2010, p.13).
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Nestes termos, é estratégico para a consolidação de uma Política pública,

que se estabeleça um amplo debate de ideias e interesses envolvendo a esfera de

governo,  movimentos  sociais,  mídias,  grupos  sociais  distintos.  O  principal

fundamento para o debate deve se traduzir na formação de uma conscientização

coletiva, possibilitando a formação de uma Política pública relevante. Compreender

o valor de uma Política Pública remete a um entendimento do sentido de um projeto

social na sua expressão máxima e, também das reais contradições da fase histórica

em questão.

Dentro  do  mesmo  argumento,  conforme  Santos  (2011,  p.1),  a  Política

pública pode ser representada pelas Leis, planejamento, pelo financiamento e pelos

programas educacionais que falam de um movimento ação do Estado e, mais na

concepção de Souza: 

A Política pública se resume a um campo de conhecimento que busca, ao
mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso
dessas  ações  (variável  dependente).  A formulação  de  Políticas  públicas
constitui-se  no  estágio  em  que  governos  democráticos  traduzem  seus
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão
resultados ou mudanças no mundo concreto. (SOUZA, 2010, p.69).

No contexto atual, a Agenda política educacional pleiteada pelo “Programa

Escola  sem  Partido”  se  manifesta,  de  certo  modo,  pela  mesma  configuração

humanista que marcou todas as fases da história do processo educacional nos pais,

reafirmando, portanto, o caráter cíclico da história da educação e dos movimentos

liderados por instâncias do Governo em prol de elevar a educação à sua máxima.

Os defensores desta proposta pela educação alegam que o MESP, efetivamente,

consagra uma escola cidadã em detrimento da doutrinação em sala de aula. Da

proposta política pela educação, segundo os fundamentos supracitados, cogita-se

do MESP uma política, que efetivamente, consagre ainda mais nossa escola cidadã. 

Desse manifesto, por uma Escola sem Partido, qual será o real sentido das

vozes que ecoam sobre o fim da escola doutrinadora? Que tipo de mudanças deseja

operar no mundo real, a formação dessa agenda política, tomando como pano de

fundo a supressão da liberdade de cátedra. A formação de agenda política, que se

constitui  num espaço  de  busca  de  conhecimento,  inclui,  invariavelmente,  ampla

discussão com a sociedade.
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Neste contexto, que medidas a agenda política do Programa Escola sem

Partido  busca  ao  tentar  sua  inserção  na  política  educacional  do  país  diante  da

suposta inclusão de sua proposta em Projeto de Lei n 867/2015(PL). De fato, uma

reviravolta no processo da didática em sala de aula pode ser esperada no âmbito

educação,  pois  o  que  Movimento  Escola  sem  Partido  almeja  para  o  sistema

educacional é uma suposta reprodução da esfera doméstica na escola, quando se

propõe  em  manter  valores  sem  considerar  às  diversidades  culturais  e  de

pensamento que devem reinar no ambiente escolar, para que os alunos possam ter

discernimento através de diferentes visões de mundo, disponibilizadas por um leque

de oportunidades e de realidades dentro do multiculturalismo que pode ser mostrado

dentro da escola democrática.

2.2 DEFININDO – AGENDA DE GOVERNAMENTAL

O estudo da formação de agenda nunca congrega um único motivo. Para

começar, as demandas são quase sempre diferentes. De acordo com a trajetória no

processo  político,  é  possível  considerar  três  tipos  de  demandas:  as  novas,  as

recorrentes e as reprimidas. Neste estudo especificamente, as demandas novas é o

foco do trabalho. 

Por demanda nova,

[…]  entende-se que nunca foi  processada pelo  sistema político  em uma
dada sociedade, que pode resultar da mudança social/ ou tecnológica, do
surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas. Novos atores
são considerados aqueles que já existem no sistema político, porém não se
encontram politicamente organizados em prol  de uma demanda e, assim
passam  a  pressionar  o  governo  para  a  formulação  de  sua  proposta.
(ROMANINI, 2013, p.7).

Logo, por Agenda Política ou Agenda de governo entende-se uma lista de

prioridades, sobre as quais deve dedicar as energias e atenção. Diante da definição,

o Modelo dos Múltiplos Fluxos tem sido considerado um dos mais pertinentes para

explicar  sobre  a  formação  de  Agendas  públicas.  Assim  três  variáveis  são

fundamentais  para  a  formação  da  Agenda  pública  que  são:  tempo,  senso  de

oportunidade e liderança. Essas são as que compõem o modelo de múltiplos fluxos

de  Kingdon  (Rodrigues,  ANO  apud KINGDON  2010,  p.  49).  Em última  análise,

significa que a forma da agenda se viabiliza a partir da combinação de um problema,
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um fluxo político e um fluxo da política pública, catalisada pela ação de um líder

político ou empreendedor. 

Deste modo, uma demanda entra na Agenda de governo quando mobiliza o

interesse, dos formuladores de políticas públicas, reconhecendo assim um problema

político,  porém nem todas as questões presentes na agenda política chegam às

agendas  decisórias,  que  compõe  a  decisão  que  realmente  será  tomada.

(ROMANINI, 2013 p.7).

Do exposto, tem-se que num processo de formação de políticas públicas é

necessário  não  subestimar  a  interferência  dos  interesses  em si  na  definição  do

Status público, isto é, para que não se dê caráter absoluto ao Estado, com também

para que, inversamente, não se subestime a sociedade.

Tanto  o  estado  quanto  os  interesse  e  os  grupos  que  o  representam

interagem mutuamente na determinação de representatividade que o Estado atribui,

perene  ou  periodicamente  em  maior  ou  menor  grau,  aos  diferentes  setores.

(LOBATTO,  1997,  p.42).  O  Estado  não  é,  exclusivamente,  responsável  pela

efetivação  das  demandas  de  formulação  das  políticas  públicas,  ou  pela  sua

negação, pela repressão da proposta ou pela sua cooptação. Pelo contrário, sempre

haverão diferentes atores sociais na busca por espaços institucionais ou aliados a

outros atores.

Portanto, se conclui  que se o processo de formulação da política pública

inclui  poucos  interesses  esta  tenderá  a  privilegiar  interesses  privados  e  as

demandas  serão  canalizadas  basicamente  por  grupos  de  interesse

institucionalizados.  O  reconhecimento  de  que  os  bens  sociais  são  de

responsabilidade do conjunto da sociedade e não exclusiva do Estado é, portanto, o

que possibilita sua aquisição como direito. (LOBATTO, 1997, p.45).

Assim, a perspectiva política do Movimento Escola sem Partido surge com

os  argumentos  de  uma  formulação  de  Agenda  que  remeta  a  um  conjunto  de

propostas  sobre  as  quais  o  governo  e  pessoas  ligados  a  ele  concentram  seus

esforços  em prol  da  formação  de  política  para  a  área  desejada,  neste  caso,  a

atuação dos formuladores da política pode determinar o sucesso do projeto numa

arena extremamente competitiva. 

Neste momento, se abre o que se chama Janela de oportunidade para a

efetivação da proposta, que deve ser aproveitada imediatamente pelo governo, caso



20

contrário, o processo de formulação deverá ser revisto, pois são efêmeras (Sousa,

ANO apud  KINGDON,  2010,  p.10).  Reafirmando  as  considerações  supracitadas,

(DAHL apud DAGNINO 2012), afirma: 

[...]  que  a  análise  de  uma agenda  política  não  pode  se  limitar  a
decisões-chave  ou  a  um  comportamento  efetivo,  mas  deve
considerar as duas faces de poder: uma explicita, atuando no nível
dos conflitos abertos sobre a decisão chave, e outra não aberta, em
que  os  grupos  jogam  para  suprimir  os  conflitos  e  impedir  sua
chegada  ao  processo  de  elaboração da política  (agenda  publica).
(2002,p.10).

 Considerando  as  citações  acima,  a  formação  da  agenda  demanda  um

processo de construção relacional que se estabelece entre os sujeitos políticos e a

sociedade cabendo ao Estado o poder de decisão de demandas que emergem do

grupamento social fruto dessa dialética. De fato, surge todo o potencial para uma

verdadeira elaboração política, que possa responder as solicitações, aos pedidos e

aos projetos que demandam de uma sociedade que valoriza um ideal de luta por

uma efetiva democracia.

2.3 UMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

No  contexto  do  Estado  contemporâneo  as  políticas  públicas  são

fundamentais  para  legitimar  a  participação  popular,  a  consolidação  dos  direitos

sociais e a democracia, viabilizando a efetividade da ação estatal.

Neste  movimento,  DAHL (1967,  p.25-27)  reforça  a noção de democracia

sugerindo a existência de uma ação de governo que firme uma relação “responsiva”

com os governados, a partir de igualdade política dos cidadãos. Estes devem ter

acesso a plenas oportunidades de manifestação de suas preferências, à expressão

individual ou coletiva e a garantia de que o governo considerará suas expectativas

para a tomada de decisão. 

Do exposto, confere aos cidadãos possibilidades de se manifestar por meio

de sugestões, argumentos e vontades, uma vez que diante de dissenso quanto às

decisões  abrem-se  janelas  para  resoluções  e,  assim  podendo  obter  soluções.

(SILVA, 2012, p. 57)

“Constata-se  que  as  políticas  públicas  mais  democráticas  são  modelos

construtivos  de  participação  coletiva  visando  à  garantia  dos  direitos  sociais  do

cidadão.  Esse é um princípio democrático universal”  (MATTEI,  2009).  Entretanto,
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numa sociedade de conflitos e interesses de classe, as políticas são o resultado do

jogo  de  poder  determinado  por  leis,  normas,  métodos  e  conteúdos  que  são

produzidos por agentes de pressão que disputam o estado.

Com efeito,  entende-se  como  democracia  um grupo  de  regras  tentando

estabelecer  como e  quem está autorizado a participar  das decisões coletivas,  é

voltada  para  determinar  os  procedimentos  universais,  os  quais  delimitam  e

possibilitam  tomadas  decisivas  em  um  contexto  coletivo,  assim  assegura  a

distribuição de poder, que em regra, deve ser de todos.

Para Bobbio (1996, p. 56), os conflitos sociais das, mais diversas formas,

são  possibilidades  na  esfera  do  regime  democrático  pelas  instituições  e  pelas

normas  legais  e  pela  pactuação  entre  as  classes  sociais.  Portanto,

independentemente da forma de governo e do sistema, uma democracia só poderá

ser  considerada  se  no  âmbito  do  publico  os  diversos  interesses  puderem  se

manifestar. 

2.4 UMA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NEUTRA

Não  são  raros  os  discursos  acerca  da  visão  de  ciência  neutra

(Conhecimento) e dogmática. No âmbito das reflexões sobre educação e o desafio

de suas práticas se impõe o combate da concepção de ciência autônoma neutra e,

portanto,  desvinculada  do  espaço  social  e  cultural  em  que  todos  os  indivíduos

habitam.  A  ciência  deve  ser  vista  como  uma  atividade  humana,  coletiva,  um

empreendimento constituído social e politicamente.

No processo educacional o professor pode revelar aos alunos as relações

existentes  entre  ciência  e  sociedade,  associada  à  forma  como  se  lida  com  os

conteúdos  didáticos.  “Todo  o  conhecimento  científico  natural  é  científico  social”

(SANTOS, 1988, p.  60).  Logo, os impactos da ciência no mundo natural  não se

desvinculam da dimensão social, existem ações e relações humanas que articulam

esses dois mundos e valores atrelados a eles.

Por consequência, segundo Lacey (2004) sobre o pretexto da neutralidade

de conhecimento, nega-se também, os valores no âmbito da ciência como valores

subjacentes às práticas científicas e, assim das mesmas práticas escolares.

Da exposição acima, torna-se relevante as considerações que envolvem a

neutralidade  de  ensino  como  uma  forma  isenta  de  qualquer  influência.  Tais
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argumentos que propõe e edificam uma educação como processo transformador

pressupõe  uma  não  alienação  do  ensino,  de  um modo geral,  a  torná-lo  menos

dogmático. O ensino como conhecimento construído sobre dogmas e hierarquizado

é refutado por Xavier:

Ao  problematizar  a  visão  dogmática  do  conhecimento  neutro,  isenta  de
valores e ao assumirem-na com obra humana, feita por homens e mulheres,
misturada com as concepções de mundo que cada um traz, os professores
passam a considerar legítimas outras formas de conhecimento, impondo-se
dever de não permanecerem cegos a outros saberes. (XAVIER, 2002, p.
11).

Em outros termos, é relevante para o ensino político problematizar relações

valorativas sobre todas as formas de conhecimento administrado pelo professor e

disponível no universo escolar de qualquer esfera em consonância com a vivência

em sociedade, em detrimento das práticas de ensino puramente conceituais.

De certo uma prática pedagógica voltada para princípios éticos perpassa

pela função social  da escola e  pelos seus membros,  cujo  docente representa  a

espinha  dorsal  desse  processo  educacional.  Portanto  realça-se  a  reflexão  ética

política do que representa o fenômeno que é a política educacional na conjuntura da

sociedade  brasileira  que  demanda  por  agendas  políticas  que  atendam  um

contingente populacional de jovens com insuperáveis desigualdades. Do contexto,

Freire  argumenta:  “Meu  dever  ético,  enquanto  um  dos  sujeitos  de  uma  prática

impossivelmente neutra – a educativa – é exprimir o meu respeito à diferenças de

ideias e de posições. Meu respeito até mesmo às posições antagônicas às minhas,

que combate com seriedade e paixão.” (FREIRE, 2001, p.79)

Segundo Curry (2002,  p.6),os atributos reivindicados pelo MESP de uma

educação  baseada  numa  possível  neutralidade  esbarram,  justamente,  pela

impossibilidade de visões de mundo acentuadamente objetivados, que só organizam

esquemas fechados da realidade não permitindo o confronto  necessário  entre  o

mundo de dentro e o mundo de fora, para a construção das bases de entendimento

comum numa sociedade. 

A concepção da possibilidade de condutas neutras pelos simpatizantes do

MESP se baseia na ideia de que é possível ser neutro. Neste sentido, a lei seria

idealizada pelo legislador como um instrumento que buscaria a neutralidade em sala

de aula pelo professor. Por este aspecto, a figura do professor seria uma hipótese de

educador, pois já seria capaz de formular questões sem nenhuma consideração que
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as ampliasse, as restringissem, modificassem e afastassem consciências críticas.

Essa concepção acredita que um sistema de educação pode fornecer sempre as

mesmas respostas para os problemas.

A outra concepção nega que seja possível ser neutro. São os grupos que

vivem o realismo democrático, sabendo que suas próprias opiniões e valores estão a

prova de questionamentos e são passíveis de decisões racionais, inclusive podendo

ser contrárias, pois o princípio do contraditório é reconhecido no Estado Democrático

Brasileiro. 

Portanto, se não quisermos uma abordagem que seja ingênua e limitada

devemos supor que a escola deva buscar uma formação crítica de seus alunos e

está só se concretiza com argumento, que no meio escolar não pode ser apenas

com base em argumentos morais, pois cada família terá um juízo de valor do que

seja  certo  ou  errado.  Deste  modo,  seria  mais  apropriado  uma  vertente  mais

interpretativa e que busque o diálogo.
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3 BREVE HISTÓRICO DA AGENDA DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

 Como  se  sabe,  as  políticas  que  nortearam  os  governos  de  base

desenvolvimentista no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1970 ocorreram, em sua

grande maioria, em um contexto político autoritário (exceto do período de 1946 a

1964). Assim, com exceções, quase todas as políticas foram marcadas pelo fato de

produzir  rápidos  resultadas,  requerendo  do  governo  soluções  rápidas  a  fim  de

garantir os objetivos determinados.

Dentre as ideologias políticas do governo de 1930, atribui-se a educação um

papel  de  destaque,  pois  pela  instrução  pública,  a  educação  do  povo  estaria

garantida e, consequentemente, à reforma da sociedade pela reforma do ensino.

Mas, esse processo da reforma da educação, sustentaria um debate acirrado entre

duas forças antagônicas da época. De um lado os reformadores pleiteando pelas

reformas  de  ensino  de  cunho  gratuito,  e  do  outro,  o  conservadorismo  católico

reivindicando  a  manutenção  da  hegemonia  do  ensino  religioso  no  campo  da

educação.

Do contexto, em 1932 surgia O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova

que no plano político pedagógico mantinha a proposta de reconstrução educacional

objetivando  constituir  uma  escola  democrática.  Os  reformadores  reconhecem  a

educação como direito individual.

Na  década  de  1937,  com  a  implantação  do  Estado  Novo,  a  política

repressiva de governo abrange a política de educação e com ela um discurso de

ordenamento  moral  de  formação  do  cidadão  e,  portanto  define-se  o  papel  da

educação no projeto de nacionalidade que o Estado implantaria.  (FAVERO, 2001

p.10).

Assim, as normas constitucionais buscavam incluir a educação num plano

estratégico de equacionar a questão social destinando ensinos específicos para as

classes  menos  favorecidas  –  o  profissional,  a  ser  cumprido  com  o  auxílio  das

indústrias, elevando a escola como lócus de discriminação social.

Diante do fim da implantação do Estado Novo, uma nova ordem desponta

assegurando a liberdade política, essa nova conjuntura foi garantida pela Carta de

1946, incluindo a defesa da educação para todos, nos termos da lei.  No ano de

1942, o então ministro Gustavo Capanema, reserva para o ensino reformulações
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que abrange segmento do ensino primário, antes destinados aos municípios e de

herança colonial e distante do projeto do Estado Novo.

Tornou-se essencial após a Carta de 1946 de 18 de setembro de 1946, a

redemocratização dos pais, pautada em princípios liberais e cuja consequência era a

necessidade da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

que viria em 1961, com a integração do sistema educacional.

Com o movimento militar de 31 de março de 1964, a educação tornou-se

dever  de  Estado  de  modo  mais  centralizado  e,  portanto  não  garantia  a

universalização do direito a educação, pois o ensino era destinado a faixas dos sete

aos quatorze anos e, portanto só era importante o ensino técnico. O período de 1960

procurou adequar a proposta da educação em todas as modalidades de ensino ao

novo projeto nacional. (FAVERO, 2001 p.23).

No curso das politicas de educação, os anos de 1985, o país passa por uma

proposta  educacional  rumo  à  democratização.  Porém,  estaria  mantida  a  severa

dualidade entre segmentos de ensino das esferas de governo tanto municipal como

estadual iniciada no governo anterior.

Por  fim,  com  a  Carta  de  1988,  a  educação  como  proposta  política  de

governo estaria assegurada, nos termos da lei, todos os excluídos deste processo

nos governos anteriores. A Constituição Federal de 1988 e, posteriormente a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional concediam à educação um status de um

direito do cidadão, refletindo as noções de participação coletiva e de uma educação

mais  solidária.  Vários  acordos  internacionais  entrariam  em  cena  alicerçando  as

bases  governistas  a  fim  e  alavancar  a  politica  educacional  como  promessa  de

qualidade para os brasileiros.

Destarte, no atual contexto, verificamos que a cada movimento arquitetado

pela política de governo em diferentes fases históricas da educação, ficou de certa

forma subentendido à dimensão secundária atribuída a educação. Supostamente, o

caráter politico dado para os projetos da educação, foi norteado por princípios, cujo

os ideais democráticos, em raros momentos se manifestaram. 
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3.1 AGENDA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 1930-1935: ÊNFASE
NA ESCOLA NOVA

Por  volta  dos  anos  1930,  o  país  adquire  uma  maior  expressividade

relacionada à política da educação. Um ideário de reformas assola o pensamento de

grupos formados pela intelectualidade desde os anos 1920. Logo, a Revolução 1930

(fim do domínio das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo no poder) acarretaria o

possível  surgimento  de  uma  valorização  da  identidade  nacional  com  governo

Getulista.

Deste  modo,  com  a  reforma  despontava  as  condições  de  mudança  na

educação  do  país  com  claros  objetivos  de  criar  uma  ordem  nacional,  sendo  a

educação o fator principal. Esta nova ordem de reformas para a educação estaria

registrada  no  Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova  de  1932,  documento

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por  26 educadores e intelectuais,

entre eles Anísio Teixeira, cuja proposta era de reconstrução educacional em âmbito

nacional e pelo princípio de uma escola laica, gratuita e obrigatória, mas que foi

marcado por adversidades de opiniões pelo mesmo grupo que o articulou.

Em suma, o Manifesto era considerado como um instrumento de poder com

intuito de configurar princípios e, em torno destes, selar as articulações necessárias

ao  enfrentamento  das  disputas  políticas.  Como  projeto  político  pedagógico,

ressaltava  a  importância  da  instituição  escolar  na  promoção  do  livre  debate  de

ideias,  na difusão de novos valores e,  na formação de homens capazes de dar

continuidade ao processo de modernização que ocorria. (XAVIER, 2002, p.9).

Assim,  cogitava-se  que  pela  valorização  educacional  estendida  a  todos,

cumprir-se-ia  a  construção  de  uma  sociedade  mais  próspera,  articulada  com  o

desenvolvimento que se projetava e, ao mesmo tempo, consagrava a evolução da

sociedade. Por uma educação renovada, Teixeira postulava:

Afinal, o homem educado, que não é outro senão aquele que sabe ir e vir
com segurança,  pensar  com clareza,  querer  com firmeza  executar  com
tenacidade,  o  homem  que  perdeu  tudo  que  era  desordenado,  informe,
impreciso, secundário em sua personalidade, para tê-la, nítida, disciplinada
e lúcida (TEIXEIRA, 1978, p.24).

Portanto,  autor  reflete  sobre  a  educação  admitindo  que  o  conceito  de

liberdade possível ao educando está muito além dos simples manuais ou conceitos

dogmáticos que lhes possam ser impostos em quaisquer fases do seu aprendizado.
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Logo  a  seguir,  como  uma  primeira  medida  política,  surge  em  1931,  o

Ministério dos Negócios Da Educação e Saúde pública, assim se garantia a tutela e

domínio do Estado em vários segmentos da educação e detinha-se uma estratégica

política  pública.  Os  “responsáveis  pelos  ideais  de  reforma  eram  os  chamados

Pioneiros da Educação-” “Escolanovistas – Reformadores, formado, principalmente

pedagogo Anísio Teixeira e Fernando Azevedo.

Portanto,  estes  lideravam um movimento  de  reformas  na  educação  com

adesão da psicologia ao ensino garantindo ao aluno liberdade de ação, valorização

da  natureza  humana  e  das  particularidades.  Termos  extremamente  caros  ao

contexto  da  época,  marcados  ainda  pelas  fortes  tendências  personalistas  e

hierárquicas no campo educacional provenientes da República Velha. 

Contrariamente, a adversidade política desta época ficava a cargo do jurista

Francisco Campos,  articulador  mineiro,  com tendência  centralizante  e autoritária,

liderava  a  política  de  centro  com  posturas  antiliberais,  acreditando  na  eficácia

científica e não nas práticas cotidianas escolares e nos experimentos que poderiam

nortear a boa conduta e aprendizagem do ensino. Nas palavras de Campos: “o lugar

da  educação  na  história  é  central”.  Logo,  caberia  aos  órgãos  administrativos

conduzir integralmente o sistema de ensino. 

Contrários  a  esse  movimento,  os  reformadores  da  Escola  Nova

argumentavam, que a prevalência da escola única estaria na contramão dos fatos

sociais e humanos, pois considerava a natureza humana por demasiado complexa e

diversa,para dar conta de unificar o ensino numa só direção de uma única atribuição.

Consagrava-se  a  impossibilidade  de  combinar  a  diversidade  de  uma  sociedade

plural  agora  sujeita  a  uma única  escolha e  a um processo inibidor  advindo dos

grupos contrários à diversidade. 

 Cabe  esclarecer  o  papel  da  igreja  católica  neste  contexto  de  época.

Contrários politicamente ao movimento dos Intelectuais da Educação e engajados

na expectativa de trazer à tona a primazia perdida pela igreja católica, o movimento

tentava a qualquer preço manter a religião católica no topo das discussões políticas

e sociais, reivindicando a posse do ensino exclusivamente religioso nas escolas.

Para  isso,  exaltava  à  sociedade  o  caráter  ameaçador  que  rondava  as

instituições de ensino baseadas na pluralidade e individualidade manifestada pelos

“Escolanovistas”. Apesar disso, a luta pela agenda política educacional se sucedeu
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sem uma polarização muito rígida entre os dois grupos distintos, afinal o que estava

em jogo  era  forma  que  a  educação  deveria  assumir,  isto  é,  de  uma  educação

complementada pela família.

De acordo com os Renovadores – Reformista da Educação – o novo modo

escolhido para configurar o processo educativo, se firmava na luta pelo ensino laico

e universalizado. Contrário a essas posições, o conservadorismo católico mantinha-

se  sobre  argumento  da  possibilidade  de  secundarização  das  famílias  sobre  a

educação dos filhos, alegando pelo fim da unidade familiar.

Tal  fato,  segundo  os  reformadores  era  infundado,  pois  sabiam  ser

imprescindível construir parcerias competentes com as famílias, mantendo assim a

valorização de ambos os papéis. O conflito em disputa envolveu a luta por posições

no aparelho Estatal, pelo controle da educação escolar e por posições no imaginário

coletivo. (XAVIER, 2002, p.10).

Problematizando o contexto político da época do Movimento pela Escola

Nova  com  os  grupos  liderados  pela  Igreja  Católica  e  com  a  realidade  posta

atualmente  pela  formação  do  “Programa Escola  sem Partido”,  se  conclui  que  o

universo  da educação sempre foi  o  de  eleição para  os  enfrentamentos  políticos

além de se firmar como polo de intensas disputas entre aqueles que estão ou na

eminência da perda do poder e/ou de reafirmação do poder.

No contexto de formação de agenda do MESP o que se nota é a pretensão

de uma retórica que contraria os ideais dos Reformadores da Escola Nova. Estes,

na busca por  um ensino que validasse o caráter  de  liberdade e de consciência

individual tentaram se posicionar e atrelar todos os esforços pela condução de uma

educação universal e gratuita identificada como a única capaz de conter a herança

de analfabetos deixados pela Velha República, aqueles tentam atribuir ao contexto

da escola um caráter secundário. 

Suplantando o ideário dos Reformadores, os grupos partidários do MESP,

tentam  realçar  os  seus  argumentos  numa  propagação  de  que  a  doutrinação

ideológica no ambiente escolar fará dos alunos pobres inocentes presas fáceis para

os docentes e, assim tentam toler a tão almejada liberdade de pensamento da era

Reformadora.  Se  por  um  lado  os  Reformadores,  apesar  da  crítica  do

conservadorismo católico, ascenderam à chama clamando por um ensino que há

muito se encontrava precarizado, considerando para isso a importância da reforma
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na  educação  como  princípio  de  valorização  do  indivíduo,  mantendo  como

fundamental, o apoio das famílias no novo rumo da educação, do outro, o MESP

prioriza restringir a liberdade individual de cada aluno. 

Assim,  num  momento  conturbado  de  mundo,  renasce  um  suposto

posicionamento conservador que se apresenta nos discursos políticos majoritários

na sociedade. É o que parece propor a formação da agenda do MESP, que por trás

de um discurso pela manutenção da integridade moral da sociedade, tenta atingir o

núcleo  educacional  impedindo,  justamente,  o  que  os  “Escolanovistas”  mais

prezavam: a formação dos alunos para a vida respeitando o caráter individual, pois

assim acreditavam que poderiam alcançar  uma sociedade política e socialmente

liberta.

Ainda neste confronto de ideário político, as iniciativas religiosas de várias

congregações, também estiveram presentes na vida social do país, assegurando o

seu  lugar  em  meio  aos  inúmeros  contextos  de  poder.  Ressalta-se  o  apelo  do

conservadorismo católico após o fim da Velha República (1910),quando da ameaça

da perda hegemônica dentro do universo escolar, pela instituição da laicidade do

ensino. (XAVIER, 2002, p. 7).

Com  essa  abordagem,  observa-se  que  a  força  da  política,  consagra

definitivamente a educação como polo de disseminações ideológicas e de múltiplos

interesses  configurando  ou  não  em  verdadeiros  benefícios  para  a  sociedade

democrática. Uma sociedade integrada com as ações e as propostas do processo

educativo consegue uma articulação em beneficio do coletivo, que no caso do Brasil,

as Políticas públicas sociais tentaram garantir ao longo dos anos.

Neste  momento,  evidencia-se  uma  tentativa  de  revirada  na  história  da

educação,  identificada  na  tomada  de  posição  política  do  MESP,  com  uma

conformação muito diferente da originada na época dos anos 1930. O fundamento

que  rege  os  princípios  do  Programa  Escola  sem  Partido  se  amparam  em

posicionamentos  contraditórios,  quando  tentam  impor  às  normas  sociais  já

estabelecidas  e  as  determinações  constitucionais  valores  morais  que  os

representam na intenção de priorizar suas próprias ideologias e forças políticas em

detrimento de uma educação pluralizada para o país. Lança-se uma reflexão: Será

realmente  democrático  o  enfoque  do  MESP  quando  reivindica  a  neutralidade

escolar?
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3.2 AGENDA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 1937-1946

Podemos  caracterizar  o  período  de  1937  a  1946  como  um  momento

histórico da educação de grande impacto para o processo educativo, pois a escola

pública de um modo geral foi a que mais amargou com a incidência do autoritarismo

(FERREIRA, 2006, p.1160). 

A Política pública imposta pelo regime ditatorial 1937 se deu em todos os

níveis de ensino, provocando mudanças, muitas presentes até hoje. As iniciativas

repressivas abrangeram a educação promovendo o tecnicismo, o controle acirrado

sobre as práticas pedagógicas sob todos os aspectos do ensino,  culminando no

extremo  da  ditadura  com  a  plena  perda  dos  direitos  individuais.  A  repressão

generalizada  e  os  sucessivos  estados  de  sítio  fariam letra  morta  das  propostas

liberais, da liberdade de cátedra e de outras garantias constitucionais (SHIROMA,

201, p.22).

A implantação do Estado Novo idealizou um processo educativo estratégico

de combater a dita subversão ideológica. A educação concebida como ordenamento

moral e cívico da formação do cidadão sob a égide dos moldes estatais; o ensino

era causa do Estado, e por ele o Estado deveria reger as massas pela centralização

autoritária. 

Neste sentido, a preocupação do governo com a educação nacionalizada

tinha  como  política  favorecer  a  formação  de  agentes  para  as  indústrias  em

expansão.  Todos  os  esforços  ideológicos  –  políticos  estavam  voltados  para  o

fortalecimento  e  defesa  do  âmbito  público,  inclusive  do  âmbito  da  educação.

(BOMENY, 1993, p. 30)

Em decorrência, ressalta-se, neste momento, uma perda política do governo

para escola conservadora, pois a mesma, por meio de Lei de Diretrizes e Bases de

1946, saiu vitoriosa em virtude da destinação de recursos públicos para a iniciativa

privada, permitindo a privatização do ensino. O governo “Estadista” tinha a nação

sob seu comando e a mesma deveria estar nas mãos de uma elite bem preparada.

Para tanto, o ensino privilegiado do secundário previa a profissionalização

do jovem cidadão, pois o comando da nação deveria ser de técnicos. “É o Ministério

de Capanema” que dá o tom do discurso autoritário para uma educação que seria

norteadora do processo rumo ao progresso, mas que não privilegiava reformas no
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ensino formal que não balizassem a estrutura do que se queria construir” (BOMENY,

1993 p. 32).

Neste contexto, intelectuais e governo se apegam no mesmo objetivo, sem,

no entanto, estarem do mesmo lado. Porém, as investidas dos intelectuais nestes

anos eram apenas com a finalidade de organizar a sociedade junto com Vargas, pela

possibilidade  através  da  cultura,  alcançar  uma  identidade  política  e  cultural,  na

tentativa de formar o que chamavam de “homem novo.” Nas palavras de Pécaut:

“Forjar um povo também é traçar uma cultura capaz de assegurar a sua unidade”.

(PÈCAUT, 1990, p. 15).

Desta forma, o Governo Vargas modificou as normas e estruturas políticas,

manteve o controle sobre o ensino em todas as dimensões, tudo com o fim último de

criar um sentido de nacionalidade. (FONSECA, 2005, p. 39).

3.3 AGENDA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 1946-1964

O fim dos anos ditatoriais era uma realidade em 1945, o contexto histórico

legitimava  uma  maior  demanda  por  benefícios  educacionais  para  maioria

populacional, em função da reivindicação da sociedade pela participação política e

social e do processo de redemocratização.

Nesta  conjuntura  a  Carta  de  1946  defendia  a  educação  e  a  liberdade.

Assegura-se  a  educação  e  a  liberdade  para  todos  os  brasileiros,  cabendo  aos

poderes políticos garantir a educação, na forma da lei, em todos os níveis,conjunto a

rede privada.  Logo,  uma comissão é  nomeada em 1948 pelo  então Ministro  da

Educação,  Clemente  Mariano,  objetivando  um  reforma  nacional  e  geral  na

educação.  A  discussão  até  então  girava  em  torno  do  questionamento  da

centralização x descentralização do ensino.

Após  os  anos  de  1956,  esse  debate  ganharia  um  outro  viés  político,

articulando uma posição dicotômica entre a escola  pública x  a  escola  privada e

sobre o ensino confessional, extrapolando o limite do Congresso, difundindo-se nos

meios intelectuais e na opinião pública. (BUFFA, 1979 p.26). Tanto a escola pública

quanto  a  escola  privada mantinham o tema liberdade  de ensino  como bandeira

ideológica  de  disputa.  Do  lado  conservador  a  liberdade  era  utilizada  com  ideal

político  para  incutir  o  ensino  religioso  em  todas  as  esferas  do  ensino.  Já  os
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defensores  da  escola  pública,  a  liberdade  de  pensamento  era  a  causa  de  sua

bandeira. 

Iniciava-se  um extenso debate  e  luta  ideológica  sobre  a  trajetória  que a

educação assumiria e que se estenderia até os anos de 1961 diante da promulgação

da nova Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número Lei 4.024 de 20

de dezembro de 1961 (LBDEN).

Assim,  o  projeto  político  a  partir  da  orientação  da  Lei  que  pregava

transformar a educação em serviço oferecido pelo Estado, foi suplantada em 1958

por  uma  solução  parlamentarista  oriunda  da  intervenção  do  Deputado  Federal

Carlos Lacerda, por meio de um substitutivo, que previa recursos financeiros a rede

privada de forma indiscriminada e a igreja, determinando à família a prioridade na

educação  dos  filhos,  além  de  retirar  do  Estado  o  monopólio  da  educação.

Consagravam-se mais uma vez a vocação e o caráter conservador do Legislativo

Brasileiro. (SHIROMA, 2007, P.25)

Deste modo, chega ao fim as propostas de colocar a educação pública como

protagonista das mudanças sociais,  contribuindo, para uma vitória das oposições

conservadoras, para uma redução de recursos públicos e de oportunidades para os

excluídos da educação.

De  acordo  com  Pécault  a  concepção  dos  intelectuais  persiste  em  sua

vocação  de  conduzir  a  nação,  invocando  em  gerações  sucessivas  a  realidade

nacional  como  justificativa  de  sua  intervenção,  persuadidos  de  que  estavam de

expressarem o que é de fato o social  e o que é de fato o desenvolvimento, em

especial no fim dos anos 1950. ( PÉCAULT),1990, p.67)

Mais  uma  vez  contra  as  forças  privativistas  e  conservadoras  que

alimentavam o vagaroso processo de discussão sobre a educação que tramitavam

no Congresso Nacional por quase treze anos, surgiu o Movimento em Defesa da

Escola Pública (MDEP), elaborado a partir da Universidade de São Paulo por nomes

consagrados  da  intelectualidade  brasileira  como  Fernando  de  Azevedo,  Anísio

Teixeira e Florestan Fernandes. Este movimento seria o precursor do que viria em

1959 por meio de um novo manifesto se reportando ao governo e ao povo com 184

assinaturas de intelectuais, docentes, educadores e estudantes.

Em decorrência, o grupo reacionário e reformador novamente se apresenta

numa incessante defesa da escola pública, bem como pela luta relacionada com os
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aspectos sociais que ela necessitava resolver.  O movimento buscava garantir  ao

sistema nacional de educação um caráter orgânico e integrado. (MORAES, 2016

p.404).

De fato, foram décadas de conflitos e de vitórias das forças conservadoras,

principalmente, os representantes da igreja católica, embalados ainda pelo clima de

radicalização ideológica em alguns países a efervescência política e cultural que se

alastrava. Os ideais do Manifesto dos Educadores Mais uma Vez Convocados que

congregou  a  opinião  pública,  invocava  os  ideais  do  Manifesto  dos  Pioneiros  da

Educação, mas, conferindo destaque ao aspecto social da educação e a ação e aos

deveres  do  Estado  democrático  que  deveria  garantir  a  sobrevivência  da  escola

pública como também ampliá-la. 

Assim, passam a existir dois campos de força de um lado estavam a elite

conservadora  agregada  aos  valores  seculares  da  igreja  e  do  outro  os  grupos

representados  pela  intelectualidade,  educadores  e  estudantes.  O  primeiro  grupo

respaldado por alguns segmentos de parlamentares utilizam-se de artifícios morais

para propagar e manter os valores das famílias brasileiras como subterfúgio para

ocultar  seus verdadeiros  interesses formulando assim,  uma agenda pública  pela

educação privada e contra a expansão da escola pública estatal. Contrariamente, ao

segundo grupo,  coube a retomada por  uma escola pública cada vez mais laica,

gratuita  e  voltada  a  todas  as  camadas  sociais  e  a  todos  os  níveis  de  ensino,

tentando restabelecer uma ideologia democrática de ensino.

Anos mais tarde, todo esse ideário reformador e redemocratizante seriam

atropelados pelo momento mais estigmatizante de nossa história política a ascensão

da repressão militar e a supressão de todas as liberdades civis. 

3.4 AGENDA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO de 1964-1985 

Desde os anos de 1950, existia um grande esforço em torno do discurso

sobre a educação brasileira para que esta fizesse parte das “reformas de base” que

se cogitava para o país. A vitória conservadora e o acerto entre generais, entretanto,

interromperam  o  processo  de  reformas  de  ensino  em  curso.  (SHIROMA,  2007,

p.28.).  Um  Poder  Executivo  repressor  controla  os  sindicatos,  os  meios  de

comunicação  e  a  universidade,  além  disso,  a  dissolução  dos  partidos,  das
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organizações  estudantis  e  de  trabalhadores,  mais  a  censura,  impuseram-se  no

cenário social, culminando com a tortura.

Logo, estava posto o controle econômico, social  e político nas mãos dos

militares. Assim a reforma do ensino e a política educacional assimilaram alguns

desses  contextos  descritos  acima,  sob  a  intervenção  de  algumas  agências

internacionais. O sistema nacional de educação que emergiu com as reformas da

ditadura foi marcado pela ideologia tecnocrática, que promulgava uma concepção

pedagógica  autoritária  e  produtiva  na  relação  entre  a  educação  e  o  mundo  do

trabalho. Ascendia a chama da supressão da liberdade democrática a partir dos atos

institucionais. Formava-se uma sociedade urbana industrial que no lugar de políticos

habitavam tecnocratas. 

No segmento do processo, o governo implantou reformas educacionais com

a Lei n. 5.540 de 28 de novembro de 1968, que reformou a Universidade e a Lei

n.5692 de 11 de agosto de 1971 que estabeleceu o sistema de 1º e 2º grau como

forma  de  estabelecer  ligação  entre  aumento  de  produtividade  e  as  relações  de

produção capitalista.

Em  suma:  agenda  política  educacional  foi  concebida  como

instrumentalização  da  educação  à  racionalidade  tecnocrática  e,  portanto

considerada a ideologia oficial do Estado. A educação se tornou pano de fundo e

linha de frente do modelo autoritário que acelerou o desenvolvimento econômico

rumo  ao  processo  de  modernização  que  se  pretendia  para  a  nação.  O  projeto

“Brasil, país do Futuro” constituía de uma demanda científica e tecnológica que a

sociedade urbana exigia  dos segmentos do ensino  básico e do ensino  superior,

vistos nos discursos dos Planos Decenais (P D), que deveriam assegurar o processo

de desenvolvimento por meio da consolidação da estrutura do capital humano, e na

própria Lei de diretrizes (LBEN). (FERREIRA, 2008 p. 335).

Destarte, num contexto de mitificação do governo militar a ideologia serviu

de invólucro do projeto “Brasil país do Futuro” justificando assim, a supressão da

liberdade democrática e a repressão política contra qualquer tipo de oposição. Para

a educação só restava à aplicação do pressuposto da “teoria do capital humano”,

instruído pela Escola de Chicago, cuja lógica era conduzir e condicionar a educação

ao crescimento econômico da sociedade capitalista que se formava. (FERREIRA,

2008, p.344).
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Para justificar o processo político autoritário que subordinou a educação à

lógica econômica de modernização acelerada da sociedade do país, a tecnocracia

lançou mão da “teoria do capital humano”, isto é, impôs o discurso unilateral de que

o papel a ser desempenhado pela educação era o de maximizar a produtividade do

PIB (Produto Interno Bruto). A reforma instruída pela Lei n.5962/71 ganhou a fama

de “nem ensinar pouco e, muito menos”, ensinar bem”, portanto, era uma escola que

negava conhecimento para os filhos das classes populares.

Diante  desses  argumentos  muitos  efeitos  negativos  para  educação

sobressaíram,  pois  ela  adquiriu  status  humanísticos  e  pouco afeitos  à  formação

científica.  A Reforma de 1968 pela  Lei  n.  5540 de 1968 para  o ensino  superior

significou uma intransigência e uma violência a inteligência com a suspensão das

liberdades de expressão e perseguições ao corpo docente.  As verbas do salário

educação se destinavam aos interesses de políticos na construção de escolas e

subsidiavam o ensino privado obtendo um crescimento expressivo no período, logo

se garantia o clientelismo.

O  percurso  da  educação  a  lançou  rumo  aos  mais  altos  índices  de

analfabetismo nunca vistos na história educacional. A educação pública destinada às

massas sobre o argumento de que intensas mudanças ocorriam para fornecer a

formação de mão de obra capacitada e integrada no sistema produtivo.

Ademais esse projeto político educacional seguiu-se até meados dos anos

1970,  quando  se  esgotou  o  tempo  do  “Milagre  Brasileiro”,  as  diversas  crises

nacionais  e  internacionais  intensificaram  o  desmoronamento  econômico  e  como

consequências novas tentativas surgiram para melhorar as políticas sociais incluindo

a educação.

Revertia-se o quadro condutor do país: a educação parte de um projeto de

desenvolvimento econômico passou a servir a outros discursos como instrumentos

para romper com as desigualdades regionais, uma ideologia compensatória tentava

legitimar programas educacionais de poucos recursos na construção de escolas fora

dos grandes centros. Além do mais, intensificou-se o quadro de desavenças entre

setores econômicos e o governo já enfraquecido por perdas de alianças políticas

antigas. Era o indício que mudanças ocorreriam. 

Diante dos impasses em 1983 ocorreu um desmembramento das políticas

educacionais pelo contexto das eleições diretas para os governos estaduais, este
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fato  aquela  altura  dos acontecimentos,  representava um avanço  para  o  sistema

educacional. Em meados de 1985 o país acordaria de um pesadelo de 21 anos a

abertura do processo democrático ganharia as ruas. A repressão estava com os dias

contados.

Neste  contexto,  o  Brasil  definitivamente,  escrevia  sua  história  rumo  à

democracia com o fim do regime ditatorial. No que concerne a educação, manteve-

se  do  modelo  anterior  a  centralização  de  recursos  que  ainda  dificultava  a

descentralização  da  economia  e  as  atribuições  do  ensino  para  todos  os

seguimentos, com agravamento da dualidade que se estabeleceu entre as redes

públicas de ensino municipal e estadual, dificultando a integralização do ensino e da

cooperação entre os níveis de governo. (SHIROMA, 2007, p.38).

3.5 A  AGENDA  POLÍTICA  DA  EDUCAÇÃO  NO  PERÍODO  APÓS  1988:
EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Com a redemocratização do país, muitas mudanças ocorreram na educação

brasileira, tendo com foco a aprovação e promulgação da Carta de 1988, que com

fins políticos, garantiu uma educação como direito social inalienável, bem como a

orientação e responsabilidade entre os entes federativos, Estados e Municípios, em

se fazer cumprir ações para efetivação desse processo, atrelados recursos vindos

da união.

Passado  o  período  de  confisco  político  com o  fim  da  repressão  e  com

chegada da abertura do processo político, em meados de 1985, o país incorpora um

movimento em prol da retomada democrática. A vitória de partidos de oposição em

alguns estados e municípios possibilitou a presença nas suas administrações de

intelectuais oriundos das universidades, dos partidos, dos movimentos sociais que

também eram responsáveis  por  uma parcela  significativa  da produção crítica  na

área.  Para  Shiroma,  pouco  a  pouco,  os  governos  de  oposição  projetaram uma

política  educacional  contraria  ao  governo  militar  e  que  não  havia  sido  ainda

revogada.

No percurso instituído pelos educadores sobre o que deveria ser um projeto

nacional de educação, um movimento Chamado Constituinte se destaca na cena
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brasileira em 1987, num processo autêntico, autônomo de formação, mas que seria

desnaturado  pela  figura  híbrida  de  um  Congresso  Constituinte,  de  autonomia

duvidosa. O Congresso embora conservador em alguma medida, ou populista em

outra, costurou um acordo político no país, acolhendo muitas das contribuições da

comunidade educacional. (SHIROMA, 2007, p.42).

Ao mesmo tempo, em 1987, surgem as discussões sobre a nova Lei  de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN)  que  pretendia  reordenar  a

política educacional em todos os níveis de ensino. A comunidade educacional se

uniu  em  torno  do  Fórum  Nacional  em  defesa  da  Escola  Pública  da  LDB.  Na

contramão dos entendimentos da nova proposta educacional, sobressai a carta do

então senador Darcy Ribeiro, reformulando todo o processo com novas ofensivas

conservadoras. A legislação de 1988 culmina com o regaste de todos os direitos que

se  dissiparam  no  passado  histórico  da  educação.  “A  nova  lei  que  institui  a

Constituição Cidadã – em termos de política da educação, propôs a incorporação de

todos os sujeitos excluídos do direito à educação.” (MORAES, 2007, p. 42)

Expressa  no  princípio  da  “igualdade”  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola (art.206, I), a Carta de 1988 instituía princípios norteadores

expressando: a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,

a arte e o saber, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de

instituições  públicas  e  privadas  de  ensino”,  “a  gratuidade  do  ensino  público  em

estabelecimentos oficiais”; à valorização dos profissionais de ensino, garantidos na

forma da lei.” insculpidos no art. 206, em seus incisos II, III, IV. Uma contrariedade

encontrada neste período de transição democrática relata intensas negociações com

grupos  privativos  com  o  Conselho  Federal  de  Educação,  pondo  em  risco  a

pretensão de um caráter idôneo na estatura política educacional.(FRIGOTTO,2003,

p.110). 

O Plano Nacional de Educação destina-se a regulamentar a lei nacional de

educação em termos de direcionar a política educacional em vigor em estratégias de

cumprimento da lei. Esse procedimento supõe uma ampla negociação da sociedade

com  o  Legislativo  de  modo  que  se  garanta  a  orientação  política  por  meio  da

destinação  efetiva  de  recursos  e  da  elaboração  de  instrumentos  legais

complementares. No Brasil, onde a tradição autoritária suplanta, frequentemente, os

procedimentos democráticos,  os planos educacionais aproximam-se da política e
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assumem  sua  feição  mais  genérica,  ficando  a  salvo  do  cumprimento  de  metas

definidas em função dos problemas a resolver. (FRIGOTTO, 2003, p.111).

Este contexto descrito esbarra com as prerrogativas da Constituinte de 1988,

que  formalizou  a  Educação  como direito  social  inalienável,  direito  que  deve  ser

acessível a todos cidadãos em uma concepção nos quais se articulam os vários

atores e instituições envolvidos, dentre os quais se destaca a escola como lócus

principal.  Por  esta  razão,  gestão  e  processo  se  fundem,  em prol  dos  objetivos

demarcados pela  finalidade social  e  política  pedagógica  da escola  que deve ter

como prioridade a construção crítica do educando.

De efetivo, constata-se que a política educacional deste período manteve

distância dos princípios norteados desde a época dos reformadores – de uma ideia

de educação para a emancipação humana. Repetindo a velha máxima da salvação,

atribui à educação o caráter de sustentar a competitividade dos anos de 1990. “A

propaganda dos organismos internacionais (Banco Mundial, Cepal, dentre outros) se

difunde sobre a política democratizada do governo, intensificando a propagação do

ideário salvacionista como solução para a educação.” (MORAES, 2007.p.49).

Em decorrência, surge à proposta de universalização da educação primária,

sujeita as próprias peculiaridades. Mas, alguns atores envolvidos com as reformas,

compreenderam, supostamente, que a função ideológica para a educação indicava a

natureza do ensino a ser cumprido, isto é, para estratos sociais distintos, ensinos

diferentes, uma vez que as necessidades básicas de um e de outro não poderiam

ser as mesmas.

Do fato,  reedita-se o velho dilema do dualismo educacional,  pressupondo

que as necessidades das camadas mais empobrecidas eram peculiares e, portanto,

deveriam permanecer subestimadas, em detrimento das classes mais seletas.

Do exposto, as inter-relação entre as políticas educacionais e os organismos

internacionais influenciaram as reformas educacionais no período pós 1990 até os

dias atuais, uma análise mais intensa do conjunto de propostas permite demonstrar

a que a educação permanece servindo aos interesses dos governantes.

Deste fato, a reforma educacional encontrou eco no governo e no mercado,

mas não penetrou nas esferas mais necessárias com os profissionais da educação e

a população. “Revelando uma concepção claramente elitista como o aprimoramento

de talentos e a preparação de técnicos para os mercados inimagináveis. Retoma à
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cena a Teoria do Capital Humano, que afirmava ser a educação um determinante da

evolução e da competitividade para o domínio da modernidade”.(TORRES, 2007, p.

47).

Assim,  para  as  políticas  educacionais,  impostas  pelos  governos  para  os

anos  1990-2000,  tenta-se,  nas  entrelinhas,  manter  a  neutralidade  e  o  ideal  de

democracia  diante  das  evidentes  interferências  das  agências  internacionais  nas

questões da educação. O governo articulou a todo instante um grande consenso

nacional envolvendo contingente expressivo de empresariado e dos trabalhadores

em torno das novas propostas educacionais dominados por outro ator – o mercado.

(AUTOR, 2002, p.39). 

Do argumento acima, surge como política educacional a racionalização dos

recursos  aplicáveis  viabilizando,  entre  outros,  a  criação  do  bônus  educação,

exemplificando  claramente  a  agenda de  governo em transferir  recursos públicos

para  os  estabelecimentos  privados  com  a  devida  inoperância  nos  segmentos

públicos.. Nas palavras de Draibe: “atribui a esse processo a alcunha de privatização

por atribuição, isto é, a obrigação constitucional do estado de oferecer educação é

realizado pela terceirização de sua execução”. (DRAIBE ,2002, p.7).

De outra forma, mais uma vez está posta a política de educação do governo

com tendência a desvalorizar os profissionais e as escolas públicas, atrelando a isso

a  entrada  no  mercado  de  bens  e  serviços  educacionais.  Ao  mesmo  tempo,

acrescenta-se  a  descentralização  de  ações  operacionais  específicas  e  as

responsabilidades  pela  eficiência,  mas  extrapola  no  controle  sobre  decisões

estratégicas  como:  programa  do  livro  didático,  currículo,  avaliação,  todas  as

determinações cada vez menos democráticas.

Do ponto de vista do ideal democrático e da suposta neutralidade política, o

que  se  observa  das  reformas  educacionais  são  tomadas  de  posição  altamente

comprometidas  com  a  ótica  de  mercado  e  interessadas  em  cumprir  com  as

determinações dos acordos externos.  É a velha educação e sua agenda política

colocada com intermediária na relação de interesse entre o governo e seus aliados

tais  como  originados  em  todos  os  momentos  e  fases  da  história  educacional

brasileira.
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4 ESCOLA  SEM  PARTIDO:  A  POLÍTICA  EDUCACIONAL  DIANTE  DO
DISCURSO DA NEUTRALIDADE

Com a Constituição de 1988, a discussão política educacional centraliza-se

no consenso de promover diretrizes para a remodelagem política e ideológica das

escolas públicas brasileiras.

Na contramão destes pensamentos surge no âmbito da sociedade civil  o

“Programa Escola sem Partido” que pode ser resumido como um Movimento sem

fins lucrativos, ideológicos e políticos gerado no seio da sociedade civil. Trata-se de

um Movimento que ganhou força e se tornou protagonista quando se transformou

em Projeto de Lei (PL)2974/2014, apresentado na Assembleia Legislativa Estadual

do Rio de Janeiro(ALERJ). Com a ajuda das mídias, a divulgação do MESP tomou

grandes  proporções  contando  com  apoio  de  vários  grupamentos  sociais,

estabelecendo e traçando medidas consideradas fundamentais para o sucesso de

suas  propostas  contra  a  esfera  de  doutrinação  na educação,  pondo  em risco  a

autonomia da comunidade escolar e acadêmica.

 No  caso  em  pauta,  os  simpatizantes  com  o  “Movimento  Escola  Sem

Partido” creem que em sala de aula o professor teria o poder de transformar mentes

de  forma  pejorativa.  Partindo  deste  pensamento,  parecem  colocar  na

responsabilidade dos professores a educação dos alunos. Ocorre que, a instituição

escola tem a função de complementar parte da educação formal dos indivíduos.

Além  da  instituição  escola,  existem  outros  agrupamentos  humanos  que  talvez

tenham maior influência sobre os alunos, como a instituição família. 

Além  dessas  propostas  acima  descritas,  o  Projeto  tenta  respaldar

integralmente os alunos, caso os mesmos se sintam ofendidos e/ou constrangidos

em sala de aula pelas ideias das quais não compartilham ou dos ideais políticos de

seus professores. De acordo com o site O MESP busca ainda: 

Apoiar iniciativas de estudantes e pais destinados a combater a doutrinação
ideológica, seja qual for a sua coloração e:

Orientar o comportamento de estudantes e pais quanto a melhor maneira de
enfrentar o problema; 

Oferecer à comunidade escolar e ao público em geral análises críticas de
bibliografias, livros, didáticos e conteúdos programáticos. 



41

Ademais,  o  Programa  Escola  sem  Partido  em  seu  site

(www.programaescolasempartido.org)  apresenta  uma  proposta  que  torna

obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio de

um cartaz sobre os deveres do Professor com o seguinte conteúdo:

O  Professor  não  se  aproveitará  da  audiência  cativa  dos  alunos  para
preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias;

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

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

Ao tratar  de questões políticas,  socioculturais  e econômicas,  o professor
apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade
e  seriedade  –  as  principais  versões,  teorias,  opiniões  e  perspectivas
concorrentes a respeito;

O  Professor  respeitará  o  direito  dos  pais  a  que  seus  filhos  recebam a
educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções; 

O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores
sejam violados de terceiros, dentro da sala de aula.

Destarte, a forma como está sendo apresentada a proposta da afixação do

cartaz  com  o  referido  conteúdo,  carrega  a  imagem  de  que  o  Professor  é  um

manipulador atentando contra os preceitos constitucionais. (estes, notoriamente são

os defendidos pelo MESP), ao mesmo tempo, em que faz a cabeça de seus alunos

ingênuos e passivos, no auge de sua autoridade em sala de aula. 

Neste  sentido,  percebemos  no  interior  da  sociedade  brasileira  discursos

reacionários que tomaram força política em meados dos anos 2013, sobretudo, por

movimentos  liderados  por  grupos  da  sociedade  política  (parlamentares  das

bancadas  evangélica  e  conservadora)  e  civil  (alguns  pais,  mídias,  alguns

professores  mais  conservadores)  e  com  o  reforço  do  Congresso  Nacional  sob

adesão das bancadas parlamentares mais fundamentalistas à suposta proposta do

MESP.  Tal  pensamento  é pautado por  uma reformulação da política  nacional  de

educação vigente, cuja evidência pode levar a um processo de desqualificação da

escola pública e redução da autonomia do professor em sala de aula.

Este poder incute certo grau de radicalidade que supõe uma verdade que

ignora qualquer indício de debate, pondo em risco a capacidade de escolha e o
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direito de liberdade, bens fundamentais numa escola democrática. Visão de mundo

acentuadamente  objetivo  corre  o  risco  de  produzir  normas  fechadas  da

compreensão  da  realidade  traduzindo,  por  vezes,  em  éticas  com  tendências

utilitaristas,  subtendendo,  que  o  saber  possa  resultar  de  ações  exclusivamente

racionais e técnicas.

Além disso, não se pode negligenciar no processo de educação; aquilo que

os grupos contrários, querem coibir; educar sempre prescindirá de uma escuta hábil,

sensível, compartilhada entre mestres e alunos, cujo maior objetivo é desencadear o

processo de reconstrução do conhecimento que só a autonomia de pensamento é

capaz de produzir. Neste contexto, observa-se a contribuição de Said:

[…] O que me interessa agora é sugerir como consenso liberal geral de que
o “verdadeiro” conhecimento é fundamentalmente apolítico (e de que, ao
contrário,  o  conhecimento  abertamente  político  não  conhecimento  é
conhecimento  ‘verdadeiro”)  obscurece  as  circunstancias  políticas
extremamente organizadas, ainda que de modo obscuro, que predominam
quando  o  conhecimento  é  produzido.  Ninguém ganha  em entendimento
disso,  hoje  em  dia,  quando  o  tempo  poético  é  usado  como  uma  urna
etiqueta para desacreditar qualquer trabalho que ouse violar o protocolo de
pretensa objetividade suprapolítica.( SAID,1990,p.21-22).

Ademais, o grande objetivo do processo social da escola é a formação do

cidadão  para  sua  intervenção  na  vida  pública.  Este  deve  provocar  o

desenvolvimento  de  conhecimentos,  ideias,  atitudes  e  comportamentos  que

permitam  a  incorporação  dos  indivíduos  no  mundo,  no  âmbito  da  liberdade  de

escolha e da participação política.

Desta  forma,  os  argumentos  supracitados  sobre  a  escola  podem  se
reconhecidos  no  pensamento  Weberiano  em  que:  -“É  dever  da  ciência
esclarecer o leitor, ao aluno, o seu usuário final, acerca dos caminhos pelos
quais se chega a este ou àquele resultado, reforçando, assim, a tese de
como a ciência pode contribuir para a vida pessoal e prática de todos, sejam
simples leitores ou alunos.” (WEBER, 1983, p.20)

Na contramão da educação democrática, vários são os projetos que circulam

nas Câmaras Estaduais, Municipais e no Congresso Nacional do país baseados no

propósito da Escola sem Partido. Os Defensores de tais projetos alegam estarem

agindo em conformidade da lei e, portanto, sem intuito de combater a livre docência,

fundamentando-se com fulcro nos incisos II do art.206 da Constituição Federal de

1988: 

Art.206. O ensino será ministrado com base os seguintes princípios: […]
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II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino. 

Os mentores da Escola sem Partido com todos esses argumentos anulam a

função docente no que tem de mais precioso – além do ato de ensinar a tarefa de

educar (FREIRE, 1987, p. 45). Um dos fundamentos do MESP é justamente o tema

Liberdade de Ensinar, mas o que se combate é a liberdade de educar. O que era

subentendido  desde  a  revolução  burguesa,  instruir  sim,  ainda  que  de  forma

diferenciada,  mas  educar  não,  agora  é  proclamado  com  programa  de  governo.

(FRIGOTTO, 2003, p. 945).

Pelos mesmos fatos, os favoráveis ao MESP se defendem manifestando que

a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 protege os pais no que se

refere  à  questão  da  educação  religiosa  e  as  convicções  morais.  A  referida

Convenção com fulcro  no  art.  12  dispõe  que  na questão sobre  a  “liberdade de

consciência e de religião ”[…] os pais, e quando for o caso os tutores, tem direito

que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde

com suas próprias convicções.” 

Os simpatizantes do MESP com o propósito de ganhar adeptos aos seus

projetos se apoiam nos discursos religiosos como defensores dos bons costumes e

das práticas morais. Desta forma, tentam persuadir a sociedade para ganhar apoio,

reforçando a ideia sobre o risco que se impõe as famílias brasileiras diante das

supostas  investidas  ideológicas  dos  docentes  contrárias  as  formações  morais  e

éticas  desses  núcleos  familiares.  Na  prática,  as  ações  do  MESP tenta  inibir  a

liberdade de dialogo dentro  de  sala  de  aula  e  também desclassificar  o  trabalho

docente restringindo a liberdade do professor na sua função de docente.

4.1 A  NEUTRALIDADE  POLÍTICA  E  IDEOLÓGICA  EM  DESTAQUE  NO
PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO

Reforçando a proposta do MESP, ainda tramita no Congresso Nacional o

Projeto de Lei nº 193 /2016, de autoria do Senador Magno Malta, que inclui entre a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o “Programa Escola sem

Partido”. Tais medidas estão dispostas nos seguintes termos:
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Art.1º  Esta  lei  dispões  sobre  a  inclusão  entre  as  diretrizes  e  bases  da
educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
do “Programa Escola Sem Partido”. 

Art.2º A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 

I. Neutralidade política, ideológica religiosa do Estado;

II. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico;

III. Liberdade de aprender e de ensinar;

IV. Liberdade de crença e de consciência;

V. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca
na relação de aprendizado;

VI. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos
em sua liberdade de consciência e de crença;

VII. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral
que esteja de acordo com as suas próprias convicções. 

Com  base  no  princípio  da  neutralidade,  o  MESP e  os  seus  partidários

políticos  tentam  garantir  uma  escola  imparcial  em  todo  contexto,  restringindo  a

liberdade de cátedra e de expressão dos docentes. 

Do projeto do MESP ocorreram vários projetos de lei no território nacional

identificados com a plataforma de propostas do referido movimento propostas de

maior impacto social,  relacionadas às convicções de religião e as de doutrinação

ideológica e de pensamento em sala de aula. A ressignificação destas propostas do

MESP  deram  origem  a  novas  tentativas  de  práticas  políticas  que  lutam  por

mudanças radicais nas políticas de educação.

O discurso aparentemente apartidário do MESP baseado na neutralidade da

escola e na doutrinação ideológica baseado na vulnerabilidade e na inexperiência

dos alunos deve ser objeto de análise mais profunda. Neste sentido, são relevantes

as palavras de Freire: 

O  mito  da  neutralidade,  que  leva  à  negação  da  natureza  política  do
processo  educativo  e  a  tomá-lo  como um que  fazer  puro,  em que  nos
engajamos a serviço da humanidade entendida como abstração, é o ponto
de  partida  para  compreendermos as  diferenças  fundamentais  entre  uma
prática ingênua, uma prática critica. (FREIRE ,1989, p.15)

Ainda  segundo  Freire,  do  ponto  de  vista  crítico,  é  impossível  negar  a

natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato
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político. Isto não significa que a natureza política do processo educativo e o caráter

educativo do ato político esgotem a compreensão daquele processo e deste ato.

(FREIRE, 1989, p. 16).

De fato,  as relações entre a educação enquanto subsistema e o sistema

maior são relações dinâmicas, contraditórias e não mecânicas. “[…] na realidade

vivida pelos educandos e pelos educadores,  percebemos a inviabilidade de uma

educação  neutra.  É  que  o  fato  de  não  ser  o  educador  um  agente  neutro  não

significa, necessariamente, que deve ser um manipulador, pois a opção realmente

libertadora nem se realiza através de uma prática manipuladora nem tampouco por

meio de uma prática espontânea”. Portanto, Freire assevera: 

O  educador  que  fala  e  jamais  ouve  ou  imobiliza  o  conhecimento  e  o
transfere aos alunos, não importa se de escolas primárias ou universitárias;
ouvindo o eco apenas de suas próprias palavras, não tem realmente nada
que  ver  com  libertação  e  democracia,  pelo  contrário,  consciente  ou
inconscientemente,  ajuda  a  preservação  das  estruturas  conservadoras  e
autoritárias. (FREIRE, 1989. p19).

Este movimento ideológico e altamente polarizado evolui a passos largos e

põe em xeque as Políticas públicas da educação reafirmando desde os anos de

1930 as disputas partidárias e os interesses de classes que envolvem o processo e

o lócus educacional, que de um modo geral, estão imbuídas e perpassadas pelas

mais  diversas  conjunturas  enfatizadas  pelas  relações  de  poder  e  pelas  táticas

políticas presentes no decurso das ações de governo que envolve o amplo cenário

político brasileiro.

Assim,  como  vislumbrar  o  futuro  do  processo  educacional,  diante  das

propostas do MESP, pela visão do suposto retrocesso que desponta no universo da

educação,  tendo  como  pressuposto  a  interdição  do  livre  pensamento  e  a

descaracterização do ato de educar. Destarte, estão postos os nobres critérios do

MESP que consolidam a salvação dos filhos da pátria pela tão pleiteada reforma da

educação.

Na contramão da formação dessa política atribuída ao “Programa Escola

sem  Partido”,  ocorre,  com  efeito,  muitas  formas  e  atitudes  que  consagram  o

verdadeiro entendimento de uma ação que promova políticas educacionais cujo viés

político  não  esteja  baseado  em  ações  exclusivas  e,  portanto  com  pouco  efeito

democrático.
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Com esse propósito, Silva esclarece:

Não existe dominação absoluta dos agentes da escola e dela própria, visto
que nela reside sua contradição essencial (em relação representação da
escola  por  parte  do  Estado  democrático  e  do  capital)  o  aporte  de
conhecimento e saberes que possibilitam uma emancipação não tutelada
pela escola, mas para além da sua ideologia. (SILVA, 2012.p.61).

Corroborando  com  este  pensamento,  no  site  oficial  do  Senado  Federal

(ww12.senado.leg.br) algumas autoridades se manifestaram contra à ideia de Escola

Sem Partido.  A senadora  Fátima Bezerra  (PT-RN),  vice-presidente  da comissão,

analisou o PL 193/2016, do senador Magno Malta (PR-ES), que inclui o programa

Escola  sem  Partido  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.  Na

avaliação da senadora, a liberdade de discussão das escolas é fundamental para

que a educação exerça seu papel na construção do desenvolvimento das pessoas,

do exercício da cidadania e de uma sociedade justa e solidária e a escola tem o

dever de abrigar o debate da forma plural e o projeto vem cercear esse debate.  

E,  ainda,  Deborah  Duprat,  subprocuradora-geral  da  República,  concorda

com a senadora e afirma que o projeto busca conquistar  adeptos com um falso

discurso  da  neutralidade  da  educação.  Acrescenta  que  a  neutralidade  política,

ideológica e religiosa contida no projeto impede o pluralismo de ideias das escolas e

a liberdade dos educadores, o que fere a Constituição Federal de 1988.  

Considerando como retrocesso referido Projeto de Lei o Ministério Público e

a Advocacia Geral da União adotaram o entendimento pela inconstitucionalidade do

texto. As senadoras Regina Sousa (PT-PI) e Gleisi Hoffmann (PT-PR) asseveram

que  o  programa   revela  o  avanço  de  valores  conservadores  e  ameaça  direitos

sociais conquistados pela sociedade brasileira.

A educação democrática pressupõe a realização da cidadania plena e, esta

coloca os indivíduos em pé de igualdade para uma atitude participativa, portanto,

interventiva em prol de um mecanismo que transforme a sociedade. O desempenho

do educando, que participa desse contexto de ensino onde as questões postas em

aula estão sempre em processo de reelaborarão da realidade, encontra todas as

condições de desenvolver sua capacidade critica no caminho de uma sociedade

com direitos de fato.



47

 Enfatizando o sobre o poder da escola como fundamental para a formação

crítica dos indivíduos, Bernstein propõe:

A escola deve transformar-se numa comunidade de vida e, a educação deve
ser concebida com uma contínua reconstrução da experiência. Comunidade
de vida democrática e de reconstrução da experiência baseada no diálogo,
na comparação e no respeito real pelas diferenças individuais, sobre cuja
aceitação pode se assentar um entendimento mútuo, o acordo e os projetos
solidários. O interesse comum realmente substantivo e relevante somente é
descoberto ou é criado na batalha política e democrática e permanece, ao
mesmo tempo,  tão contestado  como compartilhado.  (BERNSTEIN,  1996,
p.47)

Do contexto  anterior,  tem-se  que  dentro  da  complexidade  da  política  de

educação e da democratização de suas ações, a escola insistentemente, tem sido

descrita  como meio de inculcação e doutrinamento,  por meio da transmissão de

mensagens,  ideias,  seleção  e  organização  de  conteúdos  de  aprendizagem.  No

entanto,  todos os processos de socialização que ocorrem no âmbito escolar são

frutos também das diversas práticas sociais que se estabelecem.

De fato, os educandos assimilam conhecimentos que a eles são transmitidos

no universo escolar, mas, sobretudo, os apreendem como consequência das mais

variadas manifestações presentes inclusive fora dele. O aluno chega à escola com

grande  capital  de  informações  e  com “poderosas  e  acríticas  pré  –  concepções”

sobre diferentes âmbitos da realidade.

Logo, a partir daí cabe ao professor com toda a sua bagagem de vida e de

experiência acumulada executar  o  seu ofício:  o  de provocar  a  reconstrução dos

conhecimentos  apreendidos  de  seus  alunos.  E  sua  missão  é  justamente  a  de

descortinar os meandros da ciência; e como realizá-la diante dos apelos recorrentes

do MESP contra o ato máximo de expressão de educar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar a formação da agenda do

Movimento  “Programa  Escola  sem  Partido”  no  contexto  escolar  perpassando

brevemente pela história da educação no país. 

A política pública educacional foi historicamente marcada por um contexto de

contradições e desigualdades provenientes de ações governamentais, refletindo em

conflitos baseados em escolhas valorativas e, portanto não neutras, amparadas por

projetos e programas de governo. 

Verificamos  que  na  década  de  30  houve  o  início  de  uma  política  de

educação com a pretensão de reduzir o alfabetismo, cujo objetivo era a reconstrução

educacional. Ressaltamos que no período ditatorial iniciado em 1937, houve uma

política tecnicista em conformação com a política de governo voltada para a indústria

expansionista, na qual se refletiu no ambiente escolar. 

Observamos  que  a  partir  de  1946,  o  plano  para  educação  reflete,

primeiramente,  uma  política  educacional  para  todos  os  brasileiros,  fruto  da

redemocratização, onde são elaboradas leis orgânicas para ordenar ensino primário

e secundário.

Assim, após 1960 o discurso político passa a ser em prol a escola pública

gratuita, voltada para uma democratização do ensino moldada pela Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional LDBEN. Em seguida, entre os períodos de 1964 a

1985, os projetos políticos educacionais seguiram caminhos distintos. No período

Ditadura Militar  a educação passa a ser mais tecnocrata, dando mais ênfase ao

mercado de trabalho. 

Com a abertura política por volta de 1985, a questão educacional passa por

uma ideologia educacional  compensatória com maior oferta de escolas, a fim de

conter a crise do fim dos anos 1970, promovendo a difusão dos espaços educativos

a serviço da contingência de aberturas de mercados. 

Por fim, com a Constituição de 1988 formalizou o caráter da educação como

direito  social  inalienável,  porém atribuía a ela  um caráter  de sustentabilidade da

competitividade dos setores econômicos. 

Diante  de  todo  o  contexto  acima  disposto,  as  políticas  educacionais

brasileiras estiveram muito longe de atingir o caráter democrático apregoado nas
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Cartas  Constitucionais,  isto  é,  do  pleno  desenvolvimento  das  capacidades

intelectuais  e  humanas  dos  alunos,  do  preparo  para  exercer  a  cidadania  e  da

construção  de  uma  sociedade  mais  livre,  e  nem  mesmo,  mantiveram  a

imparcialidade nos projetos educacionais, uma vez que os interesses partidários e

econômicos relativos ao país sempre estiveram acima das ideologias renovadoras

de uma educação de qualidade tão almejada com o Manifesto de 1930.

No  bojo  dessas  questões,  o  projeto  do  MESP,  antes  visto  como  um

movimento  isolado,  e  agora  amplamente  apoiado pelas  bancadas parlamentares

nacionais vêm defendendo categoricamente, o adestramento e o cerceamento das

práticas educativas e pedagógicas no âmbito da sala da aula, impedindo a liberdade

de cátedra.

Assim, o MESP demanda por uma educação baseada na neutralidade como

forma de imobilização de pensamento do educando numa clara evidência que nega

o caráter extremamente político e, portanto não ingênuo da natureza do processo

educativo.  Além  do  mais,  nega-se  a  realidade  das  relações  entre  educação  e

sociedades  imbuídas  de  dinamismo  e  contradições,  onde  é  possível  perceber

relações acentuadamente marcadas pela necessidade de maior interação.

Portanto,  o  MESP  é  alicerçado  por  algumas  bases  parlamentares  de

governo buscando impedir a livre liberdade de expressão, a livre liberdade de educar

do docente sobre a argumentação de conter a exacerbação do que chamam de

doutrinação  ideológica  desmedida  em  sala  de  aula  por  parte  dos  professores,

amparando-se, assim, numa espécie de objetividade da ciência, em detrimento a

subjetividade humana diante de sua historicidade. 

O movimento se pauta num discurso de que há uma doutrinação política e

ideológica por  parte  dos professores,  bem como da reformulação dos conteúdos

didáticos. 

Em síntese, escola deve ser um espaço público e político por excelência.

Neste  sentido,  sempre haverá  discursos  sobre  a  doutrinação  ideológica  para  se

chegar  a  um consenso,  para  o  exercício  da  pluralidade.  Logo,  discursos  sobre

neutralidade  podem  esconder  por  detrás  de  histórias  e  pensamentos  únicos,  a

opressão  e  vontade  de  um  conformismo  social  para  a  manutenção  de  uma

sociedade elitizante. 
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Diante  do pretenso conservadorismo das bases mais  radicais  da  política

brasileira para educação, a crença na neutralidade é uma contradição, na medida

em que a instituição escola deve ser voltada para uma educação crítica. Não há

educação sem uma dimensão antropológica, sem uma concepção de ser humano,

sem um projeto cultural e político. Portanto, a escola neutra contraria a subjetividade

dos indivíduos em seus diversos contextos sócio-históricos.
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