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RESUMO 

 

Desde 2014 um movimento de corte conservador vem ganhando destaque na cena 

política brasileira, especialmente nos debates relativos a políticas públicas para a 

Educação. O Escola sem Partido vem se construindo e se expandindo no bojo do 

fortalecimento de um pensamento político conservador ocorrido nos últimos três anos. 

Trabalharemos a partir da análise da conjuntura política recente no país, tentando 

compreender o lugar que o Escola sem Partido assume nesse processo. Este artigo, 

portanto, tem como objetivo analisar a estrutura, os discursos e compromissos políticos 

ideológicos deste movimento, tomando sua página virtual como fonte de investigação. 

Tentaremos, assim, refletir sobre os discursos político-ideológicos vis-à-vis a propostas 

concretas de mudança na estrutura educacional sustentadas pelo movimento. 

 

Palavras-chave: Escola sem Partido. Ideologias. Propostas políticas. 



 

 

ABSTRACT 

 

Since 2014, a conservative movement has been gaining prominence in the Brazilian 

political scene, especially in debates regards on public policies for education. The 

Escola sem Partido movement has been building and expanding itself in the midst of 

these conservative political thinking, which has been growing over the last three years. 

As a starting point, we’ll take the analysis of the recent political conjuncture in the 

country, trying to understand the place that the Escola sem Partido assumes in this 

process. This article, therefore, aims to analyze the structure, the political speeches and 

ideological commitments of this movement, considering its web page as major source. 

Thus, we intent to explain the political-ideological discourses vis-à-vis the concrete 

proposals of change in the educational structure sustained by the referred movement. 

 

Keywords: Escola sem Partido movement. Ideology. Political proposals. 
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Introdução 

 

Em meio ao processo histórico de crescente radicalização política no Brasil e de 

fortalecimento do pensamento conservador, faz-se necessário pensar o papel da Escola. 

Desde 2014, as estruturas curriculares, a liberdade pedagógica do professor e a seleção 

de livros didáticos têm sido fortemente atacadas pelo movimento autointitulado Escola 

Sem Partido (EsP), que propõe combater o que entende por “doutrinação ideológica 

partidária”
1
 disseminada no espaço escolar.  

A crítica feita à presença do debate político das escolas como “prática da 

doutrinação política e ideológica” tem ganhado eco no pensamento conservador e 

gerado efeitos diretos sobre os planos de educação municipais, estaduais e nacional, 

vide o projeto de lei que tramita na câmara dos deputados (PL 867/2015)
2
. Nessa 

dinâmica os professores e os currículos das disciplinas das ciências humanas, em 

especial, a Sociologia e a História, têm sido constantemente atacados. Desse modo, este 

artigo tem por objetivo analisar os discursos que sustentam tais projetos, na tentativa de 

compreender os respectivos campos em disputa. 

Strictu sensu, o Escola sem Partido foi criado em 2004, pelo advogado Miguel 

Nagib, hoje procurador do Estado de São Paulo e coordenador do Escola sem Partido, 

segundo o próprio como resposta indignada à sensação de que sua filha estava exposta à 

influência do professor enquanto figura de autoridade que expressava livremente uma 

ideologia. Tudo começou, de acordo com Nagib, quando sua filha chegou em casa 

afirmando que o professor, na aula de História, havia comparado as praticas políticas de 

Che Guevara com a trajetória de São Francisco de Assis. 

 

As pessoas que querem fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e 

acabam dizendo que Che Guevara é um santo. Ela já vinha relatando casos 

parecidos de doutrinação. Fiquei chateado e resolvi escrever uma carta aberta 

para o professor (BENDINELLI, 2016). 

                                                 
1
 Seguimos aqui a sugestão de chave de leitura feita por Jacques Derrida quanto ao conceito de 

paleonomia, que consiste em uma atitude analítica diante de um determinado vocábulo guarnecido de 

aspas, ou do estudo da "manutenção de um nome antigo para se lançar um conceito novo" (DERRIDA, 

1972:96, apud DURÃO, 2011). Sendo assim toda vez que identificarmos um conceito que foi 

ressignificado com um significado distinto do recorrente nas ciências humanas ele virá guarnecido por 

aspas. A análise desses conceitos e suas ressignificações será feita ao longo do artigo. 
2
 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668   Acesso em 10 

de dezembro de 2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
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Imprimiu 300 cópias da carta e as distribuiu no estacionamento do colégio para 

pais e alunos. Sem receber contrapartida, resolveu assim criar o site para coletar mais 

denúncias do que considerava “doutrinação” nas escolas. 

A ascensão à ordem do dia de um movimento político criado em 2004, deve ser 

lida à luz de uma breve análise de conjuntura. É importante pensar que transformações 

ocorridas na vida nacional trouxeram à cena a desqualificação da política e o 

crescimento do pensamento conservador condensado em torno do Escola sem Partido. 

Precisamos, por um lado, elucidar o processo histórico que permitiu que o objeto desse 

artigo se constitua como um dos eixos de disputa de políticas públicas para a Educação. 

Por outro, dar sustentação material às ideologias que permeiam o debate político 

brasileiro. Para tanto, é importante identificar o ano de 2013, mais especificamente os 

meses de junho-agosto, como marco temporal chave para esse ressurgimento do 

pensamento conservador (SINGER, 2013; SOUZA, 2016). 

Por que 2013? Os acontecimentos daquele momento adquiriram uma dimensão e 

uma feição de tal porte que expuseram de forma relativamente clara que algo se 

transformara muito intensamente nas entranhas da sociedade brasileira e novos atores 

entravam em cena. Tendo se espalhado por mais de 350 municípios, mobilizado 

milhões de pessoas, obrigando a revogação do preço das passagens e ameaçado a Copa 

das Confederações, os movimentos, de fato, moveram uma placa tectônica (SINGER, 

2013:24). 

André Singer (2013) nos mostra como, sendo socialmente heterogêneos os 

acontecimentos de junho foram também tão multifacetados no plano das propostas, 

gozando de uma miríade de ideias, sem um claro sentido ideológico. Estiveram 

presentes, ecossocialismo, impulsos fascistas, gradações de reformismo, liberalismos, 

etc. (Idem:32).  

Embora haja controvérsia quanto ao momento específico, dado é que em 

determinada altura dos acontecimentos de junho de 2013 setores de classe média de 

centro e de direita enxergaram que havia ali uma oportunidade para expressar um 

mal-estar difuso com a situação do país. Como afirma Singer, o instituto Vox Populi e o 

Datafolha indicavam que metade da amostra se dizia muito preocupada com a inflação. 

Embora, por si só, a inflação não tenha sido 
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o combustível dos protestos [...] ela pode ter potencializado as inúmeras 

críticas que os setores médios, tanto à esquerda quanto à direita, faziam ao 

lulismo, já aguçadas pelas difíceis condições de vida urbana, em particular 

nos quesitos mobilidade e segurança (Idem:34). 

 

Contudo, podemos afirmar que, a partir desse momento de entrada de setores de 

classe média no que havia se iniciado como um movimento de uma “nova esquerda” 

(idem:34), o espectro ideológico passou a aglutinar tendências da extrema-esquerda à 

extrema-direita. O fato é que as manifestações adquirem, pouco a pouco, um viés 

oposicionista, tanto ao governo federal quanto aos governos estaduais e municipais 

(ibidem), fazendo ressoar um sentimento anticorrupção.  

O caráter genérico dessa bandeira permite que ela penetre em todas as camadas 

sociais, dado seu forte apelo do ponto de vista do senso comum. Quem pode ser a favor 

da corrupção? Segundo Singer (2013), as camadas médias tradicionais nutrem o 

preconceito de que a falta de instrução das camadas populares as levaria a aceitar a 

corrupção em troca de benefícios: 

 

Convém lembrar que, no Brasil, essa é sempre a arma favorita da oposição, e 

o objetivo quase único da direita, nesta quadra, é opor-se ao governo federal, 

tirando o PT do poder e, se puder, impedindo-o para sempre de voltar. Como 

a corrupção é um fluxo de transações indevidas entre os bens públicos e os 

interesses privados, os governos, enquanto gestores da riqueza coletiva estão 

constantemente no centro das denúncias. Acrescente-se que o chamado 

mensalão, cujo julgamento, amplamente televisionado, ocorrera seis meses 

antes da explosão, pode ter tido efeito sobre os acontecimentos de junho, 

mobilizando uma fração que viu no chamado do MPL para ir às ruas a 

oportunidade de colocarem pauta um assunto profundamente entalado na 

garganta (idem:35). 

 

A essa altura, portanto, o problema da corrupção entra em cruzamento 

ideológico com as pautas do campo à esquerda das manifestações, por melhoria nas 

condições da vida urbana (transporte, saúde e educação). Desse cruzamento, emerge 

uma pulsão ideológica que, diante da falta de pauta específica nos acontecimentos de 

junho de 2013, se aglutina em torno da desqualificação da política, mediante a 
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simultânea suspeição sobre os gastos públicos privatizados pelo capital (MARICATO, 

2013; SINGER, 2013)
3
 e a bandeira da anticorrupção. 

A pauta da anticorrupção supera, assim, as questões relativas à mobilidade 

urbana e acesso aos serviços públicos, permanecendo na cena do debate político para 

além de junho de 2013. Nessas circunstâncias, os partidos políticos foram demonizados, 

com especial destaque para o Partido dos Trabalhadores (numa intensificação do 

processo de desqualificação do partido e da esquerda que antecedeu 2013 

propriamente). A desqualificação/criminalização da política, ganha, a partir de então e 

nos anos que se seguem, contornos mais específicos, em especial com o destaque na 

opinião pública da operação Lava-Jato. Essa mudança de enfoque pode ser vista com 

mais clareza nas megamanifestações pró-impeachment ocorridas em 2015 e 2016. 

Ressurge aí uma argumentação nacionalista de cunho conservador, na qual os militantes 

se percebem como únicos defensores da nação como um todo, representando o Brasil de 

modo indiviso e apartidário. “É a política dos pretensos apolíticos” (SOUZA, 2016: 

posição 1485-87)
4
. 

É importante perceber aqui o papel que a classe média tradicional desempenha 

nessa virada de hegemonia ideológica no debate político. Jessé de Souza ressalta o 

protagonismo de estrato de classe, que “nunca havia comprado a pauta de reforma social 

petista e que sempre votara contra esse projeto em todas as eleições” (idem: posição 

1547-49). Esse estrato ganha força, desde 2013, por meio da construção de uma 

narrativa midiática
5
 que lhe reserva o papel de “herói cívico”, a mobilização desses 

                                                 
3
 Em especial diante das parcerias público-privadas na construção da infraestrutura para a realização da 

Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. Tal cruzamento ideológico “funcionou, 

assim, como uma espécie de inesperado generalizador do programa espontâneo das ruas. A única 

condição para que pudesse levar adiante tal operação aditiva foi a de não transformar a reivindicação de 

hospitais e escolas “padrão Fifa” em um verdadeiro combate ao capitalismo, como quer a esquerda, nem a 

perseguição aos corruptos, em uma obsessão vingativa à esquerda, como propõe a direita. (SINGER, 

2013: 36). 

4
 A referência por “posição” se deve ao formato em ebook kindle de onde a mesma foi retirada. 

5
 Muito embora esse trabalho não vá se dedicar a essa temática, achamos importante pontuar, seguindo 

aqui as interpretações de Jessé de Souza, o papel central que a grande mídia exerce nesse processo 

histórico de ressurgimento do pensamento conservador. Como tem sido notado, devido ao tempo histórico 

recente, não há uma bibliografia consolidada sobre a atuação da assim chamada grande mídia no processo 

histórico de virada conservadora, o que não nos impede de apontar referências mais gerais sobre a 

temática. Ver BECKER, J. J. A Opinião Pública. In: REMOND, R. Por uma história política. Rio de 
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setores chega a um grau inédito na história brasileira
6
. Assim, o que 2013 traz de novo, 

do ponto de vista da disputa político-ideológica, é a conversão, por uma narrativa 

construída e reforçada a partir da grande mídia, desse ator político conservador, 

usualmente discreto e recluso em “classe revolucionária com extraordinária e súbita 

autoconfiança, podendo exprimir-se nas ruas [e nas redes] sem qualquer vergonha” 

(ibidem, grifo nosso). Esse fenômeno é permeado pelos conflitos incorporados por essa 

classe média tradicional diante das transformações sociais ocorridas entre 2003-2013. 

Alçada vetor da hegemonia ideológica, essa classe média expõe amplamente suas 

insatisfações com programas de transferência de renda, acesso a transporte (aeroportos 

sobretudo) e a bens culturais por parte da nova classe média em ascendência
7
 (idem: 

posição 1570-74). 

 

A verdadeira novidade das ‘jornadas de junho’ foi a reconstrução, repaginada 

e turbinada – uma espécie de versão 2.0 – de ator político velho e bem 

conhecido da história brasileira: a fração da classe média moralista e 

conservadora, que sempre desprezou e odiou os pobres, representantes da 

maioria da população brasileira. É essa fração que torna as manifestações 

verdadeiros ‘fenômenos de massa’. (idem: posição 1620-22). 

 

É nesse contexto que os acontecimentos de junho de 2013, uma vez decantados, 

vão possibilitar o vislumbre de uma nova narrativa pra o processo social e político 

brasileiro, de direita e conservadora. Marcam, portanto, um ponto de virada da 

hegemonia ideológica até então dominante. Ainda que a natureza dessa virada 

                                                                                                                                               
Janeiro: FGV, 2003; FONSECA, F. Mídia, poder e democracia: teoria e práxis dos meios de 

comunicação. Revista Brasileira de Ciência Política, nº6, julho-dezembro, Brasília, 2011.JEANNENEY, 

J.-N. A mídia. In: REMOND, R. Por uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2003. Cap. 7º, p. 213-

230; SODRÉ, N. W. História da imprensa no Brasil. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

6
 A estética da onda de manifestações subsequentes em 2015 e 2016 foi extremamente importante. O 

abandono de filiações partidárias e de movimentos sociais, em prol de uma causa nacional, expressa nos 

usos da camisa da seleção brasileira e da bandeira nacional tornaram-se símbolos que ninguém mais 

conseguiria retirar ou disputar com essa fração de classe. Essa simbologia é central no processo de 

desqualificação da política e dos partidos, convertido, na prática, em antipetismo. 

7
 Sobre a nova classe média ver: SINGER, A. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos Estudos 

CEBRAP, nº 85, São Paulo, 2009.  
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ideológica ainda careça de pesquisas mais aprofundadas
8
, fato concreto até o momento é 

que protestos localizados com foco em políticas municipais de transporte inflaram de tal 

modo a se “federalizarem” e atingirem diretamente os índices de aprovação do governo 

e provocarem o ressurgimento do campo ultraconservador como ator político ativo. 

(SOUZA, 2016: posição 1407-1408).  

É nesse contexto de ideias e de estremecimento da base político-social brasileira, 

que o movimento Escola sem Partido emerge e se fortalece. Ele acompanha, por um 

lado, a crítica e a desqualificação da política e dos partidos (nos termos em que se 

apresenta a argumentação conservadora na qual, esperamos demonstrar, ideias como 

“política”, “partido” e “ideologia” aparecem como características exclusivas de um 

determinado campo político, de centro-esquerda). Na seção quem somos
9
 do site, hoje 

relativamente popular, Nagib afirma que o Escola sem Partido é 

 

uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 

contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: 

do ensino básico ao superior. 

A pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, 

um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se 

da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para 

impingir-lhes a sua própria visão de mundo. 

Como membros da comunidade escolar – pais, alunos, educadores, 

contribuintes e consumidores de serviços educacionais –, não podemos 

aceitar esta situação. 

Entretanto, nossas tentativas de combatê-la por meios convencionais 

sempre esbarraram na dificuldade de provar os fatos e na incontornável 

recusa de nossos educadores e empresários do ensino em admitir a existência 

do problema. 

Ocorreu-nos, então, a ideia de divulgar testemunhos de alunos, 

vítimas desses falsos educadores. Abrir as cortinas e deixar a luz do sol 

entrar. Afinal, como disse certa vez um conhecido juiz da Suprema Corte dos 

Estados Unidos, “a little sunlight is the best disinfectant”
10

. 

                                                 
8
 Destacamos aqui as de André Singer e Jessé de Souza, op cit. Contudo a bibliografia sobre o assunto 

ainda é muito escassa. 

9
 http://escolasempartido.org/quem-somos. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

10
 Interessante notar que o mesmo mote foi repetido pelo Editor-executivo da Folha de São Paulo, Sergio 

Dávila, em vídeo recentemente divulgado na confraternização pós gravação da entrevista do presidente 

Michel Temer ao programa da TV Cultura, Roda Viva. Cumpre entender a adequada noção de 

“transparência” justaposta tanto ao papel do site de divulgação do EsP quanto ao papel da grande mídia 

do processo político social brasileiro dado por estes atores. É ainda mais significativo que Sergio Dávila, 

que recentemente publicou uma coluna sobre a importância do jornalismo em um mundo pós-verdade, 

tenha ressaltado a entrevista ocorrida no programa como um exemplo de transparência e ação crítica do 

http://escolasempartido.org/quem-somos
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O Escola sem Partido transpõe, assim, para o universo da Escola pública os “novos” 

embates ideológicos trazidos (de volta à) cena no pós 2013. Como efeito o 

fortalecimento dessas ideias no debate público, o Escola sem Partido se desdobra em 

diversos projetos de lei, em todos os níveis federativos, conforme veremos 

posteriormente. 

Cumpre esclarecer, desde já, o material analítico a ser trabalhado neste artigo e a 

estrutura interna do mesmo. O programa Escola sem Partido mantém um site oficial
11

 e 

uma rede de divulgação de artigos, notícias e ações, que servem de fonte para nosso 

objetivo principal: compreender quais as ideologias e projetos políticos que sustentam 

o movimento, para além do discurso aparente manifesto por suas lideranças. Sendo 

assim, do ponto de vista metodológico, empreendemos uma análise mais aprofundada 

da estrutura do site, dos discursos, compromissos políticos e da ideologia, que se 

revelam através desse movimento. Assim, este artigo tem por objetivo analisar os 

discursos político-ideológicos que sustentam tais projetos vis-à-vis às propostas 

concretas de mudança na estrutura educacional defendidas pelo movimento. 

 No que se refere à estrutura, seguem a essa introdução duas seções: a primeira 

implica em um desenvolvimento detalhado do histórico de funcionamento do 

movimento EsP e seus desdobramentos em projetos de lei em todo o País. Este seção do 

artigo vai priorizar a análise detalhada do EsP a partir da organização de seu site, 

identificando a forma como este se estrutura e aponta seus principais temas e autores. 

Ainda que superficialmente – visto que não é o escopo geral do artigo – acabaremos por 

expor como as ideias e práticas políticas propostas pelo EsP tomam forma em projetos 

de lei espalhados pelas mais diversas unidades federativas do Brasil. 

 A seção que se segue vai tratar da ideologia expressa no EsP através da análise 

dos discursos contidos no site. Aqui procuraremos responder à pergunta fundamental do 

artigo. Pretendemos também identificar conceitos e ideias chaves do debate do Escola 

Sem Partido e os deslizamentos semânticos dos mesmos, como: ideologia, educação, 

escola, política, partido.  

                                                                                                                                               
jornalismo brasileiro. Ver http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiodavila/2016/10/1823035-a-

importancia-do-jornalismo-profissional-num-mundo-pos-verdade.shtml Acesso em 20 de novembro de 

2016. 
11

http://escolasempartido.org/ Acesso em 20 de novembro de 2016. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiodavila/2016/10/1823035-a-importancia-do-jornalismo-profissional-num-mundo-pos-verdade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiodavila/2016/10/1823035-a-importancia-do-jornalismo-profissional-num-mundo-pos-verdade.shtml
http://escolasempartido.org/
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Por fim, partir desta análise tentaremos desenvolver melhor as hipóteses, 

esboçadas nesta introdução, sobre o enquadramento do EsP no movimento mais geral de 

circulação e fortalecimentos das ideias conservadoras emergentes na atual conjuntura. 
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Histórico e estrutura do movimento Escola sem Partido 

 

Este seção do artigo vai priorizar a analise detalhada do EsP a partir da 

organização do Site, identificando a forma como este se estrutura e aponta seus 

principais temas e autores mais recorrentes. A partir disso, é importante analisarmos, 

ainda que superficialmente – visto que não é o escopo geral do artigo - como as ideias e 

práticas políticas propostas pelo EsP tomaram forma em projetos de Lei espalhados 

pelas mais diversas unidades federativas do Brasil. 

Conforme dito anteriormente, o Escola sem Partido foi criado em 2004, pelo 

advogado Miguel Nagib (hoje coordenador do Escola sem Partido) segundo o próprio 

como resposta indignada à sensação de que sua filha estava exposta à influência do 

professor enquanto figura de autoridade que expressava livremente uma ideologia. Esse 

movimento se desenvolve e terá como principal plataforma de divulgação seu site. 

Quanto a seus objetivos, o site aponta três preponderantes: descontaminação e 

desmonopolização política e ideológica das escolas; respeito à integridade intelectual e 

moral dos estudantes; respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
12

 Além disso, através do site, 

pretendem: 

 

 apoiar iniciativas de estudantes e pais destinadas a combater a doutrinação 

ideológica, seja qual for a sua coloração; 

 orientar o comportamento de estudantes e pais quanto à melhor maneira de 

enfrentar o problema; 

 oferecer à comunidade escolar e ao público em geral análises críticas de 

bibliografias, livros didáticos e conteúdos programáticos; 

 promover o debate e ampliar o nível de conhecimento do público sobre o 

tema “doutrinação ideológica”, mediante a divulgação de atos normativos, 

códigos de ética, pareceres, estudos científicos, artigos e links dedicados ao 

assunto
13

 

 

O site é composto de 15 seções distintas direcionadas a ataques específicos 

relativos à “doutrinação” nas escolas. As analisaremos brevemente a seguir, para dar ao 

leitor uma noção geral de como o site (enquanto portfólio do movimento EsP) se 

                                                 
12

 http://escolasempartido.org/objetivos Acesso em 20 de novembro de 2016 

13
 Idem. 

http://escolasempartido.org/objetivos
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apresenta, antes de propriamente empreender uma analise mais apurada das ideologias 

que sustentam conteúdo critico do sitio. 

São as seções: Artigos, destinado à divulgação de artigos relacionados à 

“instrumentalização do ensino para fins político-partidários e ideológicos”. Até o 

presente momento haviam 146
14

 artigos publicados, sob os mais diversos temas. 

Interessa notar aqui, contudo, uma ausência de artigos nativos de intelectuais 

diretamente ligados ao EsP. À exceção do já citado, Miguel Nagib, os artigos são 

reproduções de publicações em blogs, jornais, revistas que abordem, pelo menos 

marginalmente, as preocupações do movimento em questão. Não há rigor em exibir nem 

a data de publicação no site nem das publicações originais dos referidos artigos, mas 

pudemos observar que o primeiro artigo publicado na seção data de 2015, de autoria do 

professor da UnB, Nelson Lehmann da Silva, um dos mais recorrentes
15

. 

As seções Corpo de delito,  Defenda seu filho e Depoimentos são voltadas para a 

exposição de casos de “doutrinação” com divulgação de vídeos, posts públicos nas 

redes sociais e “denúncias” de professores que supostamente empreenderiam o papel de 

“doutrinador” (no caso da primeira seção)
16

. Há também o incentivo para que pais e 

alunos (nas duas seções seguintes) exerçam um papel de fiscalização sobre os 

professores e profissionais das escolas através da divulgação de mensagens enviadas por 

pais de alunos que “tenham sido ou estejam sendo vítimas de doutrinação político-

ideológica em sala de aula” 
17

, ou de estudantes que “tiveram ou ainda têm de aturar a 

militância político-partidária ou ideológica de seus professores” 
18

. Quanto à relação dos 

pais com a escola e o sistema de ensino, há, ainda, a seção intitulada Educação moral: 

direito dos pais
19

, aonde aparecem análises que sustentam que questões relativas à 

gênero, religião, sexualidade e ética(s) (incluídas no conceito alargado de moral exposto 

pelo EsP) são prerrogativa familiar e não do sistema público de ensino. Tudo que foge 

aos enquadramentos morais preconizados pelo EsP é tratado como “doutrinação”. 

Ainda no que diz respeito à relação entre pais, alunos e professores nas escolas a 

seção síndrome de Estocolmo é dedicada a divulgar episódios em que estudantes se 

                                                 
14

 Numero de artigos até do dia 15 de dezembro de 2016. 

15
 http://escolasempartido.org/artigos?start=144 Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

16
 http://escolasempartido.org/corpo-de-delito Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

17
 http://escolasempartido.org/defenda-seu-filho Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

18
 http://escolasempartido.org/depoimentos Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

19
 http://escolasempartido.org/educacao-moral Acesso em15 de dezembro de 2016. 

http://escolasempartido.org/artigos?start=144
http://escolasempartido.org/corpo-de-delito
http://escolasempartido.org/defenda-seu-filho
http://escolasempartido.org/depoimentos
http://escolasempartido.org/educacao-moral
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colocam em defesa das “ideologias” que o movimento acusa de “doutrinadoras”. Diz o 

texto do site que  

 

Vítima de um verdadeiro “sequestro intelectual”, o estudante doutrinado 

quase sempre desenvolve, em relação ao professor/doutrinador, uma intensa 

ligação afetiva. Como já se disse a propósito da Síndrome de Estocolmo, 

dependendo do grau de sua identificação com o sequestrador, a vítima pode 

negar que o sequestrador esteja errado, admitindo que os possíveis 

libertadores e sua insistência em punir o sequestrador são, na verdade, os 

responsáveis por sua situação. De modo análogo, muitos estudantes não só se 

recusam a admitir que estão sendo manipulados por seus professores, como 

saem furiosos em sua defesa, quando alguém lhes demonstra o que está 

acontecendo
20

. 

 

Em Doutrina da doutrinação
21

 são expostos, pela interpretação dos 

coordenadores do EsP, o elenco de autores e teorias que sustentam o processo de 

“doutrinação” e divulgação político-ideológicas nas escolas. Autores como Karl Marx, 

Antônio Gramsci e mesmo Frei Betto são atacados e analisados do ponto de vista do 

EsP. Essa constitui uma seção fundamental para compreender o campo de disputas 

ideológicas em que se insere o EsP. Na tentativa de tratar o problema como um caso 

global, a seção doutrinação pelo mundo se dedica a divulgar casos similares ao 

brasileiro que ocorram mundo afora, em um tom claramente pedagógico
22

. 

As seções restantes podem ser dividas em três blocos. O primeiro relativo ao 

papel dos governos e das instituições públicas de controle em relação ao ensino: o papel 

do governo, livros didáticos e representações ao MP. As duas primeiras politizam o 

papel dos governos nas políticas educacionais
23

 e na escolha e compra de livros 

didáticos
24

, ao mesmo tempo em que responsabilizam os atores do poder executivo pela 

não fiscalização contra os casos de “doutrinação”. Em contrapartida, o site apresenta em 

tom de celebração as representações feitas às esferas do poder judiciário, em especial ao 

Ministério Público, contra professores, instituições de ensino, uso de materiais 

                                                 
20

 http://escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

21
 http://escolasempartido.org/doutrina-da-doutrinacao Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

22
 http://escolasempartido.org/doutrinacao-pelo-mundo Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

23
 http://escolasempartido.org/governo Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

24
 http://escolasempartido.org/livros-didaticos Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

http://escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo
http://escolasempartido.org/doutrina-da-doutrinacao
http://escolasempartido.org/doutrinacao-pelo-mundo
http://escolasempartido.org/governo
http://escolasempartido.org/livros-didaticos
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didáticos, etc. supostamente acusados de ação “político-partidária”
25

. Essa 

contraposição é sintomática do próprio posicionamento ideológico do EsP e revela 

também os efeitos do processo de desqualificação da política, marca das manifestações 

de junho, sobre esse movimento. Contrapor a ação do executivo como político-

partidário a um judiciário supostamente apolítico, técnico e, portanto, mais autorizado a 

refletir sobre os conteúdos didáticos, postura do professor e outros meandros da vida 

escolar. Esse movimento segue a linha ideológica recente nas disputas políticas no 

Brasil, em que o processo de judicialização da política é tratado, na opinião pública, 

como remédio aos vícios da política em si, não apenas a corrupção (usada quase como 

sinônimo da política), mas toda a dimensão que envolve as disputas políticas: 

negociações, conflitos, coalizões, etc. 

O segundo bloco se refere às instituições de ensino superior: universidade, 

vestibular e movimento estudantil. O primeiro é recheado de ataques a todo tipo de 

heterodoxia teórica ou metodológica que fuja da lógica de análise preconizada pelo 

EsP
26

, envolvendo inclusive uma crítica aos conteúdos e a forma demandados nos 

sistemas de seleção para entrada no ensino superior, em especial o ENEM
27

, a 

desqualificação da política aqui é diluída em uma ação que ataca e desqualifica qualquer 

diversidade de pensamento e, portanto, do embate de ideias. Essa proposição do 

pensamento único (disfarçado de acusação de “doutrinação” ou “ideologia”) está no 

cerne da retomada do pensamento conservador no Brasil, é a outra face da moeda do 

processo de judicialização. Aliado a isso, os movimentos organizados, especialmente o 

movimento estudantil são tratados como 

 

aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica nas 

escolas. Sua "rebeldia juvenil" está a serviço dos partidos de esquerda, que 

dos bastidores o controlam há décadas, como o operador do brinquedinho ao 

lado
28

. 

 

                                                 
25

 http://escolasempartido.org/representacoes-ao-mp Acesso em Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

26
 http://escolasempartido.org/universidades Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

27
 http://escolasempartido.org/vestibular Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

28
 http://escolasempartido.org/movimento-estudantil Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

http://escolasempartido.org/representacoes-ao-mp
http://escolasempartido.org/universidades
http://escolasempartido.org/vestibular
http://escolasempartido.org/movimento-estudantil
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Por fim, há uma seção de mídia, dedicada à divulgação de matérias, entrevistas e 

vídeos realizados por grandes veículos de comunicação com integrantes ou 

simpatizantes do EsP. 

Uma análise mais aprofundada da estrutura do site, dos discursos e 

compromissos políticos, e da ideologia, que se revelam através desse movimento será 

feita posteriormente. Por hora, cumpre notar que o site manteve certa atividade (como 

pode ser visto pelo histórico de publicações), mas ganhou fôlego e força a partir de 

2014. O histórico de publicações no site se intensifica a partir deste ano. Contudo, é 

importante ressaltar que o movimento Escola sem Partido não é meramente um 

movimento pitoresco ultraconservador, ele encontra base política e material na 

sociedade (vide os acontecimentos de junho de 2013) escoando para o campo da política 

strictu sensu, e daí se alimentando do debate gerado. 

A entrada no campo das disputas legislativas se dá quando os irmãos Bolsonaro 

– o deputado estadual Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos do 

Partido Social Cristão – apresentaram projetos de lei “Escola Sem Partido” para o 

estado e o município do Rio de Janeiro (Carta Maior, 22/07/2016). Os PL nº 2974/2014, 

em nível estadual, e o PL nº 867/2014, a nível municipal, propõe em sua justificativa: 

 

É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando 

de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a 

determinadas correntes políticas e ideológicas. 

Diante dessa realidade conhecida por experiência direta de todos os que 

passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos, entendemos que 

é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da 

doutrinação política e ideológica nas escolas públicas, e a usurpação do 

direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral que 

esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Trata-se, afinal, de práticas ilícitas, violadoras de direitos e liberdades 

fundamentais dos estudantes e de seus pais.
29

 

 

A criação de Projetos de Lei que contemplem as propostas do movimento então, se 

disseminou Brasil adentro, aguardam votação PL’s em: Amazonas, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e no 

                                                 
29

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/45741a7e2ccdc50a83

257c980062a2c2?OpenDocument e  

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/5573a

e961660b4cd83257ceb006bc7d4?OpenDocument 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/45741a7e2ccdc50a83257c980062a2c2?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/45741a7e2ccdc50a83257c980062a2c2?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/5573ae961660b4cd83257ceb006bc7d4?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/5573ae961660b4cd83257ceb006bc7d4?OpenDocument
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Distrito Federal. Além destes, há o estado de Alagoas que já aprovou seu PL, chamado 

por lá de “Escola Livre”. Para que não se tenha dúvida das relações entre o projeto de 

lei e as proposições do Escola sem Partido, vejamos alguns artigos da agora lei estadual: 

 

Fica criado, no âmbito do sistema estadual de ensino, o Programa “Escola 

Livre”, atendendo os seguintes princípios: 

(...) 

IV – liberdade de crença;  

VII – direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral 

livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica; 

Art. 2º- São vedadas, em sala de aula, no âmbito do ensino regular no Estado 

de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como 

quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração 

escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, 

religiosa ou filosófica. 

(...) 

Art. 3º- No exercício de suas funções, o professor: 

I – não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade 

dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de corrente 

específica de religião, ideologia ou político-partidária; 

(...) 

IV – ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, apresentará 

aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as 

principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das várias concorrentes a 

respeito, concordando ou não com elas; (Apud, El Pais, 26/06/2016) 

 

Já em âmbito nacional estão em tramitação dois projetos no Congresso Nacional: 

na Câmara dos Deputados, o PL 867/2015
30

, apresentado pelo deputado Izalci Lucas 

(PSDB) e outro no Senado, o PL 193/2016
31

, do senador Magno Malta (PR-ES). Além 

destes outros dois projetos com teor semelhante também aguardam votação na Câmara. 

Ambos de autoria deputado Erivelton Santana (PSC-BA). O primeiro, PL 7180/2014 

que pretende incluir entre os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB): “Respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando 

                                                 
30

 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668  Acesso em 10 

de dezembro de 2016. 
31

 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666 Acesso em 10 de dezembro de 

2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666


19 

 

precedência aos valores da ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos 

relacionados à educação moral, sexual e religiosa”. (Idem). 

 

O segundo, PL 7181/2014 pretende mudar os parâmetros curriculares nacionais (Idem). 

Tais projetos tem caráter complementar, o PL 867/2015, por exemplo: 

 

proíbe propostas curriculares que apresentem conteúdos, atividades, livros ou 

qualquer outro recurso pedagógico que esteja em desacordo com a posição 

política, ideológica, moral ou religiosa da família, devendo qualquer 

veiculação nesse sentido ser autorizada pelos pais ou responsáveis dos 

estudantes (PIMENTA: 21/07/2016). 

 

Tem-se uma noção, portanto, da extensão do programa proposto pelo Escola sem 

Partido dentro do campo da política institucional, como movimento articulado e de 

abrangência nacional. Não é sem resistência, contudo, que esse debate é colocado. 

Professores, alunos e demais profissionais ligados à educação tem se mobilizado contra 

as mudanças propostas. Diante desse confronto, os campos de disputa ficam mais 

delineados e nos permitem uma reflexão mais apurada das ideologias e dos 

compromissos políticos envolvidos. Vamos contrapor agora a forma como se estrutura o 

EsP, acima tratada, com uma análise dos discursos presentes no seu veículo de 

divulgação oficial. 
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“Escola sem Partido”: discursos, compromissos político-ideológicos e propostas de 

mudança.  

 

Como visto acima, na apresentação e nos objetivos do movimento Escola sem 

Partido, o projeto se apresenta com o discurso de que nada mais é do que o reflexo da 

preocupação de pais e alunos com os rumos tomados pela escola, a partir de uma 

suposta doutrinação de esquerda, pautada por filiações partidárias. Sendo assim o 

programa proposto se diz imune e neutro a ideologias, apresentando-se simplesmente 

como um defensor dos preceitos constitucionais (estes são, inclusive, argumentos 

recorrentes nas entrevistas e debates dos quais participa o coordenador do movimento, 

Miguel Nagib). 

No lado contrário a essa suposta neutralidade estariam os professores 

“doutrinadores”, que fazem uso da autoridade que lhes é conferida e do espaço de sala 

de aula para manipular alunos, jovens e passivos no processo da educação escolar. 

Deve-se notar, ainda, que o site dispõe de uma série de relatos de casos de suposta 

doutrinação, em uma seção chamada, ironicamente, de “Corpo de delito”, bem como 

estimula que pais e alunos se manifestem contra o professor que julgarem exagerar o 

exercício da liberdade de cátedra, via notificação extra judicial (cujo modelo consta no 

mesmo site). 

Sendo assim, segundo Aquino, eixos que guiam o discurso do movimento são:  

 

- somente os pais têm o direito de educar seus filhos, ou seja, entende-se que 

é possível um ensino neutro, onde o conhecimento científico do mundo está 

separado de quaisquer valores presentes na sociedade [...]. 

- o Escola Sem Partido não pode ser entendido como um movimento 

“político” e “ideológico” porque ele quer “somente” que a Constituição seja 

respeitada. [...] (AQUINO, 2016) 

 

Do ponto de vista da neutralidade pretendida, se fazer necessário compreender 

melhor quem são os atores envolvidos. E daremos prioridade aqui à figura do 

coordenador do movimento. A reflexão trazida por Renata Aquino sobre as 

aproximações de Miguel Nagib com o Instituto Millenium é esclarecedora. O Instituto 

Millenium faz parte de um cenário de várias instituições do mesmo tipo que defendem e 

promovem os ideais liberais na sociedade, principalmente a diminuição do papel do 

Estado.  Alguns colunistas ou ex-colunistas de periódicos de grande circulação como as 



21 

 

Revistas Veja e Época estão presentes entre os colaboradores do referido instituto, entre 

eles Rodrigo Constantino, Luiz Felipe Pondé e Fernando Schuller. Citamos estes, em 

especial, pela recorrência do tema da “doutrinação de esquerda” em suas colunas e 

artigos e pela defesa que fazem, contiguamente, do paradigma neoliberal de organização 

do Estado. 

A neutralidade e o suposto distanciamento das ideologias parecem se descontruir 

diante desse quadro. Conforme Aquino Miguel Nagib publicou no site do Instituto, um 

texto cujo título é: Por uma escola que promova os valores do Millenium, que hoje está 

fora do ar, mas que promove uma ligação mais direta do Escola sem Partido com um 

think-tank brasileiro ultra liberal. 

A transformação do movimento Escola sem Partido em diversos projetos de lei, 

em todos os níveis da federação, também é índice para se pensar as filiações ideológicas 

e partidárias. Ainda que não tenhamos feito o exercício de analisar cada um dos 

deputados e vereadores que encampam projetos similares, o caso do Rio de Janeiro e 

dos projetos no âmbito nacional são  ilustrativos. No Rio de Janeiro em ambos os níveis, 

estadual e municipal, os projetos são assinados por filhos do Deputado Jair Bolsonaro, 

de notória posição conservadora. Quanto aos projetos que tramitam no Congresso 

Nacional, seus autores, o deputado Izalci Lucas e o senador Magno Malta, são 

reconhecidos integrantes do que se convencionou chamar “bancada evangélica”. Essas 

aproximações com a política institucional pelo campo conservador e por bancadas 

conservadores consideravelmente articuladas na atual conjuntura política no Brasil 

ajuda a desfazer a suposição de neutralidade do movimento em questão. 

É preciso pensar o argumento da neutralidade do projeto também diante dos 

artigos presentes dos sites e dos PL’s (em especial os 7180/2014 e 7181/2014) que 

querem proibir a discussão, em âmbito escolar, dos conceitos de gênero e sexualidade, 

sob o argumento de que eles pertencem à esfera familiar. Proibir o debate acerca das 

desigualdades e da violência inerentes a tais temáticas é assumir uma posição clara. Não 

combater essas desigualdades é reforçá-las na sociedade. É naturalizar essas 

desigualdades (Carta Maior, 20/07/2016).
32

 

 Já a ação do professor é atacada diretamente. Conforme destaca o historiador 

Fernando Penna: 

 

                                                 
32

 Sobre isso, ver também: http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-

do-pensamento-unico/ Acesso em 23 de novembro de 2016. 

http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
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A página do Escola Sem Partido no facebook adota a estratégia de divulgar 

eventos que se propõem a discutir o projeto de lei 867/2015 e, ao fazer isso 

com um evento organizado pela ANPUH-RJ e seu GT de Ensino de História 

e Educação, usou os seguintes dizeres: “Professores de história da ANPUH 

reivindicam autonomia para vampirizar os alunos”. Ao divulgar o quadro 

como a lista dos “deveres do professor” (criado pela própria organização e a 

ser fixado em todas as salas de aula de acordo com o PL 867/2015), registrou, 

junto com uma imagem similar à reproduzida acima: “A afixação desse 

cartaz nas salas de aula – como prevê o PL Escola Sem Partido – terá o efeito 

de uma estaca de madeira cravada no coração da estratégia gramsciana que 

vampiriza os estudantes brasileiros há mais de 30 anos”. Um dado assustador: 

este ano completamos trinta anos do final da ditadura. 

As imagens do professor e da escola/universidade como o agente e o espaço 

da corrupção de menores inocentes estão se multiplicando nas páginas de 

defesa ao projeto escola sem partido. (PENNA, 18/09/2015) 

 

A escola representada como um espaço terrível de corrupção dos inocentes onde 

o professor é o corruptor (nesse sentido, é curioso observar as analogias frequentemente 

feitas pelos defensores do Escola Sem Partido entre o “professor doutrinador” e o 

partido dos trabalhadores, numa clara operação de difamação permeada de senso 

comum e pela dicotomia presente no debate político. Como se todos os professores e 

profissionais contra este movimento fossem militantes do Partido dos Trabalhadores e 

disseminassem sua doutrina nas escolas por compromisso partidário).  

Do ponto de vista pragmático o projeto escola sem partido pretende fixar nas 

escolas, em cada sala, uma lista com o que entende serem “deveres do professor”
33

. A 

lista é repleta de proibições, como podemos ver: 

                                                 
33

 http://escolasempartido.org/deveres-do-professor Acesso em 15 de dezembro de 2016. 

http://escolasempartido.org/deveres-do-professor
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Tais propostas afetam diretamente a liberdade pedagógica e colocam o professor na 

posição meramente de reprodutor de conteúdos, impedindo uma educação dialógica e 

construída no contato com o aluno. Segundo as proposições acima, explorar a realidade 

particular de cada estudante, debater temas presentes na conjuntura nacional, incentivar 

a participação política, exercer uma pratica educacional democrática, ficam vedados ao 

docente. Por consequência, o aluno é visto como ser passivo sem capacidade de 

observações e posicionamento próprio, a mercê de qualquer professor mal intencionado.  

O EsP se apresenta como uma organização da sociedade civil apartidária e sem 

vínculo com qualquer instituição acadêmica ou científica. Como visto anteriormente, 

reúne na sua página virtual o conjunto de suas principais propostas. Sua tese central de 

que a exposição de um posicionamento político e parcial da realidade por parte de um 

professor significa um exercício autoritário e a elevação de um pensamento único e de 
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uma visão viciada da realidade (PINHA SILVA, 2016:22). De maneira que, a ideia de 

“tomada de partido”, subjacente ao mote “sem Partido” é inteiramente condenada, 

descartada. 

Na contramão do que se vem produzindo nas academias a respeito, o espaço 

escolar seria assim um espaço frio de transmissão de conteúdos reproduzidos de forma 

“apartidária”. A acusação de que a escola padece de um processo de instrumentalização 

do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários carece, de embasamento 

cientifico, estudos acadêmicos e dados estatísticos (Idem), não obstante seja 

considerado um dado auto evidente pelos moderadores site e autores que publicam em 

suas seções. A retórica intrínseca ao site reproduz ad nauseam que os professores de 

escolas brasileiras, em sua maioria, utilizam o espaço da aula para fins “políticos, 

ideológicos e partidários”.  

 

São assertivas passíveis de questionamento, pois parecem não tratar o tema 

com a universalidade que ele requisita: afinal, há visão política uniforme por 

parte de todos os professores nas escolas? Professores de História, Educação 

Física, Matemática, Ciências Biológicas e da Natureza, compartilham de 

ideias políticos e pedagógicos uniformes? E nas universidades? Áreas como 

Direito, Economia, Administração, Jornalismo, História, Pedagogia, 

Filosofia, Serviço Social, também teriam uniformidade de visões políticas? 

(Idem). 

 

Vê-se através tanto da imagem acima dos motes do movimento EsP, quanto 

através da estrutura da própria pagina que há claro incentivo para que o aluno 

(configurado como vítima) exerça o papel de vigia permanente da fala do professor, 

auxiliador por pais e familiares julgamento de conteúdos e condutas consideradas 

“doutrinadore(a)s”.  

É importante pensar, aqui, a noção de “doutrinação”. Da forma como se 

manifesta a ideia de “doutrinação” no léxico do EsP, concordamos com a hipótese de 

Daniel Pinha Silva, segundo a qual “doutrinação” é, justamente, a exposição pública de 

pontos de vista políticos diferentes daqueles defendidos pelos autores do site “Escola 

sem Partido”. O mesmo raciocínio serve para o conceito de ideologia. Esse hipótese 

pode ser observada não tanto no conteúdo manifesto dos artigos e propostas do EsP, 
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mas precisamente nas ausências
34

. O ataque é direcionado exclusivamente a valores, 

projetos, teorias considerados de “esquerda” ou que se enquadrem na noção mais geral 

(e um tento reducionista) de “ideologias de esquerda” – questões de sexualidade, 

gênero, exploração do trabalho, análises históricas na perspectiva do materialismo 

dialético, etc. Não há, por outro lado, qualquer menção penetração das ideias do 

liberalismo econômico, da moralidade cristã, das perspectivas de família e organização 

social tradicionais ou das leituras hierarquizantes na perspectiva militarizada. A 

presença desses elementos na prática dos professores ou nas propostas pedagógicas das 

escolas e universidades não é tratada como “doutrinação” ou “ideologia”. Conforme 

Silva, “o problema está em instrumentalizar o ensino para fins políticos, ideológicos e 

partidários ou em defender a ‘ideologia de esquerda’ – diferente da deles?” 

(Ibidem:23). 

A exposição ou ocultação do ponto de vista político do professor, a validade ou 

não da ideologia para pensar processos sociais e históricos ou a produção do 

conhecimento, a inclusão de temas contemporâneos, candentes no debate público nas 

aulas ou textos, são temas em contínuo debate e objetos de recorrentes reflexões 

acadêmicas, impasses e discordâncias (Idem:24). A lógica própria do desenvolvimento e 

produção do conhecimento pressupõe estes debates. Mesmo o campo das ciências 

nomotéticas é espaço de disputas intelectuais, visões teóricas e interpretações distintas
35

.  

                                                 
34

 Achamos interessante trabalhar metodologicamente com as faltas, lapsos e ausências no discurso. As 

instigantes observações de Carlo Ginzburg no que concerne ao que, nomeia o autor, método indiciário 

servem como orientações de analise.  O foco do método investigado por Ginzburg está nos dados 

marginais, nos resíduos e nos detalhes que, num movimento de repetição, reincidência e ausência, têm 

muito a revelar (GINZBURG, 2003). Nesse sentido, Ginzburg nos apresenta uma alternativa 

epistemológica que foge, ou ao menos complexifica, a dicotomia racionalismo versus irracionalismo ao 

posicionar o pesquisador em condições captar os detalhes e resíduos de um discurso repetido ou ocultado, 

trazendo uma reflexão sobre a relação entre retórica e prova (tão cara à ciência) em suas mediações pelas 

relações de força política e ideológica no processo de produção do conhecimento (GINZBURG, 2002). 

35
Acerca das disputas internas aos campos de produção do conhecimento, em especial às ciências, nos 

referimos aqui ao clássico trabalho de Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções cientificas. Segundo 

Kuhn os paradigmas científicos carregam consigo seus próprios métodos de avaliação, o que torna 

impossível a decisão racional entre paradigmas rivais. Assim, não há razão externa, neutra, a temporal e 

comum a teorias rivais. Não existe, portanto, padrão que se possa chamar racional, ao qual seja sempre 

possível recorrer no caso de dúvida entre duas teorias propostas para explicar dado conjunto de 

fenômenos(ASSIS, 1993; KUHN, 2010). Esse espaço de disputa que escapa à neutralidade no sentido 

axiológico é preenchido por disputas politicas e econômicas no fazer científico. Sobre o tema ver 
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Ao tentar controlar o trabalho docente, o programa Escola sem Partido busca, 

invoca, uma falsa neutralidade que nega ao professor e ao aluno o direito de serem 

sujeitos na construção do conhecimento. Partimos do princípio de que  

 

a definição do que deve ou não ser ensinado nunca é um processo neutro e 

sempre representa ao mesmo tempo a trajetória e o resultado de correlações 

de força, ou seja, são projetos de formação humana antagônicos. Tanto o que 

será ensinado como o que será omitido fazem parte de um processo político e 

ideológico seletivo (RAMOS; STAMPA, 2016:250-251). 

 

As noções de “doutrinação”, “ideologia” e “partido”, portanto, são usadas no 

sentido de acusar uma suposta monopolização política na educação brasileira 

caracterizada por uma orientação “esquerdista”, em subversão ao padrão de normas 

estabelecidas pelo modo de produção capitalista (PINHA SILVA, 2016:25).  

 A experiência escolar real desmente tais proposições e retoma a importância de 

se pensar uma relação entre professores, alunos, conteúdos, por uma via que passa longe 

da proposta pelo Escola sem Partido. 

Ainda sob o calor do debate, acreditamos que essas colocações sirvam para ter 

um panorama geral de como se apresenta o movimento Escola sem Partido e do campo 

político que ele representa, bem como as ideologias por trás dos seus argumentos 

centrais. O fato de projetos de lei como o referido conteúdo ainda estarem sendo 

debatidos dá a devida importância a essa compreensão; contudo, muito do conteúdo 

sobre o assunto ainda está sendo elaborado, e o esta sendo dentro da disputa política. 

Uma pesquisa mais aprofundada é necessária para que se possam extrair reflexões que 

perpassem a superfície do debate. Contudo nosso objetivo aqui era desnaturalizar certos 

argumentos expostos pelo movimento Escola sem Partido, que acabam sendo 

naturalizados diante da polarização política da conjuntura atual e do ativismo virtual que 

a acompanha. 

  

                                                                                                                                               
também: BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 

científico. São Paulo: Unesp, 2004. 
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Conclusão 

 

O Escola sem Partido é, como se pode observar, um programa que visa 

fundamentalmente negar ao ensino o seu caráter plural, transformador e democrático, 

instituindo uma espécie de pensamento único em seu lugar. Essa característica faz desse 

movimento um elemento fortemente inserido nas inflexões recentes na conjuntura 

brasileira, acompanhando o processo geral de ressurgimento do pensamento 

conservador, reconfigurado a partir de um processo de desqualificação da política. 

Sendo assim, o EsP não só ganha visibilidade a partir de 2013, como reproduz  

jargões recorrentes desse mesmo campo conservador demonstrando um alinhamento 

ideológico com o mesmo. Pensemos, como sugere Henrique Rodrigues (RODRIGUES, 

2016) o termo “escola" e a representação da organização escolar feita pelo EsP como 

um espaço tomado por "vítimas", "abusos", "imoralidade", 

 

razão pela qual esse mesmo ambiente deveria ser o lugar do "flagra", da 

"denúncia" e, sobretudo, da "produção de provas", "notificações 

extrajudiciais", "processos", "Ministério Público". Fazer com que esse "dever 

ser" se transforme em realidade me parece a principal doutrina proposta pela 

"Escola Sem Partido". Em outras palavras, o site me parece ser uma 

verdadeira escola da judicialização. Este é, pois, é o principal ponto para o 

qual eu gostaria de chamar a atenção. (Idem.). 

 

O Escola sem Partido entra nesse terreno, se defendendo enquanto "salvação 

pública" (como o fazem setores do judiciário), característica própria de contextos de 

esvaziamento dos instrumentos políticos, desmoralização dos partidos, esvaziamento 

dos sindicatos, desconfiança generalizada dirigida ao "legislativo" e ao executivo". É 

nesse contexto que o movimento "Escola Sem Partido" cresce e se sustenta. Para isso, é 

necessário se apropriar de uma determinada interpretação do que é “ideologia”, 

“política”, “partido” para tratar o adversário político, desqualificando-o. É nesse sentido 

que, pensamos, o EsP encaminha sua proposta de construção de uma Escola voltada 

para o pensamento único, que rejeite o contraditório das leituras divergentes. 

Ao tentar impedir que a escola seja “perfurada pelas vozes do público” e assuma 

a condição de “espaço vivo para a realização do debate público contemporâneo” 

(PINHA SILVA, 2016:27) o EsP nega princípios caros à Constituição Federal de 1988 

no que tange à educação nacional. Ao tentar tornar a educação uma questão de foro 
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privado e de responsabilidade exclusiva das famílias, contraria o pressuposto 

constitucional que entende a educação como direito de todos, dever da família e, 

também, do Estado, promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando 

à qualificação para o mundo do trabalho e, sobretudo, o exercício da cidadania 

(PENNA, 2016; PINHA SILVA, 2016). 

Para atingir essa finalidade o movimento empreende um incentivo à 

“criminalização” da profissão docente e manifesta seu menosprezo por uma educação 

voltada para a formação cidadã ao censurar a condição de intelectual do professor (e 

torná-la passível de denúncia) como agente da produção do conhecimento, com suas 

intervenções e interpretações próprias. 

 

[...] o interesse por temas vivos, de interesse público, com ampla circulação 

por públicos diversos, para além dos muros da Escola e da Universidade, é 

inteiramente incompatível com uma proposta que, encoberta por uma 

pretensão de “neutralidade ideológica”, sugere que temas desta natureza 

estejam distantes do espaço público da escola e da atuação de professores e 

estudantes. (PINHA SILVA, 2016:28). 

 

Dessa maneira, o espaço escolar deixaria de fora de sua agenda a efetivação de 

um ensino para a cidadania e o interesse público, sendo reconfigurado, na perspectiva 

do EsP como reprodutor de interesses privados e concepções morais estanques, apartado 

do conflito de ideias. O Escola sem Partido, assim anula o potencial político 

transformador: em que pese a valorização da pluralidade, da vivência com as diferenças 

e do reconhecimento do dissenso. Essa postura insere o EsP na inflexão conservadora 

que ganha força pós junho de 2013. A desqualificação da política aqui (sob alcunha de 

“doutrinário” e “ideológico”) nada mais é do que a recomposição ideológica de uma 

determinada perspectiva da escola, atrelada ao movimento de reagrupamento da classe 

média tradicional em torno de valores reacionários, conforme bem observa Jessé de 

Souza ( 2016). O pressuposto inerente à escola proposta pelo movimento EsP, extrapola 

uma determinada concepção sobre educação e o ensino (em especial público) brasileiro. 

Ele representa uma forma conservadora de pensamento político plenamente alinhado à 

conjuntura nacional conforme buscamos demonstrar. 
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