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RESUMO

Ensaiamos  neste  trabalho  a  seguinte  pergunta:  qual  a  viabilidade  de  uma  educação  libertadora  nos 
marcos de uma  sociabilidade balizada pela exploração e opressão? Em outras palavras, é possível uma 
prática educacional voltada para a emancipação em um contexto de autoritarismo? Haveria  limites para 
se pensar um trabalho educativo objetivado para liberdade no atual sistema político‐econômico‐cultural? 
Não  resta  dúvida  que  há  limites  explícitos,  mas  em  que  medida  há  uma  inviabilidade?  Quais  as 
possibilidades  nesse  cenário? Ousamos  trazer  as  contribuições  práticas  e  teóricas  de  três  pensadores: 
Paulo Freire  (O Andarilho da Utopia), Antonio Gramsci  (O  Intelectual dos Subalternos) e Ernst Bloch  (O 
Cavalheiro  da  Esperança),  para  pensar  limites  e  possibilidades  de  uma  educação  libertadora  em  uma 
sociedade marcadamente pautada pela sociabilidade do capital. Vivenciamos no Brasil uma ofensiva das 
elites sobre o pensamento crítico no espaço escolar, centrado sobretudo no projeto denominado Escola 
Sem Partido, do qual realizamos uma breve análise. Este projeto,  também denominado Lei da Mordaça 
pelos  críticos,  consiste  numa  materialização  de  um  discurso  ideológico  falseador  da  realidade,  não 
somente ilegítimo, mas fundamentalmente antieducativo, demonstrando uma tática das elites brasileiras 
de esvaziamento teórico e prático das escolas, preenchendo‐a de um dogmatismo que pretende somente 
a  reprodução do  status quo,  sem espaço para a  crítica. Partimos de uma  conclusão, a educação não é 
neutra, ela sempre estará a serviço de um projeto, resta saber, tal como  indagado por Paulo Freire, se é 
um projeto inclusivo ou excludente. Deste modo, indagamos Ernst Bloch, Paulo Freire e Antonio Gramsci 
propondo um breviário contato entre marxismo e educação. Nosso  trabalho se propõe a esse percurso 
argumentativo:  não  há  neutralidade  no  processo  educativo;  no  atual  cenário  autoritário  quais  os 
caminhos da educação libertadora?; o que nos disse Paulo Freire, Gramsci e Bloch?; o projeto Escola Sem 
Partido  evidencia  o  nefasto  cenário  em  que  estamos  envolto;  quais  as  possibilidades  vislumbramos  a 
partir da leitura teórica supracitada? 
 
Palavras‐chave: Educação Libertadora; Paulo Freire; Emancipação; Utopia; Escola Sem Partido. 
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Resumo: Ensaiamos neste trabalho a seguinte pergunta: qual a viabilidade de uma educação 
libertadora nos marcos de uma sociabilidade balizada pela exploração e opressão? Em outras 
palavras, é possível uma prática educacional voltada para a emancipação em um contexto de 
autoritarismo? Haveria limites para se pensar um trabalho educativo objetivado para 
liberdade no atual sistema político-econômico-cultural? Não resta dúvida que há limites 
explícitos, mas em que medida há uma inviabilidade? Quais as possibilidades nesse cenário? 
Ousamos trazer as contribuições práticas e teóricas de três pensadores: Paulo Freire (O 
Andarilho da Utopia), Antonio Gramsci (O Intelectual dos Subalternos) e Ernst Bloch (O 
Cavalheiro da Esperança), para pensar limites e possibilidades de uma educação libertadora 
em uma sociedade marcadamente pautada pela sociabilidade do capital. Vivenciamos no 
Brasil uma ofensiva das elites sobre o pensamento crítico no espaço escolar, centrado 
sobretudo no projeto denominado Escola Sem Partido, do qual realizamos uma breve 
análise. Este projeto, também denominado Lei da Mordaça pelos críticos, consiste numa 
materialização de um discurso ideológico falseador da realidade, não somente ilegítimo, mas 
fundamentalmente antieducativo, demonstrando uma tática das elites brasileiras de 
esvaziamento teórico e prático das escolas, preenchendo-a de um dogmatismo que pretende 
somente a reprodução do status quo, sem espaço para a crítica. Partimos de uma conclusão, 
a educação não é neutra, ela sempre estará a serviço de um projeto, resta saber, tal como 
indagado por Paulo Freire, se é um projeto inclusivo ou excludente. Deste modo, indagamos 
Ernst Bloch, Paulo Freire e Antonio Gramsci propondo um breviário contato entre marxismo 
e educação. Nosso trabalho se propõe a esse percurso argumentativo: não há neutralidade no 
processo educativo; no atual cenário autoritário quais os caminhos da educação libertadora?; 
o que nos disse Paulo Freire, Gramsci e Bloch?; o projeto Escola Sem Partido evidencia o 
nefasto cenário em que estamos envolto; quais as possibilidades vislumbramos a partir da 
leitura teórica supracitada? 
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1. INTRODUÇÃO 

“[...] quem acredita na educação luta para transformar a sociedade” 

(PAULINO JOSÉ ORSO, 2012). 
                                                 
1 Sociólogo. Professor da Fundação de Ensino de Contagem. Contato: a.fredlopes@gmail.com 
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Martírio. Do Latim martyriu, do Grego martyr, “testemunha”, “testemunhar”; 

atualmente também entendido como “aflição”, “suplício”, “sofrimento”, “tormenta”. 

Aqueles que vivenciam o cotidiano escolar, especialmente do ensino básico público, 

observam essa aparência martirizante do trabalho docente em partes do seu dia-a-dia. É 

necessário eliminar essa dimensão de nosso trabalho tão adoecedora que afasta ao invés de 

atrair pessoas para a profissão docente. Eliminar a dimensão martirizante, mas não a 

perspectiva política - debatedora e crítica dos problemas - como apregoa alguns projetos 

recentes, dimensão tão necessária à construção de conhecimentos na escola; nosso trocadilho 

infame tem essa ideia de provocação. 

O título do presente trabalho se justifica pela necessidade radical da defesa da escola 

pública no atual momento sócio-histórico em que vivemos. É possível uma escola sem 

aflição, voltada para a liberdade e emancipação humana? Nosso ofício de trabalhadores da 

educação básica nos obriga a problematizar a atual condição educativa que a escola e a 

formação humana têm se desdobrado nos dias que correm. 

Ou seja, defendemos "uma escola sem martírio" enquanto um projeto educativo que 

faça sentido na formação humana dos envolvidos - estudantes, professores, trabalhadores 

escolares e comunidade em geral. Embora não seja a escola o único espaço educativo em 

nossa sociedade, demos um grifo nessa instituição que tem como ofício o processo 

educativo, por compreendermos que na atual conjuntura, com todas as contradições na qual 

está imersa a educação, ainda é necessária a defesa da educação pública como um projeto 

político, utópico, de caráter emancipador, universal, e de qualidade para todas e todos. 

No atual cenário da sociedade brasileira observamos um conjunto de questões que 

nos inquietam, envolvendo processos ligados ao cenário educativo, especialmente o básico e 

público. Discutir a educação nos permite transitar na questão escolar, mas não se resume a 

esta, ou seja, compreendemos que o debate educacional, se entendido em toda sua 

complexidade, extrapola os limites da escolarização. Por isso a proposta desta reflexão visa 

articular elementos da sociabilidade que estamos inseridos e os processos educativos 

envoltos na nossa sociedade.  

Observamos em meio à histórica ofensiva sobre os direitos sociais, duramente 

conquistados pelas lutas sociais, um conjunto de experiências que podem ser considerados 

trabalhos educativos de relevância, desenvolvidos sobretudo, nas lutas dos movimentos 



sociais, nos processos culturais da juventude, nas recentes ocupações de escolas, e outras 

ações políticas e artísticas que trazem à tona o debate da negritude e do gênero no Brasil, 

uma infinidade de experiências que educam ao questionar a ordem desigual vigente. E que 

são duramente repreendidas do ponto de vista concreto e ideológico. 

Consideramos de fundamental importância discutir os problemas educacionais 

presentes nas escolas públicas brasileiras, para que tenhamos condições de pensar 

utopicamente mudanças e ações concretas para a formação e transformação humana. E para 

refletir sobre o cenário da educação brasileira atualmente e os possíveis caminhos para uma 

educação libertadora trazemos a contribuição de três renomados autores do século XX: 

Paulo Freire, Ernst Bloch e Antonio Gramsci. A escolha dos autores supracitados se 

relaciona a uma tentativa de aproximação do referencial marxista, muito embora existam 

discordâncias acerca dessa leitura, e apesar da singularidade teórica e prática de cada autor, 

consideramos frutífero trazê-los para o debate, no auxílio de uma reflexão que consideramos 

de fundo para pensar a relação entre Educação, Marxismo e Socialismo.  

Paulo Freire nos apresenta uma ideia de educação pautada no “inacabamento 

humano”, concepção de educação associada à formação humana, consistindo em um 

trabalho permanente e constante, endossando a historicidade da natureza humana já afirmada 

por Karl Marx. Antonio Gramsci, marxista italiano, na primeira metade do século XX, nos 

alertava do risco de extinção de escolas “desinteressadas” (não imediatamente interessada) e 

com caráter formativo, sendo reservadas para uma pequena parcela da população, das elites. 

Ernst Bloch, filósofo alemão, por sua vez, mesmo não concentrando sua produção na área 

educacional, é colocado em debate por compreendermos a educação libertadora como um 

projeto utópico, denunciadora de uma educação autoritária e anunciadora de uma educação 

voltada para a emancipação. 

Para análise da realidade social buscaremos uma via de mão dupla entre teoria e 

empiria, tal como defendido por Frigotto (2010), partindo do breviário debate teórico entre 

os três autores supracitados, chegando até a análise do famigerado projeto Escola Sem 

Partido (ESP), apresentado e debatido atualmente no Legislativo brasileiro, e que influencia 

projetos de lei municipais, estaduais e federais, alguns aprovados. 

Sintetizando, nosso trabalho se propõe a esse percurso: não há neutralidade no 

processo educativo; no atual cenário autoritário quais os caminhos da educação libertadora?; 

o que nos disse Paulo Freire, Gramsci e Bloch?; o projeto Escola Sem Partido evidencia o 



nefasto cenário em que estamos envolto; quais as possibilidades vislumbramos a partir da 

leitura teórica supracitada? 

 

 2. BREVIÁRIO ENTRE EDUCAÇÃO E MARXISMO 

“[...] a leitura do mundo precede a leitura das palavras, daí que a posterior leitura, desta 
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (PAULO FREIRE). 

 

Paulo Freire (1921-1997), Patrono da Educação Brasileira, se tornou um dos grandes 

pensadores do século XX, sobretudo na área educacional, ao publicar em 1968 sua maior 

obra: “Pedagogia do Oprimido”. Neste livro, reconhecido internacionalmente, Freire 

propedeuticamente apresenta a tese de que não há neutralidade na educação, a suposta 

imparcialidade pedagógica é na verdade uma ilusão, pois, a educação forma as pessoas, com 

vistas a um objetivo e baseada em um projeto, sendo o centro da questão saber se é um 

projeto dos opressores ou dos oprimidos. Destarte, “a pedagogia dominante é a pedagogia 

das classes dominantes” (FREIRE, 2015, p. 11), daí a necessidade de uma pedagogia dos e 

com os oprimidos, pois, “os métodos de opressão não podem, contraditoriamente, servir à 

libertação dos oprimidos” (ibidem, p.11). 

A própria experiência de vida de Paulo Freire comprova sua assertiva quanto a 

ludíbrio aparência da neutralidade axiológica da educação. Após ganhar notoriedade com 

seu programa de alfabetização de adultos em Angicos, no Rio Grande do Norte, 

alfabetizando trezentos trabalhadores em apenas 45 dias, Freire foi convidado por João 

Goulart a assumir a elaboração do Plano Nacional de Alfabetização. Quando o PNA estava 

sendo desenvolvido, foi deflagrado o Golpe Militar, e Freire teve seus direitos civis cassados 

e fora obrigado a exilar-se do país, indo morar no Chile, onde escrevera Pedagogia do 

Oprimido. Se a educação fosse neutra não haveria necessidade de rigor e ódio contra o 

incipiente projeto de alfabetização e seu precursor. Mas claramente este projeto 

empoderador trazia riscos ao projeto das elites e dos militares brasileiros, que não viam com 

bons olhos a tomada de consciência da população analfabeta. 

Para elaboração de sua tese, Freire contrasta duas visões de educação, denominadas 

por ele de educação “bancária” e educação “libertadora”. A educação bancária seria o 

projeto pedagógico dominante, ainda atual, de treinamento e disciplinarização dos alunos; 



enquanto a educação libertadora seria sua antítese, o projeto educacional no qual Freire se 

empenhou em defender e praticar, uma concepção problematizadora, de conscientização e 

libertação dos povos.     

A educação bancária não tem essa denominação por acaso, Freire a nomeia visando a 

comparação da instituição escolar com o sistema bancário. Na educação bancária os 

professores - detentores do conhecimento e hierarquicamente superiores, tal como os 

gerentes - transferem supostos saberes para os alunos - meros clientes -, buscando treiná-los 

com o máximo de agilidade para a repetição e obediência. O processo se realiza através de 

inúmeros depósitos de informação na cabeça/conta dos alunos. Ao final um extrato é 

retirado para verificar o saldo da aplicação, verificando a partir de provas e avaliações o 

sucesso das transferências. Em caso de saldo negativo, não atingimento do mínimo de nota, 

o processo deve ser repetido todo outro vez, com a reprovação das contas/notas do 

cliente/aluno. Para Soares, Galvão e Leite (2013, p. 154), a concepção “bancária”, em que o 

“educador atua como depositante de conteúdos e busca preencher, por meio da narração, o 

suposto vazio dos educandos, é um instrumento de opressão e contribui para a manutenção 

da contradição educador-educando”.   

 E para fazer frente à essa educação “bancária”, ainda hoje dominante, não podemos 

cair no discurso fatalista, de que a realidade é assim mesmo, e assim continuará sendo, mas 

resgatar a concepção problematizadora da educação, que alicerça a educação libertadora, 

sonhando e lutando por uma outra educação, e por uma outra sociabilidade. 

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação de 
forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza 
humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se [...]. 
Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança (FREIRE. 1992, p. 
91-2).  

 E com base nos sonhos, na esperança e na utopia de transformação da educação e do 

mundo temos a segunda concepção educativa: a educação libertadora. Essa segunda visão se 

contrapõe à concepção “bancária”, pois nela a pedra fundamental é o diálogo entre 

educandos e educadores. Aqui, os educandos são considerados muito mais que meros 

objetos a serem preenchidos com as transferências do educador, são também sujeitos do 

processo de apreensão e produção do conhecimento. Nesta prática educativa “o diálogo é 

uma exigência existencial, a partir do tripé: amor, humildade e fé nos homens” (FREIRE, 

2015, p. 91).  



“Freire propõe uma concepção de educação que se realize como situação 

gnosiológica, ou seja, aquela em que o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, 

visto que se comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes” (BOUFLEUER, 2010, p. 

85). Freire aponta também a impossibilidade de educar sem fazer referência à análise do 

mundo. E este ato de ler, difundido como de importância crucial, não se restringe a ler a 

palavra escrita, mas ler o mundo e suas relações sócio-culturais “[...] uma compreensão 

crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 

linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 

2015, p. 19). 

 E na inteligência do mundo temos o poder para transformá-lo, pois o “mundo não é, 

ele está sendo” (FREIRE, 2015, p. 113). Deste modo caminha Paulo Freire, como um 

“Andarilho da Utopia”, da transformação e mudança das práticas desumanizadoras de 

mulheres, homens e crianças. Pensamento convergente encontramos no filósofo alemão 

Ernst Bloch (1885-1977), o “Cavalheiro da Esperança”, onde sem utopia e projeto não há 

pedagogia. Mas não é a ideia de utopia contida comumente nos dicionários: fantasia, 

quimera, projetos irrealizáveis. Mas sim a utopia concreta de Bloch (2005 e 2006), com 

sonhos e esperanças de dias melhores, na luta pela antecipação do futuro no presente. Assim, 

utopia seria um topos realizável, possível e real. E. Bloch (2005, 2006) apresenta a 

capacidade antecipatória, que ele chama de utopia, como um dado antropológico, isto é, 

como um traço do ser humano, e no seu extenso oceano literário-filosófico transparece 

afirmada a tese básica, justamente, de que mulheres e homens são seres que antecipam, seres 

que desejam, sonham e intuem as utopias que são concretas, que podem vir a realizar-se.  

Somos seres de desejo, e sonhamos que nossos desejos um dia sejam realizados, 

pois, “o desejo de ver as coisas melhorarem não adormece" (BLOCH, 2005, p. 79). Os 

sonhos acordados de Bloch, diferentemente dos sonhos noturnos freudiano, “não pedem para 

serem interpretados, mas para serem colocados em prática”, afirma a filósofa Suzana 

Albornoz (1998, p .13). 

Pensamento semelhante ao de Paulo Freire (1991, p. 9), que nos adverte que sonho e 

utopia são atacados nos tempos que correm de inúteis e também inoportunos, mas “são 

elementos que fazem necessariamente parte de toda prática educativa desocultadora de 

mentiras dominantes”. Relacionando a utopia com a esperança, Paulo Freire afirma que a 

matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano. “O inacabamento de seu ser 



de que se tornou consciente. Seria uma agressiva contradição se, inacabado e consciente do 

inacabamento, o ser humano não se inserisse num permanente processo de esperançosa 

busca” (2000, p. 132). Inacabamento defendido também pela perspectiva blochiana, pois o 

“homem ainda não é tudo o que o homem pode ser. A sociedade ainda não é a sociedade 

socialista” (ALBORNOZ, 1999, p.17). Do mesmo modo, nossa educação ainda não é 

libertadora, mas apresenta caminhos, trabalhos educativos com experiências que indicam 

possibilidades de mudanças.  

Para Carlos Lima (2008, p. 16) “a utopia é a arqueologia do amanhã”, para Coelho 

(1980) “a utopia é uma ideia multicolorida” e para Eduardo Galeano e o cineasta Fernando 

Birri3 a utopia está lá no horizonte, tal qual o arco-íris. Ao que Bloch afirma: 

[...] o trabalho que faz a história avançar, sim, já há muito fez avançar, conduz para 
a causa que tem possibilidade de ser boa, não como abismo, mas como montanha 
para o futuro. Os homens, assim como o mundo, carregam dentro de si a 
quantidade suficiente de futuro bom; nenhum plano é propriamente bem se não 
contiver essa fé basilar (BLOCH, 2005, p.433). 

Esta é uma citação que longe de contrapor o trabalho à esperança, indica fé nas 

pessoas e no futuro, e vislumbra o que ainda está para frente na forma da escalada de uma 

montanha. E para escalá-la sugere-se neste trabalho o desenvolvimento das possibilidades de 

uma pedagogia utópica e libertadora, tal como afirmado por Paulo Freire. 

Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a 
legitimidade do sonho ético político da superação da realidade injusta. É trabalhar 
a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a 
força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e 
sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores 
(FREIRE, 2014, p. 24). 

Esperança, sonhos e utopias em processos de luta pela transformação da realidade é o 

que defendem Freire e Bloch. Fé e esperança em homens e mulheres articulados para a 

concretização das utopias concretas (Bloch) e das utopias da libertação (Freire). Esperança 

como a “expressão do real voltado para o possível” (ALBORNOZ, 1999, p. 18). Ou como o 

sentimento basilar dos sonhos, que “fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a 

história, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura adaptação no 

mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da história” (FREIRE, 1992, p. 91). 

Seja como for, “não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança” (ibidem). 

                                                 
3 Entrevista com Galeano. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=GaRpIBj5xho> Acesso em 
13/10/2016. 



Antonio Gramsci (1891-1937), importante marxista italiano, por sua vez, nos trouxe 

muitas contribuições para se pensar o processo educativo, seu engajamento na formação de 

trabalhadores na fábrica a partir de jornais semanais e conselhos nos dizem de sua práxis. Já 

em sua prisão, produziu os “Cadernos do Cárcere” juntamente com as “Cartas do Cárcere”, 

organizados e publicados postumamente, os quais evidenciam sua tentativa de construir sua 

obra principal nessas condições adversas. 

A noção de que todos somos intelectuais, ainda que nem todos exerçam a função de 

intelectual como ofício na sociedade, é muito importante para se defender que educandos e 

educandas nas escolas são sujeitos com senso crítico. Não existem reprodutores de ideias, 

não existem trabalhos exclusivamente manuais, e hoje o espaço escolar é fundamental para 

socializar e desenvolver processos intelectuais, tal que "a escola é o instrumento para 

elaborar os intelectuais de diversos níveis" (GRAMSCI, 2014, p. 19).  

Uma característica marcante de sua obra, e também no Caderno 12, onde trata mais 

detidamente sobre o processo educativo é a observação da realidade, a análise detida dos 

processos, seguida da elaboração de propostas. Sobre a escola e as classes populares, 

Gramsci evidencia o quão fundamental esse espaço é para tais classes: “Se se quiser criar 

uma nova camada de intelectuais, chegando às mais altas especializações, a partir de um 

grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso 

superar enormes dificuldades” (ibdem, 2012, p. 53).  

E demonstra que na Itália de sua época estavam cometendo sérios erros sob os 

auspícios da democratização: “a multiplicação de tipos de escola profissional, portanto, 

tende a eternizar as diferenças tradicionais; mas dado que tende, nestas diferenças a criar 

estratificações internas, faz nascer a impressão de ter uma tendência democrática” (p.50). 

Para o pensador dos subalternos, não basta escolarizar o operário, ou o camponês, é 

necessário que este possa ser governante, pois, “o tipo de escola que se desenvolve como 

escola para o povo não tende mais nem sequer a conservar a ilusão” (p. 51). Cenário que 

possui semelhanças ao momento histórico que vivemos. 

Gramsci (apud CIAVATTA, 2008, p. 412) propõe o projeto de escola unitária; esta 

se pautaria na totalidade entre instrução e trabalho, na formação de pessoas que participam 

do fazer, da produção, e também são formadas para serem dirigentes, governantes. Para isso, 

seria necessário tanto o conhecimento das leis da natureza como das humanidades e da 

ordem legal que regula a vida em sociedade.  



Inspirados pelos pensadores supracitados defendemos como fundamental pensarmos 

o espaço escolar e todos espaços formativos como espaços de construção de pensamento, de 

formação humana para a liberdade, para a igualdade de oportunidades, e para a diversidade. 

Por isso dizemos: por uma escola sem martírio! 

 

 3. POR UMA ESCOLA SEM MARTÍRIO 

Nos tempos que correm, vivenciamos, no Brasil, uma ofensiva das elites sobre o 

pensamento crítico nos diversos espaços, inclusive no espaço escolar, centrado sobretudo no 

projeto denominado Escola Sem Partido (ESP). Este projeto, também denominado Lei da 

Mordaça, por seus críticos, consiste numa materialização de um discurso ideológico 

falseador da realidade, não somente ilegítimo, mas fundamentalmente antieducativo, 

demonstrando uma tática das elites brasileiras de esvaziamento teórico e prático das escolas, 

preenchendo-a de um dogmatismo que pretende somente a reprodução do status quo, sem 

espaço para a crítica. 

 A direita brasileira criou o projeto sob o pretexto "universal", com uma suposta 

neutralidade, que se assemelha à falsa ideia de igualdade que existe em termos legais no 

Brasil, mas que ignorando todo nosso cenário de desigualdade histórica acentua e perpetua 

essa. 

 Mas esse interesse das elites em ordenar e controlar o processo de escolarização não 

é recente, muito menos inesperado. No processo de urbanização do país a escolarização das 

classes populares se deu muito associada aos interesses das elites, ainda que sob governos 

populistas, como evidencia Osmar Fávero: 

[...] tanto a expansão da rede escolar quanto a gestação de novas modalidades de 
ensino — quer sob a forma de treinamento, quer sob o rótulo de ensino supletivo 
— estão intimamente ligadas à expansão do capitalismo, no modelo industrial e 
dependente. Estão ligadas também à permanente luta pela hegemonia, 
desenvolvida no interior da sociedade, para que a classe dominante consiga manter 
a direção dessa sociedade (nos termos de Gramsci). [...] os governos do período 
desenvolveram o que se convencionou chamar de “política de massas”, 
incorporando inicialmente o proletariado urbano, depois o proletariado rural, como 
frentes de legitimação do poder político (FÁVERO, 2014, p.2).  

Até mesmo muitos trabalhos de Paulo Freire só foram possíveis por esse contexto de 

interesse do estado em alfabetizar as classes populares devido ao processo de 

industrialização, o que evidencia ainda mais a eficácia do processo educativo freireano.  



Aqui apresentamos sucintamente os pontos principais do projeto Escola Sem Partido, 

denominado também como Lei da Mordaça. 

Surgido em 2004, o Projeto Escola Sem Partido (ESP) foi idealizado pelo 
advogado Miguel Nagib; ao longo dos últimos anos, contou com a ativa 
colaboração de dois militantes de direita, os irmãos deputados Flávio e Carlos 
Bolsonaro. [...] A partir de 2014, o ESP passou a influenciar projetos de lei (PL) 
em âmbito municipal, estadual e federal, tendo atualmente 11 PLs em tramitação 
nos estados. Na Câmara dos Deputados tramita o PL 867/2015, apensado ao PL 
7180/2014, de autoria do deputado Erivelton Santana (PSC/BA), ao passo que, no 
Senado, está em tramitação o PLS n. 193/2016 (MINTO, RODRIGUEZ & 
GONZALEZ, 2016, s/p.). 

No Projeto de Lei 867/2015 que tramita na Câmara dos Deputados observamos um 

conjunto de sete ordenamentos um tanto quanto questionáveis: I - neutralidade política, 

ideológica e religiosa do Estado; II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; III - 

liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da liberdade de 

consciência; IV - liberdade de crença; 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 moral que esteja de acordo com suas 

próprias convicções.  

Saltam aos olhos os termos: neutralidade, pluralismo, liberdade (quatro vezes) e 

consciência. Ideias que possuem o seu sentido inverso quando lido o texto em seu conjunto, 

e que o sentido de liberdade exposto se verifica como controle e punição. O ponto mais 

crítico ao nosso ver é o sétimo que propõe a ilusão de oferta de educação escolar compatível 

com as convicções morais da família do estudante. Indagamos, em uma escola com 

estudantes de diversas religiosidades, crenças, ideologias e pensamentos, como a escola 

garantirá aos pais que seus filhos recebam uma educação exclusivamente de acordo com as 

convicções familiares? Isso não é somente absurdo, mas como impossível, atentando à 

liberdade de pensamento e expressão. 

Na obra de Freire observamos uma presença marcante da ideia de liberdade, mas não 

por isso se esquece do combate à licenciosidade. As políticas atuais de se pautam na noção 

de vigilância do trabalho, vemos uma velha e arcaica forma de controle do trabalho e o olhar 

sobre educandas, educandos e família pautados na noção de clientes, o que é pior 

"reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de 

aprendizado", observamos na realidade sujeitos de opinião e de direitos, e que muitas vezes 



as instituições escolares possuem relações licenciosas, por não conhecerem formas 

educativas não autoritárias. 

 A antiga e muito atual bandeira contra a mercantilização da educação nunca se fez 

tão necessária e urgente. Temos velhas “soluções” fracassadas apontadas como horizonte de 

transformação. Vemos o discurso da “vigilância” da família para delatar trabalhadoras e 

trabalhadores da educação que estariam em tese “privando os educandos do direito de 

aprender”.  

FRIGOTTO evidencia esse projeto privatizante ao tratar das bases do "projeto escola 

sem partido". 

Tão preocupante [...] tem sido o processo de desqualificar a educação pública, 
único espaço que pode atender ao direito universal da educação básica, pois o 
mundo privado é o mundo do negócio. Esta desqualificação não foi inocente, pelo 
contrário, abriu o caminho para a gestão privada [...] mais recentemente, para se 
apropriar por dentro, com a anuência de grande parte dos governantes, da definição 
do conteúdo, do método e da forma da escola pública (FRIGOTTO, 2016, s/p.). 

 Iniciamos tal trabalho nos perguntando sobre a viabilidade de uma educação 

libertadora num sistema opressor, mas agora nos ocorre perguntar justamente o inverso: 

Opressão, autoritarismo, controle e obediência educam? Educam para quê e para quem? 

 Sem dúvida educa para a guerra e o combate, o militarismo e a hierarquia são muito 

eficazes para atirar nos inimigos, e para viver em sociedade é viável? 

[...] educação formal, [...] se parece mais como uma forma de adestramento, 
disciplinarização, treinamento e docilização dos indivíduos, do que como meio de 
transformação, de revolução e libertação social. Mesmo quando tem a preocupação 
de ser crítica, de subverter a ordem acadêmica e de questionar o sistema vigente, o 
que é um tanto raro e incomum nos tempos atuais, é envolvida por um amplo 
aparato disciplinar e burocrático, quando não repressivo [...] e voltam‐se mais para 
a adaptação, para a alienação e para o conformismo do aluno ao meio do que para 
desmistificar, para questionar as condições de vida e o status quo (ORSO, 2012, p. 
3842).  

Paulino Orso ressalta que não é novidade a escola como esse espaço de mero 

treinamento, essa agudização desse discurso evidencia que censura; inconstitucionalidade; 

culpabilização da professora e do professor e inferiorização das/as estudantes como sujeitos 

de opinião tem buscado respaldo na legalidade do estado para se apoderar ainda mais do 

pouco que resta de educativo nestes espaços. 

Em julho, do ano corrente, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria 

Geral dos Direitos do Cidadão emitiu uma nota técnica, para subsidiar a análise do projeto 



que tramita na Câmara, que denuncia a inconstitucionalidade do projeto de lei escola sem 

partido, evidenciando suas contradições e sua afronta aos direitos.  

O PL subverte a atual ordem constitucional, por inúmeras razões: confunde a 
educação escolar com aquela que é fornecida pelos pais, e, com isso, os espaços 
público e privado. Impede o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 
nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o 
princípio da laicidade do Estado – todos esses direitos previstos na Constituição de 
88 (BRASIL, 2016, s/p.). 

Vemos que o projeto ESP é somente uma pequena fração das ofensivas 

conservadoras sobre a educação. A atual proposta de reforma do ensino médio se apresenta 

como um tentáculo dessas ideias. Manifesta a tentativa de esvaziar ainda mais a escola de 

criatividade, pensamento crítico, trabalho corporal e fomento à integração latino-americana 

tornando não obrigatória, disciplinas como: Artes, Filosofia, Sociologia, Educação Física e 

Espanhol. 

Pelas notórias contribuições intelectuais de Bloch, Gramsci e Freire, evidencia-se a 

urgente necessidade, de para além de construir a crítica a tais discursos alienantes e 

conservadores, é necessário propor um projeto de escola que se inspire na escola unitária de 

Gramsci, utópica como nos disse Bloch, e que a educação seja de fato a prática da liberdade, 

como a práxis freireana evidencia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tentamos neste trabalho realizar uma empreitada de reflexão a quatro mãos, partindo 

de nossa incipiente experiência docente e de nossas atuais leituras teóricas, indagar sobre o 

atual processo educacional brasileiro, seus problemas, suas possibilidades, e os desafios de 

enfrentamento ao projeto reacionário de controle e domesticação da instituição escolar. 

Suzana Albornoz (1976, p. 32) apresenta uma caricatura pouco digestiva da escola 

enquanto “‘campo de trabalhos forçados’, [onde] os alunos são utilizados como mão-de-obra 

escrava, uma vez que são obrigados a frequentar (sem remuneração) as aulas em uma 

empresa onde são também ‘matéria-prima’”. Essa descrição, talvez real para grande parte 

das escolas brasileiras, pode piorar caso projetos como Escola Sem Partido e outros4 sejam 

aprovados.  

                                                 
4 Enquanto produzia-se esse texto, o Governo brasileiro, presidido por Michel Temer, instituiu a 
Medida Provisória 746/2016, que reforma o Ensino Médio sem diálogo com os estudantes, 



Temos aqui uma “situação-limite” freireana, onde nós, trabalhadores, estudantes e 

oprimidos em geral, necessitamos captar criticamente um “percebido-destacado”, agindo à 

superação dessa realidade opressora através de “atos-limite”, trazendo à tona “inéditos 

viáveis”, caminhando da concretização da utopia e dos “sonhos possíveis”, ou seja, um 

modelo e prática de educação libertadora, pautada na autonomia e liberdade dos envolvidos. 

Agir para uma prática transformadora da realidade vigente não é uma proposição de um 

determinado modo de educar, mas antes, para Paulo Freire, uma “exigência existencial” 

(FREIRE, 2015, p. 93). Pois, para nosso Patrono da Educação, “existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo” (ibidem, p. 92). 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem 
a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu “posto no 
cosmos”, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu 
pouco saber de si uma das razões desta procura. Ao instalar-se na quase, senão 
trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problemas a eles mesmos. 
Indagam. Respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas (FREIRE, 
2015, p. 29). 

 Se não conseguimos responder satisfatoriamente nossas perguntas iniciais, por conta 

do espaço e do tempo disponíveis, trazemos um aprendizado de desenvolvimento da 

indagação, de formulação de novas perguntas, de inacabamento de nossa reflexão, tal como 

apontado por Freire: quais os caminhos da educação, e especialmente da escola, para o novo 

milênio? Seria a escola uma instituição autoritária por excelência, ou haveria espaço para a 

autonomia e sua transformação? O projeto Escola Sem Partido seria somente uma pauta de 

uma pequena extrema direita ou teria respaldos de parcelas maiores da população brasileira? 

Existem projetos semelhantes sendo aplicados e arquitetados em outros países, ou seria 

somente uma quimera tupiniquim? Essas são algumas perguntas que deverão ser respondidas 

em trabalhos futuros, a partir de novas buscas mais dedicadas, pois o processo educativo é 

contínuo, e o caminho em busca de “Ser Mais” é permanente.  
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