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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Este estudo tem como tema o Programa Escola Sem Partido e buscou evidenciar suas

características, objetivos, propostas e projetos de lei para a reformulação do ensino nas

escolas públicas e privadas brasileiras. Como objetivo principal, propôs investigar o grau de

conhecimentos dos professores a respeito do programa e de seus principais aspectos, tendo

ainda como objeto uma reflexão acerca do Programa Escola sem Partido para a educação,

bem como os impactos possíveis no campo da educação. O estudo foi desenvolvido a partir da

pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e abordagem qualitativa, complementada pela

pesquisa exploratória que, por meio de um roteiro de entrevista estruturada, buscou verificar a

opinião de 38 professores de três escolas, sendo uma da rede pública, uma da rede particular e

uma universidade, localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte - MG. Entre os

principais resultados, constatou-se que a maioria dos entrevistados não conhecem o Programa

Escola Sem Partido e não possuem informações relevantes a respeito de seus projetos de lei.

Ao final, são apresentadas as principais conclusões acerca dos assuntos discutidos ao longo do



estudo.

Palavra-chave: Programa Escola Sem Partido; Identidade Docente.

Introdução

Este estudo versa sobre os principais aspectos, características e objetivos do Programa

Escola Sem Partido, e busca elucidar suas implicações para a educação, e a percepção e

conhecimento de professores e educadores a respeito dos impactos de suas propostas na

educação brasileira. Nesse sentido, propõe a realização e análise de uma pesquisa de opinião

com professores de escolas da rede pública, privada e do ensino superior localizadas em Belo

Horizonte e região metropolitana, com o propósito de verificar o conhecimento dos

participantes a respeito do programa e seu conteúdo, bem como o seu posicionamento em

relação à aprovação dos projetos de lei propostos pelo referido programa.

A Escola Sem Partido nasceu da iniciativa do procurador do Estado de São Paulo,

Miguel Nagib, e tinha como propósito inicial contestar o atual modelo de ensino adotado por

escolas públicas e particulares do país, com base, entre outros argumentos, na compreensão de

que não cabe aos professores ensinar ou doutrinar os alunos a respeito de temas como política,

partidos políticos, religião e sexualidade, entre outros (MOURA, 2016; ALGEBAILE,2017).

Denominado inicialmente de “movimento”, assumindo mais tarde a nomenclatura de

“programa”, o Escola Sem Partido e suas propostas foram gradativamente ganhando espaço

na mídia, ao mesmo tempo em que conquistavam a simpatia e a adesão de diversos políticos

de diferentes instituições em diversas localidades do país, como Câmaras de Vereadores,

Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ao mesmo tempo,

começou a ser combatido e repudiado por um número significativo de professores, educadores

e intelectuais que, ao defenderem um modelo escolar pautado pelo pluralismo e pelo estímulo

à percepção crítica dos alunos, alertavam para os perigos inerentes ao crescimento de tal

programa e suas ambições político-partidárias (ESPINOSA; QUEIROZ, 2017; MACEDO,

2017).

A partir de sua maior exposição e repercussão em âmbito  nacional, efetivadas por

meio de diversos veículos de comunicação e redes sociais, o Programa Escola Sem Partido

buscou converter suas propostas ideológicas em Projetos de Lei, pleiteando sua aprovação em

diversas cidades e estados brasileiros, além do Congresso Nacional. No entanto, a iniciativa

logrou pequeno êxito até o momento, mas trouxe à tona uma discussão relevante e urgente

que engloba não apenas o atual modelo educacional vigente no país, mas também as regras



sobre as responsabilidades e o comportamento dos professores em sala de aula, as reais

necessidades de aprendizagem dos alunos e a interferência de pais, familiares e demais

interessados no conteúdo a ser ministrado pelas escolas, além de diversos aspectos e

elementos situados nas esferas política e social e que mantém uma relação estreita como cerne

das questões levantadas (GIROTTO, 2016; ALGEBAILE,2017).

Considerando esse contexto, compreende-se que o conhecimento e a conscientização

de professores e educadores, tanto da rede pública quanto privada de ensino, a respeito do

tema apresentado, se mostra essencial para a elucidação dos principais aspectos relacionados

ao Programa Escola Sem Partido, bem como para a percepção de seus pontos favoráveis e

desfavoráveis à educação e à sociedade. Nesse sentido, este estudo propõe o seguinte

problema de pesquisa: qual o grau de conhecimento dos professores de escolas da rede

pública e privada a respeito do Programa Escola Sem Partido?

A escolha do tema abordado neste estudo se mostra relevante principalmente em razão

dos impactos que as propostas do Programa Escola Sem Partido, por meio de seus Projetos de

Lei, podem provocar no sistema de educação brasileira e, consequentemente, na vida dos

alunos, de suas famílias e da sociedade em geral. Assim, entende-se que, nesse âmbito, a

exploração do tema proposto apresenta significativa importância por englobar assuntos de

grande interesse para profissionais da educação e de áreas afins, acadêmicos e sociedade em

geral, considerando ainda buscar explicitar uma temática atual e que desperta grande interesse

público em face de seus desdobramentos sociais, políticos e pedagógicos.

A metodologia de estudo encontra-se embasada na pesquisa documental, de caráter descritivo

e abordagem qualitativa, sendo complementada pela pesquisa exploratória voltada para a

sustentação da análise de resultados. A escolha ocorreu em razão desse tipo de pesquisa

fornecer atributos e subsídios consistentes para a consecução dos objetivos propostos e

elucidação do problema apresentado.

A Escola Sem Partido na percepção crítica dos educadores

A origem do Movimento Escola Sem Partido remonta ao ano de 2003, tendo como

idealizador o advogado, e então procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib. A iniciativa

surgiu a partir de uma comparação feita, pelo professor de uma de suas filhas, entre Ernesto

Che Guevara e São Francisco de Assis, indicando que ambos teriam aberto mão de tudo em

prol de suas ideologias: o primeiro pela ideologia política e o segundo pela ideologia religiosa.

O episódio despertou a indignação de Nagib que, por ser católico, entendeu que a escola e seus



educadores se referiam a Che Guevara como sendo um santo. A partir daí, o procurador

escreveu uma carta aberta ao professor, criticando e repudiando sua postura como educador, e

distribuiu 300 cópias do documento no estacionamento da escola. A repercussão, no entanto,

foi favorável ao professor que recebeu o apoio e a solidariedade dos alunos, dos pais e da

comunidade local (MOURA, 2016; ALGEBAILE, 2017).

Em 2004, Nagib cria o Movimento Escola Sem Partido e passa a realizar palestras,

programas de debate e entrevistas em diversos veículos de comunicação de São Paulo e do país,

com o intuito de divulgar os princípios do movimento e fazer com que o mesmo tome maiores

proporções para que possa se transformar em um programa nacional e, assim, consolidar seus

objetivos (MOURA, 2016). Em entrevista ao jornal espanhol El País, Nagib defendeu o

movimento se valendo de argumentos que colocam suas premissas fora da esfera do

cerceamento de liberdade dos professores, ao mesmo tempo e nega a legitimidade de liberdade

para esses mesmos professores, vitimizando os alunos e colocando os professores como algozes

de uma escola partidária e tendenciosa na formação intelectual dos estudantes (MOURA,

2016).
Para Nagib, as falas em sala de aula têm um peso grande, porque os professores são
geralmente figuras queridas, vistas como ídolos pelos estudantes e porque os alunos
são obrigados a ouvi-lo, ‘não podem sair para tomar um cafezinho quando o
professor começa a falar sobre essas coisas’. É justamente por isso, diz, que a lei que
seu movimento criou não pode ser acusada de censura, como fazem os opositores,
na opinião dele. ‘Não é cerceamento à liberdade de expressão porque o professor
não tem direito à liberdade de expressão na sala de aula’, diz ele. ‘Se o professor
tivesse, ele sequer seria obrigado a apresentar o conteúdo. A prova que ele não tem
liberdade de expressão é que ele tem uma grade curricular obrigatória por lei.
Liberdade de expressão é a que a gente exerce no facebook. Ele não pode agir em
sala de aula como ele age no facebook’, afirma. ‘A segunda prova disso é a seguinte:
ele pode [na sala de aula] impor aos seus alunos seus pontos de vista. Se exerce a
liberdade de expressão em locais onde as pessoas não são obrigadas a escutar o
outro. Na TV se pode mudar de canal. De um pregador na praça, se pode desviar.
Mas o aluno está ali na condição de audiência cativa’, conclui (BEDINELLI, 2016
apud MOURA, 2016, p.23).

Segundo afirma Patrick (2017), sob o argumento de que se propõe a combater uma

suposta “doutrinação ideológica”, presente nos mais diversos sistemas de ensino brasileiros,

com foco na educação básica pública, o movimento apresenta três diferentes fases. A

primeira, considerada produtivista, se baseia em textos e conteúdos reproduzidos de fontes

secundárias, com uma identidade ainda em construção. O segundo período se refere ao

momento em que o Movimento Escola Sem Partido dá início à sua divulgação, se tornando

notícia e passando a repercutir em alguns blogs e páginas eletrônicas sindicais, especialmente

pelos imbróglios judiciais nos quais seu fundador, Miguel Nagib, acaba envolvido por meio

do site oficial do movimento que, a partir daí, se autodenomina Programa Escola Sem partido.



A terceira fase, com início em 2014, se estabelece a partir da primeira tentativa de propor um

Projeto de Lei, contribuindo para que o programa se torne nacionalmente conhecido e amplie

a sua atuação. Essa última fase tem como principal propulsor o interesse de políticos de

direita e a atuação midiática mais efetiva de Nagib, que passa a ser convidado a participar de

diversos programas de emissoras de rádio e de televisão, concedendo entrevistas e divulgando

os seus propósitos e premissas, inclusive pelo web site do movimento e blogs simpatizantes de

sua causa  (PATRICK, 2017).

De acordo com o site do Movimento Escola Sem Partido, trata-se de uma associação

informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vínculo político,

ideológico ou partidário. O movimento é constituído por pais, alunos e conselheiros que se

preocupam com o elevado grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras

em todos os níveis de ensino: do básico ao superior. O site também afirma que, com o

pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica, “[...] 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” (ESCOLA SEM PARTIDO,

2018, on-line), situação que deve ser combatida pelos membros da comunidade escolar, ou

seja, pais, alunos, educadores, contribuintes e consumidores de serviços educacionais.

O propósito principal do site, de acordo com seus mantenedores, é o de divulgar

testemunhos de alunos, vítimas de falsos educadores, e “[...] abrir as cortinas e deixar o sol

entrar”. ( ESCOLA SEM PARTIDO, 2018, on-line). Em sua página principal, o programa

deixa claro que sua proposta de lei obriga todas as escolas a fixarem cartazes nas salas de aula

do ensino fundamental e médio com dizeres que, entre outras determinações, limitam a

atuação do professor em sala de aula, proibindo-o de emitir qualquer opinião ou concepção de

caráter ideológico, político, religioso, moral ou partidário; obrigando-o lecionar de acordo

com a educação moral de escolha dos pais dos alunos; e se responsabilizando pelo

cumprimento, inclusive por terceiros, de todas as normas estabelecidas, constantes no informe

(ESCOLA SEM PARTIDO 2018)

Na percepção de Algebaile (2017), o site do Movimento Escola Sem Partido pode ser

considerado o principal suporte à sua atuação, se configurando como um meio sistemático de

ideias, instrumentalização de denúncias e disseminação de práticas e procedimentos de

vigilância, controle e criminalização daquilo que se relaciona ao que seus idealizadores

denominam de “práticas de doutrinação”, que seriam perceptíveis em aulas, livros didáticos,

programas formativos ou outras atividades, materiais escolares e acadêmicos.



Uma breve análise do site oficial do Programa Escola Sem Partido permite que se

perceba uma estruturação lógica e coerente, principalmente pelo fato de que existem diversas

seções cujos conteúdos interagem com os propósitos de seus idealizadores e se

complementam. Entre as seções encontram-se as intituladas “flagrando o doutrinador”,

“planeje sua denúncia”, “síndrome de Estocolmo” e “educação moral”, com merecido

destaque para a “doutrinação” em sala de aula, livros didáticos e provas ligadas ao setor

público. A página eletrônica descreve o estudante brasileiro como sendo:
[...] 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 (ESCOLA SEM PARTIDO, 2018,
on-line).

Apesar de, em suas premissas, o Movimento Escola Sem Partido propor a defesa da

neutralidade do ensino, por meio da proibição da doutrinação nas escolas, diversas entidades

ligadas à educação e educadores dos diferentes níveis escolares alertam para o fato de que, por

trás dessa neutralidade, existe uma forte tentativa de cercear a atividade pedagógica,

controlando o exercício da profissão dos educadores, impondo a mordaça ao ato de ensinar

(ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UFPR, 2016). Assim, tem-se que:
No nosso entendimento, a proposta da Escola sem Partido é, na realidade, a “Escola
de Apenas Um Partido”: o daqueles que são contrários à educação laica, ao debate
sobre gênero e à liberdade de expressão que dê conta da pluralidade de posições
políticas e visões de mundo, de professores e estudantes, dentro do sistema
educacional (ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UFPR, 2016, s/n).

Há, portanto, uma corrente ideológica, formada por instituições, educadores,

sociólogos e outros profissionais ligados à educação, que contesta os princípios e objetivos

defendidos pelos idealizadores e mantenedores do Movimento e do Programa Escola Sem

Partido. Esses argumentam, entre outros aspectos, que ninguém deseja uma escola partidária,

na qual professores e dirigentes defendem as ideologias políticas de um ou mais partidos. Para

eles, deve haver pluralidade de ideias, debates abertos e democráticos a respeito de todas as

questões sociais, políticas, culturais e econômicas que envolvem a sociedade, em um

ambiente que respeite a diferença de opiniões e que incentive o pensamento crítico. Nesse

contexto, prevalece o pensamento de que não se deve transformar a escola em um local de

cerceamento e impedimento do pensamento livre; se isso ocorrer, pode-se dizer que as

melhores teorias e práticas pedagógicas estarão dando lugar a um modelo rígido, engessado e



autoritário (BETTO, 2016; MACEDO, 2017).

A proposta do Escola Sem Partido é impedir que os professores eduquem
seus alunos com consciência crítica. É trocar Anísio Teixeira, Lauro de
Oliveira Lima, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Rubem Alves por Cesare
Lombroso e Ugo Cerletto. [...] Não faz sentido a escola se aliar a um partido
político. Muito menos fingir que não existe disputa partidária, um dos pilares
da democracia (BETTO, 2016, p.66).

Autores e educadores que discordam da linha ideológica e dos propósitos educacionais

do Movimento Escola Sem Partido entendem que, ao contrário do que é difundido por seus

idealizadores, trata-se de um conjunto de propostas voltadas para o combate à liberdade dos

professores e à autonomia das escolas, principalmente no que diz respeito aos conteúdos

ministrados e ao incentivo ao pensamento crítico. Nesse sentido, Girotto (2016) aponta que,

ao difundir que a escola é um ambiente de “doutrinação ideológica de esquerda, os

idealizadores do Movimento Escola Sem Partido, de maneira hipócrita e interesseira, “[...]

agem em prol da precarização do trabalho docente, do desrespeito à autonomia das escolas e

dos sujeitos da educação, em favor de todos aqueles que têm lucrado, substancialmente, com

esse projeto” (GIROTTO, 2016, p.73).

Nessa mesma linha de pensamento, Catelli Jr. (2016) argumenta que o Movimento

Escola Sem Partido não defende a isenção nem a pluralidade, mas, ao contrário, condena

qualquer forma de pensamento que possa se relacionar com a denominada “visão partidária de

esquerda” que, na concepção do movimento, se caracteriza como manipuladora. Dessa forma,

o Movimento Escola Sem partido tem a evidente intenção de criminalizar os princípios

defendidos por todos os autores que são considerados de esquerda e percebidos, pelos

idealizadores do projeto, como materiais ideológicos que atentam contra as crenças e ideais

familiares, bem como contra crianças e jovens que não conseguem pensar por si mesmos e

são diretamente influenciados pelos dogmas esquerdistas de tais autores (CATELLI JR.,

2016).

Esse contexto abarca, entre outros, Paulo Freire, considerado um dos mais notáveis

pensadores da pedagogia crítica no Brasil, criticado e “demonizado” pelo Movimento Escola

Sem Partido. Há de se pontuar, no entanto, que, em momento algum, Freire negou a

responsabilidade e o comprometimento ético do professor com seus alunos, ainda que tenha

buscado evidenciar o antagonismo entre professores e alunos dentro do processo educativo, ao

mesmo tempo em que ressaltou a importância de que esses dois sujeitos devem caminhar

juntos, a fim de ultrapassarem os limites da ingenuidade, na construção do pensamento crítico

na relação de ensino-aprendizagem. Na concepção freireana, os educandos não são submissos



e passivos, mas investigadores críticos, questionadores, que se sentem livres para construir

novas leituras de realidade e, assim, se tornarem, cada vez mais, cidadãos participativos da

sociedade (FREIRE, 1987; RAMOS; SANTORO, 2017).

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou
de narrar, ou de transferir “conhecimentos” e valores aos educandos meros pacientes
à maneira da “educação bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação
gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato
cognoscente de um sujeito é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de
um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a
exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta não é possível
a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos em torno de um
mesmo objeto cognoscível (FREIRE, 1987, p.39).

De acordo com Freire (1987) a “educação bancária” não reconhece a condição de

sujeitos históricos dos educando, anulando sua capacidade criativa e, consequentemente,

inviabilizando qualquer tentativa de uma prática educativa voltada ao desenvolvimento da

criticidade e da autenticidade humana. Freire (1987) traça o perfil da escola que atuam em

favor dessa concepção educacional, caracterizando-a como um mecanismo de ação alienadora

e desumanizadora. Nesse modelo, o educador surge como um agente indiscutível, controlador

e supremo, cuja tarefa fundamental é a de abarrotar os educandos de conteúdos oriundos de

sua narrativa. Esses conteúdos, por sua vez, são fragmentos da realidade, desconectados da

totalidade da qual fazem parte, e em cuja visão ganham alguma significação. “A palavra,

nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em

palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e,

assim, melhor seria não dizê-la” (FREIRE, 1987, p.57).

A partir das concepções de Freire (1987), Melo e Vasconcelos Jr. (2016), Ramos

(2017) e Ramos e Santoro (2017) é possível perceber que, nesse contexto pedagógico, o

professor não é detentor do conhecimento e nem mesmo o sujeito que impõe seu pensamento

aos alunos. A educação, na perspectiva freireana, não se caracteriza como um processo ou

espaço de doutrinação, visto que ela permite o questionamento e não se estabelece por meio

do autoritarismo. Tal posicionamento se manifesta inclusive no processo de seleção dos

conteúdos programáticos, que deve ser realizado de acordo com o que os educandos trazem de

suas vidas: seus pensamentos, vivências, experiências, idéias, opiniões e aprendizados

anteriores. No entanto, há de se ressaltar que “Essa articulação entre mundo real e sala de aula

não é possível se tivermos professores sob constante suspeita e quando tal articulação é

compreendida como mera doutrinação” (RAMOS; SANTORO, 2017, p.146).

Por sua vez, os argumentos defendidos pelo Movimento Escola Sem Partido, nesse



contexto educacional, de que o professor não pode expressar a sua visão de mundo ou

experiências pessoais em sala de aula, verticaliza a relação entre educandos e educadores,

estabelecendo uma estrutura hierarquizada e desumanizada, confundindo a prática de expor

com a de impor ideias. A apresentação do pensamento do professor a respeito de determinado

assunto se configura, portanto, como uma atitude de honestidade intelectual, na expectativa de

uma relação mais próxima e proveitosa com seus alunos. Caso contrário, cabe questionar: não

teria o aluno o direito de saber o que pensa o seu professor? Deve-se, no entanto, atentar para

o perigo de massificar os alunos com a vertente política ou ideológica do professor, como se

outros conteúdos e ideias não existissem ou não contribuíssem para o processo de

aprendizagem dos educandos (RAMOS, 2017; MATTOS et al., 2017; RAMOS; SANTORO,

2017).

Os projetos Lei do Programa Escola Sem Partido: aspectos polêmicos e impactos na

educação

Ao longo dos anos, após seu surgimento, o movimento Escola Sem Partido passou a

ser nacionalmente conhecido, modificando sua nomenclatura para “Programa”, e recebendo

apoio de diversos vereadores, deputados e senadores de partidos de direita, entre eles os

irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro. Com o acirramento da crise econômica, ocorrido nos

últimos anos, as ideias e propostas do Programa se fortaleceram e ganharam maior espaço nos

meios de comunicação, ao mesmo tempo em que, a partir de 2014, se converteram em

Projetos de Lei (PL) em diversas Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas, Câmara dos

Deputados e Senado Federal. No Rio de Janeiro, o deputado estadual Flávio Bolsonaro

solicitou ao criador do Programa Escola Sem Partido que elaborasse um projeto, incluindo as

propostas do Programa, que foi apresentada à Assembléia Legislativa daquele Estado (PL nº

2.974/2014), em âmbito do sistema de ensino estadual (CIAVATTA, 2017; MATTOS et al.,

2017).

No mesmo ano, o vereador Carlos Bolsonaro, apresentou um projeto análogo à

Câmara Municipal do Rio de Janeiro (PL nº 867/2014), sendo que, a seguir, o projeto original

foi disponibilizado a todos os vereadores e deputados do país, por meio do site do Programa.

Este último encontra-se em tramitação nas Assembleias Legislativas dos Estados de São

Paulo, Goiás e Espírito Santo, e em diversas Câmaras Municipais, entre elas: São Paulo (SP),

Curitiba (PR), Vitória da Conquista (BA), Toledo (PR), Chapecó (SC), Mogi Guaçu (SP),

Joinville (SC) e Foz do Iguaçu (PR) (MELO; VASCONCELOS JR., 2016 MATTOS et al.,



2017; MINTO; RODRIGUES; GONZALEZ, 2017).

Na Câmara dos Deputados encontra-se em tramitação o PL nº 867/2015, de autoria de

Izalci Lucas Ferreira (PSDB/DF), e no Senado Federal tramita o PL nº 193/2016, de autoria

de Magno Malta (PR/ES). O Projeto de Lei, constituído por nove artigos, 17 incisos e cinco

parágrafos, tratada dos princípios da educação nacional, de acordo com a perspectiva dos

idealizadores do Programa Escola Sem Partido, estabelecendo normas sobre a proibição da

prática de doutrinação política e ideológica nas escolas públicas e particulares, funções do

professor, direitos dos educandos no ato da matrícula escolar, limites éticos e jurídicos da

prática docente, criação de canais de comunicação nas secretarias de educação para

reclamações sobre a aplicação do conteúdo da lei e de sua respectiva data de publicação

(MELO; VASCONCELOS JR., 2016; RAMOS. SANTORO,2017).

Por meio de Projeto de Lei, o Programa Escola Sem Partido foi aprovado no Estado de

Alagoas e nos municípios de Santa Cruz do Monte Carmelo (PR) e Picuí (PB). No caso de

Alagoas,apesar de aprovado, o documento foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal

(STF), sendo considerado inconstitucional pela Advocacia Geral da União (AGU), porque

legisla sobre uma área de competência da União, infringindo, assim, o artigo 206 da

Constituição Federal que garante o direito à pluralidade de ideias no ambiente escolar

(MORENO; TENENTE; FAJARDO, 2017).

Entre outros pontos polêmicos, o PL propõe a inclusão, na Lei de Diretrizes e Bases

(LDB - Lei nº 9394/96) princípios como: (1) neutralidade política, ideológica e religiosa do

Estado; (2) vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizagem;

(3) educação moral e religiosa de acordo com as convicções dos pais; (4) proibição de tratar

de questões de gênero na escola, a fim de não interferir na identidade biológica do sexo; (5)

proibição para o professor de emitir sua opinião e convicções dentro da sala de aula; (6) e

proibição de incentivar os alunos na participação da vida política e de tratar dos problemas

atuais, como passeatas, protestos (RAMOS; SANTORO, 2017).

Em debate realizado no senado federal, em 2016, o fundador do Programa Escola Sem

Partido, Miguel Nagib, afirmou que “[...] o Projeto de Lei foi inspirado no Código de Defesa

do Consumidor (CDC), no intuito de proteger a ‘parte mais vulnerável’ da relação do ensino-

aprendizagem: o estudante” (CIAVATTA,2017, p.12). O aspecto mencionado é evidenciado

no inciso V do Art. 2 do Projeto de Lei nº 867/2015:
Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios:
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; 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 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015).

Outro ponto de destaque do Projeto de Lei se refere à remodelação ou reformulação das

atribuições e comportamento do professor em sala de aula, tratado em seis incisos do art. 4º,

conforme exposto a seguir.

Art. 4º. No exercícios de suas funções, o professor:
I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los
para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária;
II – não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas,
ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas;
III – não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus
alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas;
IV – ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, apresentará aos
alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas
concorrentes a respeito;
V – respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que
esteja de acordo com suas próprias convicções;
VI – não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados
pela ação de terceiros, dentro da sala de aula (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2015).

A esse respeito, alguns autores entendem que os idealizadores do Programa Escola Sem

Partido, bem como seus apoiadores, partem do conceito que existe uma latente “doutrinação

ideológica de esquerda” nas escolas brasileiras, contra a qual o poder público, por meio de

impedimento legal, deve se opor e, assim, estabelecer rígidos controles ao trabalho dos

professores. Nesse entendimento, há uma evidente estratégia de combater uma escola que não

existe e nunca existiu, ou seja, aquela na qual o ensino é concebido e transmitido em um

espaço de proselitismo político de esquerda, anti religioso e que se destina a promover as mais

acirradas lutas sociais pela igualdade de gênero e sexualidade (MINTO; RODRIGUES;

GONZALEZ, 2017; ORSO, 2017).

Assim, cabe enfatizar que:

Dizem os defensores da Escola Sem Partido que a preocupação deles é evitar que os
professores partidarizem a educação, que ensinem conteúdos científicos e objetivos.
Na verdade, ao contrário disso, a preocupação não é com o conhecimento e com a
educação, nem entendem que a escola não paira no mundo das ideias, que está
situada num mundo concreto. Por isso, também não entendem que não é possível
trancar as portas das salas de aulas e deixar as contradições, os conflitos e
antagonismos sociais do lado de fora à espera dos alunos até que saiam para o
intervalo ou retornem para suas casas (ORSO, 2017, p.138).

A afirmação de Orso (2017)  encontra respaldo nas proposições nos Projetos de Lei do

Programa Escola Sem Partido que, em linhas gerais, tem como propósitos: estabelecer limites



para a atuação dos professores, impedindo que os mesmos promovam suas crenças

particulares em sala de aula, proibindo-os de estimular a participação dos alunos em protestos

e manifestações populares, levando-os a denegrir os alunos que pensam de forma distinta;

conceder o pleno direito aos pais de escolherem como será o ensino de religiões diferentes das

suas, ou seja, o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que

estejam em alinhamento com suas próprias convicções; garantir que os estudantes ou terceiros

descumpram as norma estabelecidas pelo programa durante as aulas (MORENO;  TENENTE;

FAJARDO, 2017).

Para Melo e Vasconcelos Jr. (2016), uma das grandes afrontas do Projeto de Lei à

educação é o fato de querer retirar do professor sua competência de educador, com o

propósito criminoso de transformá-lo em um mero reprodutor de conhecimentos. Tal

propósito se baseia na tese da “liberdade de ensinar”, propagada pelo Programa Escola Sem

Partido, que se destina justamente a eliminar e combater a liberdade de educar, tornando o

processo de ensino-aprendizagem não apenas engessado, mas retrógrado e autoritário, sem

qualquer viés construtivo com o estímulo ao pensamento crítico ou à formação de cidadãos

ativos e participativos da sociedade. Nessa perspectiva, Ramos e Santoro (2017, p.144)

alertam para o fato de que “[...] mesmo sem a aprovação do Programa Escola Sem Partido, a

atuação do Movimento Escola Sem Partido já tem sido suficiente para criar uma onda de

perseguição docente no interior das instituições escolares”. Os autores ainda reforçam que a

liberdade de ensinar se configura como uma conquista democrática, inserida nos marcos pós-

ditadura militar, uma vez que, durante o regime de exceção, o magistério se transformou em

uma profissão que exigia controle institucional, se estabelecendo como espaço de

disseminação e construção de conhecimento que, muitas vezes, questionavam a ordem

vigente. Portanto, se, para muitos, a educação é um mecanismo de reprodução da estrutura

social, sem oferecer qualquer possibilidade de mudanças da realidade, para outros, ela se

caracteriza como um instrumento da prática sócio-histórica, que pode promover a

conscientização e/ou a dominação. “Foi por uma educação para a conscientização que lutou

Paulo Freire, contrapondo-se à educação com fins de dominação” (RAMOS; SANTORO,

2017, p.145).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são fruto de uma pesquisa realizada com professores da rede

pública e privada de ensino, buscando verificar o grau de conhecimento dos entrevistados



acerca do Programa Escola Sem Partido, suas propostas e projetos de lei. A partir dos dados

advindos da pesquisa, são descritas as considerações analíticas a respeito de cada tópico

elencado nos questionários utilizados como roteiro de entrevista, com o objetivo de se obter

uma visão geral a respeito da perspectiva e do conhecimento do grupo de professores

entrevistados sobre os assuntos propostos. Para a coleta de dados, a pesquisa de campo foi

realizada durante os meses de fevereiro e março de 2018, envolvendo 38 professores de três

escolas, sendo uma da rede privada, uma da rede pública e uma faculdade, todas da região

metropolitana de Belo Horizonte - MG.

De forma geral, verifica-se que o perfil dos entrevistados é formado por profissionais

experientes, com a predominância de mulheres, em idade acima de 40 anos e experiência

profissional de 10 anos ou mais, para mais de 60% dos participantes. Esta constatação indica

que os profissionais docentes tendem a ingressar cedo na profissão e permanecer nela por um

tempo relativamente longo, o que pode significar um nível relativo de estabilidade no

emprego para essas pessoas e, ao mesmo tempo, pouca rotatividade desses profissionais nas

instituições de ensino.

Inicialmente, foi perguntado aos participantes se eles conhecem o Programa Escola

Sem Partido e os seus projetos de lei. Dos 38 entrevistados, 20 (52,5%) disseram que ouviram

falar, mas não sabem muito sobre o assunto; oito pessoas (21,1%) afirmam que conhecem e

acompanham todas as informações sobre o tema; outros oito professores (21,1%)

responderam que não conhecem, mas têm interesse no assunto; e apenas dois entrevistados

(5,3%) apontam que não conhecem e não têm interesse em saber a respeito.

Nessa abordagem inicial, os resultados identificaram que a grande maioria dos

entrevistados, mais de 78% do total, não possui conhecimento e informações significativas a

respeito do Programa Escola Sem Partido e de seus projetos de lei, desconhecendo, portanto,

as propostas e possíveis impactos desse programa no sistema de ensino e nas atividades

docentes. Esse aspecto revela, portanto, que esses profissionais não se interessam pelo assunto

ou não têm acesso a informações relevantes a esse respeito, podendo ainda indicar um

interesse genuíno de uma pequena parcela dos docentes entrevistados, ou seja, pouco mais de

20% do total de professores que participaram da pesquisa.

Ao serem perguntados como se posicionam em relação ao Programa Escola Sem

Partido, 24 professores (63,2%) responderam que não podem opinar, pois não possuem

conhecimento a respeito do programa e de seus projetos de lei; 10 entrevistados (26,3%)

afirmam que são contra o programa; e quatro participantes (10,5%) se posicionaram a favor



do Programa escola Sem Partido.

Em razão dos resultados obtidos na questão anterior, nesse quesito ficou constatado

que a maioria dos entrevistados não se acham em condições de ter um posicionamento em

relação ao Programa Escola Sem Partido e suas respectivas propostas. Ainda assim, esse

percentual se mostra inferior ao de professores que, anteriormente, declaram não conhecerem

ou não terem informações suficientes sobre o tema. Entre os que se posicionaram, ficou

evidente que a maioria se mostra contrária ao programa e seus projetos, indicando um índice

de rejeição superior em mais de 15% em relação ao índice de aceitação.

A seguir, a pesquisa quis saber se os entrevistados se sentiriam satisfeitos no trabalho,

caso os projetos do Programa Escola Sem Partido fossem aprovados. Sobre essa questão 20

professores (52%) disseram que não podem opinar, porque não têm conhecimento a respeito

do programa e de seus projetos de lei; 12 participantes (31,7%) afirmaram que não se

sentiriam satisfeitos; e seis (15%,8) pessoas responderam que sim, se sentiriam satisfeitos no

trabalho com a aprovação dos projetos de lei.

Nesse ponto, os resultados indicam a prevalência dos professores que desconhecem as

propostas do Programa Escola Sem Partido e, por isso, a maioria, mais de 50%, preferiu não

opinar. Os entrevistados que acreditam que não se sentiriam satisfeitos no trabalho com a

aprovação dos projetos do programa somaram o dobro daqueles que afirmam que se sentiriam

satisfeitos. esse cenário indica uma significativa insatisfação no trabalho em relação às

propostas do programa por parte dos docentes, mesmo considerando o elevado percentual de

entrevistados que não opinaram a esse respeito e a parcela de participantes que demonstrou

satisfação com o trabalho apesar de possíveis mudanças.

Foi perguntado aos participantes se, na opinião deles, o Programa Escola Sem Partido

e seus projetos de lei ferem algum direito dos professores. Nesse sentido, 19 pessoas (50%)

disseram que não podem opinar, pois não possuem conhecimento a respeito do assunto; 11

entrevistados (28,9%) responderam que sim; e oito professores (21,1%)  entenderam que o

programa e seus projetos de lei não ferem nenhum direito deles.

Os resultados dessa questão revelam, novamente, um elevado percentual de

entrevistados - correspondentes à metade dos participantes - que preferiram não opinar, por

falta de conhecimento sobre o assunto. Na outra metade, houve prevalência daqueles que

acreditam que o Programa Escola Sem Partido e seus projetos de lei podem ferir algum direito

dos professores, indicando que existe certo temor por parte dos profissionais docentes em

relação à perda ou modificação de algum dos direitos conquistados pela categoria.



A pesquisa pediu a opinião dos entrevistados sobre a seguinte questão: “É possível o

professor educar e ensinar com neutralidade?” Na opinião de 20 professores (52,5%) é

possível, sim, educar e ensinar com neutralidade; 16 participantes (42,2%) expressam opinião

contrária, ou seja, acham que não é possível; e duas pessoas (5,3%) preferiram não opinar

sobre essa questão.

Por apresentar certa independência do conteúdo do Programa Escola Sem Partido, essa

questão foi respondida por quase 95% dos participantes, sendo que os resultados indicaram

que a maioria dos entrevistados entende que o professor pode ensinar e educar com

neutralidade, ou seja, sem fornecer opiniões pessoais, religiosas ou partidárias. Apesar disso o

número de professores que não acreditam nessa possibilidade também se mostrou

significativo, o que pode indicar que se trata de uma questão controversa ou de significado

pessoal, de acordo com as convicções individuais de cada profissional.

A última questão quis saber se os entrevistados apoiariam um protesto de professores,

caso os projetos de lei do Programa Escola Sem Partido fossem aprovados. Sobre esse tópico,

21 participantes (55,3%) preferiram não opinar por não possuírem conhecimento a respeito do

programa e de seus projetos de lei; nove pessoas (23,6%) disseram que apoiariam porque são

contra o projeto; seis professores (15,8%) responderam que não apoiariam, pois são a favor do

projeto; e dois entrevistados (5,3%) disseram que, apesar de serem contra o projeto, não

apoiariam um protesto.

Os resultados dessa questão mostra um equilíbrio relativo entre as respostas daqueles

que opinaram, pois cabe considerar que mais da metade dos participantes afirmaram não ter

conhecimento suficiente a respeito do assunto para se posicionarem. Independentemente do

motivo, a diferença entre aqueles que apoiariam foi de apenas uma pessoa em prol daqueles

que são favoráveis. Cabe destacar que, entre os que não apoiariam um protesto de professores,

dois entrevistados se mostraram contrários ao programa e seus projetos de lei, o que evidencia

uma clara distinção, por parte dos mesmo, entre o conteúdo do programa e as consequências

que podem ser geradas entre os profissionais docentes.

A partir dos resultados obtidos com a pesquisa realizada, foi possível verificar que,

apesar de experientes e com significativo tempo de atuação na área docente, a maioria dos

entrevistados não possuem conhecimento ou opinião formada a respeito do Programa Escola

Sem Partido e de suas propostas constantes nos respectivos projetos de lei. Esse aspecto se

reflete de forma predominante em todas as questões apresentadas, com exceção daquela que

questiona a possibilidade do professor educar e ensinar com neutralidade, demonstrando que



tal desconhecimento pode derivar da falta de interesse dos entrevistados ou da pouca

evidência que o tema tem tido atualmente nos meios de comunicação.

Também ficou evidente que, entre aqueles que afirmaram ter conhecimento parcial ou

total a respeito do assunto abordado, a maioria se mostrou contrária às propostas e aos

projetos de lei do Programa Escola Sem Partido. Esse posicionamento apresentou maior

significância nas questões que abordaram: satisfação no trabalho com a aprovação dos

projetos de lei; apoio a protesto de professores em caso de aprovação dos projetos de lei. Há

de se pontuar ainda que a grande maioria dos entrevistados que, inicialmente, afirmou que

ouviu falar do programa, mas que não possui conhecimento relevante sobre o assunto, nas

demais questões, preferiu não expressar qualquer tipo de opinião. Esse grupo de pessoas,

portanto, encontra-se incluído junto àqueles que desconhecem completamente o programa e,

por isso, também, optaram por não manifestar sua opinião nas questões apresentadas.

A pesquisa também forneceu aos entrevistados a oportunidade de manifestarem sua

opinião de forma livre, ao final das questões quantitativas. Nesse sentido, apenas sete

professores - pouco menos de 20% do total - registraram algum comentário sobre o tema.

Dois participantes que afirmaram desconhecer o Programa Escola Sem Partido e seus projetos

de lei disseram que gostariam de obter informações sobre os mesmos para poderem se

posicionar e expressar suas opiniões a respeito das diversas questões relacionadas.

Os entrevistados que se posicionaram a favor do programa esclareceram que “[...] a

neutralidade política é um fator positivo para o exercício profissional ser desenvolvido de

modo adequado” e que “[...] os deveres estabelecidos pelo projeto de lei do programa já

existem na Constituição Federal e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, mas muitos

não os cumprem”.

Por sua vez, os professores que se manifestaram contra o programa e os projetos de

lei, argumentaram, ao final, que é preciso que as questões políticas, sociais e religiosas sejam

abordadas em sala de aula, pois somente assim a escola poderá formar cidadãos críticos e

participativos na sociedade. A esse respeito foram registrados a seguintes declarações: “O

aluno deve ter acesso a diferentes pontos de vista e opiniões sobre temas relacionados à

política e questões sociais”; “Os alunos precisam participar de todas as questões sociais e

políticas do país para poderem fazer história”; “O Programa Escola Sem Partido deve oferecer

ao aluno a liberdade de ideal político, para que ele tenha direito a escolher as ideologias que

mais lhe convém e com as quais ele se identifica”.

Apesar de diferentes opiniões e convicções expressadas, os resultados evidenciam



muitas críticas e poucos elogios ao Programa Escola Sem Partido, indicando que, na

percepção da maioria dos professores que se manifestaram espontaneamente ao final da

pesquisa, o programa e seus projetos de lei representam mais pontos negativos para a

educação e o ensino em sala de aula, bem como para a formação dos alunos, do que pontos

favoráveis a uma possível reformulação dos aspectos associados às suas propostas.

CONCLUSÃO

Considerando os argumentos e conceitos apresentados ao longo deste estudo,

compreende-se que, ao abordar o Programa Escola Sem Partido e suas diversas propostas

educacionais, o tema central trata de um assunto de extrema relevância para educadores,

alunos, poder público e sociedade em geral, tendo em vista as profundas modificações que o

programa propõe para o sistema brasileiro de educação nos níveis educacionais fundamental e

médio de ensino. Nesse âmbito, pode-se concluir que o objetivo geral, traçado inicialmente,

foi contemplado, respondendo, portanto, ao problema de pesquisa enunciado, pois se tornou

possível identificar os conhecimentos do grupo de professores pesquisados a respeito do

Programa Escola Sem Partido a suas propostas e projetos de lei.

Ao abordar o tema a partir da perspectiva dos educadores, verificou-se que as

propostas apresentadas pelo Programa Escola Sem Partido não são consideradas apenas

polêmicas ou controversas, mas também, como sinônimas de um retrocesso nas políticas

educacionais, podendo, cercear a atuação dos professores em sala de aula, limitar a difusão do

conhecimento voltado para questões sociais e políticas de grande importância para a formação

escolar e inibir o estímulo à consciência e à expressão do pensamento crítico dos alunos.

Entende-se ainda que o programa seja contraditório à sua própria nomenclatura, ao nascer e se

configurar como reflexo de legitimidade do pensamento e dos princípios de representantes

políticos e partidos conservadores, claramente contrários ao aprimoramento e modernização

das diretrizes que norteiam o processo de ensino e aprendizagem escolar.

A partir dos resultados obtidos com a pesquisa realizada, foi possível verificar,

inicialmente, que o grupo participante é constituído predominantemente por profissionais que

atuam no campo da docência predominantemente, com uma média acima de 10 anos de

profissão. Contraditoriamente, identificou-se que a grande maioria dos professores - quase

80% do total pesquisado - não possui conhecimentos relevantes ou suficientes a respeito do

Programa Escola Sem Partido, bem como de suas propostas e projetos de lei. Nesse sentido,

observa-se que uma parcela significativa de educadores entrevistados, como ficou evidente,

não se interessa - ou não percebe como relevante - em obter informações acerca do tema e de



suas respectivas consequências para a educação , seus profissionais e alunos.

Também ficou evidente que, entre os educadores participantes, a maioria daqueles que

detêm conhecimentos significativos a respeito do programa e seus projetos de lei,

apresentaram rejeição às suas propostas, se posicionando favoravelmente a uma educação

inclusiva, participativa, crítica e com forte interação de ideias e opiniões entre professores e

alunos. Outros aspectos da pesquisa realizada geraram resultados que apontam para uma

isenção da maioria dos participantes, especialmente no que se refere ao ambiente de trabalho,

participação ideológica e direitos constitucionais dos educadores no exercício de sua

profissão. Também se deve levar em conta que os entrevistados, em sua maioria, entende que

é possível ensinar e educar de forma isenta, indicando que tal forma que não limite a

consciência crítica e, ao mesmo  tempo, não estimule o partidarismo ou ideologia religiosa em

sala de aula.
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