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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

A ofensiva conservadora brasileira tem ocorrido não apenas no âmbito da sociedade política, 

mas sobretudo na sociedade civil através dos seus aparelhos privados de hegemonia, de modo 

que, as instituições de ensino aqui compreendidas como importantes espaços passaram a ser 

alvo constante de ataques através da censura do livre pensamento e da pluralidade de ideias. 

Assim, de maneira incessante presenciamos situações como a criminalização da atividade 

docente e a exposição indiscriminada de professores em redes sociais. Fruto deste angustiante 

quadro é a iniciativa intitulada Escola “sem” Partido, cuja premissa seria a de identificar e 

acusar supostos professores “doutrinadores”, somente no congresso nacional tramitam doze 



projetos de lei que tratam desta matéria, há também iniciativas semelhantes em pelo menos 12 

estados da federação. Neste caso compreendemos que a referida ação é resultado direto da 

necessidade urgente da manutenção e ampliação do estágio de exploração ao qual os 

trabalhadores estão submetidos atualmente, nada tendo a ver portanto com qualquer 

perspectiva que passe pelo juízo de pluralidade ou mesmo de neutralidade como alardeiam 

seus ideólogos, trata-se neste caso de uma série de ações pensadas no seio da sociedade civil 

cujo rebatimento é o de calar vozes dissonantes através da coerção, que neste caso sequer 

pode ser considerada como uma coerção velada, estabelecendo de forma definitiva uma 

hegemonia ultraliberal cujos impactos serão sentidos de forma cada vez mais profunda pela 

população. Todavia, no bojo da iniciativa estão presentes não apenas formas de intimidação 

junto aqueles que contestam e que proporcionam uma leitura diversa daquela ultraliberal e 

que hoje domina o noticiário, mas junta-se a esta perspectiva uma verdadeira caça às bruxas 

que se espraia também para uma suposta “ideologia de gênero” e a defensores dos direitos 

humanos. Compreendemos que a série de iniciativas que envolvem este projeto não 

pretendem apenas galgar espaços no âmbito da sociedade política através da promulgação de 

uma série de leis que visam em última instância constranger o professor a abordar assuntos 

que estejam em desacordo com as pautas de setores mais conservadores da sociedade, mas 

também obter apoio junto à sociedade civil construindo uma narrativa que demoniza a prática 

docente e que coloque os professores em eterna vigilância , seja dos próprios alunos, seja dos 

seus responsáveis ou em último caso da própria instituição de ensino a qual estão vinculados. 

Desta forma este trabalho tem como objetivo apontar os desdobramentos desta iniciativa para 

a atuação docente em Instituições de ensino no Brasil, bem como mostrar as incongruências e 

contradições desta proposta a partir da análise do site do ESP na internet e do projeto de lei 

8674/2014 do município do Rio de Janeiro, apontando para os seus equívocos conceituais e 

epistemológicos tomando como base a contribuição de autores como Antônio Gramsci. 

 

Palavras-Chave: Intelectuais;Escola;Política.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tornou-se lugar comum dizer que o Brasil vive uma ofensiva conservadora, exemplos 

concretos não faltam, podemos destacar a fracassada intervenção militar no Rio de Janeiro, 

uma demonização cada vez maior da política e a consequente ascensão de políticos 



vinculados à extrema-direita. No âmbito educacional a situação não é menos preocupante, 

apenas para citar dois exemplos: em abril de 2018 no município de Juazeiro do Norte, no 

Estado do Ceará, uma professora foi afastada de suas funções em sala de aula após abordar 

temas ligados a religiões de matriz africana, o afastamento  teria ocorrido após a alegação de 

“mal-estar”  por parte de três alunas em suas aulas, já em Minas Gerais tendo como base uma 

decisão judicial de 2013 o Ministério Público Federal decidiu investigar o reitor da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e um professor desta instituição por crime de 

desobediência. O crime em questão? Dirigir e orientar uma série de estudos sobre a obra de 

Karl Marx. 

O movimento Escola Sem Partido parece ser a maior expressão desta ofensiva naquilo 

que tange o âmbito da educação. Pouco a pouco suas premissas vão ganhando destaque, 

conquistando apoios no âmbito da sociedade civil e concretizando de forma consequente suas 

ações no âmbito da sociedade política, desta forma dado o alcance desta proposta nos 

dedicamos a analisar o seu conteúdo através de categorias que tornaram-se importantes 

expressões do pensamento gramsciano como as de intelectual, hegemonia e Estado ampliado, 

tomamos como base de análise o site do Escola Sem Partido na internet e o projeto de lei que 

tramita na câmara de vereadores do Rio de Janeiro. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O programa Escola “Sem”1 Partido tem conquistado espaços no âmbito da sociedade 

política, segundo o blog Professores Contra o Escola Sem Partido, tramitam atualmente na 

esfera federal  12 projetos de lei que tratam especificamente desta temática, também podemos 

encontrar projetos de lei espalhados por Estados e Municípios da federação, as argumentações 

favoráveis a sua implementação vão desde uma suposta proteção à família tradicional até o 

amparo aos alunos em sala de aula, sendo estes o “elo mais fraco da relação”. 

 Compreendemos que a série de iniciativas que envolvem este projeto não pretendem 

apenas galgar espaços no âmbito da sociedade política através da promulgação de uma série 

de leis que visam em última instância constranger o professor a abordar assuntos que estejam 

em desacordo com as pautas de setores mais conservadores da sociedade, mas também obter 

                                                                 
1
 Nada mais partidário do que a proposta apresentada pelos autores desta ideia, por isso nos 

referimos ao movimento com a utilização de aspas.  



apoio junto à sociedade civil construindo uma narrativa que demoniza a prática docente e que 

coloque os professores em eterna vigilância, seja dos próprios alunos, seja dos seus 

responsáveis ou em último caso da própria instituição de ensino a qual estão vinculados. 

 Não por acaso, temos presenciado de forma constante situações como a intimidação de 

professores, exposição de suas práticas via redes sociais, atuação em conluio com instituições 

do judiciário e do legislativo, mobilização de pais contra possíveis “doutrinadores” e em 

alguns casos a opção por confrontos físicos diretos. Estas são algumas das estratégias do 

movimento Escola “Sem” Partido, a série de ações que variam de posturas mais suaves a 

ações mais agressivas ganham corpo lentamente e aos poucos vão despertando atenção 

daqueles que lutam por educação inclusiva e emancipatória. 

 O fenômeno apesar de recente no Brasil possui bases similares em outros países do 

globo, mais especificamente nos Estados Unidos, sendo o movimento No indoctrination a 

principal inspiração do movimento tupiniquim. Esta inciativa surge quando sua fundadora  

Luan Wright percebe que os textos que seu filho recebia de um professor de literatura eram 

demasiadamente “tendenciosos” no que diz respeito ao racismo de branco contra negros , 

assim como o No indoctrination outros grupos se organizaram sob a mesma ideia, como é o 

caso do Campus Watch que por meio de informativos incentiva estudantes a denunciarem 

professores com posições anti-israelenses ( ESPINOZA;QUEIROZ,2016). 

 No Brasil a inciativa ganha força quando o paulistano Miguel Nagib no ano de 2003 

teria ficado estupefato quando soube que o professor de História de sua filha havia em uma 

aula, comparado Che Guevara com São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da 

igreja católica. Segundo entrevista ao jornal El País, Nagib afirma que “As pessoas que 

querem fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e acabam dizendo que Che 

Guevara é um santo”. 

 A partir de então com a criação do Movimento Escola “Sem” Partido, surgem uma 

série de iniciativas que visam combater uma suposta “doutrinação” dos professores junto aos 

alunos, mas afinal, do que trata especificamente o projeto Escola “Sem Partido? Através da 

análise do site do movimento e do projeto de lei analisaremos neste trabalho as principais 

ideias contidas nesta proposta, para isso utilizaremos como referencial as formulações de um 

dos pensadores mais influentes dos séculos XX e XXI: Antônio Gramsci. 

 

 

2.1 . A figura do professor: De “doutrinadores” a monstros “totalitários” 



 

 Para que possamos compreender a atuação do Movimento Escola “Sem” Partido faz-

se necessário compreender algumas categorias importantes do pensamento de Antônio 

Gramsci, comecemos então pela ideia de Estado. 

 É sabido que a original concepção de Estado formulada por Antônio Gramsci traz 

consigo elementos que não estavam presentes nas formulações de Karl Marx, todavia, longe 

de cometer a heresia de considerar o autor dos cadernos do cárcere como alguém que situa-se 

em um campo pós-marxista é preciso considerar que as experiências históricas vividas por 

Gramsci lhe permitiu formular concepções distintas daquelas firmadas pelo “mouro”. 

 Desta forma, do ponto de vista gramsciano a concepção de Estado é entendida sob a 

ideia de Estado ampliado, uma vez que se congregam no seio deste, elementos tanto da 

sociedade civil quanto da sociedade política. 

 

Estamos sempre no terreno da identificação de Estado  e Governo, identificação que 

é precisamente, uma representação da forma corporativo-econômica , isto é, da 

confusão entre sociedade civil e sociedade política, uma vez que se deve notar que 

na noção geral de Estado devem ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido 

, seria possível dizer, de que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é 

hegemonia encouraçada de coerção). (GRAMSCI, 2011, p.244) 

 
 

 Assim, compreende-se que para além do aparelho do governo, a compreensão de 

Estado deve levar em conta o aparelho privado de hegemonia ou sociedade civil 

(GRAMSCI,2011), havendo portanto uma relação dialética entre sociedade civil e sociedade 

política,  inclusive é importante salientar que a sociedade civil para Gramsci é o lócus da luta 

política a partir das organizações “privadas”, sendo que estas organizações teriam como 

objetivo transformar o modo de pensar dos homens (TEXIER,2017).  

 Aceitando esta ´premissa como verdadeira, basta que olhemos para as publicações do 

site do Escola “Sem” Partido para que identifiquemos a primeira “arena de batalha” do 

movimento: a escola. É a partir dela que os professores devem ser colocados sob vigilância 

por pais, alunos e pela sociedade em geral, neste caso qualquer atuação docente que leve em 

consideração qualquer possibilidade de transformação no modo de compreender a sociedade 

deve ser rechaçada e combatida. 

 Em todo caso é preciso criar um artifício que demonize a figura do professor, aqui a 

linguagem utilizada pelos defensores do movimento merece destaque especial, uma vez que 

nos chama atenção a abordagem da relação professor – aluno. No site do movimento seus 

autores chegam ao ponto de abordar a relação entre ambos a partir da ideia de “síndrome de 



Estocolmo”, o aluno é uma vítima constante dos arroubos dos professores, não sendo capaz de 

compreender o processo de “doutrinação” pelo qual está passando dada a ligação afetiva que 

estabelece com os profissionais em sala de aula. 

 “Monstros totalitários”, no que se refere aos professores, “reféns”, “abduzidos”, 

naquilo que tange o aluno, estas palavras não são escolha inocente, elas trazem consigo a 

exata dimensão de onde exatamente este movimento quer chegar. Ao utilizar estes termos 

demoniza-se a figura do professor colocando-o sempre como alguém que deve ser fiscalizado 

de forma constante pela sociedade, parte-se do pressuposto que este irá assumir o lugar que 

compete a família, impingindo valores que estão na contramão da educação tradicional, da “fé 

cristã” ou em último caso, do mercado. 

 Penna (2017) mostra que a linguagem utilizada pelo movimento se aproxima muito do 

senso comum, assim os pressupostos do Escola “Sem” Partido vão conquistando lentamente 

apoios no seio da sociedade civil, transformando concepções absolutamente falsas em 

verdades absolutas. A ideia é a formação de consensos por parte da classe dominante no 

sentido de esvaziar qualquer tentativa de pensamento crítico no âmbito das unidades de 

ensino, desta forma é necessário compreender a relação Sociedade Civil-Hegemonia, pois 

segundo Gramsci (2011): 

“ 

Por enquanto , podem fixar-se dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 

ser chamado de sociedade civil (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como privados ) e o da sociedade política ou Estado , planos que 

correspondem , respectivamente à função de hegemonia que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade e àquela de domínio direto  ou de comando , que se 

expressa no Estado e no governo jurídico . Estas funções são precisamente 

organizativas e conectivas. (GRAMSCI, 2011, p, 20). 

 

 

 Sabemos que para Gramsci (2011) toda a relação de hegemonia é necessariamente 

pedagógica e que o agente de sua formulação é representado por aquele que o mesmo 

classifica como intelectual orgânico, neste caso considera-se que: 

 

Todo grupo social , nascendo no terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica , cria para si, ao mesmo tempo organicamente uma 

ou mais camadas intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função , não apenas no campo econômico, mas também no social e político: o 

empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientis ta da economia 

política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc,etc. 

(GRAMSCI, 2011, p. 15). 

 
 

 Coutinho (2011), afirma que em uma sociedade de tipo ocidental a organização da 



cultura2 resulta da trama pluralista da sociedade civil sendo inclusive um momento necessário 

de sua própria articulação e consequente afirmação, todavia, qual é a importância disso 

quando tratamos da temática dos intelectuais? Trata-se de compreender que em uma 

sociedade ocidentalizada os intelectuais passam a articular-se com a esfera de organismos 

“privados”, exercendo suas atividades de modo a lutar pela hegemonia política e intelectual 

do grupo social que representam.  

 Isto posto, não é de se estranhar que as iniciativas do Escola “Sem” Partido tenham 

como norte o ataque a figura do professor, se as ideias produzidas pelas classes dominantes 

não são suficientes para fornecer um conjunto de explicações que conformem os indivíduos 

ao sistema de superexploração da força de trabalho a qual estão submetidos, se estas ideias 

entram em contradição com o próprio movimento do real, faz-se mister calar e perseguir 

aqueles que procuram trabalhar em prol de uma educação de fato livre e emancipatória. 

 Assim, vimos nesta sessão que o primeiro movimento do Escola “Sem” Partido é 

forjar consensos no âmbito da sociedade civil, demonizando e perseguindo a figura do 

professor, entretanto é necessário também o criminalizar, desta forma veremos na próxima 

sessão como isto se materializa a partir do projeto de lei n 8674/2014 do município do Rio de 

Janeiro. 

  

2.1.1 O ensino sob o prisma da “neutralidade” e o “pluralismo de ideias”, as pérolas do 

Escola “Sem” Partido.  

 

 Esta sessão dedica-se a analisar algumas premissas do projeto de lei n 8674/2014 cuja 

a função é a de instaurar este programa no município do Rio de Janeiro, nossa análise incidirá 

basicamente sobre o artigo 1 e levará em consideração os seguintes pontos: “I- A neutralidade 

política do município. II - O pluralismo de ideias. IV - Vulnerabilidade do educando frente o 

professor”. 

 Ora, seria ingenuidade compreender o Estado como algo neutro, ele é fruto justamente 

do desenvolvimento das forças produtivas e da necessidade que a classe dominante traz 

consigo de desenvolver uma série de instituições que estejam subordinadas as suas 

necessidades, trata-se portanto não apenas da produção material mas também de garantir a 

produção de uma força espiritual que esteja em consonância com os seus anseios, logo, a 

                                                                 
2
 Para Coutinho (2011), a organização da cultura, em suma, é o sistema das instituições da sociedade civil cuja 

função dominante é a de concretizar o papel da cultura na reprodução ou transformação da sociedade como um 
todo. 



falácia embutida no projeto de lei torna-se fácil de ser desmascarada, dado que o argumento 

de “neutralidade do Estado” é frágil o suficiente para ser desmontado a partir da primeira 

consulta a obra e pensamento que advém da tradição marxista. 

 Aqui, é necessário trazer à tona a fundamental contribuição de Mészaros (2008), o 

autor húngaro ao analisar o aspecto educacional identifica a educação institucionalizada nos 

últimos 150 anos como algo que tem servido ao propósito de fornecer conhecimentos e 

pessoal necessário à máquina produtiva no sistema do capital, este também a compreende 

como um mecanismo de transmissão de um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes como se não houvesse alternativa na forma de gestão da sociedade, assim, ao 

largo da ideia de “neutralidade do Estado”, compreendemos que as escolas são peça chave no 

desenvolvimento da sociabilidade erguida sob a ótica do capital, justamente por isso há uma 

violenta disputa sendo travada no que diz respeito o sentido que as unidades de ensino podem 

adquirir, neste caso a estratégia dos movimentos conservadores é a da travestir suas próprias 

preposições e ideias sob o axioma da “neutralidade” deixando intocados os fundamentos das 

desigualdades que atravessam a sociedade brasileira. 

 Tão estapafúrdio quanto o argumento em prol de uma suposta neutralidade é o juízo de 

pluralidade exposto pelos adeptos do movimento e que aparece com destaque no projeto de lei 

do Rio de Janeiro, basta lembrar que de forma anedótica um deputado federal ligado à mesma 

família do autor que propõe a iniciativa em terras cariocas propôs um projeto de lei que 

criminaliza a prática do comunismo, neste caso pretende-se impor de forma sorrateira um 

conjunto de valores que estejam de acordo com a noção de livre mercado e com uma série de 

costumes de cunho conservador . 

 Por fim, destacamos o quarto princípio que traz consigo a ideia de vulnerabilidade do 

educando frente o educador, nos questionamos de fato o que seria esta suposta 

vulnerabilidade pois a nosso entender subjaz a tentativa grosseira de qualificar o espaço da 

sala de aula como um lócus de domesticação do outro, como se não houvessem influências 

externas, da família, dos amigos e dos demais aparelhos privados de hegemonia. Ao 

considerar o educando como vulnerável, tira-se deste a capacidade que o mesmo tem de 

decifrar o mundo, nega-se a sua particularidade enquanto indivíduo, e pior, se hipertrofia o 

papel das unidades de ensino enquanto lócus de transmissão de valores, parte-se, portanto, de 

uma premissa absolutamente falsa, sem validação científica que possa de fato comprová-la. 

 Neste caso, no que diz respeito a relação educador-educando e a suposta 

vulnerabilidade deste último mais uma vez nos reportamos a Antônio Gramsci, é interessante 



perceber que já no início do século XX o pensador italiano tecia uma série de críticas aos 

programas escolares pelo fato de não haver correspondência com a vida concreta das crianças, 

pois segundo o próprio: 

 

Mas a consciência da criança não é algo “individual” (muito menos 

individualizado): é o reflexo da fração da sociedade civil da qual a criança participa 

das relações sociais tais como se aninham na família, na vizinhança, na aldeia, etc. A 

consciência individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e 

culturais diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas escolares(...) 

(GRAMSCI, 2011, p.44). 

 

 
 O que o programa Escola “Sem” Partido pretende através do projeto de lei que lhe dá 

sustentação nada mais é do que separar as unidades de ensino da vida concreta dos estudantes, 

neste caso o professor seria alguém que apenas instruiria os alunos fornecendo uma série de 

ferramentas que seriam utilizadas de maneira acrítica no mercado de trabalho, trata-se de 

ensino passivo, desinteressado, fato que significa a debacle completa das unidades de ensino. 

 Esta série de conceitos aplicados de maneira equivocada acabam por transformar o 

professor na figura central a ser combatida, este é o “vilão” que precisa ser dominado, calado 

e colocado a serviço da lógica que hoje é hegemônica no contexto brasileiro, não se discute a 

escola e suas condições, mas como o docente deve ser perseguido caso descumpra os ditames 

do Deus mercado e da família tradicional brasileira. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 Na sessão anterior foi possível abordar alguns pontos sob os quais o movimento 

Escola “Sem” Partido ancora suas práticas, percebemos que a figura do professor é peça 

central para a compreensão deste fenômeno, assim sendo destacamos alguns possíveis 

desdobramentos para a atuação docente a partir do florescimento e ulterior crescimento das 

ideias empreendidas pelo movimento. 

 No campo dos debates sobre gênero, a hegemonia cada vez maior do campo 

conservador tem levado a processos cada vez maiores de resistências sobre a abordagem da 

temática. Assuntos como educação sexual e violência contra a mulher tem sido escamoteados 

sob o risco de denúncia contra aqueles que as promovem, o debate fica interditado e nossa 

sociedade continua de forma miserável a bater recordes no que diz respeito a estes índices. 

 Neste caso, ganha força a fantasiosa expressão “ideologia de gênero”, cuja explicação 



parece não ser clara inclusive para os defensores de sua existência, difunde-se cada vez mais a 

ideia do espaço escolar como um lugar que irá promover a mudança da orientação sexual dos 

alunos, quadro facilitado pelo fato da latente “vulnerabilidade do educando face o educador”. 

 Deste quadro também pode derivar uma recusa cada vez maior por parte dos docentes 

em abordar conteúdos que tenham relação com o pensamento de Marx face a ameaça de 

processo, demissão, execração pública ou perseguição por parte de grupelhos organizados. 

Assim, a existência de todo um arsenal de conhecimento derivado da teoria marxiana passa a 

ser escamoteado, a ideia aqui é através da coerção fazê-lo cair no esquecimento, figurando 

enquanto tema maldito a ser abordado em escolas e universidades. 

 O quadro apresentado revela-se desolador, o professor é uma figura que encontra-se 

cada vez mais coagida, sua prática e seu saber tem sido questionadas e a autonomia docente 

encontra-se cada vez mais ameaçada, desta forma convém perguntar: há luz no fim do túnel? 

 O ovo da serpente sabe-se, está sempre na eminência de ser chocado, todavia todo 

processo de ofensiva traz consigo elementos de resistência , podemos citar como exemplo o 

movimento de professores contra o escola sem partido e o movimento educação democrática , 

ambos procuram combater o impacto estabelecido pelo discurso reacionário no cotidiano 

escolar e buscam construir estratégias de ação frente a verdadeira barbárie que começa a 

descortinar-se frente aos nossos olhos , de modo que mesmo com a ofensiva conservadora 

ocupando espaços consideráveis nos âmbitos da sociedade civil e política há possibilidade de 

desconstrução do discurso promovido por suas lideranças, uma vez que estes não resistem a 

qualquer análise mais apurada e que leve em consideração as flagrantes contradições de 

movimentos como o Escola “Sem” Partido. 
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