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RESUMO

Este estudo tem como tema o Programa Escola Sem Partido, e buscou evidenciar suas principais características, objetivos, propostas e projetos de 
lei para a reformulação do ensino nas escolas públicas e privadas brasileiras, bem como as percepções de vários docentes acerca do programa. A 
proposta analisada, nasceu da iniciativa de um procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, e tinha como projeto 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 e “doutrinar” os alunos a respeito de temas como política, partidos políticos, religião e sexualidade, entre outros. O 
movimento propôs projetos de lei em todo o país, e em âmbito federal foi apresentada em última versão pelo Projeto de Lei (PL nº 867/2015). A 
partir deste contexto, foi proposto no presente trabalho investigar o nível de conhecimentos dos professores a respeito do programa e de seus 
principais aspectos, tendo ainda como objeto uma reflexão acerca da relevância do Programa Escola sem Partido para a educação, e dos impactos 
positivos e negativos que o mesmo pode provocar na educação, alunos, professores e sociedade. O estudo foi desenvolvido a partir de 
levantamento bibliográfico, de pesquisa exploratória de caráter descritivo e abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de um roteiro de 
entrevista estruturada, procurou verificar a opinião de 38 professores de três instituições localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte –
MG. Entre os principais resultados, constatou-se que a maioria dos entrevistados não conhece o Programa Escola Sem Partido e não possuem 
informações relevantes a respeito de seus projetos de lei. As análises da pesquisa também evidenciaram que, entre os entrevistados que 
demonstraram algum grau de conhecimento a respeito do assunto, a maior parte se posicionou contra o Programa Escola Sem Partido, suas 
propostas e projetos de lei. Verificou-se ainda que a limitação da atuação dos professores em sala de aula e a insatisfação desses profissionais 
com o ambiente de trabalho proposto pelo Programa são os aspectos mais rejeitados pelos participantes da pesquisa. Foi possível refletir também 
acerca da  contradição à própria nomenclatura do programa, tendo em vista a inexistência de neutralidade em qualquer proposta educativa.
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