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RESUMO 

Esta dissertação de mestrado tem por objeto o estudo do Programa Escola Sem 

Partido, seu funcionamento, bem como a (in)constitucionalidade de projetos de lei 

baseados em suas premissas. O objetivo maior do Programa Escola Sem Partido se 

apresenta ao público como sendo o de abolir qualquer tipo de viés ideológico de dentro 

das salas de aula, com a concentração de esforços sob uma ótica política, sem ter 

sua criação pautada em esforços de educadores e pedagogos. Afirmações da 

existência de doutrinação ideológica e sobre professores incitando alunos a 

manifestações, instigando a posicionamentos políticos obrigatoriamente de esquerda 

servem como sustento do site de apresentação do Programa. O Programa Escola 

Sem Partido, no entanto, não traz o que entenderia ser a doutrinação, bem como o 

abuso da figura do professor, e, somente aqueles que desejam entender seu 

funcionamento, ou ao menos estudar mais a fundo sobre sua temática, conseguem 

obter o que o Programa deseja. Neste estudo, será apresentada a abordagem sobre 

o cenário que se encontra atualmente no Brasil: o sistema educacional brasileiro 

passou a ser questionado por um grupo político, majoritariamente de direita, sob 

alegações veementes de estarem os professores fazendo seus alunos passarem por 

um sistema de doutrinação, de opinião política de esquerda. Com esse 

questionamento em mente, esta dissertação busca enfrentar o que seria a visão do 

Escola Sem Partido sobre ideologia, e o funcionamento dos projetos de lei, e as leis 

já aprovadas diante da Constituição Federal, bem como as liberdades de cátedra e 

expressão do professor. Diante desta situação, buscou-se delimitar a construção da 

pesquisa sobre três pontos: (i) o que é o Programa Escola Sem Partido e quem são 

seus apoiadores; (ii) quais os principais projetos de lei em curso no Brasil com a 

temática em discussão; e, (iii) a (in)constitucionalidade dos projetos de lei e leis 

aprovadas, diante das liberdade do professor, conferidas pela Constituição Federal de 

1988. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola Sem Partido. Educação. Liberdade de Expressão. 

Constituição Federal. 
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 ABSTRACT  

This master's thesis aims to study the School Without Party Program, its operation, as 

well as the (in) constitutionality of bills based on its premises. The main objective of 

the Sem School Program is to abolish any type of ideological bias within the 

classrooms, with the concentration of efforts from a political point of view, without its 

creation based on the efforts of educators and pedagogues . Statements of the 

existence of ideological indoctrination and of teachers inciting students to 

demonstrations, instigating political positions that are compulsory on the left, serve as 

the basis for the presentation site of the Program. The Non-Party School Program, 

however, does not bring what it would mean to be indoctrination, as well as abuse of 

the figure of the teacher, and only those who wish to understand its functioning, or at 

least to study further on its subject, can obtain what the Program desires. In this study, 

the approach to the scenario that is currently in Brazil will be presented: the Brazilian 

educational system started to be questioned by a political group, mainly of the right, 

under vehement allegations that teachers are making their students go through a 

system of indoctrination , of left-wing political opinion. With this questioning in mind, 

this dissertation seeks to tackle what would be the vision of the No-Party School on 

ideology, and the operation of bills, and laws already approved before the Federal 

Constitution, as well as the professorship and teacher freedoms . In view of this 

situation, we sought to delimit the construction of the research on three points: (i) what 

is the Sem School Program and who are its supporters; (ii) what are the main bills 

underway in Brazil with the subject under discussion; and (iii) the (in) constitutionality 

of bills and laws approved, in view of the freedom of the teacher, conferred by the 

Federal Constitution of 1988. 

 

KEYWORDS: School Without Party. Education. Freedom of expression Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação se propõe a realizar um estudo sobre o Programa 

Escola Sem Partido, com o objetivo de buscar a compreensão do que seria o viés 

ideológico em que se funda a apresentação do aludido Programa, juntamente com 

seus projetos de lei, e leis já aprovadas, nos âmbitos municipais, estaduais e federal, 

analisados perante os direitos de liberdade de expressão, bem como o próprio direito 

à educação, garantidos pela Constituição Federal de 1988, ou seja, uma leitura do 

Programa Escola Sem Partido à luz da Constituição brasileira. 

No momento inicial desta pesquisa, o projeto ora objeto, ainda embrionário no 

cenário político, começava a ganhar repercussão nacional, mas ainda sem apoio 

político na magnitude dos apoiadores de uma campanha presidencial, o que trouxe o 

questionamento de estar protegido pela ótica Constitucional, sendo o Programa 

Escola Sem Partido um projeto prevendo uma fiscalização da atuação de professores 

em sala de aula que estariam praticando o que se denominou de doutrinação 

ideológica. 

Afirmações sobre a ocorrência desta doutrinação ideológica, bem como 

professores incitando alunos a manifestações, e instigando a posicionamentos 

políticos obrigatoriamente de esquerda já serviram como sustento da criação do site 

de apresentação do Programa, com base nos depoimentos trazidos por pais e 

responsáveis de alunos.  

No entanto, encontra-se uma questão que não é levantada, qual seja: o que 

poderia ser essa doutrinação, que deve ser combatida, bem como se somente 

pendente a um lado da balança das ideologias que deverá ser combatida. E neste 

ponto da indagação, surge um desdobramento natural no sentido de se perguntar: 

seria ideológico este pensamento de contenção de qualquer tipo de expressão de 

pensamento ou este estaria então livre de ideologias? E principalmente, qual o 

impacto constitucional deste pensamento fiscalizador? É possível a implementação 

do projeto Programa Escola Sem Partido sem ferir a liberdade de expressão do 

professor e sem qualquer lesão ao direito à educação, de forma livre, tão desejado 

em uma sociedade democrática?   

Respostas para estes questionamentos não são fornecidas de maneira simples 

e objetiva pelo Programa Escola Sem Partido, e, somente aqueles que buscam 

entender seu funcionamento, ou ao menos estudar mais a fundo sobre esta temática, 
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conseguem obtê-las, observando-se que, estas respostas são obtidas em conclusões 

próprias, pois o Programa Escola Sem Partido não as fornece em nenhuma de suas 

fontes de informação oficiais. 

Importante trazer neste ponto, a observação sobre o cenário educacional 

brasileiro, que passou a ser questionado por um grupo político, notadamente 

posicionados em ideologias do que se considera a direita no Brasil, sob alegações 

veementes de estarem os professores fazendo seus alunos passarem por um sistema 

de doutrinação ideológica de esquerda.  

 Com esse questionamento em mente, busca-se aqui entender, com a visão do 

Programa Escola Sem Partido o que seria ideologia, buscando entender se o discurso 

efetivamente se apresenta sem cunho ideológico, como o proposto, ou se possui um 

interesse em aplicação de uma educação conservadora, com apresentação apenas 

de um viés, sem o cunho crítico. 

 Diante desta situação, apresenta-se a delimitação da construção da pesquisa 

sobre três pontos: (i) o que é o Programa Escola Sem Partido e quem são seus 

apoiadores; (ii) quais os principais projetos de lei em curso no Brasil com a temática 

do Escola Sem Partido; e, (iii) a análise do Programa Escola Sem Partido sob a ótica 

da Constituição Federal de 1988 e o direito à educação e liberdade de expressão. 

Com base nesta premissa, importante trazer inicialmente a origem do Programa 

Escola Sem Partido, que nesta dissertação será mais detalhadamente analisada. O 

Programa, ainda que tenha se originado oficialmente em 2004, somente ganha 

notoriedade com o trâmite das campanhas eleitorais do Brasil, no ano de 2014, após 

as grandes manifestações populares ocorridas em 2013, em que o país se encontrava 

cindido politicamente em dois polos, aqueles que se consideravam de direita, e os que 

se consideravam de esquerda, mais especificamente partidários, Partido dos 

Trabalhadores (PT) contra Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

lembrando-se aqui que é preciso trazer este cenário à leitura, para que seja clara a 

caminhada da linha do tempo do Programa Escola Sem Partido a partir deste ponto. 

O ano é 2014, eleições presidenciais no Brasil. Concorrendo acirradamente já 

em segundo turno, encontravam-se Aécio Neves, Senador conhecido nacionalmente 

com seus ideais liberais e apoio do setor conhecidamente de direita brasileiro; e do 

outro lado, Dilma Rousseff, então presidente em exercício, que concorria a 

possibilidade de reeleição, apoiada pelo setor então intitulado de esquerda. Dilma 
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vence a disputa eleitoral democraticamente, pela maioria de votos, com pequena 

margem de 3,28% no total das urnas. 

 Após a vitória da então presidente, com sua reeleição, a divisão de lados 

políticos no Brasil se acirrou, e deu início a um movimento de derrubada do governo, 

apoiado pela direita derrotada nas urnas; o impeachment de 2016. 

 Com este movimento, para ganhar corpo e apoio do público, as discussões que 

passaram a dar embasamento à pauta da direita se voltaram para questões com 

visões mais conservadoras, tais como discussão sobre minorias, sexualidade e 

ideologias políticas, principalmente no cenário da educação, aproveitando uma onda 

conservadora mundial, que se encaminhava em crescimento nítido, com a eleição de 

Donald Trump nos Estados Unidos da América, em 2016, e a quase vitória da política 

de extrema-direita na França Marine Le Pen, em 2017. 

 Com o foco no objetivo de saída da então presidente do poder – e não será 

objeto deste trabalho o estudo sobre a saída da então presidente do cenário político 

– o Movimento Brasil Livre aproveitou-se de pautas como o Escola Sem Partido, objeto 

deste trabalho, para buscar um apoio de público, com a divulgação em suas páginas 

de internet sobre a conduta que seria indevida de professores de esquerda, como um 

fomento ao conservadorismo do programa, que, apesar de se apresentar sem viés 

político, começa a demonstrar estar amparado por grupos de interesse eleitoral.  

Neste ponto, trazia o que mais desejavam os apoiadores da nova direita que 

se apresentada após as eleições, um resgate nostálgico ao sentimento nacionalista, 

patriótico, e o que chamavam de família tradicional, moral, valores, bem como 

quaisquer outras palavras genéricas que servissem para dar amparo ao que fosse que 

estivesse fazendo falta ao brasileiro naquele momento. Faltava segurança? Falava-

se em armas; Faltava amor ao próximo? Falava-se em família e moral; Falava-se em 

esquerda e educação? Apresentava-se o Escola Sem Partido, a solução para o fim 

de toda a categoria da esquerda que era apresentada naquele momento como se 

estivesse praticamente saqueando o país, com a prisão de diversos integrantes dos 

partidos de esquerda, bem como a investigação do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. 

 Ponto interessante de se parar para observar aqui é que não há qualquer 

comprovação em pesquisa de que haja um crescimento considerável no setor da 

esquerda do país, bem como os partidos que tendem à esta ideologia, muito pelo 

contrário, o que se percebe é um caminho voluntário brasileiro para rumos de 
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discussões, até mesmo, de cunho extremados, de direita, como a liderança, em todas 

as pesquisas, do candidato extremista Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 

2018. Retornando ao ponto, o Programa Escola Sem Partido poderia não passar de 

um projeto de educação livre, em que pensamentos diferentes fossem difundidos em 

salas de aula, com a intenção de formação política dos alunos, pautada nos 

conhecimentos extraídos das salas de aula, em conjunto com a educação obtida em 

casa, e, se apresentar sem qualquer pano de fundo, e, se assim fosse, teria sua 

defesa difundida por qualquer pensamento democrático.  

No entanto, as propostas do Programa passaram a apresentar viés de censura 

à professores nas salas de aula, verificando o que os mesmos falam e fazem durante 

seu trabalho, com gravações e filmagens, cerceando a liberdade dos docentes, que 

poderiam sofrer denúncias de doutrinação e então serem afastados de seus cargos, 

sem observância do Princípio do Devido Processo Legal, princípio constitucional 

básico do sistema jurídico do Brasil. 

Neste sentido, o Programa Escola Sem Partido começou a traduzir uma ideia 

de que professores estariam trabalhando ideologias nas escolas, em qualquer nível 

de ensino, na intenção de uma doutrinação claramente de esquerda, para uma 

construção de sistema polarizado, ou seja, a construção de uma sociedade 

politicamente una, encerrando a construção pluralista que se verifica atualmente, uma 

vez que estariam os professores falando em gênero, inclusão, minorias, direitos 

trabalhistas, dentre outros assuntos que são delicados para um polo da sociedade. 

Com toda esta abordagem em mente, verifica-se a importância de um estudo 

mais aprofundado, não apenas do ponto de vista sociológico do Escola Sem Partido, 

mas sim de seus efeitos jurídicos no Brasil, diante da sua implementação, sob os 

pontos de vista apresentados, abordando sua origem, bem como os projetos de lei 

apresentados, e os já aprovados. 

Seguindo, a proposta apresentada pelo Escola Sem Partido indica uma 

robotização de professores em sala de aula, como apenas burocratas – termo utilizado 

pelo próprio criador do Programa, Miguel Nagib – cumpridores do seu papel de apenas 

transferir seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor, e até mesmo sem permitir 

que o docente dialogue com o aluno, trazendo ao debate os pontos de vista críticos 

desejados em sala de aula. Em toda a proposta apresentada pelo Programa Escola 

Sem Partido, é possível perceber em um primeiro momento um cunho ideológico 

travestido de escola livre, apresentando, no próprio site do ESP, a forma como devem 
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os pais e/ou responsáveis pelo aluno, realizarem denúncia do que eles próprios 

considerarem doutrinação, vinda por parte de qualquer professor. 

A única ferramenta que o Programa deixa de verificar neste sistema, que ao 

que parece, não figura em uma das pontas da relação como tendo tamanha 

importância, são a opinião e o interesse do aluno. Aquele sujeito que receberá o 

conteúdo ministrado e efetivamente terá modificação no sistema de seu aprendizado, 

não está sendo perguntado se está se sentindo vítima de doutrinação, se sente falta 

de outro olhar sobre a matéria lecionada, nem mesmo se seu professor o assedia 

intelectualmente a pensar da maneira A ou B. Ou seja, o aluno é tratado de uma 

maneira distante, como um mero espectador de um programa televisivo, que se limita 

a dar audiência ao que lhe está sendo apresentado, não sendo possível o pensamento 

crítico, ou debate, nem mesmo responder o desejo de se manifestar sobre querer ou 

não uma mudança na sua escola, na forma de aprender ou na forma do seu professor 

ensinar. Ponto mais grave na forma que o Programa se apresenta é a possível retirada 

do professor da sala de aula, denunciado por um pai e/ou responsável que nem 

mesmo acompanha o cotidiano daquele ambiente escolar, ou possui formação 

acadêmica para poder questionar o método aplicado. 

Assim, a temática da pesquisa, como objetivo geral, é trazer ao estudo o que 

seria essa doutrinação, no entendimento do Programa Escola Sem Partido, qual sua 

criação e proposta efetiva, analisando os principais projetos de lei que tramitam no 

Brasil, em conjunto com os que já foram aprovados e os que tiveram sua negativa em 

razão de serem considerados inconstitucionais. 

Em razão desta colocação, em seu primeiro capítulo, a dissertação apresenta 

o Programa Escola Sem Partido desde sua origem, bem como sua consolidação final 

com as eleições de 2018. Em continuação, a dissertação apresenta os principais 

projetos de lei em trâmite no território nacional bem como as leis que já se encontram 

em vigor com a temática, abordando sua aplicação. Em seu terceiro e último capítulo, 

antes de suas considerações finais, esta dissertação abordará a análise do Programa 

Escola Sem Partido à luz da Constituição Federal, junto aos direitos da liberdade de 

expressão e direito à educação. 

Esta abordagem se faz importante porque, em uma análise prévia, é possível 

ver que o Escola Sem Partido não utiliza a temática da doutrinação, que é o foco de 

sua essência, como projetos de leis, mas sim, se posiciona com questões de gênero 

e derivações, para aí então obter apoio de um grupo de público e então conseguir 
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crescer o número de aprovações em projetos de lei, driblando o que se encontraria de 

inconstitucional nos demais projetos apresentados. 

 Até o momento, em que esta pesquisa se realizou, os acadêmicos da área do 

Direito ainda não intentaram em se debruçar sobre o Programa Escola Sem Partido 

na intenção de analisar sob um ponto de vista que não fosse dentro do estudo focado 

apenas na possível inconstitucionalidade legislativa, sem uma análise do Programa à 

luz do direito à educação e liberdade de expressão, previstos na Constituição Federal 

de 1988. 

Para a confecção desta dissertação, não apenas foi realizada a pesquisa 

bibliográfica, que será o trabalho mais efetivo de sua construção, mas também houve 

a participação de dois grupos denominados, Advogados Contra o Escola Sem Partido 

e Professores Contra o Escola Sem Partido, organizados por professores que se 

dedicam a lutar contra a implementação do Programa Escola Sem Partido, e monitorar 

sua implementação nos lugares em que a legislação já foi aprovada, bem como 

verificar os projetos de lei que estão em trâmite, sendo o primeiro formado por 

advogados convidados por estes professores a trabalhar contra as possíveis leis do 

Escola Sem Partido. Realizando esta pesquisa, a autora deste trabalho compôs mesa 

em dois eventos sobre a temática, com diversos pesquisadores sobre o tema, de 

diversas áreas e universidades, juntamente com o professor e Deputado Estadual 

Flavio Serafini, sempre trazendo o olhar crítico sobre o Programa, e os retrocessos 

que sua implementação poderiam trazer se aprovados em sua totalidade. Também 

com o objetivo de aprimorar a pesquisa, houve o acompanhamento das páginas do 

Programa Escola Sem Partido e contrários a este, juntamente às redes sociais, 

Facebook e Instagram. 

Este conhecimento, adquirido nos grupos e nos debates acompanhados, bem 

como nos eventos e discussões colocadas em redes sociais durante a campanha 

eleitoral de 2018, ajudaram a pesquisa a aprofundar no entendimento do que 

efetivamente pauta o imaginário dos apoiadores e contrários ao Programa Escola Sem 

Partido, bem como acabou por facilitar todo o acompanhamento da busca pelos 

projetos de lei, e possíveis casos de professores denunciados, pois monitorados de 

perto pelo grupo em que a pesquisadora participou. 

Por fim, a pesquisa, em razão de sua própria natureza, possui o perfil da 

realização do método de pesquisa qualitativa, de perfil exploratório, fazendo uso de 

técnicas de investigação bibliográfica e análise documental. Há um perfil 
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interdisciplinar, trabalhando as áreas do Direito, Ciência Política, Filosofia, Sociologia 

e Educação, a ser instrumentalizado pelo raciocínio indutivo-dedutivo. 
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1. O PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO 

Neste capítulo inicial, será apresentada a origem de toda a criação do 

Programa Escola Sem Partido, trazendo, em um primeiro momento, o histórico de sua 

formação, e, em um segundo momento, o crescimento do Programa Escola Sem 

Partido, com o recebimento de apoio de grupos políticos, consolidando-se em um 

projeto real existente para o cenário educacional brasileiro. 

Esta abordagem descritiva se faz necessária neste momento de abertura do 

trabalho para trazer ao texto uma nítida noção do funcionamento do Programa e sua 

abordagem, esclarecendo o funcionamento do projeto desde sua criação e sua 

aplicação dentro da política eleitoral das campanhas envolvidas nas eleições de 2018, 

principalmente, por ter sido um dos pilares dos candidatos assumidamente do setor 

considerado de direita no Brasil. 

A pesquisa necessita trazer esta explicação sobre o nascimento e 

funcionamento do Programa Escola Sem Partido para que seu desenrolar fique claro 

que não é o desejo qualquer cunho de opinião política ou crítica ao projeto, mas uma 

análise, puramente desapaixonada de sua criação e aplicação prática à luz do texto 

constitucional, com os pontos que poderiam causar a divergência, por questões 

limítrofes às liberdades de expressão e à educação, esta última, no que tange ao 

direito do recebimento de uma educação livre. 

Analisará ainda as questões abordadas pelo Programa Escola Sem Partido 

sobre doutrinação, bem como discussões de gênero, que, são tratadas em conjunto 

pelo Programa Escola Sem Partido e suas propostas legislativas educacionais. 

E, por fim, em seu terceiro momento, este capítulo se encerrará com uma leitura 

sobre a consolidação da existência do projeto do Programa Escola Sem Partido no 

cenário eleitoral de 2018, com a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da 

República, eleito no pleito e empossado no ano de 2019. 

 

1.1 A origem do Programa Escola Sem Partido 

Para se iniciar a narrativa sobre a origem do Programa Escola Sem Partido, é 

necessário se fazer um retorno no tempo, trazendo a história do marco do embrião 

que efetivamente culminou na criação do Programa. 
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O ano é 2004, o advogado e Procurador do Estado de São Paulo, Miguel 

Francisco Urbano Nagib, católico, nascido na cidade de Mogi das Cruzes, no Estado 

de São Paulo, criou o que atualmente é nacionalmente conhecido como Programa 

Escola Sem Partido, também conhecido como Movimento Escola Sem Partido. 

No momento de sua criação, o Programa apresentava uma natureza de buscar 

que a educação brasileira ensinada nas escolas seja livre de qualquer possível viés 

ideológico, uma educação totalmente livre, sem polarização, seja de que âmbito for, 

para que os indivíduos estudantes fossem totalmente aptos, sem influências, para 

optar por suas aspirações políticas. No momento de seu nascimento, naquele ponto, 

o Programa voltava-se a questões políticas e discussões de cunho ideológico entre 

os lados da direita conversadora e esquerda mais identitária. 

À época em que criou o Programa, Miguel Nagib o fez por motivações pessoais, 

fato este que claramente narra em suas entrevistas1 e oportunidades de fala, ao 

mencionar o episódio mister em que teria sua filha chegado da escola contando-lhe 

que seu professor havia feito uma comparação entre São Francisco de Assis e Che 

Guevara, no sentido de comparar aqueles que haviam abandonado tudo por uma 

causa em que acreditavam.  

Neste caminhar, Miguel Nagib, católico, entendeu que a comparação poderia 

levar a crer aos alunos que Che Guevara seria então um santo, e que seria incorreta 

a comparação entre um santo da Igreja Católica e um guerrilheiro. Este episódio, 

novamente esclarecendo, é narrado pelo próprio Miguel Nagib, em todos os 

momentos em que possui a oportunidade de falar acerca da criação do Programa 

Escola Sem Partido, sem modificações ou acréscimos, ressaltando-se que, à época 

de sua criação, em 2004, o Programa voltava-se a questões puramente políticas. 

Motivado por este evento, buscou naquele momento outros pais da escola de 

sua filha, sem obter apoio ao que acreditava ser uma doutrinação ideológica do 

professor de sua filha naquela escola, e, sem adesão ou força no movimento, não 

levou a frente sua movimentação naquele momento e manteve o Programa Escola 

 
1 El País. Movimento Escola Sem Partido foi criado a partir da indignação de um pai com um professor. 
Disponível em < https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html > Acesso 
em 23/06/2018. 
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Sem Partido sem a notoriedade que viria a ter posteriormente com o revés político que 

o Brasil passaria a enfrentar. 

Somente após as Jornadas de 20132, o Programa Escola Sem Partido retornou 

com maior força no cenário político brasileiro, ganhando corpo de movimento político, 

apresentando assim um real objetivo de existência para se evitar qualquer tipo de 

doutrinação política nas escolas, passando a contar, inclusive, conforme o site oficial 

do próprio movimento, com o dia 5 de outubro como o “Dia Nacional de Luta contra a 

Doutrinação Política e Ideológica nas Escolas”, que seria então o dia da militância 

oficial do que o movimento entende como sendo a doutrinação3. 

Um ponto de grande destaque que deve ser observado ao se debruçar a 

analisar o Programa Escola Sem Partido é o de que a concepção de doutrinação 

política e ideológica se origina com base no olhar e pensamento de uma pessoa, que 

possui sua visão política de mundo, consequentemente enraizada de ideologias e 

questões formadas através de suas próprias opiniões políticas. Seria então, para este 

criador do Programa, a concepção do movimento apoiada no que ele próprio 

considera como doutrinação política e ideológica por parte dos professores, 

juntamente com uma subtração da função dos pais na educação religiosa e o que 

Miguel Nagib, sozinho, considera educação moral. 

Em uma segunda vertente do Programa Escola Sem Partido, há um outro 

percurso de assunto abordado, suscitado por Miguel Nagib e abraçado pelo Programa 

e seus apoiadores, a questão da sexualidade, e o gênero, discutida em sala de aula. 

Em entrevista ao jornal El País, Miguel Nagib usou a frase uma vida sexual ativa 

estimulada pelos professores e as meninas engravidem, fazendo com que os pais 

paguem o pato para embasar o que defende como sendo o ideológico correto, 

representado pelo Programa Escola Sem Partido.  

Neste ponto, o Programa mostra esta sua outra característica muito utilizada, a 

de se esconder sob questões relacionadas a sexualidade – chamadas de ideologia de 

gênero – para se utilizar de um temor da possibilidade de uma gravidez precoce em 

uma adolescente, bem como de um possível induzimento a homossexualidade com 

 
2 Jornadas de junho de 2013 foi o nome dado a série de protestos que foram realizados no Brasil, 
inicialmente, como protesto contra o aumento de passagens públicas.   
3 Escola Sem Partido. Disponível em < http://www.escolasempartido.org/dia-nacional-de-luta-contra-a-
doutrinacao-politica-e-ideologica-nas-escolas > Acesso em 01.09.2018. 
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debates de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), aulas de 

educação sexual, bem como debates sobre inclusão em salas de aula. 

Este segundo ponto será bastante aparente neste trabalho de dissertação, uma 

vez que, no momento em que se analisará projetos de lei, bem como legislação em 

vigor, algumas não possuem a nomenclatura do Programa Escola Sem Partido, bem 

como não falam sobre doutrinação ideológica, mas se inserem no contexto do 

Programa Escola Sem Partido, na medida em que vedam a discussão de gênero no 

âmbito escolar. 

É fato notório que a discussão sobre direitos para a comunidade LGBT+ 

(Lésbicas, Gay, Bissexual, Transgêneros, Queer, Questionadores, Intersexuais, 

Assexuado, Aliados e Pansexual) versa na pauta do que se denomina de esquerda 

no Brasil, discutindo-se por mais direitos sociais, pela igualdade de direitos com casais 

homossexuais dentre outras questões, e, com a liberdade de discussão destes valores 

e liberdades há um natural crescente debate desta discussão dentro das escolas, 

espaço de crescimento do maior público atingido pela formação da personalidade e 

descoberta da sexualidade – o pré-adolescente e o adolescente. 

Com a crescente repercussão das discussões sexuais dentro das escolas, e 

uma necessidade de não se negar ao debate, há a obrigatória inclusão da disciplina 

de educação sexual, em que se ajuda ao jovem a entender o funcionamento de seu 

próprio corpo e, principalmente, a respeitar o colega e, se o colega possui vontades 

diferentes das suas. 

E é neste ponto em que o Programa Escola Sem Partido interfere, pois para o 

Programa não seria papel da escola esta conversa, esta parcela da educação, mas 

sim da casa deste ser em formação, pontuando que não é papel da escola o debate 

sobre gênero, pois o homem nasce homem, a mulher nasce mulher e não há mais o 

que se discutir sobre isso, e se houver o que ser conversado fora desse pensamento 

– caráter quase puramente biológico – deverá ser feito somente em casa. 

Por esta razão, o Programa Escola Sem Partido não se fixa em debater 

doutrinação política de esquerda ou direita; não se fixa em discutir socialismo ou 

capitalismo, mas amplia sua aplicação a um celeiro de ideias que esbarram em 

situações sociais mais graves, que possuem um pano de fundo de apelo moral e 

religioso. 
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Contra a visão do Programa Escola Sem Partido sobre este ponto do que se 

denomina ideologia de gênero, é possível encontrar o trecho destacado abaixo, 

retirado do artigo de Toni Reis, na obra coletiva A Ideologia do Movimento Escola Sem 

Partido: 20 autores desmontam o discurso, em que, sob o ponto de vista contrário a 

implementação do projeto, professores, jornalistas e outros profissionais relatam em 

artigos pontos relevantes ao debates sobre o projeto, que devem ser considerados: 

Os posicionamentos radicais sobre “ideologia de gênero são apenas 

uma das facetas de um cenário conservador que vem ganhando 

espaço na sociedade brasileira, com manifestações como a “Marcha 

das famílias contra o comunismo” e outras pedindo “os militares 

novamente no poder”, sem falar do reflexo dessa conjuntura no 

Congresso Nacional, a exemplo da “Bancada BBB” – Bala, Bíblia e 

Boi, ou seja, parlamentares ligados à indústria de armas, militares, 

religiões e interesses econômicos, com pouco ou nenhum 

comprometimento com as pautas sociais, inclusive a educação pública 

de qualidade.4 

Em relação a abordagem da temática da discussão do gênero, é possível 

perceber que não era o foco do Programa Escola Sem Partido, que sempre tratou de 

questões sobre ideologia política, ou seja, a preocupação em alunos serem 

doutrinados ideologicamente diferente em suas escolas do que o desejado em sua 

casa. Não havia espaço para discussão sobre gênero, pois não era o escopo central 

do projeto, ingressando como uma novidade no cenário quando este passou a contar 

com o grande apoio a partir das eleições de 2014. 

Uma terceira grande característica da origem embrionária do Programa, está 

na insistência do entendimento de que o ensino em sala de aula se dá somente na 

condição de ser o professor colocado na posição de transmissor de conteúdo de grade 

curricular aos alunos, estes apenas em situação de ouvintes como uma audiência 

cativa. Deseja esclarecer o Programa Escola Sem Partido que o cenário de uma sala 

de aula não está propício ao debate, às críticas, à discussão de pontos de vista 

diversos pois encontram-se os alunos com suas mentes como se fossem telas em 

branco, aguardando as informações que serão passadas por seus professores, em 

 
4 SOUZA, A. L. et al. A ideologia do Movimento Escola Sem Partido – 20 autores desmontam o discurso. 

São Paulo: Ação Educativa, 2016. p.118 
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uma comparação aqui feita como esponjas absorventes de conhecimento, sem o 

acréscimo de observações ou possibilidade de troca de conhecimento. 

Durante toda a apresentação da proposta do Programa Escola Sem Partido, a 

abordagem se inicia sempre com as falas sobre como os alunos acabam sendo 

vítimas de seus professores, que seriam vistos por estes alunos como heróis, e com 

isso, acabam por ter o que o Programa considera como doutrinação de uma maneira 

que os tornaria incapazes de realizarem sozinhos em seus pensamentos as escolhas 

que melhor caberiam a suas vidas, principalmente políticas, tratando o aluno como 

audiência cativa. 

Trazendo aqui uma comparação exemplificativa, a propagação do Programa 

pela visão de Miguel Nagib traz o aluno então na condição de um mero ouvinte de seu 

professor, colocado como um incapaz do diálogo, como uma vítima do que o professor 

deseja então intencionalmente doutrinar, em seu entendimento, colocando na mente 

do aluno o que assim desejar. Seria então o aluno uma tela em branco, uma caixa 

vazia, pronto para ser escrito, preenchido, apenas com as informações que seu 

professor disser, sem qualquer capacidade de argumentação, ou até mesmo de 

pensar sozinho e chegar a conclusão do que desejar ser melhor para si, ou então, 

discordar do que está sendo dito. 

Como é possível ser encontrado no site do Programa Escola Sem Partido, em 

sua apresentação, se extrai a seguinte explicação para que se abrace o projeto: 

No Brasil, entretanto, a despeito da mais ampla liberdade, boa parte 

das escolas, tanto públicas, como particulares, lamentavelmente já 

não cumpre esse papel. Vítimas do assédio de grupos e correntes 

políticas e ideológicas com pretensões claramente hegemônicas, 

essas escolas se transformaram em meras caixas de ressonância das 

doutrinas e das agendas desses grupos e dessas correntes. 

A imensa maioria dos educadores e das autoridades, quando não 

promove ou apoia a doutrinação, ignora culposamente o problema ou 

se recusa a admiti-lo, por cumplicidade, conveniência ou covardia.5 

 
5 Site oficial do Programa Escola Sem Partido. Disponível em < Escolasempartido.com > Acesso em 
21.06.2018. 
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Como se pode observar após uma leitura do conteúdo do site do Programa 

Escola Sem Partido, a explicação fornecida não se encontra livre e neutra 

ideologicamente, acabando por possuir um viés ideológico contra uma ideologia de 

esquerda, ou seja, e é importante ressaltar neste ponto, contra uma ideologia que não 

coadune com o pensamento dos idealizadores do Escola Sem Partido. É neste ponto 

que residem alguns esclarecimentos importantes de se apontar. 

Em uma primeira observação, deve-se tecer alguns comentários a respeito do 

nome do movimento/programa. A escolha do nome Escola Sem Partido, por si só, 

acarreta ao sujeito que se contrapõe às suas ideias um entendimento contrário de 

que, ao se posicionar contra sua efetivação, o sujeito acabaria por se posicionar a 

favor de uma escola partidária, com a prática de todas as ações que o Programa 

reclama. Ou seja, acompanhando o pensamento de qualquer homem médio: eu sou 

contra o Escola Sem Partido, isso me coloca a favor de uma escola partidária, com 

ensino tendenciosamente ideológico, seja de que visão política for? 

Essa escolha de nome deixa clara uma inteligência estratégica, articulada no 

Programa do Escola Sem Partido, no sentido que faz com que qualquer conversa 

sobre este tema que se inicie com algum posicionamento contrário encerre a 

discussão exatamente neste ponto. Em uma interpretação lógica ao contrário, o 

Escola Sem Partido leva a crer que aquele que é contra sua implementação, além de 

trazer a posição favorável a partidarização do ensino, ainda se coloca a favor da 

doutrinação, conforme o entendimento do Programa do que seja a doutrinação.  

E o que então seria doutrinação para o Programa Escola Sem Partido?  

Esta resposta o Programa não traz. Em pesquisa realizada em sua própria 

exibição em seu site oficial, toda a apresentação do programa se faz com um modelo 

já pronto, não apenas do projeto de lei, mas como uma espécie de seis mandamentos, 

em que se afirma neste ponto que o professor não deve fazer em suas ações enquanto 

profissional: 

1 – O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos 

para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou 

preferência ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 
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2 – O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão 

de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da 

falta delas. 

3 – O professor não fará propaganda político-partidária em sala de 

aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos 

públicos e passeatas. 

4 – Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o 

professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a 

mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, 

opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 

5 – O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam 

a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

6 – O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens 

anteriores sejam violados pela ação de terceiros, dentro da sala de 

aula.6 (grifo nosso) 

É fácil de se observar no grifo trazido que, de uma maneira estratégica 

linguística, o Escola Sem Partido deixa claro que (i) os alunos, ao seu entender, 

funcionam como apenas ouvintes, sem qualquer possibilidade de criação de 

pensamentos autônomos, dentro de uma sala de aula, bem como (ii) dificilmente 

qualquer indivíduo que deseja construir um indivíduo crítico discordaria das premissas 

– excetuando-se as terminologias, colocando qualquer um na situação delicada ao 

querer discordar do Escola Sem Partido.  

Observa-se rapidamente aqui, que, o Programa Escola Sem Partido, 

possivelmente consegue construir uma cortina de fumaça utilizando-se da palavra 

doutrinação, na tentativa de dizer que um determinado posicionamento não seria 

válido na postura de um professor, quando esta premissa não valeria para qualquer 

posicionamento político, pois na prática da aplicação do Programa, aparenta por não 

estar funcionando a favor de uma educação livre de qualquer cunho ideológico – seja 

de esquerda, seja de direita. 

 
6 Site oficial do Programa Escola Sem Partido. Disponível em < www.programaescolasempartido.org > 
Acesso 10.11.2017. 
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É importante entender esta sistemática do movimento, para se chegar a 

qualquer conclusão sobre sua função, iniciando com a muito utilizada frase de que o 

Brasil é um país de contrastes em todos os seus seguimentos. Isto porque, na prática 

de uma país de uma geografia em proporções como a brasileira, bem como os 

contrastes sociais, as escolas públicas e privadas, não há como entender que a 

uniformização do ensino seja algo produtivo para o Brasil como um todo. 

Um pequeno exemplo, em pensamento micro, é uma escola privada no bairro 

da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, com mensalidade no valor de mais de dois mil 

reais possui um público adolescente diferente de uma escola pública no bairro vizinho 

da Rocinha. Contrastes sociais dentro de uma distância de menos de cinco 

quilômetros. Como entender o Programa Escola Sem Partido que deve o professor 

agir e lecionar do mesmo modo, com as mesmas questões e abordagens nos dois 

locais dos exemplos? 

 Como uma questão sobre ideologia de gênero e doutrinação é vista dentro dos 

dois cenários que foram trazidos para exemplificar as escolas dentro do microcenário 

do Rio de janeiro? E o que seria a tão combatida doutrinação para o ESP?  

Segundo o site do Programa, um método fácil e perspicaz de verificar se o 

professor em sala de aula é um doutrinador é seguir os passos propostos, aqui 

transcritos com grifos nossos, importantes para demonstrar a espécie de robotização 

proposta: 

Flagrando o Doutrinador (...) 

Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu 

professor: 

• se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para 

assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional; 

• adota ou indica livros, publicações e autores identificados com 

determinada corrente ideológica; 

• impõe a leitura de textos que mostram apenas um dos lados de 

questões controvertidas; 

• exibe aos alunos obras de arte de conteúdo político-ideológico, 

submetendo-as à discussão em sala de aula, sem fornecer os 



27 
 

instrumentos necessários à descompactação da mensagem veiculada 

e sem dar tempo aos alunos para refletir sobre o seu conteúdo; 

• ridiculariza gratuitamente ou desqualifica crenças religiosas ou 

convicções políticas; 

• ridiculariza, desqualifica ou difama personalidades históricas, políticas 

ou religiosas; 

• pressiona os alunos a expressar determinados pontos de vista em 

seus trabalhos; 

• alicia alunos para participar de manifestações, atos públicos, 

passeatas, etc.; 

• permite que a convicção política ou religiosa dos alunos interfira 

positiva ou negativamente em suas notas; 

• encaminha o debate de qualquer assunto controvertido para 

conclusões que necessariamente favoreçam os pontos de vista de 

determinada corrente de pensamento; 

• não só não esconde, como divulga e faz propaganda de suas 

preferências e antipatias políticas e ideológicas; 

• omite ou minimiza fatos desabonadores à corrente político-ideológica 

de sua preferência; 

• transmite aos alunos a impressão de que o mundo da política se 

divide entre os “do bem” e os “do mal”; 

• não admite a mera possibilidade de que o “outro lado” possa ter 

alguma razão; 

• promove uma atmosfera de intimidação em sala de aula, não 

permitindo, ou desencorajando a manifestação de pontos de vista 

discordantes dos seus; 

• não impede que tal atmosfera seja criada pela ação de outros alunos; 

• utiliza-se da função para propagar ideias e juízos de valor 

incompatíveis com os sentimentos morais e religiosos dos alunos, 

constrangendo-os por não partilharem das mesmas ideias e juízos. 

Debater diferenças para trazê-las ao pensamento do aluno, sejam crianças, 

adolescentes ou adultos, é, aos olhos do Programa Escola Sem Partido, induzir esses 

alunos a se mudarem de posição política, religião, se relacionarem com pessoas do 

mesmo sexo, a praticarem sexo etc, tudo isso a partir de uma aula, uma sala de aula, 

tratando os alunos como incapazes, incapazes folhas em branco. Não possuem a 
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possibilidade de formarem seu conhecimento a partir de suas criações em seus lares, 

juntamente com os conhecimentos adquiridos no círculo social e nas escolas que, em 

regra, suas famílias escolheram para os matricularem. Um pensamento bastante 

generalista se extrai até este ponto. 

Segundo análise do professor Fernando Penna, analisando a fala de Miguel 

Nagib em que havia comparado a manifestação dos professores que rebatem a 

discussão de que os alunos não são folhas em branco com estupradores que alegam 

que as vítimas de doze anos não eram tão inocentes quanto pareciam, comparando, 

ainda que indiretamente, a violência sexual de meninas de doze anos, com o que ele 

(Miguel Nagib) considera a doutrinação em sala de aula, destaca-se o trecho abaixo: 

Ela revela uma enorme incompreensão sobre o argumento de que “o 

aluno não é uma folha em branco”, tendo como base dois 

pressupostos: de que ele significa que alunos e professores estão em 

pé de igualdade com relação às suas capacidades e que mobilizá-lo 

seria apelar para a condição pessoal dos alunos. O primeiro 

pressuposto está equivocado porque, no campo educacional, quando 

se afirma que “o aluno não é uma folha em branco” o objetivo não é 

comparar as capacidades, seja entre os alunos, seja entre alunos e 

professores. A ideia é afirmar que os alunos não são incapazes, muito 

pelo contrário: eles questionam o que lhes é ensinado e tem seus 

próprios interesses. O problema é que o Mesp7, para combater esse 

pressuposto equivocado, apela para o outro extremo: representa os 

alunos como verdadeiros prisioneiros (audiência cativa) em sala de 

aula à mercê da vontade do professor e como vítimas do professor 

abusador. E, graças a essa representação, fazem a defesa de que o 

professor seja apenas um burocrata que transmite um conteúdo 

predeterminado.8 

A fala acima destacada, de Fernando Penna, se deu em resposta à Miguel 

Nagib, ao se manifestar, in verbis, na Câmara dos Deputados em Reunião 

Deliberativa, realizada em 14 de fevereiro de 2017: 

 
7 Mesp é a abreviação de Movimento Escola Sem Partido como chamado por Fernando Penna em seus 
artigos. 
8 Escola sem partido como ameaça a educação democratica: 
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Burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei, pune, exige o 

cumprimento da norma, mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é 

padre. Quem diz o que é moral ou imoral é o padre, o pastor, o pai e 

a mãe. Não é o funcionário público. O funcionário público só faz aquilo 

que a lei determina. E a lei brasileira, a legislação brasileira não possui 

um decálogo, não possui um código moral. Quem possui código moral 

não as religiões. Então essa é a diferença: burocrata não faz sermão, 

burocrata aplica a lei. O professor é um burocrata. Ele transmite aos 

alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e foi aprovado 

pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos 

outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Esse é o 

ponto.9  

Um dos pontos cruciais a se observar no Programa Escola Sem Partido é que, 

a filha do Miguel Nagib, que trouxe a história já narrada da comparação de Che 

Guevara com São Francisco de Assis e, quase em tom heroico, fez surgir a luta pela 

libertação da educação brasileira da doutrinação política de esquerda, estudava em 

um colégio privado, em que o problema se resolveria com a simples troca de 

instituição pelo responsável, caso não estivesse satisfeito, sem enfrentar qualquer 

dificuldade de vagas e filas, como a maioria da população o faz.  

E neste ponto que se observa então a questão do próprio Programa: a mudança 

ideológica proposta seriam no âmbito privado ou público? O professor-burocrata 

presente na fala de Nagib é o da iniciativa privada? A Lei do Programa Escola Sem 

Partido é para a esfera pública, mas no fundo, deseja atingir a privada? 

A posição de apoio legislativo encontrado pelo Programa Escola Sem Partido 

se fundamenta apenas em uma interpretação restritiva dos artigos 6º da Constituição 

Federal, bem como artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que 

afirmam, respectivamente: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

 
9 Site oficial da Câmara dos Deputados. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/webcamara/arquivos/videoArquivo?codSessao=58813#videoTitulo > Acesso em 
24.06.2018. 
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social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.  

(Constituição Federal de 1988) 

Artigo 12.  Liberdade de consciência e de religião 

 (...) 4.      Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que 

seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja 

acorde com suas próprias convicções. 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos) 

Estrategicamente, o Programa Escola Sem Partido não se utiliza da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394/1996, para divulgar suas ideias, pois o 

projeto que se deseja implementar não compartilha com as regras estabelecidas a 

legislação educacional, principalmente no artigo 3º incisos II, III e IV:  

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

(...) 

Assim, sem espaço ou brechas na legislação para encontrar ali o ambiente 

propício para se estabelecer e encaixar o que entende ser a vedação à doutrinação, 

o Programa migrou do campo político para a discussão da sexualidade. 

A migração de assuntos encontrou apoio em uma base religiosa 

neopentecostal, sobre uma discussão acerca do que seria ideologia de gênero, que é 

um termo nascido do temor da abordagem do assunto causar um avanço no número 

de homossexuais, como se amor e paixão fossem fruto do que o Programa Escola 

Sem Partido entende como doutrinação.  

Não há pluralismo no que os fundamentalistas de direita entendem que são os 

alunos. Dentre os alunos não há homossexuais, transexuais, ou quaisquer outras 
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categorias LGBTQ+ que sequer são discutidas, pois o temor está na 

homossexualidade e na transexualidade, ignorando qualquer outra categoria livre de 

amar, numa prática quase infantil de fingir que não existe, para tentar acreditar que o 

seu problema desaparece. 

A principal observação a ser feita sobre um programa como o Escola Sem 

Partido não se encontra em sua existência apenas, mas afastando-se da análise micro 

de seu funcionamento, o que é facilmente observado é a existência e propagação de 

um programa educacional, que propõe mudanças estruturais na formação de base no 

ensino nacional, com base em uma questão pessoal ocorrida em sua própria vida 

familiar. Esclarecendo: o senhor Miguel Nagib, revoltado com o que julgava por seus 

próprios valores ser uma doutrinação, criou um Programa de âmbito nacional para 

modificar todo o ensino de base, bem como retirar professores de sala de aula, que 

estivessem lecionando em desacordo com o que ele próprio julgava ser uma prática 

livre de ideologias políticas. 

Rodrigo Ratier, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e editor-

executivo da revista Nova Escola, trouxe seu pensamento, que ora se transcreve 

partes, sobre o Escola Sem Partido, restando nítida a configuração do que já vem 

sendo demonstrado ao longo do capítulo: 

5. O Escola Sem Partido é apartidário? 

O site do movimento o apresenta como “apartidário” e diz que “não 

defende e não promove nenhum tópico da agenda liberal, 

conservadora ou tradicionalista. Logo, não é de direita”. Mas os 

apoiadores do movimento vêm quase exclusivamente desse espectro. 

O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos protagonistas dos protestos 

pelo impeachment de Dilma Rousseff e auto definido como “liberal e 

republicano”, elegeu o Escola Sem Partido como um dos tópicos da 

lista de dez reinvindicações em sua marcha ao Congresso Nacional 

no ano passado. (...) 

...um dado mais relevante é a vinculação religiosa: 11 dos 19 

proponentes de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma 

igreja. Uma visita por páginas dos parlamentares na internet indica que 
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a defesa da família e dos valores cristãos é a plataforma de atuação 

mais citada.10 

Seguindo nesta ótica, o Programa Escola Sem Partido, criado sob a visão do 

terrorismo causado pela doutrinação político-ideológica, segue Ratier: 

2. A doutrinação esquerdista apontada pelo ESP está de fato 

acontecendo? 

Não há qualquer comprovação. Ao contrário: uma pesquisa do 

Instituto Datafolha, realizada em 2014, mostra que há mais brasileiros 

afinados com ideias defendidas pela direitoa (45%) do que à esquerda 

(35%) em temas relativos a comportamento, valores e economia. Em 

relação a anos anteriores, há um avanço da direita e um recuo da 

esquerda. 

10. O marxismo é um método de doutrinação esquerdista? 

O Escola Sem Partido não define, em nenhum momento, o que 

entende por marxismo. (...) Há várias pessoas que estudam Marx a 

fundo que não aceitam suas ideias. Raymond Aron, um dos maiores 

intelectuais franceses do século 20, é uma delas. Da mesma maneira, 

estudar Adam Smith, um dos pais do liberalismo econômico, não 

equivale a fazer doutrinação liberal.11 

Neste sentido, diversos posicionamentos se colocam contra o Escola Sem 

Partido, na ideia de que entendem que o Programa, ao contrário do que se propõe, 

não é livre de ideologia, não consegue ser totalmente apartidário, sendo claramente 

de direita e apoiado em uma bancada cristã, mais especificamente de partidos 

nascidos de igrejas evangélicas neopentecostais. 

Ainda segundo Ratier, os primeiros movimentos partidários apoiadores do 

Programa, vieram do Partido Social Cristão (PSC), que possui sua fundação 

completamente apoiada pela igreja evangélica, sendo um dos maiores propositores 

do Escola Sem Partido, em números, seguido pelos Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

que possuem posição atualmente mais de centro, sem se afastar de suas ideologias 

 
10 SOUZA, A. L. et al. A ideologia do Movimento Escola Sem Partido – 20 autores desmontam o 
discurso. São Paulo: Ação Educativa, 2016. P. 34-35 
11 Op. Cit. P. 37 



33 
 

conservadoras. Esta situação apenas coaduna com o que os propositores do ESP, 

bem como os apoiadores do Programa divulgam em suas palavras de ordem, que são 

família, moral e valores. Estes três conceitos, completamente vagos e abertos, 

possuem conceituações diferentes para qualquer pessoa. Família, moral e valores são 

diferentes para a pesquisadora que escreve esta dissertação, como para quem está 

lendo este trabalho. E é sem qualquer conceito que o Escola Sem Partido dissemina 

suas intenções, para que traga à qualquer pessoa um resgate do que ela entenda por 

família, moral e valores; assim, atingindo qualquer ouvinte, sem quaisquer questões 

pessoais específicas. 

 Esbarrando o Escola Sem Partido em uma realidade da dificuldade de 

conseguir explicar o que seja doutrinação ideológica sem colocar ali a sua própria 

ideologia, o Programa entendeu a necessidade de buscar em outras pautas o seu 

suporte. Encontrou suporte no que chamou de ideologia de gênero, debatendo com 

firmeza que a discussão acerca de questões pautadas sobre a inclusão de pessoas 

com questões de gêneros diferenciadas não deveriam ser abraçadas pelas escolas, 

e com isso, apoiou-se em um terreno fértil para a criação de leis que falavam sobre a 

distribuição de material pornográfico, leis que falavam sobre ideologia de gênero, 

homossexualidade, pornografia infantil, e assim seu campo de atuação migrou sem 

qualquer desvio da ideologia de esquerda para o campo das questões sexuais. 

O Programa Escola Sem Partido, que tinha como viés uma escola livre de 

qualquer ideologia, passou a afirmar que a esquerda trazia para as escolas programas 

que traziam às crianças a indução da homossexualidade, distorcendo todo o discurso 

de inclusão do debate das minorias, LGBTQ+, termo esse, inclusive, que sequer é 

ouvido dentro do Escola Sem Partido. 

Com essa mudança de foco, o Programa passou a apresentar seus projetos de 

leis com esse olhar, voltado quase que em sua integralidade a debater e difundir um 

temor sobre questões sexuais em pauta, propagando ideias de que o debate sobre a 

inclusão de sujeitos diferentes, em situações diferentes seriam perigosas aos ditos 

normais, ou seja, o convívio e discussão sobre o homossexual faria com o que o 

heterossexual virasse homossexual, assim de maneira simples e infantil, sem 

qualquer embasamento psicológico ou estudo mais aprofundado da temática. 



34 
 

Possível trazer aqui um pouco da experiência pessoal vivida pela pesquisadora 

em participações promovidas de debates universitários sobre o tema, em que, como 

pesquisadora do Direito, foi convidada, em conjunto com professores, deputado 

estadual, outros pesquisadores e jornalistas a conversar sobre o tema Escola Sem 

Partido. Dois questionamentos foram amplamente debatidos nos eventos, e são 

trazidos a todo momento em todas as obras específicas sobre a temática, que foram 

lidas para a elaboração deste trabalho. 

Para quem é o Escola Sem Partido? Para quem são suas leis e suas censuras? 

A todo o momento, os maiores interessados do Escola Sem Partido são 

esquecidos em todos os discursos do movimento; os alunos. Estes não são 

consultados sobre o que entendem ser o melhor para si; se desejam professores livres 

para se expressarem sobre política e diversos outros assuntos ou se desejam uma 

educação livre de qualquer visão crítica, ou qualquer debate de inclusão. 

É fato notório de que uma das causas de abandono escolar é a falta de inclusão 

no ambiente escolar daqueles estudantes que possuem características sociais que se 

encaixam no que se pode entender como minorias, sejam em razões de pertencerem 

a causa LGBTQ+, sejam por pertencerem a religiões mais específicas, como as de 

origem afrodescendente. Essas pessoas, muitas vezes ainda crianças, sofrem 

situações em seu ambiente escolar que não condizem com a realidade pluralista do 

país, quando deveriam estar acobertadas pela escola, acolhendo-as em seu ambiente 

inclusivo, demonstrando que, ali, naquele local, suas características não as difere de 

mais ninguém, muito pelo contrário, as promove dentro do ambiente, que deve ser o 

mais inclusivo possível, pois, como prevê o texto constitucional, a educação é direito 

básico de todo o brasileiro. 

A exclusão do debate sobre o acolhimento do aluno que traz o diferente, dentro 

do ambiente escolar, somente causa uma ignorância acerca da existência de modos 

diferentes de se pensar a vida, como também exclui da educação de qualidade aquele 

que pensa e vê a vida de modo diferente de um padrão social imposto por uma 

sociedade conservadora em épocas não condizentes com a atual realidade. 

Atualmente, a existência de crianças que não se aceitam com o corpo que 

nasceram é uma questão debatida, não é um tabu; a religião diferente das tradicionais 

escolhas cristãs é falada abertamente, não é mais um tabu social também. E qual a 
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razão de não se debater a atual sociedade dentro do ambiente escolar? Explicar à 

criança que seu colega que deseja se vestir com roupas ditas como femininas está 

em seu direito de fazê-lo é pornografia? É induzimento a fazer o heterossexual se 

vestir como uma mulher? É essa confusão mental que o Programa Escola Sem Partido 

vem trazer aos leitores de suas cartilhas e conhecedores do seu site. Estas discussões 

permearam os debates em que a pesquisadora participou pessoalmente, sem 

conseguir responder, pois não há no material do Programa uma resposta a este tipo 

de questionamento. 

A título de exemplo, é perfeitamente possível que uma mulher, que se enxergue 

como mulher, sinta atração por homens, ou seja, heterossexual, não tenha interesse 

algum em outras mulheres, se vista como mulher, mas se interesse por carros, 

mecânica, esportes ditos como masculinos, e outros hobbies que seriam do cotidiano 

masculino. Isso não a faz um homem. Então qual a razão deste temor trazido pelo 

Escola Sem Partido? A resposta pode se fazer simples, pois seria um meio de ter um 

apoio para a aprovação dos seus projetos de leis. 

Retornando a questão ao tema constitucional, o artigo sexto do texto 

constitucional prevê o direito à educação como um direito básico social, e combinando 

ainda com o artigo 206 em seu inciso segundo, o Brasil deve ter uma educação com 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber 

– artigo que será melhor analisado posteriormente.  

Por essa previsão legal do texto constitucional, a maioria das previsões dos 

projetos que trazem a implementação do Escola Sem Partido, sempre trazendo o 

afastamento do professor que divulgar sua opinião política, bem como até mesmo 

censurando livros que possam trazer cunho doutrinador, além de nitidamente tratar o 

aluno como um mero ouvinte e o professor como um burocrata, acabavam por não 

serem aprovados exatamente por sua inconstitucionalidade. 

Por esta sistemática, a mudança de foco passou a se fazer necessária, e migrar 

do objetivo da discussão da ideologia de esquerda para a então discussão da 

ideologia de gênero, que seriam, as discussões sobre questões de sexualidade, aulas 

sobre educação sexual, no sentido biológico, de reprodução humana e interesse 

sexual, tratadas pelo Escola Sem Partido, literalmente, como pornografia infantil. 



36 
 

Dentro deste sistema de criação, com a história de um homem só e sua 

ideologia, nasceu o Programa Escola Sem Partido, com um propósito inicialmente 

político, que ramificou para outras questões, com o claro intuito de angariar apoio. 

 

1.2 O crescimento do Programa após as eleições de 2014 

 Ainda neste primeiro capítulo, já nesta segunda seção, será destacado o 

crescimento do apoio ao Programa Escola Sem Partido. Com a utilização do 

sentimento de derrota trazido com o resultado das eleições em 2014, e já contando 

com o apoio do Movimento Brasil Livre, o Programa passou a ser amplamente 

divulgado e difundido na maioria dos Estados brasileiros, ganhando um apoio 

nacional. 

Já se colocou neste texto que o projeto teve origem no ano de 2004, no entanto, 

mais precisamente somente após o ano de 2014 que este movimento efetivamente 

cresceu, ano em que as eleições presidenciais foram disputadas acirradamente e os 

ânimos da disputa causaram uma cisão ideológica nacional, alguns movimentos 

políticos passaram a buscar legitimidade para seus atos e ações em um apoio popular, 

conseguido às custas de disseminação de teorias de doutrinação e perseguição, sem 

qualquer tipo de fundamentação ou embasamento real para tanto. 

Com a vitória nas urnas pela manutenção do governo da situação, que fazia há 

mais de 10 anos um governo voltado para o setor pobre do país, se consolidou a 

derrota das eleições do setor considerado de direita no Brasil, que, diante de uma 

inconformidade do resultado acirrou a divisão ideológica, provocando uma cizânia 

histórica no país. 

A partir deste marco, pequenos burburinhos sobre diversas questões – ou 

bandeiras – que seriam levantadas pela esquerda começaram a surgir na internet e 

em outros meios de comunicação, abrindo espaço para o Escola Sem Partido se 

instalar. 

Após essa pequena ponderação temporal, retorna-se a temática.  

Com as manifestações de junho de 2013, e a divisão político-ideológica em que 

o Brasil se apresentou após este período e as eleições, alguns jovens integrantes do 

setor de direita, uniram-se e fundaram o chamado Movimento Brasil Livre, 
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popularmente conhecido como MBL, com o propósito de buscar o apoio daqueles que 

não obtiveram a vitórias nas eleições e passar assim as propostas apresentadas, 

sejam elas de cunho econômico, social, saúde ou educacional, sem – até o momento 

deste estudo, ter criado um novo partido político.  

Em uma comparação com o universo acadêmico, a função atual do MBL está 

como um financiador de pesquisa. A financiadora fornece a bolsa para o estudante 

produzir sua pesquisa acadêmica, enquanto o MBL fornece subsídios para as 

propostas da direita passarem. Em termos práticos, fornecem material estudado, 

encaminham militantes em atos contra ou a favor dos projetos, se apresentam quando 

chamados, sem exatamente serem um partido político, fornecem os subsídios. 

Este movimento se apresenta, em sua página oficial na internet, como um 

movimento de resposta de luta contra a esquerda presente no Brasil, chamando-a de 

câncer, em um comparativo com a doença, que, silenciosamente se alastra pelo corpo 

humano, vindo a causar a morte. Destacando ainda em seu vídeo institucional de 

recrutamento a presença deste câncer nas escolas. Como dito pelo próprio MBL em 

sua página na rede social Facebook:  

O MBL - Movimento Brasil Livre - é uma entidade sem fins lucrativos 

que visa mobilizar cidadãos em favor de uma sociedade mais livre, 

justa e próspera. Defendemos a Democracia, a República, a Liberdade 

de Expressão e de Imprensa, o Livre Mercado, a Redução do Estado, 

Redução da Burocracia.12 

Ponto interessante, que diverge da proposta do Programa Escola Sem Partido, 

é saber que seu fundador, Miguel Nagib, figura como empresário individual, em 

empresa que leva o nome do Programa, com alto capital social, para treinamento e 

capacitação13, lembrando que o Escola Sem Partido foi criado por Nagib em 2004; e 

o Movimento Brasil Livre, somente em 2014, promoveu o fomento que precisava para 

conseguir a expansão que o próprio Miguel Nagib já afirmara não conseguir. 

Nos últimos cinco anos, a facilidade do acesso a internet e redes sociais a 

qualquer momento tornou de extrema rapidez a divulgação de temas, pensamentos e 

 
12 Disponível em < pt-br.facebook.com/mblivre > Acesso em 14.02.2019. 
13 Informações sobre a empresa de Miguel Nagib. Disponível em < 
https://www.consultasocio.com/q/sa/miguel-francisco-urbano-nagib > Acesso em 06.01.2019 
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quaisquer outros tipos de materiais e teorias, com ou sem fundamentos, que se deseje 

divulgar. Basta um celular em mãos, a produção de um vídeo sem qualquer cuidado 

e com isso pode-se criar um criminoso ou até mesmo uma celebridade em minutos. 

Aproveitando essa velocidade e o alcance de sua voz, o espaço conquistado 

com o apoio do resultado das eleições e o burburinho que se iniciava com a intenção 

de retirada do poder da então presidente Dilma Rousseff, o ambiente se tornava 

perfeito para iniciar o que seria uma repressão a chamada pelo Movimento Brasil Livre 

e Escola Sem Partido de doutrinação da esquerda, ou seja, o olhar da discussão 

começou então a se voltar para os professores que, em seus trabalhos, nas salas de 

aula, estariam, na opinião política dos fundamentalistas do Escola Sem Partido, 

doutrinando crianças e adolescentes a pensarem com um viés ideológico que iria 

contrário ao dever de ensinar puramente, algo parecido com a caça ao comunismo 

desenvolvido no período do Regime Militar. 

A discussão que então figurava em torno do cenário político migrou para o 

ambiente escolar, com uma disfarçada utilização de métodos de convencimento 

através do uso de mecanismos de sedução realizado com palavras de choque, tais 

como (i) ideologia de gênero; (ii) família; (iii) doutrinação de esquerda; (iv) sexo. 

A utilização do método de inspirar medo é bastante utilizada pelo ESP como 

técnica de angariar seguidores, fazendo crer que as pautas sobre questões de 

inclusão, eliminação de preconceito nas salas de aula e a aceitação das diferenças 

sem o olhar da diferenciação, seriam capazes de incitar crianças até mesmo a 

praticarem sexo. Explicando melhor, há a ilusão no discurso do ESP de que discutir a 

aceitação do colega transexual induzirá o aluno a se tornar transexual, do mesmo 

modo que criou a terminologia da ideologia de gênero, que sequer foi utilizada pela 

esquerda, em suas pautas feministas ou LGBTQ+. Doutrinação. 

 

1.3 A consolidação do Programa Escola Sem Partido nas eleições de 2018 

Nesta última abordagem, a dissertação trará a utilização do Programa Escola 

Sem Partido nas eleições de 2018, como projeto do principal candidato à eleição 

presidencial, Jair Messias Bolsonaro. 
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A pauta da doutrinação nas escolas figurou como grande norte da campanha 

de Jair Bolsonaro, que declarou sua inclinação a apoiar o Programa Escola Sem 

Partido, durante todo o período eleitoral. 

 É possível concluir pela lógica de seu apoio ao Programa Escola Sem Partido 

com a extração do trecho de seu plano de governo abaixo, além de suas falas ao 

longo da campanha: 

Conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Mais 

matemática, ciências e português, SEM DOUTRINAÇÃO E 

SEXUALIZAÇÃO PRECOCE. Além disso, a prioridade inicial precisa 

ser a educação básica e o ensino médio/técnico.14 

 O ponto mais importante de ser observado neste marco da história brasileira 

coaduna com um movimento mundial em que a direita conservadora procura ganhar 

espaço em cenários políticos de grandes concentrações de poder, como o visto nas 

eleições presidenciais de 2016 que deram a vitória ao então candidato Donald Trump, 

declaradamente de viés político conservador. 

 Esta observação caminha com um pensamento trazido por aqueles que são 

contrários à implementação do Programa Escola Sem Partido, que defendem que não 

há, no Brasil, um crescimento do setor de esquerda resultante do que seria a 

doutrinação esquerdista combatida pelo Programa. 

Fernando Penna, professor da Universidade Federal Fluminense, fala 

especificamente sobre este ponto trazendo a seguinte: 

E tem uma outra coisinha: e existe doutrinação esquerdista, ela está 

dando muito, mas muito errado – uma pesquisa Datafolha, de dois 

anos atrás, e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registraram 

um avanço da direita e um recuo da esquerda. 

A reportagem também mostra que de “Sem Partido” o ESP não tem 

nada. O levantamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do 

movimento mostra um claro predomínio dos partidos de direita e de 

centro. O campeão é o PSC, com cinco proponentes. Outro dado que 

ilustra o caráter “independente” é a vinculação religiosa: 11 dos 19 

 
14 BOLSONARO, J. Plano de Governo. Disponível em < www.bolsonaro.com.br > Acesso em 
16.02.2019 



40 
 

proponentes de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma 

igreja.15 

Seria esta colocação um ponto para ser observado, no sentido que, se o 

Programa Escola Sem Partido afirma que está ocorrendo uma doutrinação de 

esquerda nas escolas, e as crianças estão sofrendo quase uma espécie de lavagem 

cerebral por conta da ideologia de seus professores, deveria – logicamente – pelo 

desencadear dos fatos, haver um crescimento considerável do número de 

simpatizantes com esse viés ideológico, ou seja, deveria o Brasil estar passando por 

uma nítida onda de crescimento do apoio do setor de esquerda em todo o cenário 

político – e não é o que acontece. 

Com a campanha eleitoral de 2018, o candidato à presidência Jair Messias 

Bolsonaro liderou durante todas as pesquisas as intenções de votos dos brasileiros 

para ocupar o cargo de presidente da República, se declarando não apenas como 

sendo de direita, como também contrário a todo e qualquer pensamento de ideologia 

esquerda. 

Nitidamente a intenção de todo o período eleitoral acompanhado pelo setor de 

direita foi o de deixar claro que, se eleitos, não será aberto espaço para questões de 

esquerda no território brasileiro, encarando a ideologia esquerdista como um 

retrocesso. 

Durante o período eleitoral de 2014, os ânimos dos cidadãos brasileiros não 

estavam tão acirrados quanto no período de 2018. O que se foi possível observar 

durante o curso do ano de 2018 foram brigas e violência em episódios marcados por 

discussões acaloradas entre a população e os nichos que defendiam pautas do 

partido do candidato que liderava – Jair Bolsonaro, e o do Partido dos Trabalhadores, 

Fernando Haddad. 

Inclusive, durante uma visita à cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 

sua campanha, na data de 06 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro sofreu um 

 
15 PENNA, Fernando. “O ódio aos professores”. In: AÇÃO EDUCATIVA (org.) A ideologia do Movimento 
Escola Sem Partido – 20 autores desmontam o discurso. São Paulo: Ação Educativa, 2016. P. 13 
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atentado, levando uma facada em sua barriga e sendo submetido a uma cirurgia 

grave, correndo, inclusive, risco de vida, em razão do local em que o golpe atingiu.16 

 A todo o momento da campanha de 2018, o assunto mais comentado era a 

forma violenta como as discussões eram conduzidas entre a população, dando o tom 

do caminhar da cisão entre direita e esquerda no país – consequentemente, 

crescendo o apoio da direita ao Programa Escola Sem Partido, que já havia ganhado 

notoriedade nacional em 2014. 

 Como já dito acima, o então candidato Jair Bolsonaro liderou todo o período 

eleitoral como o principal nome para ocupar o cargo da presidência, que seria vago 

por Michel Temer, encerrando seu mandato em dezembro de 2018. Declaradamente 

candidato da direita, discursou em diversas oportunidades falando sobre a ideologia 

na educação e fazendo menção a importância que entendia ter o Programa Escola 

Sem Partido no cenário brasileiro, para que a educação básica fosse livre de 

posicionamentos enraizados de opiniões tendenciosas que encarava como 

comunistas. 

 Durante as discussões de campanha, o Programa Escola Sem Partido ganhou 

corpo em sua segunda vertente – a pauta acerca do que seria a ideologia de gênero, 

ganhando um maior número de apoiadores por combater o debate sobre sexo – sob 

a ótica que afirma existir – nas escolas. 

 No momento em que esta dissertação se concluía, foi possível ter ciência do 

resultado das eleições, qual seja, a vitória do então candidato Jair Messias Bolsonaro, 

que, em segundo turno, venceu o candidato Fernando Haddad do Partido dos 

Trabalhadores, e consolidou o que as pesquisas e a tendência das especulações 

políticas se desenrolavam – uma política mais conservadora se aproxima do governo. 

 Diante deste ponto na história brasileira, é possível que se entenda desde então 

que existem grandes possibilidades sobre a aprovação da inclusão do Programa 

Escola Sem Partido no cenário educacional nacional, diante do avanço de seus 

apoiadores dentro da classe política empossada no ano de 2019 – o que será 

acompanhado no curso do tempo. 

 
16 G1. Jair Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em Juiz de Fora. Disponível em < 
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/06/ato-de-campanha-de-bolsonaro-em-juiz-de-
fora-e-interrompido-apos-tumulto.ghtml > Acesso em 16.01.2019. 
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2. OS PROJETOS DE LEI ESCOLA SEM PARTIDO E AS LEIS JÁ APROVADAS 

Após a apresentação do Programa Escola Sem Partido, bem como sua atual 

situação na política brasileira, neste segundo capítulo, será feita a análise dos 

principais textos legislativos, enquanto projetos e os que já foram aprovados, sejam 

os que pautam sobre ideologia, bem como os que possuem implicações sobre 

questões de gênero.  

Conforme trazido pelo capítulo anterior, o objetivo afirmado pelo Programa 

Escola Sem Partido é promover uma educação livre de doutrinação política em todos 

os níveis de ensino, principalmente no âmbito escolar, em que professores sejam 

proibidos de difundir suas particulares ideias ideológicas, e assim, acabar por inserir 

em seus alunos ideias que possam ser doutrinadoras (claramente, neste ponto, 

doutrinadora de uma ideologia de esquerda). 

Para conseguir seu objetivo, o Programa necessita da aprovação de legislação, 

em níveis municipais, estaduais e federais, que versem sobre o tema, abordando 

especificamente a temática, bem como ditando deveres e direitos dos professores e 

alunos, principalmente proibições dos docentes, para que, com as regras legalmente 

impostas, possam assim unificar o ensino em todo o território, com apenas uma visão, 

sem qualquer construção crítica permitida. 

É importante para o Programa Escola Sem Partido que a legislação que aborda 

esta temática seja aprovada no sentido de sua intenção de trazer o afastamento de 

ideologias das escolas e seus profissionais. Permitindo-nos emitir uma opinião, talvez 

o maior problema do Programa seja o de não conceituar o que entender por ser 

doutrinação em seu ponto de vista, o que abre o caminho para debate de seus 

opositores: 

O movimento Escola Sem Partido defende que a escola de instruir e 

que educar caberia apenas à família. Nesse sentido, cabe à escola 

apenas informar e fazer que o aluno conheça os conteúdos das 

disciplinas em uma perspectiva mais técnica. Como o professor não 

pode emitir opinião, supõe-se, então, que os conteúdos devem estar 

organizados com uma narrativa específica que evite polêmica em uma 
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lógica bem mais instrucional. E, por fim, se a escola deve instruir e não 

educar para que ela deve formar os estudantes?17 

Assim, com o foco na legalização do Programa Escola Sem Partido junto ao 

sistema de leis educacionais brasileiro, diversos projetos de lei foram propostos em 

todos os níveis, bem como em praticamente todos os Estados brasileiros, alguns, com 

a clara temática da questão ideológica; outros, abordando questões sobre a temática 

de gênero, para obter sua aprovação travestida de preocupação com ensino de 

questões sobre sexualidade. 

O primeiro projeto de lei em âmbito estadual do Programa Escola Sem Partido 

foi proposto no Rio de Janeiro, sob o nº. 2974/2014, é de autoria do Deputado Estadual 

Flavio Bolsonaro, conhecido nacionalmente por ser filho do Deputado Federal Jair 

Bolsonaro, concorrente à Presidência da República no ano de 2018, difusor de 

pensamentos extremados e posições contra minorias, muitas vezes considerados 

racistas e contra homossexuais. À época em que Flavio Bolsonaro desejava propor o 

Escola Sem Partido no Rio de Janeiro, solicitou a Miguel Nagib a formulação do texto 

a ser proposto no território fluminense, demonstrando claramente que sequer se 

conhecia a proposta do Programa. Após, mas ainda no mesmo ano, já no âmbito 

municipal, o vereador Carlos Bolsonaro, irmão do Deputado Estadual propôs com 

algumas alterações, o mesmo projeto, para o município do Rio de Janeiro. 

Observe-se aqui que o criador do Programa, procurado para ser aquele que 

escreveria o projeto para o Rio de Janeiro, não é profissional da área da Educação. 

Em nenhum momento, nenhum participante do Poder Legislativo procurou qualquer 

especialista da área da Educação, que fosse a favor do Programa Escola Sem Partido 

para que ajudasse na confecção de projeto. 

A partir deste primeiro, diversos projetos se espalharam por municípios e 

estados brasileiros, como se pode ver no mapa abaixo: 

 
17 17 PENNA, Fernando. “O ódio aos professores”. In: AÇÃO EDUCATIVA (org.) A ideologia do 

Movimento Escola Sem Partido – 20 autores desmontam o discurso. São Paulo: Ação Educativa, 2016. 
P. 91 
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Figura 1: Mapa dos projetos de lei em curso no Brasil atualizado até 08.01.2018 
Fonte: https://pesquisandooesp.wordpress.com/mapa-dos-projetos/ 

 

O questionamento que acompanha os projetos de lei cerca a 

constitucionalidade das previsões contidas nos textos. Em um primeiro momento pela 

possibilidade real de cerceamento da liberdade de expressão dos professores e 

alunos dentro do ambiente escolar; e, em um segundo momento, em razão de lidarem 

com a vedação a própria liberdade de cátedra dos professores, e sua liberdade de 

ensinar e falar em seu ambiente de ensino sem vedação, desde que respeitando os 

alunos. 

Destaca-se aqui um trecho do parecer positivo trazido pelo Deputado Federal 

Flavinho, do Partido Social Cristão de São Paulo, no Projeto de Lei nº. 7181 de 2014, 

encaminhado para votação: 

Mesmo as escolas privadas, ao prestarem a educação, o fazem para 

atender aos fins estatais. A escola pública, ainda mais, é um órgão do 

Estado, e seu corpo docente é constituído de servidores públicos. 

Seus professores são agentes do governo; logo, o exercício de suas 

funções deve ser regido pelos princípios de “legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, nos termos do 

art. 37 da Constituição. Liberdade de cátedra, portanto, não é uma 

licença estatal para se fazer o que bem quiser, pois se assim o fosse 

violaria frontalmente o direito do aluno de aprender. 

 Por mais que dentro deste projeto de lei haja um projeto de lei do Deputado 

Federal Jean Wyllys, do Partido Socialismo e Liberdade do Rio de Janeiro, 
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defendendo a Escola Livre, em que os professores possuam a liberdade de fala, 

protegendo sua liberdade de cátedra, bem como sua liberdade de expressão, e o 

direito do aluno de aprender e ter sua visão crítica daquilo que lhe está sendo exposto, 

todos os outros projetos apensados ao Projeto 7181/2014 versam sobre o Escola Sem 

Partido. 

 Os dados mais recentes encontrados nos buscadores vigilantes dos projetos 

de lei sobre Programa Escola Sem Partido na esfera federal, contam atualmente com 

uma Proposta de Emenda Constitucional versando sobre temática de espécie Escola 

Sem Partido; três Projetos de lei na Câmara dos Deputados sobre o Escola Sem 

Partido; um Projeto de lei no Senado Federal sobre o Escola Sem Partido; um Projeto 

de Lei na Câmara dos Deputados versando sobre assédio ideológico; e, seis projetos 

de lei versando sobre questões chamadas de ideologias de gêneros; questões de 

gênero, na Câmara dos Deputados. 

 Com essa informação, neste ponto, passa-se a analisar os principais projetos 

de lei em trâmite para a aprovação atualmente, bem como a legislação que já foi 

aprovada em território nacional, para, ao final analisar a efetiva aplicação do Programa 

Escola Sem Partido na prática. 

 

2.1 Projetos de lei e as leis aprovadas 

Neste espaço, serão analisados os projetos de lei em trâmite no território 

nacional, com observância das temáticas e modificações de assunto, não apenas as 

questões de ideologia, mas as que se apresentam saindo do caráter da ideologia e 

migrando para questões de gênero. 

Deste modo, passa-se a análise, por amostragem, dos principais projetos em 

trâmite no procedimento legislativo, bem como da legislação que já se encontra em 

vigor, sejam nos âmbitos federal, estadual ou municipal. 

• PEC 435/2014 

Em trâmite na Câmara dos Deputados, encontra-se a Proposta de Emenda 

Constitucional nº. 435/2014, que propõe a alteração da redação do Art. 210 da CRFB 

para passar a constar o caput com a redação “a cada dez anos, a lei fixará conteúdos 
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mínimos para a educação básica e superior, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” E ainda 

inserindo, neste ponto, claramente em alusão ao Programa Escola Sem Partido, o 

parágrafo terceiro, afirmando: 

§ 3º Os sistemas educacionais respeitarão as convicções próprias do 

aluno e dos seus pais ou responsáveis, não concorrendo com as 

funções destes e nem os substituindo, tendo os valores de foro familiar 

precedência sobre a educação escolar, sendo vedada a aplicação da 

transversalidade ou técnicas subliminares no ensino de matéria moral 

e de conteúdo ou orientação religiosa. 

A previsão desta alteração possui uma ambiguidade de um ponto de vista 

técnico-prática, qual seja, a permissão de mudanças na educação, que irão corroborar 

com um avanço social inegável ao longo do tempo, eis que diante o desenrolar 

tecnológico, científico e de novos debates inseridos socialmente, ao mesmo tempo 

que em seu parágrafo terceiro visa não permitir o debate de diversidade de assuntos, 

que possam vir a confrontar com questões familiares íntimas dos alunos. 

Importante aqui esclarecer que, não é possível que, em uma sala de aula que 

conte com a presença de – no mínimo – 25 alunos, um professor tenha conhecimento 

de todas as regras e ensinamentos político e religiosos de cada família, para que suas 

palavras não hajam em um sentido de confronto com as questões particulares de cada 

um. É possível de se encontrar no texto da PEC esta análise rápida e ambígua, em 

que deve o ensino se atualizar, mas não debater assuntos, em certos sentidos, 

delicados. 

Na justificação, a PEC se apresenta como uma proposta real para a 

atualização do ensino no Brasil, com a finalidade de acompanhar um avanço social 

que existe e já possui a necessidade de ter o ensino básico modificado. No entanto, 

interpreta o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), sob o ponto de vista do propositor da PEC, afirmando o 

seguinte: 

Propomos, ainda, que, no desenvolvimento desses currículos, sejam 

ressaltados os valores, princípios e convicções familiares do próprio 
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aluno e de seus pais ou responsáveis, de modo que os ensinamentos 

escolares não substituam nem concorram com a orientação moral e 

religiosa recebidas no âmbito familiar. 

Esta PEC foi arquivada em 31/01/2019, constando ainda em consulta como 

sujeita à apreciação pelo plenário. 

• Projeto de Lei 7.180/2014 

Em trâmite na Câmara dos Deputados, para julgamento, encontra-se o Projeto 

de Lei 7.180/2014, em que houve a criação da comissão especial da Escola Sem 

Partido, com o apensado dos Projetos de números 7.181/2014, 1.859/2015, 867/2015, 

5.487/2016, 6.005/2016, 8.933/2017 e 9.957/2018, todos versando acerca de 

assuntos sobre a temática do Programa Escola Sem Partido: 

1. PL nº 867/2015: de autoria do Deputado Izalci, que inclui, entre as 

diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem 

Partido"; 

2. PL nº 6.005/2016: de autoria do Deputado Jean Wyllys, que institui 

o programa "Escola livre" em todo o território nacional; 

3. PL nº 1.859/2015: de autoria dos Deputados Alan Rick, Antonio 

Carlos Mendes Thame, Antonio Imbassahy, Bonifácio de Andrada, 

Celso Russomanno, Eduardo Cury e outros, que acrescenta Parágrafo 

Único ao art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para prever a proibição de 

adoção de formas tendentes à aplicação de ideologia de gênero ou 

orientação sexual na educação; 

4. PL nº 5487/2016: de autoria do Deputado Professor Victório Galli, 

que institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas 

públicas pelo Ministério da Educação e Cultura que verse sobre 

orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes. 

5. PL nº 8933/2017: de autoria do Deputado Pastor Eurico, que altera 

a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Base e Diretrizes 

da Educação Nacional, para dispor que o ensino sobre educação 
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sexual somente será ministrado ao aluno mediante autorização dos 

pais ou responsáveis legais. 

6. PL nº 9957/2018: de autoria do Deputado Jhonatan de Jesus, que 

acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para coibir a 

doutrinação na escola. 

Este Projeto de Lei é um dos principais projetos sobre a temática que está em 

discussão atualmente, à ele foram apensados os outros textos em discussão, sejam 

contra ou a favor, acima listados, que abordavam a temática.  

Atualmente, em 2019, este PL encontra-se em aguardando apreciação 

conclusiva das comissões, eis que diversos pareceres foram emitidos, incluindo-se 

um encaminhamento pela inconstitucionalidade, em razão de estarem apresentando 

censura em seus projetos que favorecem o ESP. Traz em seu voto: 

Assim, o projeto pedagógico é definido em contexto de gestão 

democrática (prevista na Constituição Federal). Portanto, não faz 

sentido que o substitutivo se proponha a disciplinar o equilíbrio que 

deve ser buscado entre a liberdade de ensinar e a liberdade de 

aprender, uma vez que isso se relaciona à própria base da Pedagogia 

que é a busca por efetividade na relação ensino-aprendizagem, base 

dos projetos pedagógicos das escolas, que não podem ser 

estabelecidos por lei devido à sua enorme complexidade e diversidade 

e por, constitucionalmente, terem que ser elaborados em contexto de 

gestão democrática. (...) 

Muito importante ressaltarmos a total imprecisão, descabida em uma 

lei, do que seriam os “valores de ordem familiar”. Tais valores variam 

de forma extremamente ampla se considerarmos como família não 

apenas a formação considerada como tradicional pelos defensores da 

proposta. Debaixo de tal definição imprecisa cabe qualquer coisa. É 

possível censurar qualquer tema abrigado nesse “guarda-chuva”, 

dependendo apenas de quais famílias e de quais valores se 

pretendem visíveis ou invisíveis. (...) 
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Portanto, por promoverem inconstitucional censura, por confundirem 

Educação no sentido amplo e Ensino, por trazerem definições 

imprecisas e por desrespeitarem o princípio constitucional de gestão 

democrática do ensino público, apresentamos o presente Voto em 

Separado, nos termos do art. 57, inciso XIII, do nosso Regimento 

Interno, pela REJEIÇÃO do projeto principal e de todos os seus 

apensados. 

Neste sentido, aguarda resultado de discussões e votações para que seja ou 

não implementada. 

• Projeto de Lei nº. 193/2016 

No cenário de apreciação do Senado Federal, há em trâmite o curso do Projeto 

de Lei 193/2016, de autoria do então Senador Magno Malta, tem como proposta incluir 

entre as diretrizes e bases da educação nacional de que trata a Lei nº. 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, o Programa Escola Sem Partido, ou seja, apresenta este projeto 

a aprovação do Programa Escola Sem Partido tal como se apresenta – e já exposto 

no primeiro capítulo desta dissertação – uma medida de aprovação do Programa e 

sua aplicação.  

Em seu texto, no artigo 5º, seguinte a previsão: 

Art. 5º. No exercício de suas funções, o professor: 

I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover 

os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências 

ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias; 

II - não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá 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; 
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IV - ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, 

apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, 

opiniões e perspectivas concorrentes a respeito; 

V - respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam 

a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas 

próprias convicções; 

VI - não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores 

sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala 

de aula. 

 

O Senador apresentou, em sua justificativa, no PL, alguns pontos de vista sobre 

a educação que, segundo sua opinião, são a doutrinação dos alunos por seus 

professores, no sentido de induzirem seus estudantes a pensarem e agirem como 

seus próprios entendimentos: 

O presente projeto de lei foi inspirado na luta do Movimento Escola 

Sem Partido. É fato notório que professores e autores de materiais 

didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar 

obter a adesão dos estudantes à determinadas correntes políticas e 

ideológicas para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e 

de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com 

os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. (...) 

14 - Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem aprender 

em matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os 

professores têm o direito de usar a sala de aula para tratar de 

conteúdos morais que não tenham sido previamente aprovados pelos 

pais dos alunos; 

Alguns trechos destacados do texto trazido pelo Senador para fundamentar seu 

projeto, para a inclusão do ESP no contexto educacional do Brasil. Atualmente, este 

PL foi retirado pelo autor, tendo sua tramitação encerrada. 
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No âmbito dos legislativos estaduais e municipais, o panorama é bem próximo 

ao mencionado, com diversos projetos de leis tramitando com a temática do Programa 

Escola Sem Partido, momento em que este capítulo passa a analisar por amostragem 

alguns projetos de lei com esta temática. 

• Projeto de Lei nº. 102/2016 e Projeto de Lei nº. 389/2015: Amazonas 

No estado do Amazonas, no Projeto de Lei 102/2016, há previsão expressa da 

instituição do Programa Escola Sem Partido, bem como o Projeto de Lei 389/2015, 

que proíbe na grade curricular das escolas do município de Manaus as atividades 

pedagógicas que visem à reprodução do conceito de ideologia de gênero. 

Em seu texto, faz menção expressa ao Programa Escola Sem Partido, 

afirmando que: 

Art. 1.º Fica criado, no âmbito do sistema estadual de ensino, o 

Programa Escola Sem Partido, atendidos os seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 

II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; 

III - liberdade de consciência e de crença; 

IV - liberdade de ensinar e de aprender; 

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 não recebam a educação moral 

divergente de suas próprias convicções. 

O PL foi arquivado segundo as regras do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Amazonas em janeiro de 2019, ainda em tramitação. 
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• Espírito Santo 

Outro estado brasileiro que chama a atenção pela quantidade de projetos de 

lei que se pode verificar em trâmite é o Espírito Santo, contando com dois projetos 

estaduais instituindo o Escola Sem Partido (Projeto de Lei 250/2014 e Projeto de Lei 

121/2016), além de quatro projetos municipais; sendo em Vitória ( Projeto de Lei 

225/2017), Cachoeiro do Itapemirim (Projeto de Lei 266/2014), Guarapari (Projeto de 

Lei 129/2017) e Serra (Projeto de Lei 272/2017), com o interesse da aplicação do 

Programa ESP. 

O ponto de maior destaque neste Estado fica a cargo do artigo 3º do Projeto de 

Lei 250/2014, que prevê vedações à conduta dos professores, ainda fora das salas 

de aula, como se lê no destaque abaixo: 

Art. 3º. No exercício de suas funções, ainda que fora da sala de aula 

é vedado ao professor:  

I - abusar da inexperiência, da falta de conhecimento ou da 

imaturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou 

aquela corrente político-partidária;  

II - favorecer ou prejudicar os alunos em razão de suas convicções 

políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas;  

III - fazer propaganda político-partidária em sala de aula nem incitar 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas;  

Projetos ainda não aprovados neste Estado. 

• Projeto de Lei 403/2015: Mato Grosso 

No Mato Grosso, há o Projeto de Lei 403/2015, também instituindo, no âmbito 

do sistema estadual de ensino, o Programa Escola Sem Partido, trazendo como a 

maioria dos projetos já analisados, suas previsões de conduta em seus textos 

legislativos. 
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• Projeto de Lei nº. 122/2017: Minas Gerais (Belo Horizonte); e, Projeto de Lei 

1.911/2016 (Belo Horizonte) 

Em Minas Gerais, Projeto de Lei 122/2017 (Belo Horizonte) busca tornar 

obrigatório, no município de Belo Horizonte, que o poder público municipal proíba a 

divulgação ou o acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas, textos 

pornográficos ou obscenos. Analisando este PL, em um primeiro momento, não há o 

que se discordar ou considerar que está a falar sobre o ESP, mas em uma observação 

mais próxima, logo no artigo 2º, a vertente da questão do material pornográfico 

desaparece para dar lugar a mesma questão dos outros projetos, o ensino moral e 

religioso. 

TORNA OBRIGATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 

QUE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PROÍBA A DIVULGAÇÃO 

OU ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A IMAGENS, 

MÚSICAS, TEXTOS PORNOGRÁFICOS OU OBSCENOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 2° Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou 

adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição 

Federal e art. 1.634 do Código Civil. 

§ 1° - Os pais ou responsáveis tem o direito a que seus filhos menores 

recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com 

suas convicções, consoante dispõe o art. 12, 4 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Neste artigo 2º, retorna a figura do Programa Escola Sem Partido à questão 

central do projeto de lei, na medida em que o mesmo transfere seu objetivo sobre a 

questão pornográfica para o ensino, como é o norte do ESP. 

Ainda em Belo Horizonte, também no município, o Projeto de Lei 1911/2016 

busca instituir, no âmbito do sistema municipal de ensino, o Programa Escola Sem 

Partido. 
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Seguindo em Minas Gerais, há ainda o Projeto de Lei 686/2017, em Uberlândia, 

com a intenção de instituir, no âmbito do sistema municipal de ensino, o Programa 

Escola Sem Partido, contando, inclusive, com a distribuição da íntegra do Projeto de 

Lei pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública Municipal de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais, em desacordo com sua implementação.  

• Projeto de Lei nº. 606/2016: Paraná 

No Estado do Paraná, nota-se o Projeto de Lei 606/2016, no âmbito do sistema 

estadual, com o objetivo de instituir o Programa Escola Sem Partido, além do Projeto 

de Lei 748/2015, de igual teor aos demais já expostos, em que reproduz o texto trazido 

pelo ESP em seu site, com os deveres dos professores no modo de agir com os 

alunos.  

• Lei 3.468/2015, de Paranaguá (Paraná) 

 Neste município, Paranaguá, legislação foi criada no intuito da apresentação 

do ESP com a vertente de afastamento da discussão da sexualidade, e está sendo 

objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 461, que 

teve decisão cautelar para não aplicação do artigo 1º em parte, retirando exatamente 

a implicação do ESP, eis que não apenas de competência legislativa da União, como 

também importante debate a ser feito em sala de aula. 

• Projeto de Lei nº. 112/2015: Piauí (Teresina) 

No Piauí, seguindo os demais, o Projeto de Lei 112/2015, em Teresina, deseja 

a instituição, no âmbito do sistema municipal de ensino, do Programa Escola Sem 

Partido, com a criação, em seu artigo 1º do ESP e os seguintes princípios: 

Art. l. Fica criado, no âmbito do sistema municipal de ensino, o 

"Programa Escola sem Partido", atendidos os seguintes princípios: 

1 - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 
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II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico: 

III - liberdade de consciência e de crença; 

IV - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais 

fraca na relação de aprendizado; 

V - educação e informação do estudante quanto aos direitos 

compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença; 

VI - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que 

esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Como se percebe, o projeto de lei acima também segue o mesmo padrão do 

ESP dos demais, fornecendo uma cópia dos deveres dos professores, como uma 

espécie dos mandamentos do ESP fornecido pelo próprio site oficial do Programa. 

• Projeto de Lei nº. 960/2014: São Paulo 

Em São Paulo, no âmbito estadual, há o Projeto de Lei 960/2014 que deseja a 

implementação, no âmbito do sistema estadual de ensino, o Programa Escola Sem 

Partido, também praticamente copia o que o ESP menciona em seu site oficial, 

também relacionando um Anexo no qual traz os deveres dos professores. 

Em sua justificativa, o Deputado José Bittencourt, quem propôs o PL, em uma 

nítida cópia do Projeto de Lei trazido pelo Senador Magno Malta, que já foi objeto 

desta dissertação, afirma que: 

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

utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão 

dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas; e 

para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta 

moral -- especialmente moral sexual -- incompatíveis com os que lhes 

são ensinados por seus pais ou responsáveis. 
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Diante dessa realidade -- conhecida por experiência direta de todos os 

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

entendemos que é necessário e urgente adotar medidas eficazes para 

prevenir a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas, e a 

usurpação do direito dos pais a que seus filhos menores recebam a 

educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Além do projeto acima mencionado, há ainda outro projeto em trâmite, sob o 

número, 325/2014, da cidade de São Paulo, que cria, no âmbito do sistema de ensino 

do município, o Programa Escola Sem Partido. 

• Rio de Janeiro 

No Estado do Rio de Janeiro, a análise deve ser feita de forma mais pontual. 

O Rio de Janeiro foi o pioneiro na criação da legislação acerca do Programa 

Escola Sem Partido. Nas terras fluminenses, há o Projeto de Lei 2974/2014, que cria, 

no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, o Programa Escola Sem 

Partido, e este foi o Primeiro Projeto com esta temática, elaborado pelo próprio Miguel 

Nagib, criador do Programa Escola Sem Partido, encomendado pessoalmente pelo 

Deputado Estadual Flavio Bolsonaro – conforme já exposto aqui neste trabalho – filho 

do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que concorreu ao cargo da presidência 

da República com o Programa Escola Sem Partido em uma de suas propostas. 

A proposta pioneira traz uma reprodução quase fiel ao conteúdo do Programa 

Escola Sem Partido, além do Anexo com os deveres do Professor, contando ainda 

com a justificativa elaborada por Miguel Nagib, que foi posteriormente utilizada pelo 

Senador Magno Malta, de 2016, em texto já discutido nesta dissertação. 

Há ainda, também em terras fluminenses, o Projeto de Lei 823/2015, que 

deseja a instituição no âmbito do sistema estadual de ensino, do Programa Escola 

Sem Partido, também cópia do ESP. 
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E, ainda no Rio de Janeiro, mas no âmbito municipal, tem-se o Projeto de Lei 

867/2014, da cidade do Rio de Janeiro, que cria, no âmbito do sistema de ensino do 

município, o Programa Escola Sem Partido, de idêntico teor ao criado por Miguel 

Nagib para o Estado, uma vez que este também foi elaborado por ele, só que para o 

irmão do Deputado Flavio Bolsonaro, o então vereador do Rio de Janeiro Carlos 

Bolsonaro, à mesma época. 

Ainda no mesmo caminho, duas cidades da região metropolitana do Rio de 

Janeiro também caminharam no mesmo sentido, de apresentar projetos para a 

implementação do Programa Escola Sem Partido, quais sejam: Niterói, que 

apresentou o Projeto de Lei 49/2017, e Nova Iguaçu, que apresentou o Projeto de Lei 

4576/2016, que veda a distribuição, exposição e divulgação de material didático 

contendo orientações sobre a diversidade sexual nos estabelecimentos de ensino da 

rede pública de Nova Iguaçu. 

Na sistemática do observado com as leis e projetos de leis trazidos acima é que 

um projeto, sob a visão de um homem, com sua própria ideologia, tomou proporção e 

ordem de grandeza ao ponto de atingir cidades e Estados brasileiros, sequer 

utilizando disfarce em projetos de lei, que são propostos com a intenção de inserção 

do Programa Escola Sem Partido no sistema educacional daquele lugar. 

Especificamente neste ponto, é importante observar que o Programa Escola 

Sem Partido não foi criado por educadores, ou um corpo de pedagógicos que se 

debruçaram para estudar a melhor estratégia de reformular o sistema de ensino, mas 

sim criado a partir da insatisfação de um pai, politicamente de direita, que se declarou 

indignado com o posicionamento político de esquerda do professor de sua filha, 

estudante de escola particular de São Paulo, encontrando-se hoje no programa dos 

principais candidatos à presidência da república de posicionamento à direita, bem 

como já em legislação de diversos Estados e projetos de lei, municipais, estaduais e 

federais. 

Ainda no desenvolver deste capítulo, é importante trazer textos já aprovados 

de Projetos de Lei com a temática do Programa Escola Sem Partido, colocados para 
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sua efetivação dentro da sistemática educacional brasileira, independentemente de 

quaisquer debates sobre suas (in)constitucionalidades. 

• Paraíba: 

 Na cidade de Picuí, foi aprovado o Projeto de Lei nº. 8/2015, aprovando a 

implementação do Programa ESP, com a aplicação dos deveres dos professores e as 

limitações impostas pelo Programa, tal como ensinado em seu site oficial. O PL foi 

encaminhado com parecer favorável pela comissão de constituição da Câmara 

Municipal da cidade. Não foi localizada lei em vigor após a aprovação do projeto pela 

comissão de constituição até o fechamento desta pesquisa. 

É possível observar da análise dos projetos de lei e o texto que foi localizado 

como aprovado, pois há a aprovação do Programa Escola Sem Partido em sua 

íntegra, com uma autorização para sua aplicação no cenário educacional em suas 

abordagens de vigilância e denúncias, bem como de entendimentos sem regramentos 

do que seriam as ideologias combatidas e as práticas permitidas. 

Em alguns projetos mencionados neste item 2.1 deste capítulo há a menção a 

questões de sexualidade, como já falado nesta dissertação, uma segunda vertente do 

Programa Escola Sem Partido, deixando claro que há uma preocupação quanto ao 

conteúdo passado em sala de aula, no que seja relacionado à sexualidade, 

principalmente sobre questões de homossexualidade ou sobre iniciação sexual. 

Outro ponto a ser levantado para o debate do cenário acadêmico – afastado de 

qualquer condição de caráter político – é o de que, em diversos Projetos de Lei uma 

necessidade de trazer em anexos os deveres do professor, que são uma espécie de 

mandamentos, criados pelo Programa Escola Sem Partido, constando para qualquer 

consulta pública em seu site oficial. 

No entanto, assim como o próprio Programa do ESP, não houve uma reunião 

oficial de pedagogos e profissionais da Educação para a criação destes deveres dos 

professores, para observar o interesse dos maiores atingidos, os alunos. Por tal razão, 
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é importante que se considere, não apenas os aspectos legais dos projetos de lei do 

ESP, mas também todas as questões sociais que o envolvem. 

Educação é formada por pessoas, pessoas em formação. Estudantes que 

precisam formar seus aspectos psíquicos, seus sensos de discernimentos, para 

distinguirem o que desejam, dentro de si. Para isso necessitam de conhecimento 

sobre todos os aspectos das histórias, da vida, do conhecimento, da política. E a partir 

daí formarem seu próprio caminho.  

 

2.2 O Escola Livre: um nome com dois significados 

 Ao se debruçar sobre uma pesquisa a respeito do Programa Escola Sem 

Partido, bem como de projetos de lei e leis com sua temática, é possível encontrar a 

expressão Escola Livre, que se faz importante trazer neste ponto, como um 

esclarecimento do seu uso, seja pelo próprio ESP, seja em proposta contrária a sua 

implementação. 

 Há, em trâmite na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº. 6.005/2016, de 

autoria do Deputado Federal Jean Wyllys, visando a instituição do programa Escola 

Livre em todo o território nacional, estando este PL anexado a outros seis projetos 

com a temática do Escola Sem Partido para apreciação em conjunto. 

 Neste projeto trazido no PL nº. 6.005/2016, no mesmo formato do Escola Sem 

Partido, há a previsão de regras para a educação no Brasil, no entanto, com um 

caráter em sentido contrário ao Escola Sem Partido, como exemplo o destacado do 

item III do anexo do projeto: 

III – é assegurado o direito de tratar, em sala de aula e fora dela, 

de questões políticas, socioculturais e econômicas, com 

liberdade e pluralidade de opiniões e pensamentos. 

 Em sua Justificativa, o Deputado Jean Wyllys esclarece ser seu PL uma 

resposta ao que entende ser, em suas palavras, resposta à pretensão autoritária de 

censurar, calar, perseguir e criminalizar a liberdade de expressão e pensamento nas 

escolas brasileiras. 
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 Este PL, do Deputado Jean Wyllys, com a nomenclatura de Escola Livre, se 

propõe a afirmar que seria o Escola Sem Partido então, uma proposta em que os 

professores e alunos estariam destinados a não terem direito a explorar suas 

manifestações de pensamento. 

 Caminhando em paralelo, a terminologia Escola Livre, é utilizada pelos próprios 

apoiadores do Programa Escola Sem Partido como sendo uma forma de promover a 

escola livre de doutrinação política, bem como discussões que, na visão dos 

propositores do ESP, devem ficar a cargo exclusivo das famílias. 

 Como já foi tratado neste trabalho, o ESP traz a ideia de que o ensino deve ser 

passado pelo professor, em sala de aula, no ambiente escolar, sem a opinião pessoal 

sobre questões como política, religião, sexualidade e demais valores, que, somente 

devem ficar a cargo das famílias, que, em suas casas, devem passa-los a seus filhos. 

 Deste modo, seria a educação, sem a afetação da opinião do professor, uma 

escola livre, por isso, o uso desta terminologia, para os apoiadores do ESP, chegando, 

em alguns casos pontuais, como no Estado de Alagoas, a ser o nome do próprio 

Programa, que virou lei: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do sistema estadual de ensino, o 

Programa “Escola Livre”, atendendo os seguintes princípios:  

I – neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;  

II – pluralismo de ideias no âmbito 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;  
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VII – direito dos pais a que seus filhos menores recebam a 

educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou 

ideológica;  

Art. 2º É vedada a prática de doutrinação política e ideológica 

em sala de aula, bem como a veiculação, em disciplina 

obrigatória, de conteúdos que possam induzir aos alunos a um 

único pensamento religioso, político ou ideológico. 

 Como se percebe em uma breve observação do texto trazido pela lei do Escola 

Livre, é o mesmo teor do Escola Sem Partido, mas com outro nome, ou seja, 

importante a escola ser um ambiente em que o professor não deve trazer sua 

observação pessoal, limitando-se a trazer um conteúdo didático, dentro de um 

cronograma de ensino já preparado para o calendário acadêmico. 

 A utilização da terminologia Escola Livre, começou, portanto com os apoiadores 

do Escola Sem Partido, sendo somente vista em movimento contrário à sua aplicação 

no PL nº. 6.005/2016, proposto pelo Deputado Federal Jean Wyllys, trazendo a 

informação de que seria livre a escola que pautasse seu ensino sobre a liberdade do 

professor  

 Há uma dúvida que paira sobre o uso das terminologias, tanto do Escola Sem 

Partido, quanto do Escola Livre, o primeiro já mencionado nesta pesquisa, o segundo 

tratado neste ponto, eis que apropriado de ambos os lados, seja para apoiar o Escola 

Sem Partido, quanto para rechaçá-lo. 

 No lapso temporal do decorrer desta pesquisa, foi encontrado apenas o uso da 

Escola Livre, em contrário ao Escola Sem Partido, pelo Deputado Federal Jean 

Wyllys, como proposta de lei para efetivamente se colocar contrária a implementação 

do Escola Sem Partido, não tendo sido votado até o fechamento desta produção 

textual. 

 E, em caminho oposto, ou seja, utilizando-se do Escola Livre, como ponto a 

favor do Escola Sem Partido, é possível encontrar a Lei nº. 7.800 de 05 de maio de 

2016, que institui o Escola Livre no âmbito do sistema estadual de ensino, no Estado 

do Alagoas. 
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 Neste caminho, é possível concluir, para encerramento desta análise, que há o 

embrião de um projeto denominado Escola Livre, proposto pelo Deputado Jean 

Wyllys, em contraponto ao Escola Sem Partido, que, independentemente de sua 

nomenclatura, abrirá a discussão da temática com a ótica de estar a escola pautada 

na livre discussão, livre pensamento, expressão. Por essa razão, a Escola Livre, 

proposta pelo Deputado. 

 Assim, encerrada a análise da legislação e do Programa Escola Sem Partido, 

passa-se para sua aplicação efetiva. 

 

2.3 A Efetiva aplicação do Escola Sem Partido: como funciona sua aplicação 

prática 

No encerramento deste capítulo, pretende-se abordar a efetiva aplicação do 

Programa Escola Sem Partido junto às escolas e seus professores, fazendo uso de 

denúncias, realizadas pelos pais e responsáveis pelos alunos com o intuito de obter o 

afastamento dos professores que estariam cometendo as infrações de doutrinação de 

suas atividades diárias, acarretando na suspensão de suas práticas laborais, com 

base no que chamam de evitar a doutrinação ideológica. 

 Mas como seria o funcionamento do sistema de denúncias do Programa Escola 

Sem Partido? 

 Ao acessar o site oficial do Programa Escola Sem Partido pelo próprio endereço 

de internet www.programaescolasempartido.org, é possível encontrar um botão com 

a opção Enviar denúncia, em que, ao clicar, o interessado é direcionado para uma 

nova janela, em que este é convidado a lançar a sua mensagem ao Programa Escola 

Sem Partido, narrando o que entender ser a prática abusiva do professor em questão, 

que está sendo denunciado, além da possibilidade da anexar fotos, que seriam provas 

do que é chamado de flagrando o doutrinador. 

 Não há qualquer forma de filtragem do site para o envio do material de denúncia 

do que é considerado professor doutrinador, nem mesmo o esclarecimento de regras 

ou dicas do que seriam as práticas do professor que deveriam ser analisadas, para 

que injustiças não sejam cometidas. É permitido que sejam feitas as denúncias com 
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base no livre senso daqueles que considerarem que houve a ofensa em questão pelo 

professor na sala de aula. 

 Novamente, não há um critério padrão a ser seguido para que o professor seja 

denunciado, ou seja, basta que, pela opinião pessoal daquele que está assistindo a 

aula – ou pelo que contou à sua família – o conteúdo ministrado seja contrário a seu 

próprio entendimento de uma educação sem ideologia, logo, enraizado de conteúdo 

ideológico. Deste modo, estaria o sujeito ofendido legitimado a ofertar a denúncia e 

até mesmo conseguir o afastamento do docente de suas atividades. 

 Neste ponto do objeto do que se narra, é importante ter em mente que o 

Programa Escola Sem Partido, do modo em que se apresenta atualmente, permite 

uma possibilidade de que profissionais sejam afastados de suas funções sem a 

verificação efetiva do que sejam as práticas discutidas acerca da doutrinação, no 

sentido de não haver regras pré-estabelecidas sobre conceitos formados do que seja 

a doutrinação que deverá ser combatida, no caso de ser o Programa Escola Sem 

Partido aprovado em definitivo no legislativo nacional. 

 Nesta questão, observa-se que então, um professor, que se qualificou para a 

construção de sua profissão, pode vir a ser afastado sem uma base efetiva do que 

seja a prática combatida, por não haver a regra já estabelecida da prática da 

doutrinação, e assim, o mesmo sequer ter conhecimento se está ou não praticando o 

que o Programa Escola Sem Partido considera a doutrinação ideológica em sala de 

aula – ou seja, o professor não sabe se é um doutrinador. 

 É de se frisar, ainda que, neste ponto da efetiva aplicação do Programa, o aluno 

assiste o professor em sala de aula, filma-o ou fotografa o que considera indevido, e 

narra com seu ponto de vista o que ocorreu em sala de aula, e a partir daí, o próprio 

Programa Escola Sem Partido procura a instituição, com a intenção de afastar o 

professor de sala de aula – não sem antes permitir que tal conteúdo acabe em redes 

sociais, como o Facebook, e o que ocorreu em sala de aula, por vezes pontuais 

questões, acabe sendo julgado em um tribunal popular criado em discussões públicas 

nascidas na página oficial do Programa. 

 A prática desejada pela legislação de educação passada pelo professor sem 

cunho ideológico limita o ensino a questões sem desvios motivados por opiniões 

políticas pessoais, não permitindo que seja o profissional exposto a vexames e 
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linchamentos em redes sociais, mas até o momento do fechamento desta dissertação 

não houve uma outra criação no site do Programa Escola Sem Partido diferente da 

aqui informada. 

 Importante ressaltar que, conforme já foi dito algumas vezes ao longo deste 

trabalho, grande repercussão sobre esta temática se mostrou desenrolar durante o 

período da pesquisa, inclusive – e principalmente – pela eleição do atual presidente 

Jair Bolsonaro, considerando o ano vigente de 2019. 

 Neste ponto, é de se relevante trazer, ainda que de forma ilustrativa, eis que 

recente, o nascer de um novo debate neste ponto.  

 Em fevereiro de 2019, foi enviado por e-mail um pedido do Ministério da 

Educação, o MEC, às escolas do país, para que as crianças cantassem o hino 

nacional e fosse lida uma carta, na qual havia um incentivo patriota, no qual constava, 

ao final, o slogan da campanha eleitoral presidencial. Ainda no e-mail, solicitava o 

MEC que tal ato fosse filmado e enviado ao Ministério. 

 Palco de discussões acaloradas, o cenário educacional começou a assistir mais 

um debate sobre o que seria a doutrinação. Neste ponto, não mais sobre o hino, eis 

que o ato de cantar o hino – mundialmente praticado – é feito nas escolas brasileiras 

há mais de século, mas sim pela leitura da carta do governo. Seria uma espécie de 

doutrinação, só que de direita? Caberia uma ação do ESP? Ponto de debates e 

discussões que deve trazer para o retorno do debate o ponto central que deve ser o 

assunto: o interesse do estudante, e apenas este ponto. 
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3. UMA ANÁLISE DO PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ao longo deste capítulo, tratar-se-á de uma observação do Programa Escola 

Sem Partido à luz da Constituição Federal de 1988, especificamente, abordando-se 

os direitos da educação e liberdade de expressão, este último sob a ótica do ensino, 

com os personagens do professor e aluno, iniciando-se sob a narrativa do olhar do 

tratamento destes princípios pela Carta Magna de 1988. 

É importante ter em mente que para se falar em direito a educação no Brasil, 

bem como quaisquer garantias de liberdade, primeiramente se faz necessário traçar 

um histórico, ainda que breve, acerca das constituições brasileiras e suas relações 

com o tema abordado, já que o que se encontra nestes textos – nesta vertente – são 

os anseios de um povo carente de direitos que os protejam desde o período pré-

independência, desde os tempos de Império, quiçá pré-colonial.  

No período dos anos de 1820 a aproximadamente 1822, uma nova elite surgia 

no território brasileiro, nascida da Corte Portuguesa18 que havia feito sua migração 

acompanhando a família real, instalando-se no território, criando raízes e passando a 

produzir em grandes escalas, tornando-se consideráveis produtores de café. Em 

contraponto a este grupo, havia ainda uma ligação com Portugal, que, por ser ainda o 

Brasil uma colônia, impedia seu funcionamento independente das regras daquela 

monarquia portuguesa. Mas adiante, frente a uma relação tensa e intensa entre 

Portugal e sua colônia, acabou por se dar a chamada Revolução do Porto, que 

resultou na permanência definitiva de D. Pedro no Brasil, que decide então convocar, 

em 1822, uma Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil, após seu rompimento 

em definitivo com Portugal.  

No entanto, com a intenção de consolidar sua então nova função como 

imperador, D. Pedro necessitava naquele momento de uma Constituição que lhe 

garantisse o comando do poder absoluto – o que gerou então uma série de 

questionamentos acerca deste novo modelo, eis que apoiar o imperador seria dar a 

 
18 A transferência da corte portuguesa para o Brasil foi o episódio da história de Portugal e da história 
do Brasil em que a família real portuguesa, a sua corte de nobres (ver nobreza portuguesa) e mais 
servos e demais empregados domésticos (tais como valetes) e inclusive uma biblioteca com mais de 
milhares de livros, radicaram-se no Brasil, entre 1808 e 1821. (Disponível em: 
https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/vinda_familia_real.htm)  
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possibilidade de retroceder a um regime absolutista, acabando com os avanços 

conquistados com a Revolução do Porto19.  

Assim, a Constituição de 1824 trazia em seu texto alguns direitos que tinham 

por base a liberdade, a segurança individual, bem como a propriedade. E, ainda que 

sendo analisada atualmente poderia ter um caráter mais liberal, seria o primeiro 

registro brasileiro de conquista de direitos humanos no território, ainda que o fosse 

por uma Constituição outorgada, com uma característica explícita de ser autoritária e 

garantidora do poder nas mãos então do jovem imperador.  

Sem o interesse desta dissertação entrar nos pormenores históricos da época, 

ou até mesmo nas questões óbvias sociais e humanitárias, continuando a pequena 

análise histórica deste período brasileiro, um grande fator que contribuiu para a 

proclamação da república foi a abolição da escravatura, que causou um impacto em 

gigantes proporções e também praticamente uma ruptura na relação dos proprietários 

rurais com o governo, eis que os primeiros perderam toda sua mão-de-obra e ficaram 

sem o recebimento da indenização pelos escravos então perdidos.  

Cria-se aqui um pequeno parêntese para se lembrar do grande massacre de 

negros ocorrido à época, eis que o mercado não estava disponível para absorver estes 

negros em seu funcionamento, deixando-os simplesmente sem qualquer tipo de 

trabalho, ainda que livres. Esses negros então livres, eram prisioneiros de sua própria 

liberdade, na medida em que nada poderiam fazer com o benefício que ora acabavam 

de receber, porque o futuro era promissor, mas o presente lhes aparecia estarrecedor.   

Para este grupo de senhores de escravo, que utilizavam a mão-de-obra para 

sua produção, a abolição se caracterizava como um golpe deferido nas costas pela 

Corte, que então liberava seus serviçais de suas obrigações. Estes senhores 

acabariam por ter sua vingança no próximo ano, com a causa republicana sendo 

tomada no país pelo movimento militar, completamente apoiado por todos os 

fazendeiros que perderam seus negros. Um torto caminho, uma torta intenção, 

acometia o espírito de vingança dos que ali almejavam a República para acabar então 

com a Corte.  

 
19 A Revolução do Porto, foi um movimento de cunho liberal, ocorrido inicialmente na cidade de Porto, 
ocorrido em 1820 com repercussões históricas em Portugal e no Brasil, porque resultou no regresso 
da Corte Portuguesa, e no fim do absolutismo em Portugal, além da ratificação e implementação da 
primeira Constituição portuguesa, em 1822.  
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Caminhando de acordo com o movimento da nova República, originou-se a 

Constituição de 1891, esta já promulgada, trazendo em seu corpo os direitos humanos 

que estavam descritos na Constituição anterior – o que se pode verificar acarretar 

grande alívio a este instituto, eis que não foi fruto de um retrocesso. No entanto, como 

uma característica brasileira de exclusão, que se verifica até os dias atuais, excluía 

dos direitos políticos os mendigos, analfabetos e religiosos. Nasce a máxima de que 

o Brasil é um país em que a sua fase de República garantia mais direitos do que sua 

fase de Império.  

Com um pequeno salto no tempo, já nos anos 30, com a Revolução de 1930, o 

que pode se entender como direitos humanos no Brasil, sofreram sua primeira grande 

derrota e foram completamente dizimados com a queda do presidente Washington 

Luis, e com o impedimento de Luis Prestes assumir e a aplicação do Decreto n.º 

19.398, de 11 de novembro de 1930, assinado por Getúlio Vargas – que tomou o 

poder naquele momento, que em seu artigo 5º suspendeu todas as garantias 

constitucionais. Sob óbvios protestos diante deste retrocesso, o Brasil viveu então 

uma Revolução Constitucionalista, em 1932, que acarretou na nomeação de uma 

comissão para a elaboração do projeto constitucional, mas Getúlio Vargas possui um 

apoio popular, diante de suas ações claramente apoiadoras dos trabalhadores.  

O Brasil então, pouquíssimo tempo depois, se depara com a Constituição de 

1934 – que traz direitos mantidos ainda hoje no ordenamento jurídico nacional, como 

a proibição da prisão perpétua e garantia dos direitos adquiridos, ato jurídico perfeito 

e coisa julgada. Trouxe novamente os direitos humanos a seu texto, para o respeito 

de sua existência, no entanto, sua manutenção se deu somente até o ano de 1937, 

quando novamente o Brasil enfrenta o retrocesso e se depara com o autoritarismo, no 

chamado regime do Estado Novo, e aqui dar-se-á um salto no tempo até o período da 

história do país, para uma pequena pontuação acerca do regime militar.  

O ano de 1964 ficou marcado na história brasileira como o ano comumente 

chamado como Golpe Militar que tirou João Goulart da presidência, fazendo-o buscar 

exilio no Uruguai (também conhecido como Revolução de 1964 – para os apoiadores 

do movimento ocorrido em 1964) e deu início a uma série de ações repressoras ao 

povo, em busca de um caráter identitário nacionalista, reprimindo qualquer 

possibilidade que considerassem uma ameaça comunista no país.  
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Neste período, o temor a suposta revolução comunista que, para os militares, 

rondava o espírito brasileiro, culminou em uma suspensão de todos os direitos de 

liberdade de expressão, imprensa, associação, locomoção, dentre outros, 

principalmente com a assinatura do Ato Institucional número 520, em dezembro de 68, 

em resposta a Passeata dos 100 mil21, e ali, naquele Ato Institucional, os Direitos 

Humanos perdiam sua voz, seu poder e abriam espaço, ainda que sob protestos, a 

uma série de perseguições e torturas encaradas pelo povo brasileiro durante um 

período de aproximadamente dez anos na história.  

Após o encerramento deste período, o país então conhece sua nova 

Constituição Federal, no ano de 1988, que seria a mais democrática de todas, que 

previa o novo funcionamento daquela jovem democracia, ainda se recompondo dos 

momentos turbulentos vividos nas décadas anteriores, até mesmo conhecida como a 

Constituição Cidadã.  

A Constituição Federal de 1988, abraçou definitivamente os Direitos Humanos, 

ampliando-os a diversas ramificações e trazendo aí a obrigação do respeito a 

manifestação de pensamento, liberdade de religião e crença, expressão, intimidade, 

vida privada, honra, imagem, integridade física, dentre muitos outros, no corpo do seu 

artigo 5º.  

Pode-se observar desta análise histórica – ainda que breve – que, o Brasil é 

um país com um passado deveras afastado de uma democracia íntegra e de Direitos 

Humanos – inclusos aí todos os direitos da personalidade e direitos sociais, sendo 

estes os primeiros elementos a caírem quando interesses, muitas vezes individuais, 

atravessam o objetivo de uma busca pelo poder. Existe na tradição brasileira uma 

facilidade em se ultrapassar os pilares da democracia, uma simplicidade em se 

conseguir o poder com a nítida ruptura com a moral social, colocando-se poder, 

patrimônio e interesses individuais de uma alta burguesia acima da proteção a 

dignidade dos que não são beneficiados por tanto poder e riqueza. 

 
20 Ato Institucional número 5 foi considerado o mais repressivo dos Atos Institucionais assinados no 
período do regime militar brasileiro, no qual o presidente da República poderia, por sua própria decisão, 
fechar o Congresso Nacional, nomear interventora, cassar direitos políticos dos cidadãos e suspender 
recursos de habeas corpus. Muitas perseguições e torturas aos supostos comunistas se deram no 
período em que tal Ato esteve em vigor, de 1968 até 1978. 
21 A Passeata dos 100 mil, ocorreu em 26 de junho de 1968, e foi uma manifestação estudantil, na 
cidade do Rio de Janeiro, contando com a presença de artistas, estudantes, intelectuais e diversos 
setores da sociedade carioca. E é considerada para muitos brasileiros como o estopim para o AI-5.  
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Como a História traz, a Constituição Federal de 1988 marcou o final de um 

período histórico brasileiro em que o país enfrentava a saída de uma longa época de 

regime militar, em que direitos foram suspensos em razão de se observar questões 

que naquele tempo julgavam-se mais importante de estarem em pauta, para o que se 

entendia na época ser o avanço do Brasil. 

Dentre os direitos observados, a liberdade de expressão do professor, 

principalmente dos professores universitários, foi severamente comprometida em 

razão de diversos atos de censura que nortearam a época de regime militar brasileiro. 

Nos anos deste regime, o Ato Institucional nº 5 sabidamente foi o que mais contou 

com mecanismos de censura que fizeram com que houvesse uma grande marca na 

história brasileira que até os anos atuais ainda se busca encontrar resposta para 

desaparecimentos e mortes ainda não explicados.  

É possível encontrar relatos emocionados (e não imparciais) sobre a temática 

relatando o ocorrido contra os professores, afirmando o quanto estes profissionais 

agiam movidos pelos seus ideais – que à época eram encarados como comunistas. 

Destaca-se aqui parte do livro do professor Rodrigo Patto Sá Motta (2014), ao 

falar dos professores que foram aposentados ou demitidos durante o regime: 

Ressalte-se que se trata somente de professores universitários, a 

conta não inclui docentes dos outros níveis, cujo expurgo implicou 

números provavelmente menores. Chegou-se a esse total por meio de 

levantamento no Diário Oficial da União, mas há outras estimativas, 

por exemplo, a de Marcus Figueiredo, que apontou 168 professores 

punidos, e dados da revista Veja, que em outubro de 1969 estimou 

esse número em 95. No entanto, poucas semanas depois da 

publicação da reportagem, saíram mais duas listas de aposentadorias, 

de modo que o cálculo em torno de 120 é mais confiável.22  

Nesta tocante, é possível de se perceber que sempre existiu uma preocupação 

do que os professores estavam ensinando aos alunos – em todos os níveis 

educacionais – no Brasil, sendo uma crença existente na alta hierarquia 

governamental que é possível a retirada destes profissionais de suas ocupações em 

 
22 MOTTA, Rodrigo P. S. As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e modernização 
autoritária. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 



70 
 

razão de estarem fazendo um trabalho que iria em confronto aos ideais de algum 

grupo ocupante do poder, ignorando quaisquer benefícios que a pluralidade de ideias 

poderia trazer ou o possível debate entre alunos. 

A busca pela educação ideal em um tom uníssono, sempre fez parte do cenário 

governamental brasileiro. Esta lógica, em que hoje se sustenta o Programa Escola 

Sem Partido, portanto, não se traduz como uma novidade no Brasil, pelas razões que 

já levavam governo e legisladores a exercerem uma fiscalização acerca do ensinado 

nas escolas – e, no regime militar, universidades – com a intenção de um único viés 

político a ser direcionado à pauta. Diferenças apontadas encontram-se em razão de à 

época dos anos 1964 em diante ter havido declaradamente a intenção do caminhar 

em uma só direção do que era transmitido em sala de aula, e, nos dias atuais, o ESP 

traz seu projeto como uma educação livre de opiniões políticas, sem o 

estabelecimento de qualquer lado político como condutor do pensamento. 

Com a Constituição Federal de 1988, sua previsão de maiores direitos 

abrangentes em prol de proteger direitos e garantias fundamentais, o artigo 206 deixa 

claro que deve a educação se pautar no pluralismo de ideias, bem como na educação 

livre, seja por parte dos professores, em sua característica da transferência da 

educação, quanto aos alunos, que possuem o direito de ter a educação livre, 

democrática, sem estar tomada por quaisquer direcionamentos que não venham a 

condizer com a prática da educação. 

E o que seria a educação e este conhecimento que atualmente caminha lado a 

lado com o receio de ser maculado por ideais que possam ser trazidos em uma escola 

e não condizentes com o particular de cada um? Segundo o dicionário Aurélio23, 

educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 

do ser humano e conhecimento é a informação ou noção adquiridas pelo estudo ou 

pela experiência. Traz aqui o dicionário brasileiro, em um livre entendimento, que o 

conhecimento poderá ser entendido como o resultado da educação, ao se considerar 

que na prática do ato de educar-se, o ser humano estuda. 

 
23 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Minidicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993, p. 197. 
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Gaston Bachelard24, filósofo francês, ao escrever a obra A Epistemologia traz 

o seguinte trecho: 

A noção de causa natural não é uma noção de compreensão tão 

directa como se afirma vulgarmente. Na realidade, mesmo sendo 

consagrada objectivamente, a noção de causa, no primitivismo da 

convicção que lhe é implícito, implica um eu pensante e activo, um eu 

que afirma um pensamento como um substantivo de uma acção, um 

eu que tenha reunido, por intermédio do pensamento, os elementos 

fundamentais que constituem uma causa e que serve deles como um 

demiurgo. Eis o que se passa no plano imediato.25   

Bachelard, professor, trazia em seus estudos a noção de pesquisa da ciência - 

e aqui faz-se o paralelo com o que se possui no Brasil como sendo o considerado 

educação – de uma forma ativa, dinâmica, eis que em avanço constante, tratando 

também do ensino, que deveria então ser construído pelo docente dentro do contexto 

social, eis que não afastados. 

É nesse sentido que se pode tomar a pedagogia bachelardiana com 

uma pedagogia criativa que permite instituir novos saberes a partir de 

rupturas com o senso comum, com a epistemologia cartesiana e 

permite pensar numa pedagogia dialética no sentido mais amplo. Uma 

pedagogia capaz de orientar os passos de educadores para se 

livrarem das visões estreitas e de todo o pragmatismo ingênuo.26   

Entendendo ainda a visão de Bachelard sobre filosofia da ciência, seria papel 

do professor transcender o mero papel de transmissor de conteúdo, fazendo aquele 

que aprende questionar o resultado-obstáculo encontrado, saindo então do senso 

comum, que não possui qualquer valor para o campo da ciência. 

Traçando um contraponto ao Programa Escola Sem Partido, sob o 

entendimento filosófico de Bachelard, este programa não poderia estar inserido em 

um contexto educacional, na medida em que há necessidade da discussão do 

 
24 Gaston Bachelard foi um filósofo francês, nascido em 27/06/1884 e falecido em 16/10/1962, que 
focou seus estudos acerca da filosofia da ciência. Filosofia e Ciência em Gaston Bachelard. Disponível 
em < www.teses.usp.br>teses>publico > Acesso em 20/04/2019. 
25 BACHELARD, Gaston. A Epistemologia. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2006.: 
26 Fonseca, Dirce Mendes da. A pedagogia científica de Bachelard: uma reflexão a favor da qualidade 
da prática e da pesquisa docente, Educação E Pesquisa, 34(2), 361-370. Disponível em < 

https://doi.org/10.1590/S1517-97022008000200010. 2008 > Acesso em 29.03.2019 
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obstáculo encontrado, a pesquisa sobre o objeto. E neste contraponto, ao deparar 

com este objeto sendo político, é quase forçoso concluir que restará praticamente 

impossível uma pesquisa sem confrontar ideologias. 

Entender o Programa Escola Sem Partido sem entender o objetivo do que se 

entender por educação acarreta em construir um projeto sem um alicerce sólido de 

base de sustentação a discussão, independentemente de ser constitucional ou 

inconstitucional seu entendimento de aplicação. 

Nos últimos anos do Brasil, mais precisamente em conjunto com o crescimento 

do ESP, um nome no cenário político se faz presente representando o apoio 

acadêmico deste movimento, do jornalista Olavo de Carvalho, que atua como 

influenciador digital, principalmente veiculando vídeos na plataforma YouTube em que 

relata pontos de vista e narrativas pessoais sobre educação, política, economia dentre 

outros temas, e é considerado vulgarmente como um filósofo da atualidade e 

amplamente atuante na campanha e no governo do Presidente Jair Bolsonaro, com 

opiniões diretas nas temáticas governistas. 

Para Olavo de Carvalho, em entrevista ao Jornal O Globo27, o ESP se coloca 

como um projeto prematura enquanto projetos de lei, na medida em que não há um 

estudo sobre a real prática do “esquerdismo” nas escolas públicas: 

Jornalista do jornal O Globo: O senhor publicou recentemente um 

vídeo com críticas ao Escola Sem Partido, por ser muito focado em 

mudar a legislação, e pouco no combate cultura. Já discutiu esse 

assunto com Vélez28? 

Olavo de Carvalho: Não, e nem tentei influenciá-lo nisso. Foram notas 

sobretudo para os fundadores do Escola Sem Partido, que são 

pessoas amigas minhas. À medida que o movimento evolui na direção 

de um projeto de lei, a coisa se complica, porque o projeto de lei é 

prematuro, pelo fato de que não existe documentação científica a 

respeito do problema (do esquerdismo nas escolas e universidades). 

Você não pode começar um debate legislativo sem ter o debate 

 
27 Entrevista de Olavo de Carvalho cedida ao jornal O Globo. Disponível em < 
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sou-irresistivel-diz-olavo-de-carvalho-sobre-ter-
indicado-dois-ministros-23254589 > Acesso em 20/04/2019. 
28 Ricardo Vélez Rodrigues atuou como Ministro da Educação no governo do Presidente Jair Messias 
Bolsonaro, de 01/01/2019 até 08/04/2019. 
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científico primeiro. Acho que colocaram a carroça na frente dos bois. 

Nós não temos uma visão quantitativa da hegemonia comunista no 

ensino, e ainda estamos na esfera do argumento retórico.  

Como se depreende da fala de Carvalho, há, por ele próprio, uma pessoa 

declaradamente conservadora, há o entendimento de que o Programa do ESP é uma 

questão contrária à esquerda que pode estar sendo veiculada nas escolas – e por ele 

ainda incluídas as universidades -, mesmo não sendo declarado abertamente pelo 

movimento, que se limita a coibir práticas de doutrinação. 

As palavras de Carvalho, ou seja, vindas de alguém próxima ao governo, 

trazem um esclarecimento sobre o que poderia ser a doutrinação – apenas quanto a 

eventos de esquerda, o que abriria o precedente para impedimentos de práticas de 

direita, ou estes também estariam impedidos? 

Em uma outra ótica, encontra-se Paulo Freire, que logo no início de uma de 

suas principais obras A pedagogia do oprimido, esclarece que há no homem um 

desejo por saber mais de si, e neste reconhecimento que se enxerga ao descobrir 

saber pouco de si, o homem encontra ali uma das razões desta procura.29 

A ação cultural ou está a serviço da dominação – consciente ou 

inconscientemente por parte de seus agentes – ou está a serviço da 

libertação dos homens. 

Ambas, dialeticamente antagônicas, se processa, como afirmamos, na 

e sobre a estrutura social, que se constitui na dialeticidade 

permanência-mudança. 

Paulo Freire foi um educador brasileiro, do século XX, que construiu uma visão 

sobre educação, com base em um pensamento progressista, da ordem social e 

econômica. Para os que defendem o Escola Sem Partido, não há como se manter 

uma manutenção do entendimento da doutrina de Paulo Freire na atualidade, inclusive 

– e principalmente – por ser este pensamento praticamente de esquerda. 

Dois posicionamentos trazidos acima, de pontos de vista distintos – sendo um 

antigo e um atual – rechaçados pelos dois lados da discussão política que envolve o 

 
29 FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 63ª Ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2017.  
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ESP, a esquerda, combatente de Olavo de Carvalho, e a direita, combatente de Paulo 

Freire. 

Questionamentos dúbios são trazidos a todo o momento no cenário da 

discussão da educação, após o crescimento do ESP no Brasil, por isso a importância 

de ao menos se fazer uma leitura de seus projetos de lei principais à luz da 

Constituição Federal. 

Na literatura de Direito, é possível se encontrar, na obra de Uadi Lammêgo 

Bulos (2017), em seu curso de Direito Constitucional, que a Constituição Federal 

previu o direito a educação como um sendo direito de todos, mas dever do Estado e 

da família, não extinguindo a função coletiva neste ponto, incluindo, até mesmo o 

Ministério Público nesta função, citando jurisprudência de 2001, de Relatoria do 

Ministro Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal Federal: 

Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada 

constitucionalmente como dever o Estado e obrigação de todos (CF, 

art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade 

postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se 

busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em 

segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima 

de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.30 

 Partindo-se desta premissa lançada por Bulos (2017), tem-se que a prestação 

educacional se veste em um dever de todos, necessariamente se traduzindo em uma 

fundada importância na construção de uma sociedade menos desigual, com 

oportunidades mais lineares e, principalmente, mais crítica, no sentido de se entender 

pela luta por seus direitos e liberdades. 

 A Constituição Federal de 1988, ao trazer esta colocação, à época, em nada 

se contradiz com sua proposta, posto que, como já narrado neste tópico, era uma 

clamor de liberdade ao Brasil que se retirava de um período em que direitos eram 

limitados, reduzidos, em que não se permitia a discussão aberta dos pontos de vista 

que atualmente se permite colocar. 

 
30 STF, RE 163.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29-6-2001 Acesso em 27.01.2019. 
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Feitas estas colocações gerais sobre a Constituição Federal de 1988, passa-

se a abordar os direitos da Liberdade de expressão, bem como à educação plena, 

para sua leitura à luz da proposta do Programa Escola Sem Partido. 

 

3.1 O direito à educação: o artigo 205 e seguintes da Constituição Federal 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.31  

 Segundo artigo 205 da Constituição Federal de 1988, é através da educação 

que o ser humano terá seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, sendo 

capacitado para o exercício da cidadania e qualificado então para o seu trabalho. 

 Por este prisma, é fácil de se concluir que a educação é a força-motriz da 

economia, do desenvolvimento nacional e da sociedade, que se renova e avança a 

cada geração. É com o avanço de sua educação que um indivíduo consegue 

empregos melhores, por se tornar mais capacitado e preparado para cargos e com 

conhecimento para alcançar seus objetivos dentro de um mercado profissional. Assim, 

pelo próprio texto constitucional, é a educação um meio de transformação social.  

O direito a ter educação, conferida pelo Estado, faz parte do que é defendido 

enquanto Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 

artigo 26 traz claramente a educação como direito fundamental de todo e qualquer ser 

humano: 

1.Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 

pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 

ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever 

ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto 

a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. 

Fabio Konder Comparato, em sua obra Ética, ao falar sobre as instituições, 

esclarece a supremacia dos direitos humanos, sua importância na justiça e no plano 

internacional, mas destaca um trecho que pode e deve ser trazido neste momento por 

se enquadrar perfeitamente ao entendimento do direito à educação no cenário 

brasileiro: 

 
31 Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. 
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Os direitos humanos em sua totalidade – não só os direitos civis e 

políticos, mas também os econômicos, sociais e culturais; não apenas 

os direitos dos povos, mas ainda os de toda a humanidade, 

compreendida hoje como novo sujeito de direitos no plano mundial – 

representam a cristalização do supremo princípio da dignidade 

humana.32 

A intenção desta seção é trazer uma abordagem do Direito à Educação, 

garantia da Constituição Federal de 1988, à luz de sua intenção na sua colocação no 

texto constitucional como um direito social a ser garantido pelo Estado. 

Previsto em um primeiro momento no artigo sexto do corpo da Carta Magna, o 

direito à educação possui uma seção dedicada à sua aplicação no território brasileiro, 

bem como à forma como o mesmo deve ser ministrado, atento ao artigo 206, que 

possui, em parte, a seguinte redação: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; (...) 

 Desde 1988, ano em que a atual Constituição Federal se tornou a lei maior, 

sobre a qual se fundamenta todo o ordenamento jurídico brasileiro, os três incisos 

acima destacados devem ser respeitados por toda legislação que abordar a temática 

educacional, do mesmo modo que assim o deverá fazer quaisquer profissionais que 

trabalhem nos locais de ensino. 

 Traçando um breve histórico sobre a introdução da leitura, que é o embrião da 

educação no Brasil, a previsão do direito à educação já se encontrava desde a 

Constituição de 1824, que previa em seu artigo 179, o seguinte texto: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

(...) 

XXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

 
32 COMPARATO, Fabio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3ª Ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. 
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XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 

elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes. (...) 

 

 Como se percebe da leitura acima, a educação já era tema de discussão dos 

tempos do Brasil enquanto Império, perdurando desde sempre, e cabendo ao Estado 

desde então. 

 A diferença que se faz no que se fala em educação naquele tempo, para o que 

se chama atualmente de educação, que é o discutido no Programa Escola Sem 

Partido está no conteúdo do que é ministrado na sala de aula. Passa-se ao breve 

histórico da temática a partir deste ponto.  

 É possível encontrar a origem do que se encontra atualmente como sendo a 

educação passada nas escolas, amparada no ensino religioso, pois, como 

sabidamente se conhece, as leituras, desde sempre se concentravam nos mosteiros 

e reclusões religiosas, ficando a cargo da Igreja sua manutenção e propagação 

apenas do que passasse à sua censura. Sobre esta abordagem, pode-se ler o que 

fala Del Priore (2016) sobre o tema: 

Foi graças à instalação de conventos de jesuítas, franciscanos, 

carmelitas e beneditinos que brotou o primeiro embrião da vida cultural 

no mundo colonial. Vieram com as ordens religiosas os primeiros 

livros. Livros capazes de instruir e de ensinar a rezar. Manuais de 

confissão, livros de novenas e orações, breviários relatando a vida dos 

santos e catecismos tinham por objetivos ajudar a catequizar e 

pacificar as almas.33 

Sempre houve uma linha tênue entre educação e religião no Brasil, não se 

desvinculando o ensino da censura confessional. Por esta dificuldade de separação 

entre os institutos, e em razão de ser o Brasil um país laico, que não possui religião 

oficial estabelecida, aceitando todos os tipos de credo, se percebe a necessidade de 

que sua Lei Constitucional preveja a liberdade de ensino livre de preceitos religiosos, 

ampliando esta liberdade ao pluralismo de ideias. 

O Brasil é um país plural, que não é composto por apenas uma raça, ou religião, 

isto fruto de uma miscigenação oriunda de sua própria constituição, eis que, ao ter 

sido colonizado pelos portugueses, aos idos de 1500, acabou por haver a mistura 

 
33 DEL PRIORE, M., VENANCIO, R.. Uma breve história do Brasil. 2. Ed. São Paulo: Planeta, 2016. p. 
97 
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entre o povo europeu que chegava no continente sul-americano com os índios 

originais da terra brasilis que já residiam nas terras. 

Muito se discute sobre o que teria sido esta colonização, inclusive a discussão 

sobre a terminologia da descoberta, eis que, já havendo um povo residindo em terra, 

não teria o Brasil sido descoberto, mas sim invadido, o que descaracterizaria a história 

conforme narrada posteriormente. 

 No âmbito da confecção da Constituição Federal de 1988, houve uma severa 

preocupação em ser colocado em seu texto o amparo de um sistema educacional 

inclusivo, em que realmente houvesse dentro do território nacional uma propagação 

de educação livre, com ensino em todos os níveis, de um pluralismo de ideias.  

 No entanto, o que se verifica, mesmo após mais de trinta anos da vigência do 

texto constitucional, é que nem mesmo há escola para todas as crianças brasileiras, 

sejam em nível do ensino fundamental, sejam em nível do ensino médio, restando 

parte da população brasileira ainda em situação de analfabetismo, principalmente em 

áreas mais carentes de acesso nas áreas Norte e Nordeste brasileiras, fato notório, 

noticiado a cada ano. 

No Brasil, em razão do histórico descaso do Estado no que diz respeito 

ao oferecimento de uma rede educacional extensa e de qualidade, 

ocorreu a marginalização de amplos setores da sociedade, 

prejudicando, inclusive a concretização de outros direitos 

fundamentais.34  

Assim, visto o destaque acima trazido do livro do então ministro Gilmar Mendes 

(2017), é algo intrínseco à cultura brasileira o conhecido descaso ao cuidado com a 

educação no país, sem a construção de novas escolas, bem como melhorias das já 

existentes. 

Neste cenário, o panorama educacional se encontra em grande defasagem 

com o que fora proposto pela Constituição Federal, em 1988. Ou seja, é direito social, 

garantido constitucionalmente, que todo o cidadão brasileiro tenha educação de 

qualidade, observado o pluralismo característico do país, o que vem sendo 

descumprido cabalmente em todo o país.   

 A atuação dos entes públicos na área educacional se definiu como sendo o 

ensino fundamental e ensino infantil de responsabilidade dos municípios, e 

fundamental e médio competindo aos Estados e Distrito Federal; ou seja, em relação 

 
34 MENDES, G. F. Curso de direito constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.686  
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a educação fundamental, base da educação e formação da personalidade, apesar de 

competência de administração de dois entes, ainda é possível encontrar no país locais 

sem qualquer acesso à escolas públicas. 

 Com essa colocação, que conforme já mencionado, é fato notório, retorna-se à 

questão sobre o direito à educação sob a ótica da visão constitucionalista. 

Desde os tempos de bancos escolares, é ensinado no Brasil que o homem é 

um ser político, que não há de viver fora da sociedade, sendo esta a lógica do filósofo 

Aristóteles ao explicar sociedade desde os bancos de escola. Com esta teoria em 

análise, Paulo Bonavides afirma ainda que a democracia liberal e a democracia social 

partem desse postulado único e essencial de organização social, de fundamento a 

toda a vida política: a razão, como guia da convivência humana, com apoio na vontade 

livre e criadora dos indivíduos.35  

É direito do estudante ter acesso à informação e das correntes contrárias que 

existam sobre aquela temática – se for o caso. Especificamente em relação à 

liberdade e garantia da educação livre, em um contrassenso, está o Escola Sem 

Partido em caminhar lado a lado com a Constituição Federal de 1988, pois em toda 

sua teoria narra que deve o professor não pautar o ensino sobre apenas um ponto de 

vista. No entanto, não esclarece que não punirá o professor que praticar a doutrinação 

de direita, assim não observando uma equivalência de liberdade para todos os lados 

políticos – esquerda, direita e centro. 

 É cediço que o Estado não deve medir esforços para garantir o acesso de seu 

povo à educação de qualidade, garantindo, inclusive, a criação de sistemas como o 

Programa Universidade Para Todos – ProUni, em que concede bolsas de estudos em 

universidades particulares, bem como o Financiamento Estudantil do sistema FIES, 

garantindo também o acesso à universidade de modo a realizar o pagamento do curso 

em momento posterior, dentre outros incentivos educacionais. 

 Desta feita, é possível que se verifique um esforço real para o cumprimento 

deste direito constitucional, no entanto, ainda que assim o seja, ainda distante do ideal 

buscado com tal provimento constitucional. 

 O que se fala em direito à educação transpassa simplesmente fornecer escola 

e universidade, que, como sabido, já não se cumpre na íntegra a obrigação 

governamental, mas sim, é uma obrigação que se encontra além deste ponto, 

 
35 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 23ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
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confrontando com a questão de o que ensinado dentro do ambiente escolar – o 

pluralismo das ideias, tendo em vista que o Brasil é um país plural. 

 

3.2 O direito à liberdade de expressão: a Constituição Federal de 1988 e os 

projetos de lei do Programa Escola Sem Partido 

Para os autores da antiguidade clássica e medieval, com efeito, a ideia de 

que o homem é um ser livre e, como tal, fundamentalmente diverso dos 

animais irracionais sempre pareceu uma verdade de evidência. O que não 

significava, para eles, que a liberdade fosse, em cada um de nós, um dado 

da natureza, perfeito e acabado.36 

Comparato (2016), falando sobre liberdades, em Ética, afirma o fracasso das 

propostas de segurança e prosperidade trazidas pelos regimes totalitários aos que 

aceitassem seguir as ordens como súditos daqueles homens únicos quer iriam reger 

o poder como super-homens. 

A fórmula não deu certo. Os súditos não tiveram, nos diferentes 

comunismos e fascismos, a completa segurança de boa vida material 

que esperavam e, sobretudo, continuaram a sonhar, loucamente, com 

a recuperação da liberdade perdida.37  

Neste viés de pensamento, o Brasil não foi fruto de regime totalitário comunista 

ou fascista no século XX, mas passou pelo Regime Militar iniciado no ano de 1964, 

como já foi dito neste trabalho. Durante este período, liberdades foram suspensas em 

prol de questões nacionais que restavam em primeiro lugar, não sendo discutido neste 

ponto se posicionamento correto ou não. 

 Um dos direitos mais gravemente ofendidos durante este período foi a liberdade 

de expressão, pois em muitos casos, havia a proibição de manifestação do povo 

contra o regime instaurado, para que não se insuflasse contra o governo em curso. 

Após a Constituição de 1988, este direito, garantido como cláusula imutável e que não 

poderá ser retirado ou abolido, vêm garantindo o direito à manifestações de opiniões 

e pensamentos de todo brasileiro. 

Nesta seção, será feita a análise do direito da liberdade de expressão, também 

à luz de sua aplicação junto ao professor, com a chamada liberdade de cátedra, bem 

como de alguns pontos trazidos pelos projetos de lei com a temática do Escola Sem 

 
36 COMPARATO, F. K. Ética: direito, mora e religião no mundo moderno. 3ª Edição. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. P. 543 
37 Idem, p. 546. 
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Partido, objetivamente analisando se, há ou não algum ponto possível de 

inconstitucionalidade em seus textos. 

Conforme já mencionado neste trabalho, é a Constituição Federal de 1988 

quem traz, em seu artigo 5º, inciso IX, a previsão da liberdade de expressão como 

direito fundamental a ser protegido constitucionalmente, garantia esta que vem 

permitindo a liberdade dos cidadãos se posicionarem livremente sem sofrerem 

quaisquer tipos de sanções sobre suas manifestações de ideias. Antes de se adentrar 

ao seio da questão, é importante se conceituar o que é a liberdade de expressão que 

ora se expõe. 

 O instituto da liberdade de expressão, teve seu respaldo dos dias atuais 

conquistado em definitivo com a Constituição Federal de 1988, em um período pós-

regime militar, em que diversos direitos foram destituídos e, dentre eles, o direito a 

livre manifestação. 

 Iniciando com um recorte histórico das últimas décadas do Brasil, com o 

surgimento do Estado Novo e o primeiro golpe sofrido no país, foi imposta a 

Constituição de 1937, que regulamentava uma censura à imprensa, a ser exercida 

pelo Estado, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, estruturado 

em modelo nazista, com anuência do presidente no poder, Getúlio Vargas. 

 Em livros de história brasileira, como o Uma Breve História do Brasil, de Mary 

Del Priore e Renato Venancio (2016), encontra-se passagens como a destacada 

abaixo sobre o DIP. 

Essa instituição também submete a cultura popular à censura, 
conforme ficou registrado nas alterações impostas às letras de samba. 
Exemplo disto é a conhecida modificação – exigida pelos agentes do 
DIP – do texto da música Bonde de São Januário, composta em 1940 
por Ataulfo Alves e Wilson Batista. Na letra original do samba, o refrão 
era ‘O Bonde de São Januário/ leva mais um otário/ que vai indo 
trabalhar”; após a interferência do DIP, o texto passou a ser “O Bonde 
de São Januário/ leva mais um operário/ sou eu que vou trabalhar’.38 

 Em regra, durante este período, era comum que houvesse um censor em cada 

jornal, e a censura era integral. O DIP fazia a veiculação do material de propaganda 

do governo, fazendo o marketing das qualidades do então ditador, Getúlio Vargas. 

Durante este período, houve o enriquecimento ilícito de diversos veículos de 

comunicação, subornados diretamente pelo DIP, e outros foram diretamente fechados 

 
38 DEL PRIORE, M., VENANCIO, R.. Uma breve história do Brasil. 2. Ed. São Paulo: Planeta, 2016 
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ou colocados sob a tutela do DIP, quando se negavam a colaborar com o regime em 

vigor. 

  Passado o período inicial do Estado Novo, já enfrentando a censura – que ainda 

se verificaria muito mais agressiva – o Brasil enfrentava, na medida em que conseguia, 

o regime imposto. No entanto, a situação mais grave se iniciou com o Golpe Militar de 

1964, quando os militares assumiram o poder e assim começaram uma perseguição 

aos que consideravam comunistas, com repressão a assembleias, atos, 

manifestações e qualquer outro tipo de movimento que pudesse expor uma forma de 

pensamento diferente do que havia assumido o poder.  

 Caminhando ainda dentro deste período, o Brasil enfrentou um período de 

aproximadamente dez anos, em que nenhum tipo de manifestação livre era permitida 

– exceto se coadunasse com a ordem em vigor – sofrendo repressões violentas, com 

práticas de tortura, mortes, além de números consideráveis de desparecidos deste 

período, atualmente investigados pela Comissão Nacional da Verdade39. 

 Em 13 de dezembro de 1968, foi assinado o Ato Institucional nº. 5, pelo Ministro 

da Justiça à época, Luís Antônio da Gama e Silva, durante o governo do presidente 

Artur da Costa e Silva, e sua intenção foi a de conter as práticas subversivas, a 

esquerda e, principalmente, o Comunismo, mas na contramão do que seria essa 

intenção de repressão, ocorreu o fechamento do Congresso Nacional até 21 de 

outubro de 1969, e o Brasil passou pela parte mais obscura da ditadura imposta pelo 

regime militar. 

 Dentro da análise da liberdade de expressão, que nesta época sequer era 

considerada existente, o que mais chama a atenção, neste tema, no texto do AI-5, é 

o artigo 4º, que previa a permissão do presidente em suspender os direitos políticos 

de qualquer cidadão e cassar mandatos eletivos. E, por direitos políticos, entendia-se 

compreendido (i) a proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de 

natureza política; e (ii) a aplicação, pelo Ministério da Justiça, independentemente de 

apreciação pelo Poder Judiciário de liberdade vigiada, proibição de frequentar 

determinados lugares e domicílio determinado. O Brasil cassava então, oficialmente, 

qualquer direito de manifestação livre do pensamento. 

 
39 Comissão Nacional da Verdade. Disponível em <www.cnv.gov.br>. Acesso em 27.01.2019 
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 Para ilustrar o momento histórico narrado neste momento, importante trazer o 

trecho de um relato real de um sobrevivente do período, cuja identidade não foi 

revelada pela autora, extraído do livro A Hidra: Contos de Exílio, Clandestinidade e 

Resistência, de Marlene Rodrigues (2016): 

À tirania não bastava capturar e torturar os brasileiros desejosos 

do retorno ao Estado de Direito e à liberdade democrática. Era 

preciso também apreender as manifestações culturais de luta 

pela democracia e prender quem se atrevesse a fazer qualquer 

defesa dos direitos humanos ou da nação. A arte, fosse qual 

fosse sua expressão, era insidiosa, revelava o espírito da gente, 

sua insatisfação, seus desejos, continha em qualquer forma de 

expressão o germe da rebelião, então precisava ser coibida, 

censurada, reprimida, esmagada e eliminada em todas as suas 

formas, não importava a que custo ou perda para a história e a 

nação.40 

 Com o caminhar para o fim do regime militar, e a elaboração da Constituição 

Federal de 1988, e, este trabalho não pormenorizou a explicação histórica da luta pela 

liberdade da época, o país então começou a tentar reescrever a sua história em uma 

nova Constituição, garantidora de seus direitos, com a clara intenção de se conduzir 

a um caminho de liberdade, principalmente após o período violento enfrentado. 

 Em 5 de outubro de 1988, o Brasil conhecia sua nova Constituição, com um 

sentimento democrático, igualitário, garantidor de liberdade e garantias individuais e 

coletivas, e com nítida intenção de proteção ao Estado Democrático de Direito que 

começava a engatinhar no território nacional. Uma democracia que não havia sido 

experimentada, era então entregue a um povo que havia – literalmente – apanhado 

diante de regimes autoritários, garantia então o direito ao voto, direito à religião, à 

associação partidária e, principalmente, em todo o seu texto, ali se contemplava a 

garantia à liberdade de expressão do povo, a proibição da prática da censura e a 

imprensa livre para suas manifestações. 

 
40 RODRIGUES, Marlene. A Hidra: contos de exílio, clandestinidade e resistência. 1ª edição. São Paulo: 
Geração Editorial, 2016, p. 16-17. 
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 A nova Constituição trouxe, em seu artigo 5º, uma enormidade de garantias 

individuais e coletivas, que passaram a permitir que os brasileiros expressassem seus 

interesses sem medo de sofrer qualquer tipo de represálias. No entanto, este 

sentimento de proteção acaba esbarrando na total liberdade – ou liberdade absoluta, 

uma vez que a proteção da imagem, honra, vida privada e intimidade vieram também 

protegidos constitucionalmente. Ou seja, se a liberdade de expressão esbarrar nestes 

direitos da personalidade, aquele que causou a lesão não estará imune de arcar com 

a compensação pelo dano, seja, de ordem moral ou material. 

 Não bastasse este dispositivo constitucional, o Brasil também possui legislação 

que especificamente proíbe o discurso de ódio, a Lei 7716/89, a Lei do Racismo, 

trouxe em seu artigo 20, a previsão de crime de racismo para aquele que “Praticar, 

induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional”. Neste ponto, o destaque está para as palavras induzir e incitar 

utilizadas pelo legislador, que levam facilmente ao entendimento de que, qualquer 

forma de discriminação, ainda que em um discurso ou algo do gênero, deve ser punido 

com a pena prevista no dispositivo legal. Como dito por Eric J. Hobsbawn (2007), em 

seu livro Globalização, Democracia e Terrorismo, “Há palavras com as quais ninguém 

gosta de se ver associado em público, como racismo e imperialismo”41. Assim, no 

Brasil esta máxima é válida e a divulgação do racismo, por si só, já é considerada um 

crime, como acima mencionado. 

 Neste ponto, é de se ter em observação que a legislação brasileira possui 

sanção para a prática de abusos do uso da liberdade de expressão, não podendo esta 

então ser entendida como absoluta, como absolutamente livre, liberta de quaisquer 

limites. Há um padrão básico a ser seguido, intrínseco na fala de todos, que é o 

respeito ao pluralismo cultural brasileiro e ao direito da individualidade de cada um.  

Pode-se destacar a fala de José Afonso da Silva sobre liberdade, tem-se que 

“a liberdade de opinião se exterioriza pelo exercício das liberdades de comunicação, 

de religião, de expressão intelectual, artística, científica e cultural e de transmissão e 

recepção do conhecimento.”42 

 
41 HOBSBAWN, Eric J. Globalização, democracia e terrorismo. 9ª reimpressão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p. 97. 
42 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 243. 
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 Já havendo esta previsão legal, o professor, possuidor de sua liberdade de 

expressão, também possui uma liberdade, que é especificamente sua, chamada de 

liberdade de cátedra, que é a liberdade acadêmica, atualmente denominada de 

liberdade de ensino e aprendizagem, abraçada pela Constituição Federal de 1988, 

que se constitui na liberdade possuída pelo professor de expor ideias diversas sobre 

uma mesma temática, quando existirem, exatamente pelo respeito ao 

multiculturalismo e a diversidade de ideias e pensamentos que possam existir acerca 

de um  mesmo ponto abordado em sua sala de aula. 

 Exatamente sobre esta liberdade que fala a Constituição Federal ao focar na 

abordagem sobre o Direito a Educação, pois prioriza que o professor deve expressar 

as diversas visões sobre o tema, por ser direito do aluno obter os mais diversos 

olhares sobre o mesmo assunto. 

 A liberdade de expressão, até este ponto, foi defendida como a liberdade de se 

manifestar, como uma ação, um ato de fazer, mas não se permite deixar de colocar 

esta manifestação como um ato de receber, tendo aqui um direito do aluno em receber 

de seu professor, o docente em sala de aula, as diversas visões e opiniões sobre fatos 

políticos, históricos e geopolíticos ocorridos no Brasil e no mundo, para que possa 

então elaborar seu próprio pensamento, construindo sua visão de mundo com a base 

que recebe em sua escola, em conjunto com o que recebe em casa, através da 

educação fornecida por seus pais e responsáveis. 

 É direito, protegido constitucionalmente, deste aluno ter o recebimento da 

informação de forma clara e com os mais diversos pontos de vista e críticas, para que 

possa então, com base em seu próprio cérebro, formar seu pensamento único 

enquanto cidadão. Não deve receber um pensamento engessado, em comparação, 

não deve receber um alimento mastigado, deve recebe-lo ao natural, para que ao 

sentir seu sabor, provando-o, seja capaz de experimentar e realizar se aquilo lhe 

agrada ou não. E, este sabor final pode concordar com seu professor, seus pais, ou 

não, sua construção de indivíduo vai além da percepção de terceiros, mas dentro de 

sua própria construção de mundo, dentro de si, dentro do que o que o sujeito deseja 

fazer com a informação que recebe.  
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 Encerrando esta seção, traz-se a afirmação feita por Paulo Freire (2017), sobre 

liberdade, no início da obra A Pedagogia do Inimigo, essa liberdade obtida através da 

conscientização, do conhecimento: 

Na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar o povo a 

“fanatismos destrutivos”. Pelo contrário, a conscientização, que lhe 

possibilita inserir-se no processo histórico, como sujeito, evita os 

fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação.43 

 A busca pela informação, sob a ótica do professor Paulo Freire44, não iria trazer 

ao aluno um ponto de vista que o colocasse dentro de um sistema enraizado a um 

pensamento, dentro de uma construção fanática. Por seu pensamento, a educação o 

libertaria a pensar e construir seus próprios dogmas, vontades e valores, deixando-o 

então livre. 

 Neste sentido, não se afasta este modo de pensar do que se propõe com o 

texto constitucional45, uma vez que é a intenção da Carta Magna a proposta de se ter 

no país uma educação pluralista, com diversidade de visões e respeito a diversidade 

cultural, religiosa e principalmente étnica e política que se possui no cenário brasileiro. 

 Assim, a liberdade de expressão, expressão desse professor que foi aqui 

comentado, em conjunto com o direito do aluno em ter diversas visões durante o curso 

de sua educação coadunam com o que deseja a Constituição Federal, bem como o 

anseio de uma sociedade livre e com princípios de liberdade, corroborando com o fim 

de uma época de privações de direitos. 

 

3.3 Uma análise sobre limites na liberdade de cátedra no Brasil 

 Neste capítulo, até o momento abordou-se a liberdade de expressão e o direito 

a educação, ambos previstos na Constituição Federal de 1988, restando neste 

 
43 FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 63 Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2017  
44 FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 63 Ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2017 
Nota da pesquisadora: Observação importante que neste ponto, a dissertação não está a afirmar que 
o modelo constitucional adotou o método Paulo Freire para o modelo educacional brasileiro. Tal ponto 
pode ser debatido em outro momento, e provavelmente junto a profissionais da área. Neste ponto, 
apenas assemelha-se a liberdade de cátedra defendida constitucionalmente com o modelo de 
educação livre desejada pelo Professor em questão. 
45 Nota da pesquisadora: Observação importante que neste ponto, a dissertação não está a afirmar que 
o modelo constitucional adotou o método Paulo Freire para o modelo educacional brasileiro. Tal ponto 
pode ser debatido em outro momento, e provavelmente junto a profissionais da área. Neste ponto, 
apenas assemelha-se a liberdade de cátedra defendida constitucionalmente com o modelo de 
educação livre desejada pelo Professor em questão. 
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momento, importante aportes a se trazer sobre liberdade de cátedra do professor e 

possíveis limites de sua aplicação no Brasil, além de reflexões sobre sua visão dentro 

do Programa Escola Sem Partido. 

As universidades surgem na Idade Média organizadas como uma 

corporação de mestres e discípulos, aspirantes à universalidade do 

saber e a eles dedicados. Nascem marcadas pela cátedra ou cadeira, 

nas quais seus regentes, acomodados fisicamente em um plano 

superior ao de seus ouvintes, detinham amplos poderes, convivendo 

intensamente com seus alunos e discípulos, lendo os livros, fazendo-

os repetir e coordenando os debates com destreza de argumentação.  

No Brasil, os privilégios do professor catedrático constituem uma 

aquisição histórica, apresentando-se o regime de cátedra como o 

núcleo ou “alma mater” das instituições de ensino superior, a partir de 

1808,  quando o Príncipe D. João VI,  aqui chegando,  determina a 

criação, entre outras, das cadeiras de Anatomia − no Rio de Janeiro − 

e de Cirurgia − no Rio e na Bahia.46  

 No Brasil, a previsão da liberdade de cátedra do professor, ao ser entendida 

como uma total liberdade de ensino, esbarraria em uma liberdade ilimitada deste 

professor, na medida em que, estaria este profissional protegido por um princípio 

garantidor de liberdades irrestritas. 

 No entanto, em contraponto, a leitura da liberdade de cátedra, assim como a 

liberdade de expressão, deveria ser feita dentro dos limites dos direitos individuais 

constitucionais dos cidadãos, neste caso específico, os alunos. Isto porque, ainda que 

o professor possua sua liberdade para, em sala de aula, trazer seus exemplos, falas, 

discussões, não deveria invadir limites de direitos íntimos da esfera pessoal de cada 

aluno que o escuta.  

Neste ponto reside um ponto sensível de debate: há limite para a liberdade de 

cátedra? 

Já foi dito neste trabalho que, o Brasil adota a liberdade de expressão em seu 

texto constitucional, sendo esta uma premissa de que deve o indivíduo ter seu direito 

de se expressar respeitado, garantido constitucionalmente. É uma ação, um ato de 

fazer, mas que possui uma sanção para a prática de abusos de seu uso, quando 

 
46 FÁVERO, Maria de Lourdes A. Da Cátedra Universitária ao Departamento: subsídios para 

discussão. PROEDES. UFRJ: Faculdade de Educação Disponível em < 23reuniao.anped.org.br/textos/1118t.PDF 
> 
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praticada em detrimento de outros direitos, ou seja, quando utilizada de modo 

absoluto, sem observância aos demais direitos individuais constitucionais, como todos 

os direitos da personalidade. 

Ao entender a liberdade de expressão sendo a liberdade de cátedra do 

professor, tem-se que o professor possui em sua profissão uma autorização intrínseca 

de expressar seu pensamento e suas premissas, sem que haja qualquer tipo de 

censura ou vedação à sua prática, eis que amparadas por este direito. E, 

possivelmente, não teria este profissional qualquer limitação à sua prática, e neste 

entendimento, o Programa Escola Sem Partido, objeto desta dissertação, não poderia 

ter espaço a discussão. 

No entanto, o Brasil não é um país que permite o uso da liberdade acima de 

quaisquer outros direitos, sem a imposição de limites. Conforme já foi mencionado, há 

o respeito aos demais direitos constitucionalmente previstos, inclusive, 

especificamente neste ponto, encontra-se um conflito direto de direitos 

constitucionalmente previstos. A liberdade de expressão do professor, em conflito com 

o direito de religião, crença, político dentre outros, daqueles alunos que os escutam. 

Há, ainda, uma segunda vertente, nesta segunda corrente de pensamento, a 

ser levantada, qual seja, a vinculação do professor ao conteúdo programático daquele 

cronograma acadêmico preparado pela instituição ou órgão em que está vinculado, o 

limitaria dentro de sua atividade? 

Esta pesquisa não busca respostas exatas a questionamentos acerca da 

liberdade de cátedra, mas não há de se furtar a trazer a reflexão sobre a existência 

de tal liberdade ao professor, que não é o fruto da discussão do Programa Escola Sem 

Partido, mas sim o possível uso com o que entende ser abusivo, em um olhar, de 

cunho ideológico. 

 Se por um lado, pontuando-se que deveria o professor, valendo-se de sua 

liberdade de cátedra – neste olhar, irrestrita – escolher o modo de ensinar, como 

ensinar e o quê ensinar, poderá passar aos alunos, até mesmo sua opinião, seu ponto 

de vista, por seu um especialista na temática, ter estudado a fundo o tema, um 

pesquisador. Muitas vezes, foi um funcionário do governo, no sentido de ter recebido 

bolsa de pesquisa para estudar os temas que se dedica a ensinar, logo, em muitos 

casos, se faz profundo conhecedor do assunto, devolvendo a sociedade o que foi 

investido por anos em estudos e pesquisas. 



89 
 

 Por um outro olhar, encontra-se pontuações, com questionamentos bastante 

reflexivos sobre a temática, como o trecho destacado abaixo, de autoria do 

economista brasileiro, Cláudio de Moura e Castro, encontrado em texto publicado no 

site do Programa Escola Sem Partido: 

Trata-se da liberdade de cátedra, postulada por Wilhelm Von 

Humboldt ao propor o seu modelo de universidade, materializado na 

Universidade de Berlim, no início do século 19. Eram três os pilares. 

O primeiro, a liberdade dos professores para defenderem as suas 

ideias, por mais impopulares ou cáusticas que fossem. O segundo, a 

liberdade de escolher os tópicos de sua pesquisa. O terceiro, o 

certificado de garantia, plasmado na estabilidade da cátedra, 

impedindo que eles perdessem o emprego caso cutucassem os 

poderosos. 

(...) 

No fundo, vivemos uma situação triplamente delicada. 1) A liberdade 

de cátedra distanciou-se dos propósitos de Humboldt, entrando em 

territórios pantanosos. 2) Sua extensão para a gestão do ensino, além 

de ilegítima, está sendo usada para justificar irresponsabilidades. 3) 

Finalmente, nem há discussão séria sobre o assunto nem se forja um 

consenso acerca dos limites dessa liberdade. Nesse assunto, vivemos 

no pior dos mundos, com um princípio nobre sendo brandido ou 

interpretado ao sabor das conveniências.47 

 Como se percebe, pela análise do trecho destacado, é uma luta trazida pelo 

Programa Escola Sem Partido que a liberdade de cátedra tenha limites ao professor, 

ou seja, que o professor não exponha suas convicções pessoais, limitando-se a 

transmitir o conteúdo de forma imparcial, sem suas convicções pessoais, crenças ou 

qualquer forma que possa induzir o aluno, público de sua audiência a concordar com 

seu ponto de vista, principalmente se isso o levar a caminho contrário do que entender 

ser contrário à criação e ensinamento da família daquele aluno. 

 A reflexão proposta pauta-se sobre esta limitação do professor como um 

transmissor de conteúdo, um cumpridor da burocracia do cronograma acadêmico. Não 

seria mais a escola um ambiente para a reflexão e o debate? 

 
47 Escola Sem Partido. Liberdade de cátedra, herança e ambiguidades. Disponível em < 
http://www.escolasempartido.org/artigos-top/394-liberdade-de-catedra-heranca-e-ambiguidades > 
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 Em continuidade a este ponto, tem-se o aluno e seu direito a educação. Em 

qual momento da liberdade de cátedra do professor, sua liberdade de ensino, está o 

aluno? Há neste aluno o direito de receber o ensino com a opinião do professor ou 

deve o aluno receber a transmissão do conteúdo de forma seca, para que então, 

sozinho, chegue a sua própria conclusão? Questionamentos como este não são 

encontrados no Programa Escola Sem Partido.   

 Por fim, o limite da liberdade de cátedra, falado neste tópico, não deixaria de 

existir, por si só, pela própria regulamentação da existência dos direitos individuais em 

que se deve respeitar direitos como liberdade de crença e liberdade política de cada 

cidadão, mas a limitação que busca o Programa Escola Sem Partido ultrapassa estes 

limites já existentes, trazendo normas de conduta ao professor para suas ações em 

sala de aula. 

 E, sendo essa uma das razões de, até o momento de encerramento desta 

pesquisa, somente terem sido encontradas discussões sobre o papel do professor, 

como suas condutas dentro e fora de sala de aula, os projetos de leis que trazem os 

deveres do professor e o contraponto, com o que entendem a liberdade do professor 

como um direito constitucional do docente em se expressar, manifestando opinião, em 

suas aulas, em conjunto com um direito do aluno em receber o ensino ministrado com 

esta manifestação do docente. Não houve, até o momento desta dissertação, debates 

mais aprofundados com a ótica do que seria melhor para o aluno, tendo o aluno no 

centro da questão, estando apenas o professor como o ponto focal das discussões no 

cenário político brasileiro, restando abertas perguntas como as trazidas neste tópico. 

 

3.4 O Guardião da Constituição e o Escola Sem Partido: o que diz o Supremo 

Tribunal Federal sobre o assunto 

De fato, a supressão de conteúdo curricular é medida grave que atinge 

diretamente o cotidiano dos alunos e professores na rede municipal de 

ensino com consequências evidentemente danosas, ante a submissão 

em tenra idade a proibições que suprimem parte indispensável de seu 

direito ao saber.48  

Ao iniciar esta seção final deste terceiro capítulo, a fala destacada traz o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao julgar um pedido liminar em 

 
48 TOFFOLI, Min. Dias. Fundamentação da decisão liminar em Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº. 578, STF, data do julgado 26.08.2018, publicada em 05.07.2018. 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com a temática do Escola 

Sem Partido. Em sua decisão, o Ministro destacou que a competência para legislar 

sobre educação é da União, bem como a importância do não cerceamento da 

liberdade educacional, garantindo o direito ao saber.  

 Assim como esta ADPF, de número 526, outras estão em curso no STF com a 

mesma temática do ESP, todas com liminares concedidas a fim de suspensão de seus 

efeitos até o final julgamento. 

 Até o momento de fechamento deste trabalho, foram localizadas quatro 

petições de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no STF com a 

abordagem da temática do Programa Escola Sem Partido, mais especificamente nas 

questões de gênero – como já informado, outra vertente do ESP, além da doutrinação 

política. 

 Assim, agora ao final deste capítulo será analisado o Programa Escola Sem 

Partido frente aos dispositivos da Constituição Federal de 1988 já estudados nesta 

dissertação, em conjunto com as posições que já foram manifestadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, ainda que, até o momento presente, nenhuma decisão final tenha 

sido obtida. 

 Inicialmente, é importante trazer a este encerramento do capítulo que um 

grande ponto do debatido contra o Programa Escola Sem Partido reside exatamente 

na questão de que estaria o Programa agindo contrariamente ao direito de liberdade 

de expressão do professor, sua liberdade de cátedra, e ainda atuando em uma esfera 

de interferir em sua atividade docente, enquanto sua própria atividade profissional, 

sendo feita esta fiscalização por aqueles que não possuiriam capacitação para tanto. 

Ainda, estaria a legislação sendo proposta por aqueles que não teriam competência 

para a propositura, ou seja, somente competiria à União legislar sobre matéria de 

educação em que se façam alterações na lei de diretrizes e bases. 

 O Ministro Luís Roberto Barroso traz em sua decisão liminar na ADPF nº. 461, 

pioneira manifestação, que se posiciona da seguinte forma: 

Vedar a adoção de políticas de ensino que tratem de gênero, de 

orientação sexual ou que utilizem tais expressões significa impedir que 

as escolas abordem essa temática, que esclareçam tais diferenças e 

que orientem seus alunos a respeito do assunto, ainda que a 

diversidade de identidades de gênero e de orientação sexual seja um 
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fato da vida, um dado presente na sociedade que integram e com o 

qual terão, portanto, de lidar.   

 Não suficiente, Barroso segue seu posicionamento sobre a lei em discussão 

trazendo à pauta a questão que não deveria o município legislar sobre matéria de 

competência da União: 

Esclarecidos tais pontos, o exame do caso impõe que se examinem 

as seguintes questões: 1. Os municípios detêm competência para 

legislar sobre políticas de ensino com o alcance aqui examinado? 2. É 

possível suprimir conteúdos sobre gênero e orientação sexual da 

educação escolar, à luz dos mandamentos constitucionais que tratam 

do direito à educação? 3. Tal supressão é compatível com o direito à 

igualdade e com a doutrina da proteção integral, aplicável a crianças, 

jovens e adolescentes? A resposta às três questões é negativa, como 

passo a demonstrar. 

É dever da União a legislação sobre educação, diretrizes e bases educacionais, 

não competindo ao município versar sobre tais questões, ainda mais retirando das 

salas de aula discussões de cunho tão importantes socialmente. 

Ponto chave deve ser observado é que o direito à educação plena é parte 

fundamental de um Estado Democrático de Direito, e deve ser mantido e observado, 

no sentido que as instituições devem ser colocadas em observância de suas bases, 

não apenas de se buscar perseguir questões ideológicas – sejam de quais lados 

forem. 

 Paulo Bonavides já mencionava em 2004, na 15ª edição de seu curso de Direito 

Constitucional sobre uma forte dependência do indivíduo do Estado, esclarecendo 

haver uma necessidade básica do brasileiro que deve ser preenchida pelo Estado, 

que deveria cumprir com sua função de distribuição das fontes das necessidades em 

questão, os direitos sociais.49 

 É de fundamental obrigação para o bom funcionamento do Estado que se 

observe a concessão deste direito básico do cidadão: a educação. 

 Neste primeiro ponto, é importante trazer que, antes mesmo da discussão 

acerca do Programa Escola Sem Partido, se faz necessária a existência de escolas 

suficientes para então se discutir o ensino ali aplicado. Ou seja, é preciso que existam 

 
49 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004. P. 378 
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escolas em pleno funcionamento para que então os questionamentos sobre o que 

está sendo doutrinado ou não em seu interior seja colocam em pauta da discussão.  

 A título de exemplo, no município do Rio de Janeiro, no primeiro trimestre do 

ano de 2019, todos os veículos de comunicação vêm noticiando questões 

relacionadas à falta de vagas em escolas e creches públicas, deixando crianças e 

jovens sem ter onde estudar, fora do ano letivo e sem poder cumprir seus calendários 

escolares. Um claro exemplo foi um mutirão realizado pela Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro para uma tentativa de obter vagas para as crianças junto ao 

Poder Judiciário50. 

 Continuando sobre o município do Rio de Janeiro, em que a crise política foi 

fato notório noticiado, inclusive agravada com a prisão de ex-governadores do Estado, 

a falta de escola é tema de pauta do Judiciário, eis que diversas famílias se veem 

obrigadas à buscar a tutela jurisdicional para inserir os menores em alguma vaga, 

pública ou particular às custas do poder estatal, para que não fiquem as crianças sem 

estudar durante o ano todo. 

 Feita esta observação, exemplificada pelo Rio de Janeiro, o questionamento 

colocado em pauta é: como discutir partidarização de escola, se não há escola? 

 Ainda em Bonavides (2004, p. 379): 

A importância funcional dos direitos sociais básicos, assinalada já por 
inumeráveis juristas do Estado social, consiste, pois, em realizar a 
igualdade na Sociedade; “igualdade niveladora”, volvida para 
situações humanas concretas, operadas na esfera fática propriamente 
dita e não em regiões abstratas ou formais de Direito.51 

Por essa leitura, é de fundamental pensar que para se discutir o que é ensinado 

em uma escola, primeiro deve-se prover a escola aos que dela necessitam. Ou seja, 

para que se possa incluir a discussão política ou retirar a discussão política, 

inicialmente o Estado precisa prover o palco do debate, e, até o momento, como se 

percebe no cotidiano do cidadão brasileiro, não o faz em totalidade, como deveria 

fazer de acordo com a Constituição Federal intencionou em 1988. 

A partir deste ponto, parte-se para o segundo debate, a liberdade do professor. 

A liberdade de ensinar, de se expressar, de manifestar seu pensamento. Sua 

 
50 DPRJ em Ação neste sábado sobre falta de vagas nas creches. Disponível em < 
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8767-DPRJ-promove-mutirao-neste-sabado-sobre-
falta-de-vagas-nas-creches > Acesso em 28.03.2019. 
51 Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004. P. 379. 
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liberdade estando ou não apoiada no que entende a Constituição Federal de 1988 

como o direito fundamental de primeira geração. Bonavides (2004, p. 563): 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os 

primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a 

saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, 

por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo 

do Ocidente. 

José Afonso da Silva52 em seu livro Curso de Direito Constitucional, de 2006, 

narrava a seguinte posição sobre liberdade: 

(...) a liberdade consiste, em suma, num processo dinâmico de 

liberação do homem de vários obstáculos que se antepõem à 

realização de sua personalidade: obstáculos naturais, econômicos, 

sociais e políticos. É hoje função do Estado promover a liberação do 

homem de todos esses obstáculos, e é aqui que autoridade 9poder) e 

liberdade se ligam. 

A análise acerca da liberdade acaba por confrontar frontalmente com a ideia 

base do Programa Escola Sem Partido, uma vez que a liberdade prevê a permissão 

da expressão, a manifestação do pensamento livre, das opiniões políticas, dos 

desejos. Em contrapartida, a ideia central do Programa Escola Sem Partido é a de 

analisar o que dizem os professores, e também realizar um freio nas exposições de 

ideias e posicionamentos frente a uma possibilidade desta exposição atingir questões 

de foro pessoal dos alunos. 

Por esta premissa, a propositura de legislação com a temática de fazer um 

professor se abster de emitir seu pensamento ou manifestar alguma posição que seja 

importante a trazer o debate à sala de aula poderia ser considerada inconstitucional 

sob o aspecto de que será contrário à intenção constitucional de que a manifestação 

do pensamento deve ser livre. 

Não encontra respaldo na Constituição Federal a premissa de que o professor 

deve se privar de qualquer ensinamento de cunho ideológico, no sentido de 

demonstração pluralista de ideias, ao contrário, a Constituição prevê que a educação 

é livre, não havendo espaço para censuras de pensamento.  

É certo que o caminho da liberdade de expressão deve respeitar o direito alheio, 

no sentido de que o Brasil não permite a prática de discursos de ódio e propagação 

 
52 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 234 
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de incitação a violência a práticas análogas, que não condizem com a manutenção do 

ordenamento jurídico. Deste modo, há um limite na manifestação do pensamento, mas 

apenas no sentido de não permitir que se fira direitos alheios, como honra e imagem, 

enfim, direitos da personalidade, que também são protegidos constitucionalmente. 

No entanto, se não há invasão do espaço do direito alheio, não há razão para 

vedar a permissão da livre manifestação do pensamento, principalmente, do 

professor, que possui a obrigação, própria de sua profissão, de demonstrar os pontos 

de vista do debate e incitar os questionamentos e os pontos negativos, além dos 

positivos, de diversos lados políticos. O professor não pode ser adstrito a passar uma 

imagem fictícia aos alunos, como se não houvessem problemas ou negatividades nos 

lados em discussão, e é impossível a fala sobre esta parte do conteúdo sem expor 

sua opinião, ou acabar demonstrando uma própria convicção. 

Esta possibilidade de cercar a fala do professor através do Programa Escola 

Sem Partido é o ponto exato em que o projeto de lei pode vir a esbarrar na 

constitucionalidade, e exatamente aonde reside a discussão acerca das questões 

contrárias a aprovação da temática. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, ao decidir sobre a liminar na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental sob o número 465, no Supremo Tribunal 

Federal ponderou o seguinte: 

Conforme entendimento expresso por mim anteriormente, legislar 

sobre as diretrizes da educação significa dispor sobre a orientação e 

sobre o direcionamento que devem conduzir as ações na matéria. 

Tratar das bases do ensino implica, por sua vez, prever os alicerces 

que servem de apoio à educação, os elementos que lhe dão 

sustentação e que lhe conferem coesão. Ocorre que a Constituição 

estabelece expressamente como diretrizes para a organização da 

educação: a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa, do 

desenvolvimento humanístico do país, do pluralismo de ideias, bem 

como da liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, art. 205; art. 206, 

II e III; art. 214).53  

Este posicionamento do Ministro fundamentou sua decisão de suspender os 

efeitos do artigo 1º da Lei 2.243/2016, de Palmas, no Tocantins, que não versava 

 
53 Ministro Luís Roberto Barroso, em voto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº465. Lei 
2.243/2016 do Município de Palmas (TO) 
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especificamente sobre o ESP, mas trazia a imperiosa ordem para o professor não 

discutir e abordar questões de gênero nas escolas da localidade.  

Continua Barroso: 

(...) a educação assegurada pela Constituição de 1988, segundo seu 

texto expresso, é aquela voltada a promover o pleno desenvolvimento 

da pessoa, a sua capacitação para a cidadania, bem como o 

desenvolvimento humanístico do país (CF/88, arts. 205 e 214). Trata-

se de educação emancipadora, fundada, por dispositivo constitucional 

expresso, no pluralismo de ideias, na liberdade de aprender e de 

ensinar, cujo propósito é o de habilitar a pessoa para os mais diversos 

âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão e como profissional 

(CF/88, art. 206, II, III e V). 

Como visto anteriormente nesta dissertação, já foi analisado um Projeto de Lei 

desta temática da sexualidade, sob o número 7.180 de 2014, em 2018, e com o voto 

do Deputado Flavinho sendo contrário a aprovação do Programa Escola Sem Partido 

por entender que a temática iria de acordo com a censura, como também que haveria 

confusão na abordagem do tema da Educação, em seu sentido amplo. 

Seu posicionamento combina com o da grande maioria dos professores e 

profissionais da área da Educação, alguns já trazidos neste trabalho, que se 

manifestam claramente contra a aprovação do Programa, por entenderem que não 

haveria uma real intenção de se aplicar nas escolas uma educação livre de ideologias, 

mas sim um objetivo de afastar um posicionamento de viés de ideologia notadamente 

de esquerda, para a implementação de uma posição mais conservadora. 

Como já dito neste capítulo, é direito do estudante a educação lhe ser passada 

de maneira ampla, com o recebimento de todas as informações possíveis, sendo 

prevista na Constituição a propagação de ideias livres, permitido o amplo debate, a 

manifestação do pensamento.  

É a principal função da escola a formação do indivíduo como um ser pensante, 

que discute, que critica e, principalmente, questiona, não apenas o que lhe é 

veiculado, como também o que lhe é ensinado. Deste modo, se o professor restar 

impossibilitado de trabalhar livremente com suas ideias e difundir seu pensamento, 

trazendo outros pontos ao debate com o seu alunado, este não poderá criar o livre 

pensamento. 
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Em continuidade, ainda há de se colocar no final desta análise uma breve 

pontuação sobre os projetos de lei, que são baseados pelo Programa Escola Sem 

Partido, mas que versam sobre a temática das questões de gênero. É sabido que os 

jovens possuem informações pelos mais variados meios de comunicação e rede de 

informações atuais, sejam as mídias televisivas, sejam as redes sociais. 

Um ponto do debate do Programa, que corrobora com as leis que são objetos 

das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental que já foram 

protocoladas, é retirar a disciplina sobre educação sexual do programa curricular das 

escolas, pois estariam incitando os jovens à prática sexual muito cedo, ou ainda, 

demonstrando pornografia às crianças. 

Quanto à esta temática, há intensa dificuldade de se entender um consenso no 

Brasil, por questões lógicas, eis que culturalmente, há diversas questões diferentes 

sobre falar em sexo. É completamente diferente a iniciação sexual de um jovem da 

capital de São Paulo e um jovem do interior do Amazonas. E por isso, uma lei geral, 

criada por aqueles que talvez estejam olhando apenas uma classe média vivida em 

cidade grande possa não ser coerente com um país de proporções geográficas como 

o Brasil, podendo, até mesmo, causar um impacto no número de doenças 

sexualmente transmissíveis, ao diminuir as informações nos locais em que já é 

escassa. 

Ponto importante acerca desta questão abordada pelo Programa Escola Sem 

Partido é trazida em dois destaques do artigo de Salomão Ximenes (2017, p.51), 

presente na obra coletiva já citada neste trabalho: 

Até então, a maioria dos educadores e demais atores do campo 

educacional nunca tinha ouvido expressões como “ideologia de 

gênero” ou “doutrinação ideológica”, apesar de lhes serem atribuídas 

tais práticas como se fossem cotidianas, ou mesmo definidores de 

seus propósitos pedagógicos. Para os promotores do movimento, 

trata-se de “fato notório que professores e autores de materiais 

didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar 

obter a adesão dos estudantes à determinadas correntes políticas e 

ideológicas para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e 

de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com 

os que lhe são ensinados por seus pais ou responsáveis.” 

Nesta fala, faz menção a trecho do Projeto de Lei 193/2016 que estava em 

trâmite no Senado Federal, proposto pelo então Senador Magno Malta, com o objetivo 
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de incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o Programa Escola Sem 

Partido, que, atualmente, já foi retirada de votação, em arquivo. 

Continua em seu artigo, Ximenes (2017, p. 51): 

A agenda de reformas do direito à educação promovida pelo referido 

movimento está articulada em ao menos três níveis: a) a promoção de 

alterações na LDB, em nível nacional; b) a aprovação de projetos de 

lei específicos, no máximo de entes federativos (estados e 

municípios); e c) uma campanha de estímulo ao litígio e à 

responsabilização de professores que, pelos critérios do movimento, 

tenham atuado de modo contrário aos seus princípios. A articulação 

entre esses três planos é evidente, já que assim se disseminam, em 

todo o País, o medo e o controle ideológico sobre escolas e docentes, 

ainda que não aprovadas novas leis defendidas pelo ESP. Já são 

muitos os relatos de professores que hoje se sentem intimidados a 

tratar determinados conteúdos ou a expressar suas opiniões em sala, 

também há casos mais graves, de docentes que respondem a 

processos administrativos. 

 Neste sentido, há de se buscar uma reflexão: é possível um projeto de lei que 

trabalhe a questão do limite da exposição de ideias pessoais dos professores, no 

entanto, não se pode deixar de respeitar os limites entre ferir direito à educação, e 

interesse político de impedimento de doutrinação ideológica.  

Estipular limites para questões ideológicas – em ambos os lados políticos – 

seria primeiramente o aspecto a ser defendido, antes de se adentrar nas práticas 

repressivas buscadas pelo Programa Escola Sem Partido, da maneira que atualmente 

o vem fazendo. 

Um tema de extrema delicadeza no que tange a limites que podem infringir 

princípios e direitos constitucionalmente protegidos, e por assim dizer, há de serem 

respeitados e antes de discussões de sanções e regras claras de denúncias e graves 

penalidades, impõe-se um claro regramento de limites para práticas, que se deve 

aplicar aos ideologicamente de esquerda e aos conservadores, sem quaisquer 

distinções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Encerrando esta dissertação, serão trazidas neste momento do trabalho as 

considerações finais sobre a temática, com as conclusões extraídas da pesquisa, 

juntamente com suas implicações no ordenamento jurídico e na educação livre 

proposta constitucionalmente. 

 Na abertura da proposta deste trabalho, colocou-se que o que seria aqui 

desenvolvido durante todo o caminhar da pesquisa seria a realização de um estudo 

sobre o Programa Escola Sem Partido, com o objetivo de compreender o que seria o 

viés ideológico em que se funda o Programa, bem como analisar os principais projetos 

de lei apresentados e leis já aprovados, fazendo uma reflexão sobre a 

constitucionalidade desta proposta ante o direitos da liberdade de expressão, mais 

especificamente nesta ótica, sob a visão do professor, bem como o direito à educação, 

ambos garantias da Constituição Federal. 

 O Programa Escola Sem Partido foi criado por Francisco Urbano Nagib, 

advogado e Procurador do Estado de São Paulo, em 2004, que, motivado por um 

episódio vivido em sua família – amplamente narrado em suas entrevistas – o fez 

pensar que as escolas não poderiam ensinar os alunos com professores que 

transmitissem o ensino divulgando em sala de aula suas convicções ideológicas 

pessoais. 

 Este episódio específico se deu quando sua filha, ao retornar da escola, contou 

a seu pai que o professor, ao falar de pessoas que haviam largado tudo em suas vias 

para seguir convicções pessoais que acreditavam havia feito a comparação de São 

Francisco de Assis e Che Guevara, o que levou Nagib a se revoltar, eis que católico 

e de ideologia de direita, não concordando com a comparação, acreditando que 

poderia levar a crer ser Che Guevara um santo. 

Neste momento, o Programa Escola Sem Partido, que havia então criado, 

voltava-se apenas a desejar que o ensino nas escolas fosse livre de qualquer viés 

ideológico, uma educação totalmente livre, sem polarização, seja de que âmbito for, 

para que os estudantes não sofressem influências de seus professores contrárias às 

ensinadas em seus lares. 

Em um primeiro momento, Nagib não obteve apoio em seu Programa, o que só 

veio a conseguir mais efetivamente com as eleições de 2014, momento em que o 



100 
 

Brasil apresentava uma cisão de ideologias políticas entre os que se posicionavam de 

esquerda e os que se posicionavam de direita. 

 Uma segunda vertente do Programa, que é bastante frequente nos projetos de 

lei apresentados se faz na discussão de questões relacionadas a sexualidade – 

chamadas pelo Programa de ideologia de gênero – sempre abordando um possível 

temor acerca da homossexualidade, bem como gravidez precoce que possa ser 

induzida através das aulas de educação sexual, ou seja, que haveria um induzimento 

do despertar da sexualidade pela aula de educação sexual ao invés da orientação de 

forma sadia. 

 O terceiro olhar do Programa Escola Sem Partido é o de colocar os estudantes 

– principais interessados sobre sua implementação – como meros espectadores em 

uma sala de aula, audiência cativa de seus professores, e os docentes como 

burocratas que deveriam se limitar a apenas repassar o conteúdo de suas estruturas 

curriculares aos alunos – sem espaço ao debate. 

 Neste aspecto, o Programa coloca o professor como um profissional sem a 

função do debate, do senso crítico, apenas de transmissor de conteúdo. Uma 

observação aqui se faz mais do que pontual: por óbvio, os criadores do Programa 

Escola Sem Partido não são educadores, profissionais da área, pois, silêncio é a única 

coisa que não se encontra em uma sala de aula com crianças e jovens, estes, ávidos 

pela discussão e o debate, com as curiosidades à flor da pele. 

Como dito no capítulo primeiro, durante toda a apresentação da proposta do 

Programa Escola Sem Partido, a abordagem se dá sempre com as falas sobre como 

os alunos acabam sendo vítimas de seus professores, que seriam vistos por estes 

alunos como heróis, e com isso, acabam por ter o que o Programa considera como 

doutrinação de uma maneira que os tornaria incapazes de realizarem sozinhos em 

seus pensamentos as escolhas que melhor caberiam a suas vidas, principalmente 

políticas, enfim, tratando o aluno como audiência cativa. 

 Em continuidade, esta dissertação demonstrou que o próprio Programa Escola 

Sem Partido, apesar de falar, em todo tempo sobre doutrinação, este mesmo não 

explica em seu site o que seria seu entendimento sobre o que seria a doutrinação ao 

seu ver, para que possa ditar as regras para encaminhar as denúncias que o próprio 

Programa incita aos pais e responsáveis realizarem. 
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 O entendimento sobre doutrinação se fixa somente em afirmar que devem os 

pais e responsáveis que se sentirem ofendidos pela prática dos professores que 

ferirem eventuais limites de possíveis ensinamentos sem doutrinação podem 

protocolar reclamações em forma de denúncia no site do Programa Escola Sem 

Partido – havendo um local próprio para isto – e assim, então encaminhar estas 

denúncias para fazer com que estes docentes sejam afastados de sala de aula. 

 Uma abordagem exemplificativa trazida neste trabalho foi, em pensamento 

micro, o de uma escola privada, em um bairro como o da Gávea, na Zona Sul da 

cidade do Rio de Janeiro, área que concentra alto poder aquisitivo, cuja mensalidade 

ultrapassa o valor de dois mil reais, possui um público adolescente diferente de uma 

escola pública no bairro vizinho, a Rocinha, comunidade localizada a menos de cinco 

quilômetros. Dentro deste contraste social, como explicar e entender que o Programa 

Escola Sem Partido deve atuar e fazer com que o professor funcione em sala de aula 

de uma maneira igual, sem apontar as nítidas e óbvias diferenças existentes? 

 Como questionado no primeiro capítulo: como uma questão sobre ideologia de 

gênero e doutrinação é vista dentro dos dois cenários que foram trazidos para 

exemplificar as escolas dentro do microcenário do Rio de janeiro? E o que seria a tão 

combatida doutrinação para o ESP?  

 Respostas para estas perguntas não são obtidas no Programa Escola Sem 

Partido, bem como não são fornecidas pelos apoiadores da temática, uma vez que 

conceitos, regras e maiores explicações não são fornecidas pelas mídias oficiais do 

Programa. 

Ponto importante trazido no trabalho, que é explorado no Programa Escola Sem 

Partido é o de que o debate de diferenças para trazer ao pensamento do aluno uma 

visão crítica, sejam crianças, adolescentes ou adultos, é que a discussão acabe por 

induzir os alunos a mudar posição política, religião ou induzir o relacionamento com 

pessoas do mesmo sexo.  

Não há fala nenhuma sobre debates acerca de inclusão de diferenças, ou seja, 

a inclusão de alunos que são de orientação diferente, sejam de opinião política, 

religiosa ou sexual diferente, não há este trabalho de aceitação. O Programa Escola 

Sem Partido afirma que é função da família apenas exercer este papel, ignorando, por 

exemplo, quando a família não o faz, ou quando o faz de maneira preconceituosa, ou 
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racista – podendo criar indivíduos criminosos – lembrando aqui que racismo é 

tipificado. 

Sem muito apoio durante seu período de criação, o Programa Escola Sem 

Partido viu sua ideia ganhar corpo efetivamente em 2014, pois foi o ano em que as 

eleições presidenciais foram disputadas acirradamente entre possíveis governos de 

esquerda e direita, bem como os ânimos da disputa causaram uma cisão ideológica 

nos eleitores, e movimentos políticos encontraram respaldo no crescimento deste 

interesse no assunto política, difundido à época. 

Com a vitória nas urnas pela manutenção do governo da situação, do Partido 

dos Trabalhadores, a derrota da direita acirrava a divisão ideológica, e dava maior 

palco, por exemplo, para o crescimento da pauta do Programa Escola Sem Partido. 

As questões debatidas pela esquerda começaram a ser objeto dos 

questionamentos da direita, que muito se levantavam contra elas, para então 

combatê-las, como forma de posicionamento – dentre elas, a forma do ensino das 

escolas. 

Nesta época, o Escola Sem Partido recebeu então seu maior apoio, o do MBL 

– Movimento Brasil Livre, que fornecia sustento à suas palestras, debates e apoio de 

sites e tudo mais que o Programa precisasse para crescer e se sustentar dentro dos 

programas políticos e virar base para o Legislativo. 

Ao final do primeiro capítulo, esta dissertação trouxe a consolidação da 

existência do Programa Escola Sem Partido, que ocorreu com as eleições de 2018, 

pois fizeram pauta de diversos projetos de campanha de Deputados e Senadores, 

como também um dos projetos do então candidato à eleição presidencial Jair Messias 

Bolsonaro, de direita, declaradamente conservador, e que liderou as pesquisas de 

intenção de voto desde o início do período. 

A campanha eleitoral de 2018 foi marcada por agressões e até mesmo atentado 

contra o candidato mencionado acima, violência nos discursos dos eleitores, ódio na 

troca de ofensas nortearam o período eleitoral brasileiro e deram o tom da disputa. 

Restou claro que não se abriria – como ocorreu – espaço para o debate sobre 

a importância da conversa e do diálogo entre professores, estudantes e os pais e 

responsáveis sobre o Escola Sem Partido, e assim o Programa seguiu sem a 
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participação de profissionais da Educação, como projeto do candidato, que se elegeu, 

Bolsonaro, seguindo questões que não foram para profissionais da área analisarem – 

até o momento. 

Na segunda parte desta pesquisa, o segundo capítulo, a abordagem se deu em 

torno dos projetos de lei com a temática do Programa Escola Sem Partido e das leis 

que se encontram em vigor já com o tema. 

Diversos projetos de lei, na mesma época – nos anos de 2014 a 2017 – foram 

propostos para alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a tentativa 

de inclusão do Programa Escola Sem Partido, bem como diversos projetos no sentido 

de instituir o Programa nos âmbitos estaduais de norte a sul do país, aplicando-o como 

o previsto no site e em seu regimento, com os mandos de ordem para os professores 

seguirem e permissões de denúncia para aqueles que não estiverem de acordo com 

a cartilha do Programa. 

O primeiro projeto de lei se deu no âmbito do Rio de Janeiro, encaminhado pelo 

então Deputado Estadual Flavio Bolsonaro, escrito com grande ajuda do criador do 

Programa, Miguel Nagib, a pedido do Deputado, mas até o momento sem aprovação 

no estado fluminense. 

Assim, feita análise dos principais projetos de lei sobre a intenção de sua 

aplicação, seja a implementação do Programa Escola Sem Partido, tal qual se 

apresenta – os mandamentos do professor; ou se versam sobre questões de debates 

sobre sexualidade. 

Do mesmo modo, analisou-se os projetos de lei em vigor – total de quatro que 

se conseguiu ter acesso até o momento do fechamento da pesquisa – que permitem 

a aplicação do Programa Escola Sem Partido e suas formas de sanção ao professor, 

como se apresenta em denúncia. 

E, por fim, tratou-se também sobre a efetiva aplicação do Escola Sem Partido, 

na prática, como se dão as denúncias, que acarretam os afastamentos dos 

professores, em muitos casos, retirando-os de suas funções em salas de aula, com 

base em denúncias de pais e responsáveis que nem mesmo assistiram os atos que 

respaldam o que acreditam ser material suficiente para denunciar o que acreditam ser 

forma de doutrinação politica ou incitação à prática sexual ou homossexualidade. 
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Já no terceiro, e último capítulo, a dissertação busca fazer um contraponto do 

Programa com o Direito. 

É certo que ainda é uma temática muito recente, e principalmente no campo do 

Direito, não havendo discussão em pauta específica sobre o tema. 

Dentro deste ponto, para que seja feita uma abordagem sobre o Programa 

Escola Sem Partido dentro do Direito, e sua (in)constitucionalidade, precisa-se 

analisar quais direitos constitucionais – ou princípios – estariam sendo violados por 

sua aplicação na forma desejada por seus criadores.  

É diante desta ótica que se começa a leitura pela análise do direito à liberdade 

de expressão. Não obstante a defesa do direito à liberdade de expressão, esta 

dissertação também abordou que o professor possui liberdade de cátedra, um 

desdobramento da liberdade de expressão, que é sua liberdade acadêmica, que após 

a Constituição Federal de 1988 é chamada de liberdade de ensino e aprendizagem, 

sendo a liberdade do professor em expor ideias sobre uma mesma temática, 

respeitando o multiculturalismo e a diversidade de ideias e pensamentos. 

Seria então uma ferida nesta liberdade de expressão haver na legislação um 

limitador ao professor no sentido de não permitir que o mesmo fale sobre outros 

pontos de visão sobre alguma questão, quando existirem, por existir a mínima 

possibilidade de estes pontos divergirem no que pensam os familiares de algum aluno 

dentro da sala de aula? Seria isso a doutrinação? Esta inércia do professor fere o 

direito a educação do aluno? 

Por consequência, fala-se aqui sobre direito a educação. 

Já falado durante o corpo da dissertação que o Brasil é um país de contrastes 

sociais e que, em muitos locais falta a própria escola, e questões como o discutir se 

um professor ultrapassa o limite do que é ensinado está muito além das necessidades 

do local. 

O direito à educação é um direito básico defendido constitucionalmente e foi 

pontuado nesta pesquisa e não é um problema para o Programa Escola Sem Partido, 

é um ponto sem divergência. No entanto, a questão está no modo como se afastam 

os professores, do mesmo modo em como se debatem questões tão a frente e 
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modernas enquanto em locais de acesso mais difícil, nem mesmo se encontra escola 

para a totalidade dos alunos que delas necessitam. 

Um exemplo trazido foi o município do Rio de Janeiro que, no ano de 2019, 

encontrou uma crise no início do ano letivo, em que não há vagas para todos os 

estudantes que necessitam da escola pública e não há esperança sobre o que se 

possa fazer. Por consequência, um debate sobre escola com ou sem partido não 

resolveria o problema das crianças e jovens que nem escola tem neste momento. 

Assim, encerra-se com a conclusão trazida ao longo da pesquisa e da 

dissertação, que é entender que a forma como o Programa Escola Sem Partido veio 

se apresentando pode sim esbarrar na inconstitucionalidade, uma vez que permite 

que pessoas, sem preparo especializado, afastem professores profissionais de suas 

salas de aula, apenas com base no que entendem ser fora dos limites de suas 

opiniões políticas, com base em suas denúncias.  

Por consequência, há de se pensar que professores também podem agir fora 

de seus limites de docentes e utilizarem seus espaços para agirem em 

desconformidade com os limites de suas atuações. 

Deste modo, como forma de dar mais credibilidade ao Programa, e talvez não 

esbarrar nos limites constitucionais impostos – que devem sempre ser respeitados – 

uma pesquisa fundamentada com profissionais das áreas de Educação e Psicologia 

se fariam estritamente necessárias, para somente após, adequar o projeto e as formas 

de tratamentos aos profissionais, para se adequarem aos novos métodos de ensino e 

de tratamento aos jovens em sala de aula, não permitindo a denúncia como a 

desejada atualmente pelo Programa, nem deixando de atender a uma real demanda 

de um grande grupo da sociedade. 
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