
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 liberdades do professor, 

conferidas pela Constituição Federal de 1988. PALAVRAS-CHAVE: Escola Sem Partido. 
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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. 


