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caso dos projetos “escola sem partido” 

Resumo: Este texto trata das políticas públicas relacionadas à educação e 
suas relações com o trabalho dos professores. Em especial, procura-se discutir 
a “árvore de apensos”, dos projetos de leis “Escola sem Partido” propostos 
reiteradamente nas câmaras legislativas, na Assembleia e no Senado Federal. 
Atualmente, uma série de Projetos de Leis assim compreendidos, alguns 
levados a efeito, tem procurado interferir diretamente na natureza mesma do 
trabalho pedagógico, que é política e fortemente subjetiva. Serão tomados os 
textos legais analisando como eles implicam diretamente no trabalho dos 
professores. Espera-se demonstrar que eles procuram reforçar uma gramática 
de educação conservadora, que deliberadamente desempodera os sujeitos por 
ela formados, tanto os alunos quanto os professores. O que movimentos como 
este buscam não é transformar positivamente a educação brasileira, mas sim 
frear alguns avanços pedagógicos e sociais que se tiveram no país nos últimos 
anos, ao abordar temas como corpo, gênero, sexualidade, relações étnico-
raciais, homofobia, laicidade, entre outros. Por fim, reitera-se que uma 
educação para o exercício autônomo e consciente da cidadania deve reafirmar 
princípios históricos inegociáveis de uma educação para a liberdade, que são a 
defesa radical do igualitarismo e da laicidade, da soberania popular e seu 
direito à resistência. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a promulgação da última Carta Constitucional brasileira em 

outubro de 1988, que estabeleceu um profundo alargamento dos direitos 

sociais, políticos e civis, a cidadania no Brasil tem vivenciado constantes e 

reiterados fluxos de expansão e retração. Ao mesmo tempo em que a 

Constituição prescrevia a ampliação de direitos, desde os últimos trinta anos, 

vivemos também, e contrariamente, sob constante vigilância e contenção 

destes direitos. É certo que o texto de 1988 realmente foi pensado para um 

país que nem mesmo possuía as bases sociais e culturais, e, portanto, 

concretas, para pôr em prática tudo que nele estava prescrito na Lei. Isso se 

deveu ao contexto histórico e político sob o qual a Carta foi construída. O Brasil 

saía, naquele momento, de um longo período de exceção, havendo vivido por 

vinte e um anos, sob um regime político jurídico de ditadura civil/militar. Neste 

tempo, as liberdades civis e políticas foram restringidas ao limite, condição pela 

qual tal Regime fez-se possível por tão longo tempo. Ao seu final, e ao redigir a 

Carta Constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte de 1986-1988 redigiu 

um texto compreensivelmente “libertador”. 

Soma-se a isso o fato de historicamente jamais termos vivido um 

período de plenitude democrática, sem que esta estivesse sob constante 

ameaça. O cientista político Fábio Wanderley Reis, na obra “Tempo Presente: 

do MDB a FHC”, demonstrou que são históricas e reincidentes as rupturas 

institucionais no nosso país. O autor demonstra que desde a instauração da 

República no Brasil, em 1889, até o presente momento, o país foi comandado 

por 42 presidentes ou chefes do poder executivo; destes, apenas dezoito foram 

eleitos pelo voto direto da população, e apenas onze deles concluíram seus 

mandatos. Ao ter seus mandatos encerrados por rupturas institucionais, muitas 

vezes à revelia da vontade popular, eram também abandonadas as agendas 

que estes representavam, os compromissos com os direitos sociais e políticos 

que os haviam elegido. Já o jornalista André Deak, da Revista Eletrônica 

Forum2, realizou um estudo inspiradona obra de Reis, e chegou à conclusão de 

que, em 127 anos da vida política brasileira republicana, estivemos imersos em 
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somente 50 anos de democracia altamente pressionada e fragmentada, 

reiteradas vezes ceifada por outros 77 anos de períodos não democráticos.  

Nesse contexto é que se procura com este texto demonstrar que nos 

últimos 28 anos de vigência da Constituição “cidadã”, os direitos sociais, e mais 

detidamente os direitos para a educação, estiveram constantemente 

submetidos a barreiras, provações, recortes e negações. Uma série de Projetos 

de Lei (os PLs) tramitam no Senado Federal, no Congresso Nacional, nas 

Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais brasileiras, fragilizando e 

trazendo ameaças concretas aos direitos sociais e políticos dos trabalhadores 

em educação, e ao seu caráter público, laico e gratuito. Entre eles, já desde 

pelo menos uma década, estão situados os projetos de lei chamados 

genericamente de “Escola sem Partido”, isto é, Projetos de Lei que buscam 

instituir limitações e censuras ao trabalho dos professores, criminalizando, em 

muitos casos, suas posições e pertencimentos políticos. Ao conjunto de 

Projetos com este matiz, convencionou-se chamar de “árvore de apensos3” dos 

Projetos de Lei Escola sem Partido, devido à proximidade temática e o sentido 

das agendas contidas nestas propostas. É deste conjunto de leis, a partir da 

sua relevância demonstrada até aqui, que se ocupará este texto. Ao final, 

busca-se propor uma pauta reativa a esta agenda conservadora, centrada na 

ideia de três princípios históricos e inegociáveis de uma “esquerda que não 

teme dizer o seu nome” (SAFATLE, 2014. p.83), em defesa de uma educação 

para a liberdade, que são a defesa radical do igualitarismo e da laicidade, da 

soberania popular e seu direito à resistência. 

 

ESCOLA SEM PARTIDO E O TRABALHO DOS PROFESSORES 

Uma Educação que represente, reflita, ou pelo menos contemple a 

diversidade da sociedade da qual emerge está longe de ser a nossa realidade 

concreta. Pelo contrário, estamos hoje, ainda, imersos em uma educação 

realizada quase que exclusivamente por meio de processos de escolarização 

tradicionais, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, ainda conservador e 
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essencialmente meritocrático4. Reafirmamos modelos cientificistas 

eurocêntricos, que por meio do processo em que fomos (e ainda somos) 

“colonizados” continuamos atualizando dinâmicas excludentes e etnocêntricas. 

Entretanto, todo esse processo apresenta contradições. Nas últimas décadas, 

diversas iniciativas vêm encontrando, nos interstícios dos grandes processos, 

sensíveis margens de ação e atuação. Prova disso, são políticas públicas para 

a Educação que propõem novas metodologias para o ensino, novos temas 

para os conteúdos, renovando o Trabalho Pedagógico (FERREIRA, 2010)e 

possibilitando que novas agendas, historicamente silenciadas e negligenciadas, 

passem a ter visibilidade e voz.  

Temas como gênero, corpo e sexualidade são uma prova concreta 

disso. Eles emergem das lutas sociais e do empoderamento feminino, frente a 

uma sociedade mercadamente masculina.Rejeita os princípios hegemônicos de 

uma sociedade andronormativa, machista, misógina e sexista, que produz uma 

série de violências físicas, morais, psicológicas e culturais; e que se 

concretizam em milhares de ocorrências de homofobia (GARCIA, 2015), 

feminicídio (Waiselfisz, 2015) e casos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340). 

Também neste sentido, encontram-se as Leisnº 10.639 e nº 11.645, que “além 

de voltar os olhos para o estudo da história e cultura afro-brasileira, também 

atendem às demandas de um ensino voltado às temáticas indígenas” 

(HOWES, 2015, p.04), isto é, permitem e proporcionam voz e vez a populações 

que em nenhum outro momento histórico estiveram presentes no currículo da 

educação formal. 

Estes são apenas dois exemplos trazidos a este texto para demonstrar 

breves, porém inegáveis, avanços na direção de uma educação e um processo 

de escolarização mais plural e diverso do que o tradicional. E é justamente 

contra estas emergências, estes insights de soberania e empoderamento 

popular, que se dão por meio de uma educação mais emancipadora da 

gramática da educação capitalista, que o conjunto de Projetos de Lei “Escola 

sem Partido” e seus apensos se insurgem. Eles visam a intimidar e até mesmo 
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a barrar estes avanços sociais e pedagógicos conquistados nas últimas 

décadas.  

Neste contexto, Escola Sem Partido (ou Escola de Pensamento 
Único) é um projeto para silenciar vozes, buscar estabilidades e criar 
novos espaços de conforto e conformismo social, cultural e 
intelectual. A instabilidade, o diferente, a emergência, a diversidade 
incomodam. Discutir as desigualdades sociais, o feminismo, a 
discriminação sexual, entre outros assuntos, é provocar instabilidades 
nesse sistema de histórias e pensamentos únicos. Doutrinação 
ideológica está presente nas escolas desde sempre com seus 
conteúdos, com seus discursos, com suas relações. Educar é um ato 
político em si (GOMES, 2016). 

 

O primeiro deles é o Projeto de Lei 7180/20145, apresentado à Câmara 

em fevereiro de 2014, de autoria do Deputado Federal Erivelson Santana, do 

PSC da Bahia, que propõe alterar a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, 

Lei 9.396/19966. Entre seu conteúdo, vislumbra-se barrar qualquer ingerência 

da educação escolar sobre os “valores familiares”. Preconiza que a Escola 

deve se submeter aos valores morais, sexuais e religiosos anteriormente 

adquiridos no convívio familiar. Está apensado a ele, entre outros que o 

ratificam e serão expostos em breve, um outro que visa a confrontar-lhe. É o 

Projeto de Lei 6005 de agosto de 2016, do Deputado Federal Jean Wyllys, do 

PSOL do Rio de Janeiro, que institui o Programa “Escola Livre” em todo os 

território nacional, no âmbito dos ensinos público e privado. Há um evidente 

confronto entre os dois Projetos. Enquanto o Projeto do deputado Erivelson 

Santana busca impor limites e censura ao trabalho dos professores, o Projeto 

do deputado Jean Wyllys propõe justamente o inverso. Em seu Artigo 1º 

estabelece livre manifestação de pensamento, pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, laicidade, valorização dos profissionais da educação, 

gestão democrática no ensino público. Prescreve textualmente, em seu Artigo 

2º, que são vedadas “quaisquer tipos de censura de natureza política, 

ideológica, filosófica, artística, religiosa e/ou cultural a estudantes e docentes, 

ficando garantida a livre expressão de pensamentos e ideias”, desde que 

respeitados os direitos humanos fundamentais e princípios democráticos 

previstos na Constituição Federal. Fica claro, ao contrastar os dois textos, que 
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tratam do mesmo tema: a manifestação subjetiva e política dos professores 

quando em pleno ato da aula. Enquanto o primeiro Projeto limita e criminaliza 

toda perspectiva de mundo contrária aos valores patriarcais e conservadores 

da ordem burguesa, o segundo valoriza a multiplicidade de perspectivas, 

possibilitando que o próprio estudante realize autonomamente suas escolhas. 

Apensado também ao PL 7180, está o Projeto de Lei nº 1859 de 2015, 

que propõe também alterar o Artigo 3º da LDB, inserindo um Parágrafo Único, 

pontualmente legislando sobre questões de gênero e orientação sexual.  

Parágrafo único: A educação não desenvolverá políticas de ensino, 
nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de 
forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia 
de gênero, o termo „gênero‟ ou „orientação sexual.” 

 

O uso da expressão “ideologia de gênero” é muito sintomática da 

orientação ideológica a que se refere o Projeto.Para a professora do Instituto 

de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, a carga produzida politicamente 

contra a presença das questões de gênero nos currículos escolares é 

orquestrada por setores conservadores, em sua maioria, grupos religiosos, de 

viés fundamentalista. A autora relata que nos parlamentos estaduais e 

municipais “esses grupos vêm atuando para eliminar das diretrizes 

educacionais orientações para a valorização e respeito à diversidade sexual e 

para a superação das desigualdades de gênero” (BIROLI, 20157). Os grupos 

contrários à presença do gênero no currículo alegam se tratar de uma 

“ideologia”, que não se sustenta materialmente, sendo apenas uma forma de 

doutrinação de grupos ativistas contra hegemônicos. No entanto, Biroli chama 

a atenção para o fato de que a diversidade dos corpos, dos valores, da 

sexualidade, dos estilos de vida, configuram-se como um fato concreto e não 

uma ideia apenas. A laicidade do Estado significou historicamente um avanço 

para esta diversidade, e, quando as questões religiosas passam a ter 

ingerência sobre as políticas de Estado e a políticas públicas educacionais, 

temos um retrocesso em relação à democracia. Se por vezes “ideologia”, nas 

ciências sociais, tem significado mistificação, ilusão, visão distorcida da 

realidade (EAGLETON, 1997), neste caso em específico, estes grupos 
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conservadores lançam mão desta categoria na tentativa consciente e 

deliberada de desqualifica-la, como se o “gênero” carecesse de significação e 

concretude. Debater “gênero”, pelo contrário, é desnaturalizar as relações 

misóginas, patriarcais entre as pessoas e os grupos; é trazer para o centro das 

preocupações sociais aquilo que, de fato, parte de uma natureza biológica, mas 

é sobretudo, uma criação social e cultural, e, portanto, de deliberação política 

(MIGUEL, 2014). 

Apensado ao PL nº 1859/2015, está o Projeto de Lei nº 5487, de junho 

de 2016, de autoria do Deputado Professor Victório Galli, do PSC, do Mato 

Grosso, que legisla pontualmente sobre os temas relacionados à sexualidade 

nos livros didáticos. Institui a proibição de orientação e distribuição de livros às 

escolas públicas, pelo Ministério da Educação e Cultura, que versem sobre 

orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes. Ele relaciona-

se diretamente à Lei 13.005 de 2014, o Plano Nacional da Educação. Na 

justificativa apresentada pelo parlamentar para dar andamento à aprovação da 

Lei, argumenta que na ampla discussão com a sociedade, proposta pelo 

Ministério da Educação, realizando fóruns de participação em todo o país, 

foram “rejeitadas todas as citações relativas a ideologia de gênero, orientação 

sexual e seus derivados, sendo, por estemotivo, recusada sua incorporação na 

educação nacional”. É um fato a destacar esta profunda rejeição. Ela de fato 

ocorreu, e nas diversas instâncias e Câmaras em o tema foi a debate, o 

rechaço a toda e qualquer menção à temática do gênero e da sexualidade 

reiteradamente foi apagado. Este fato é relevante na medida em que revela o 

alcance da capilarização e da prevalência das ditas “bancadas evangélicas”, 

sobre as questões dos direitos humanos, da saúde e mais preocupante para os 

propósitos deste texto, da educação. 

Pelo mesmo caminho, avança o Projeto de Lei nº 2731, de agosto de 

2015, de autoria do Deputado Federal Eros Biondini, do PTB de Minas Gerais. 

Ele propõe alterar a Lei nº 13.005, de junho de 2014, que estabelece o Plano 

Nacional de Educação (o PNE). Em Parágrafo Único ao Artigo 2º do PNE, 

proíbe “a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em 

especial o uso da ideologia de gênero, orientação sexual, identidade de gênero 

e seus derivados, sob qualquer pretexto”. Percebe-se que os dois Projetos 



ressoam o mesmo tema. O intuito é de rechaçar qualquer forma de discussão, 

de disposição, ou mesmo a presença das questões de gênero nas discussões 

escolares. O silenciamento destas questões vem da força que possui, em sua 

maioria, a “bancada evangélica” no Congresso Nacional e no Senado Federal. 

Em setembro de 2016, este contingente conta com 84 deputados e deputadas 

e três senadores. Nesta conta estão somente os parlamentares com 

identificação direta e aberta com igrejas evangélicas, sem contar ainda com os 

parlamentares apoiados por estas igrejas. Juntos, formam a Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE), formalizada desde novembro de 20058. As 

“correntes” mais representativas dentro da FPE são da Assembleia de Deus, 

da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja Batista. Os demais 

parlamentares da FPE se distribuem entre outras 25 denominações diferentes. 

Em votação de fevereiro de 2016, sobre a Medida Provisória 6969, declarou o 

Deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, que 

Não podemos admitir o conceito do novo modelo de sociedade, que 
se esconde atrás da ideologia de gênero, que quer introduzir uma 
terceira ordem sexual, até porque o modelo defendido pela sociedade 
brasileira está fundamentado em princípios cristãos. Nós precisamos 
preservar aquele modelo de família. A família se constitui através da 
união de um homem e uma mulher, para a preservação de sua prole. 

 

Aufere-se do discurso do deputado evangélico a absoluta pertença a 

valores religiosos muito específicos. Trata de “modelos” prontos e fechados de 

sociedade, baseado em “princípios cristãos”. Mostra também um modelo pronto 

e acabado de “família”, necessária e naturalizadamente composto pelo par 

binário homem/mulher; excludente de todas e quaisquer outras formas de 

sexualidade, erotividade, afetividade. A expressão “preservação da prole” é 

reveladora de uma relativa animalidade instintiva, que supostamente deveria 

orientar as condutas humanas; pressupões que as relações erótico afetivas e 

sexuais humanas são devidas ao seus instintos, e não constituídas social e 

historicamente. 

Ainda relacionado à questão “ideológica” de que tratam os Projetos 

apensados da “Escola sem Partido”, está o Projeto de Lei nº 1411 de maio de 
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2015, de autoria do Deputado Federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio 

Grande do Norte. Ele tipifica um tipo de crime denominado “Assédio 

Ideológico”, que será apreciado pela Comissão de Educação da Câmara 

Federal (CE10). Este Projeto é profundamente impactante à vida social 

brasileira, tanto pela sua profundidade quanto pelo seu alcance. Propõe alterar 

o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 (o Código Penal Brasileiro), e a Lei nº 8.069, de 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, (o ECA). Em seu Artigo 2º 

tipifica como “Assédio Ideológico” 

[...] prática que condicione o aluno a adotar determinado 
posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de 
constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar 
posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. 

 

Ao alterar o Código Penal Brasileiro, criando um novo Artigo no Código 

(o 146º), estipula pena de três messes a um ano acrescida de multa. Se o 

referido “crime” for cometido porprofessor, coordenador, educador, orientador 

educacional, psicólogo escolar, ou praticar o crime no âmbito de 

estabelecimento de ensino, público ou privado, a pena será agravada em um 

terço.Ainda, se da prática criminosa resultar reprovação, diminuição de 

nota,abandono do curso ou qualquer resultado que afete negativamente a 

vidaacadêmica da vítima, a pena será aumentada em uma metade. Em outras 

palavras, o que propõe o Projeto é uma verdadeira esterilização do trabalho 

dos professores, destituindo-o de quaisquer pertencimentos políticos que 

possui. Transforma o Trabalho Pedagógico em algo mecânico, apenas 

transmissor de conteúdos, destituído de sua riqueza social e humanidade. 

Obviamente não se defende aqui que os professores usem o poder do discurso 

e do exemplo que possuem para promover proselitismo político ou religioso, 

porém, tentar neutralizar, isentar os professores daquilo de que são eivados e 

que os constitui enquanto tais, é uma busca intencional e cirúrgica de impedir a 

livre expressão e manifestação de cosmovisões que se opõe à gramática 

conservadora, machista, homofóbica, patriarcal e deletéria do capital. 

Por fim, chega-se ao Projeto de Lei nº 867, de março de 2015, de autoria 

do Deputado Federal Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Sua última 

                                                           
10

 Este Projeto está no momento com Parecer favorável datado de 15 de julho de 2016, pelo 
Deputado Izalci Lucas do PSDB do Distrito Federal. 



alteração foi em 18 de agosto de 2016 e está apensado aos PLs nº 7180/2014 

e nº6005/2016, apresentados anteriormente. Ele institui, entre as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional o que denomina como "Programa Escola sem 

Partido". Em seu texto explícito, o Projeto não revela toda sua intencionalidade. 

Para tanto, é necessário compreender suas entrelinhas, elipses, escondidas 

por detrás da textualidade. A começar pela concepção de “partido”. Percebe-se 

que o texto não propõe uma escola sem “ideologia”, sem preferência 

ideológica; nem uma escola abertamente despolitizada, nem laica. Ao 

mencionar diretamente o “partido”, o texto remete aos partidos ditos “de 

esquerda”, aqueles mais particularmente comprometidos com os movimentos 

populares, com os trabalhadores e associações sindicais tendencialmente 

contra hegemônicas, com os movimentos feministas, ecológicos, pequenos 

agricultores, avessos ao grande capital. 

Ao longo do texto ocorre 18 vezes a expressão “liberdade”. Aparece 

relacionada ao aprendizado, ao ensino, à crença, à consciência (sete vezes), à 

expressão, à política, às escolhas pedagógicas. Fica nítido que o texto é 

tributário de princípios liberais de educação. Ressalta-se aqui que “autonomia” 

e “liberdade” na educação, sejam elas relacionadasà Escola ou à Universidade, 

estão vinculadas à ingerência do capital e do mercado sobre o que, de que 

forma, em que circunstâncias e a que preço se deve ensinar e aprender. Uma 

Educação e uma escolarização efetivamente libertadoras devem, pelo 

contrário, estar associadas a um projeto político de Estado, empoderador da 

soberania popular, de quem trabalha e sustenta este Projeto. Sobre isso se 

voltará ao final do texto.  

Em seu Artigo 2º, inciso I, menciona que a educação nacional deverá 

atender ao princípio da “neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado”. 

É constante e reincidente em todos os Projetos apensados a questão da 

neutralidade. A expectativa liberal; como sempre afeita aos princípios das 

ciências da natureza, via de regra muito mais cartesianas, positivistas e 

formais; de assepsia e isenção do trabalho dos professores na construção do 

conhecimento, revela-se neste Projeto em toda sua plenitude. No Artigo 4º, 

prescreve algumas vedações, dentro do que denomina de “funções” do 

professor. Atribui aos alunos um papel e uma condição de “cativos” no 



processo de produção do conhecimento, como se este processo se desse em 

mão única, impossível de ser re pensado e re significado pelos estudantes, por 

meio das diversas instâncias em que interagem com a sociedade. No inciso III 

veda, textual e coerentemente, propaganda político-partidária na sala de aula; 

porém na sequência, revela seu verdadeiro intento. Criminaliza o incentivo à 

participação em “manifestações, atos públicos e passeatas”. Ora, fica evidente 

que a intencionalidade por detrás do texto, é de desmobilização dos sujeitos 

pela ocupação do espaço público, pela reivindicação política, aberta e livre 

pelos seus direitos, pela efetivamente livre expressão e manifestação da 

soberania popular. Finalmente, em um Anexo, estabelece seis itens nominados 

como “Deveres do Professor”. Configuram-se como uma “cartilha” prescritiva 

que reforça tudo que está até ali ente disposto no texto legal.  

O que estes preceitos, PLs, “cartilhas”, buscam atingir; a começar pelos 

professores, assim como os demais cientistas e pesquisadores, isto é, todos 

aqueles que, de uma forma ou de outra, “fazem ciência”; é uma pretensa e 

inalcançável neutralidade científica. Ora, a ciência é uma atividade humana, e 

como tal, dotada, inextricavelmente, de subjetividade. É claro que esta 

incontornável subjetividade, da primazia do sujeito, enquanto sujeito social, seu 

contexto, sua historicidade, não pode interferir na objetividade com que produz 

ciência. Objetividade compreendida aqui como “adequação da ideia científica à 

realidade objetiva” (VIANA, 2006. p.10). Por outros termos, a neutralidade 

científica é axiológica, algo posto para além das possibilidades concretas de 

sua realização. Não existe ciência, e tampouco conhecimento sobre a realidade 

social, que seja neutra. Mais ainda, quanto mais assim se pretender, se 

apresentar, se propuser, será tanto mais falsa, enganosa, escondendo por 

detrás da sua produção, do seu discurso, suas verdadeiras intencionalidades. 

Já a “objetividade”, não só é possível, como é também necessária, senão a 

condição mesma da realização científica (WEBER, 2003). Ela é uma condição 

necessária para a ciência, para a pesquisa, para o trabalho pedagógico. Toda 

produção científica deve ser objetiva,mesmo que realizado sob nenhuma 

neutralidade, e aí reside sua maior qualidade. 

Em sua totalidade, a “árvore de apensos” favoráveis a uma “Escola sem 

Partido”, são tributários de uma Escola e uma Educação pretensamente neutra. 



Esta perspectiva de Educação e do trabalho dos professores está ancorada em 

um texto do professor português Armindo Moreira, autor do livro“Professor não 

é Educador”. É um texto curto, de linguagem extremamente acessível, que 

procura distinguir e separar “educação”, do trabalho dos professores; realiza 

esta distinção ao propor a separação entre “educação” de “instrução”. Para o 

autor, a educação é um processo profundo que promove nos sujeitos 

sentimentos e pertenças que lhes permitem viver adequadamente no mundo a 

que pertencem. Este seria um atributo exclusivo da família, pois estes são 

valores que pertencem ao convívio privado. Já o trabalho dos professores deve 

estar restrito à promoção de fazeres, habilidades e conhecimentos que lhes 

garantam sustento e sobrevivência na vida em sociedade. Isto é, são valores 

muito mais atinentes à vida pública. 

A exemplo do tema do gênero, do corpo e da sexualidade, este tipo de 

ideário propõe que os professores devem ensinar sobre fisiologia, função 

reprodutiva, anatomia, disfunções patológicas, doenças, função de cada órgão 

do corpo humano, sistemas em geral (linfático, cardiovascular, respiratório, 

etc.). No entanto, segundo Moreira, ao tratar destas questões, os professores 

não devem emitir juízos, transmitir valores a respeito delas. Esta seria uma 

atribuição da família, pois pertence exclusivamente a ela a condição oral para 

tal ação. Quando os professores fazem isso, estão “invadindo” a esfera 

privada, estão “ideologizando” seu trabalho, estão “fazendo a cabeça” dos 

alunos em favor de suas visões de mundo. Concebido dessa forma, o trabalho 

dos professores destitui-se de seu valor e caráter político. O autor imagina e 

propõe que este trabalho como isento de valores, esterilizado moralmente, 

neutro, portanto. Ao fazê-lo, destitui a Educação e o processo de escolarização 

de um projeto político público, reveste de “neutralidade” seu texto impregnado 

de uma ideologia liberal, perversa, e que destitui da Educação sua razão mais 

nobre: a de promover as condições políticas, sociais e éticas, para uma vida 

em sociedade, de propiciar o debate público das diferenças, da diversidade 

moral, física, religiosa e política que constitui a própria sociedade. Dos modos 

de promover estas condições é que se ocupará a conclusão deste texto. 

 

CONCLUSÃO 



Busca-se aqui, em forma de conclusão, propor uma pauta reativa esta 

agenda conservadora, centrada na ideia de três princípios históricos e 

inegociáveis de uma “esquerda que não teme dizer o seu nome” (SAFATLE, 

2014. p.83), em defesa de uma educação para a liberdade, que são, a defesa 

radical do igualitarismo e da laicidade;e da soberania popular, preservando seu 

direito à resistência.O chileno e professor livre-docente do departamento de 

filosofia da USP, não trata diretamente da Educação, mas propõe em seu texto, 

“princípios inegociáveis” para uma política pautada no enfrentamento das 

formas hegemônicas de correção e repressão. A política“não é simplesmente a 

arte da negociação”, e muito menos“do consenso, mas a afirmação taxativa 

daquilo que não estamos dispostos a colocar na balança” (SAFATLE, 2014. 

p.15).  

Isto é, para que uma Educação se efetive, preservando 

fundamentalmente seu caráter político, é também necessário estabelecer 

aquilo que para ela são princípios sobre os quais não tergiversa. O primeiro 

deles é a “defesa radical do igualitarismo” (ibidem, p. 21). Isso remete à 

indiferença em relação às diferenças, resultando em uma política da 

indiferença. Isso implica, diz o autor, em não confundir conflitos sociais com 

conflitos culturais ou identitários, expediente usado largamente nas últimas 

décadas pela direita mundial. Não se trata politicamente de equalizar as 

diferenças, distribuindo ou organizando pragmaticamente os benefícios sociais 

de acordo com as demandas ou as necessidades de grupos sociais 

particulares. Isso é um princípio liberal do Mercado, da democracia liberal e 

não da democracia plena. Coloca-se, neste sentido, uma  

[...] clara urgência da esquerda em colocar novamente suas lutas sob 
a bandeira da igualdade radical e da universalidade, abandonando 
qualquer tipo de veleidade comunitarista ou de entificação da 
diferença” (ibidem, p. 34) 
 

Para Safatle, cabe às sociedades contemporâneas uma posição política 

de indiferença em relação às diferenças, quer sejam elas religiosas, sexuais, 

de gênero, de raça ou mesmo de nacionalidades, pois o que nos constitui 

“sujeitos políticos” está para além das diferenças identitárias, culturais, 

simbólicas. O campo social, assim, não deve restringir-se à organização e à 

equalização das diferenças. Seremos, enquanto sociedade, tanto mais 

universalistas quanto mais conseguirmos ser politicamente indiferentes às 



diferenças, o “universalismo” é, concretamente, o verdadeiro 

“multiculturalismo”.  

Por fim, “uma esquerda que não teme em dizer seu nome”, e que vise a 

uma Educação verdadeiramente empoderadora, “consiste em superar a 

democracia parlamentar pela pulverização de mecanismos de poder de 

participação popular direta” (ibidem, p. 51); empoderando as instâncias de 

discussão públicas e abertas, abrindo-se a toda multivocalidade que compõe a 

sociedade, mas sobretudo, jamais permitindo que a voz e as verdades de uns, 

sejam adotadas como preceitos de todos. Uma Escola sem Partido, de fato, 

será uma escola onde todos sentem-se contemplados, refletidos, acolhidos. 

Este “modelo” parte do pressuposto da afirmaçãoda defesa radical do 

igualitarismo e da laicidade;não se trata de uma escola em que apenas todos 

estejam, mas uma escola em que todos sejam protagonistas, por meio de sua 

ação política pública e aberta. Uma verdadeira Escola sem Partido será uma 

Escola politizada, no sentido de empoderar os sujeitos que a constituem, de 

elevar ao máximo e à plenitude a soberania popular; preservando, sem 

condicionalismos, seu direito à resistência, ao não silenciamento ou 

aniquilamento; como forma de preservação da Educação como um direito 

humano fundamental. 
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