
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

 

 

Edgar Antônio Nery Alves Camelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O PROGRAMA “ESCOLA SEM PARTIDO” EM GOIÂNIA: IMPLICAÇÕES E 

CONSEQUÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



2 
 

 

  



3 
 

 

Edgar Antônio Nery Alves Camelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA ―ESCOLA SEM PARTIDO‖ EM GOIÂNIA: IMPLICAÇÕES E 

CONSEQUÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade 

Federal de Goiás, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Sociologia sob a 

orientação da Profa. Dra. Lucinéia Scremin 

Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



4 
 

 

Camelo, Edgar Antônio Nery Alves 

O PROGRAMA “ESCOLA SEM PARTIDO” EM GOIÂNIA: 

[manuscrito] : IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO 

PÚBLICA / Edgar Antônio Nery Alves Camelo. - 2019. 

135, f.: il. 

 

Orientador: Prof. Lucinéia Scremin Martins. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências 
Sociais (FCS), Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Goiânia, 2019. 

Bibliografia. Anexos. Apêndice. Inclui siglas, mapas, 
abreviaturas. 

 

1. Escola Sem Partido; . 2. Gênero;. 3. Ideologia;. 4. Reforma Empresarial da 
educação. I. Scremin Martins, Lucinéia , orient. II. Título. 

 

 

                                                                                                         CDU 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do 
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 



5 
 

  



6 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico esse trabalho a todos que lutam pela escola pública, gratuita, laica e de qualidade, bem 

como a todos aqueles que, subordinados a dura realidade do trabalho, não puderam ir à escola 

ou não puderam dar continuidade ao processo de formação continuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Muitos foram os responsáveis para que nós atingíssemos nosso objetivo na conclusão desse 

trabalho dissertativo. Gostaria de agradecer em primeiro lugar aos organismos de fomento à 

pesquisa FAPEG/CAPES que nos proporcionaram incentivo financeiro para que pudéssemos 

dar seguimento aos nossos estudos. Agradeço ao PPGS/UFG, técnicos e docentes, por todo 

apoio e comprometimento com nossa formação crítica e humanizada, característica salutar na 

construção de uma sociedade humana, justa e igualitária. À minha orientadora, Lucinéia 

Scremim Martins, que muito ensinou e esteve firme no compromisso, mesmo frente às 

vicissitudes da vida.  À minha mãe, meu pai e irmãs, que acompanham minha trajetória e 

estiveram sempre no apoio irrestrito. À minha esposa, Fabiana Cristina Pessoni Albino, e 

minhas filhas, Alana e Lara, que foram fundamentais me energizando e motivando na 

caminhada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas e 

interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, 

conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação 

qualitativa. É por isso que é necessário romper com a lógica do 

capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente. 
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RESUMO 

Essa dissertação tem como objetivo central analisar o ―Programa Escola sem Partido‖ em 

Goiânia, capital do Estado de Goiás, com o intuito de desvelar como os sujeitos envolvidos 

tanto na propositura quanto na negação desse projeto, percebem as possíveis implicações e/ou 

consequências para a sociabilidade goiana. A metodologia priorizou a abordagem qualitativa 

com o propósito de captar as subjetividades e compreender as implicações e consequências do 

―Programa Escola sem Partido‖ em Goiânia. As técnicas metodológicas utilizadas foram 

questionários aplicados aos educadores da Rede Municipal de Goiânia, bem como, entrevistas 

semiestruturadas com representante do Movimento Social Direita Goiás, do Movimento 

Negro Unificado e com o vereador que propôs o ―Programa Escola sem Partido‖ na Câmara 

Municipal de Goiânia. Utilizamos uma análise conceitual relacionando a categoria de gênero 

(SAFIOTTI, 2001; 2015) a atual conjuntura brasileira, com suas reformas no âmbito das 

políticas públicas e discutindo também as consequências do patriarcalismo para os estudos de 

gênero. O trabalho está dividido em três capítulos. O Capítulo I apresenta uma característica 

descritiva do Escola Sem Partido (ESP) e tratamos de sua gênese a partir da contribuição de 

pesquisadores como Penna (2016; 2017) e Frigotto (2016; 2017). Ainda nesse capítulo 

apresentamos os conteúdos do projeto ESP e um mapa do Coletivo de Professores contra o 

―Escola se Partido‖ para ilustrar a dimensão do desenvolvimento desse debate em âmbito 

nacional. No Capítulo II realiza-se uma análise conceitual voltada aos estudos de gênero 

(SAFIOTTI, 2001; 2015), bem como intenta refletir também sobre a categoria da ideologia 

(MARX; ENGELS 2007). O Capítulo III apresenta os resultados das vozes dos nossos 

entrevistados, as quais analisamos a partir das considerações de Safiotti (2001; 2015) sobre 

gênero, relacionando-o a atual conjuntura política brasileira, que encontra na ―Escola sem 

Partido‖ contribuições para uma possível reforma empresarial na educação brasileira 

(FREITAS, 2018). Nas considerações finais, observou-se a presença de um jogo enunciativo 

das narrativas que forçosamente complicam a compreensão, não só do projeto em si, mas 

relacionado à categoria de gênero, o que confunde e afasta qualquer compreensão deste 

conceito na atual conjuntura. O projeto do ESP utilizou estratégias discursivas como o 

silogismo, para convencer que a educação pública brasileira possui um problema. E, as 

implicações deste projeto acarretam na desqualificação da educação pública, da vida humana, 

o que oportuniza as reformas no âmbito das políticas públicas educacionais, o que acredita-se 

estar relacionado à tendência da reforma empresarial da educação. 

 

Palavras-chave: Escola Sem Partido; Gênero; Ideologia; Reforma Empresarial da educação; 
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ABSTRACT 

This dissertation has as its main aim to analyze the Brazilian Educational Program Escola sem 

partido – School with no Political Party, in Goiânia, capital of Goiás State, in Brazil,  in order 

to unveil how the individuals involved in both proposing and denying this project, realize the 

possible implications and/or consequences for Goiás sociability. The methodology prioritized 

the qualitative approach with the purpose of capturing subjectivities and understanding the 

implications and consequences of the School with no Political Party Program in Goiânia. The 

methodological techniques used were questionnaires applied to the educators of the Rede 

Municipal de Goiânia – Schools maintained by the Goiânia City Hall , as well as semi-

structured interviews with representatives of the Movimento Social Direita Goiás – a Right-

winged Social Movement, of the Unified Black Movement and with the city councilor who 

proposed the ―School with no Political Party Program‖ in the Goiânia City Council. We used 

a conceptual analysis relating the gender category (SAFIOTTI, 2001; 2015) to the current 

Brazilian conjuncture, with its reforms in public policy; and also discussed the consequences 

of patriarchalism for gender studies. The work is divided into three chapters. Chapter I 

presents a descriptive feature of the School with no Political Party (EWNPP) and we deal 

with its genesis from the contribution of researchers such as Penna (2016; 2017) and Frigotto 

(2016; 2017). Also, in this chapter we present the contents of the EWNPP project and a map 

of the Teachers' Collective against the School with no Political Party to illustrate the 

nationwide extent of the development of this debate. Chapter II presents a conceptual analysis 

focused on gender studies (SAFIOTTI, 2001; 2015), as well as it intends to reflect on the 

ideology category (MARX; ENGELS 2007). Chapter III presents the results of the voices of 

our interviewees, which we analyze from Safiotti's (2001; 2015) considerations on gender, 

relating them to the current Brazilian political conjuncture, which finds in the School with no 

Political Party contributions to a possible business reform in Brazilian education (FREITAS, 

2018). In the final considerations, it was observed the presence of an enunciative game of 

narratives that necessarily complicate the understanding, not only of the project itself, but 

related to the gender category, which confuses and removes any understanding of this concept 

in the current conjuncture. The EWNPP project used discursive strategies such as syllogism to 

convince that Brazilian public education has a problem. And, the implications of this project 

lead to the disqualification of public education and also of human life, which provides the 

opportunity for reforms in the scope of educational public policies, which is believed to be 

related to the trend of business education reform. 
 

Keywords: School With No Political Party; Gender; Ideology; Business Reform of Education 
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INTRODUÇÃO: 

OBJETIVOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 

A educação pública brasileira há algum tempo tem nos chamado a atenção pelos 

conflitos e as recorrentes propostas de reforma e privatização. Temos vivido inúmeras tensões 

neste âmbito, que está em constante disputa entre as classes, principalmente nos dias atuais 

em que observamos o acirramento do debate frente a um projeto político conservador no 

contexto de contrarreformas
1
 nas políticas públicas brasileiras, fato que se agravou no pós-

impeachment de Dilma Rousseff. Nesse contexto, entendemos que muitas dessas políticas já 

foram reformadas ou estão passando pelo momento de reformulação. 

No que se referem às políticas públicas educacionais, o momento também é de 

conflitos, debates e tensões. Isso tem possibilitado o surgimento de discursos, movimentos e 

Projetos de Leis que defendem uma reforma estrutural da educação, da escola e do fazer 

docente, bem como, uma ofensiva do interesse privado na administração do serviço público. 

Esse movimento de recorrentes mudanças e de reformas, e/ou contrarreformas, que surgem no 

cenário político brasileiro, nos trouxeram inúmeras inquietações, devido ao nosso olhar 

voltado às políticas públicas e sociais, fruto da formação em Serviço Social
2
. 

Essas inquietações nos impulsionaram a estudar o movimento social ―Escola Sem 

Partido‖ (ESP), também intitulado ―Programa Escola sem Partido‖, que promove a defesa do 

discurso na implementação das suas leis, que produziu anteprojetos homônimos e os colocou 

em debate na sociedade. A partir de então tem sido muito difundido em Estados e Municípios 

brasileiros e, em alguns casos, já foi aprovado e tornou-se Lei. Mais do que um Projeto de 

Lei, o ESP aparece no campo de significação social como um discurso muito difundido, 

conjurado e conflituoso. 

Este objeto de investigação apresenta grande complexidade por causa da sua dinâmica 

e latência, pois tem se transformado em Lei na mesma medida em que surgem conflitos, a 

partir da defesa e da negação dessa proposta na educação. 

Procuramos percorrer estudos sociológicos com o intuito de buscar um entendimento 

sobre o ESP: como ele surge, o que defende e como impacta no processo de sociabilidade, 

                                                           
1 Entendemos como Contrarreformas as reformas no âmbito das politicas públicas que estão na contramão dos 

interesses da classe trabalhadora pauperizada. 

2 O Serviço Social é uma profissão que está inserida na divisão social e técnica do trabalho. Para Montaño 

(2009, p.42) o Serviço Social surge como uma das profissões cuja função na sociedade remete 

fundamentalmente à execução terminal das políticas sociais e públicas. 
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bem como, quem são os sujeitos sociais envolvidos nesse processo e como pensam e atuam 

em relação ao ESP.  

Com o interesse de saber sobre as implicações do ESP em Goiânia, Capital do Estado 

de Goiás, realizamos uma busca das produções acadêmicas que permeiam o vasto arcabouço 

em relação ao tema estudado. Muitos são os trabalhos acadêmicos que já foram produzidos 

sobre essa temática e que têm contribuído para uma compreensão na atual conjuntura. 

Apresentamos alguns dos trabalhos acadêmicos sobre o assunto e os organizamos
3
 da seguinte 

maneira: primeiro buscamos no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); em seguida, no Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO); e, por último, na Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Para tanto, utilizamos como palavra-chave: 

―Escola sem partido‖, para que pudéssemos ter uma percepção ampla dos trabalhos 

acadêmicos já publicados sobre esse tema. No catálogo de teses e dissertações da CAPES 

identificamos duas (02) teses e dez (10) dissertações; no SCIELO cinco (05) artigos e na 

ANPOCS dois (02) artigos. 

Das dissertações que encontramos é importante destacar uma que foi apresentada no 

ano de 2017 no Estado de Goiás, pela Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. Foi intitulada como: ―As identidades de 

gênero e sexualidade na visão dos parlamentares da Câmara Federal: uma análise do discurso 

a partir dos projetos ‗escola sem partido‘ ‖. Este estudo foi feito por Isabella Bruna Lemes 

Pereira e orientado pela Profª Drª Michele Cunha Franco. 

As pesquisas realizadas sobre o ESP nos permitiram perceber e reforçar nosso 

interesse pelo assunto, tendo em vista que temos no estado de Goiás apenas a dissertação 

sobre este assunto, acima citada. Essa pesquisa teve como foco analisar os discursos dos 

parlamentares quanto aos direitos humanos de pessoas cuja sexualidade ou a identidade de 

gênero não satisfazem o padrão heteronormativo e heterossexual imposto pela sociedade. 

Delineamos nosso estudo a partir de um entendimento do Movimento ESP para além 

da sua significação como Projeto de Lei, compreendendo-o como um fenômeno discursivo 

que traz implicações e consequências para a sociabilidade goiana e brasileira em tempos de 

crise da estrutura do capital e de reforma política neoliberal.  

Apresentamos como objetivo geral analisar o ―Programa Escola sem Partido‖ em 

Goiânia, com o intuito de desvelar como os sujeitos envolvidos tanto na propositura quanto na 

                                                           
3  Nos anexos desse trabalho constará o quadro mais detalhado das produções acerca do ESP. 
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negação desse projeto percebem suas possíveis implicações e/ou consequências para a 

sociabilidade goiana. Para tanto, fez-se necessário ouvir movimento social, educadores 

municipais e o vereador que propôs este programa na Câmara Municipal de Goiânia.  

Nossos objetivos específicos foram analisar e mapear na atual conjuntura o 

―Programa Escola sem Partido‖ no Brasil e, em especial, no Município de Goiânia – Goiás; 

compreender o contexto em que foi apresentado o ―Programa Escola sem Partido‖ na Câmara 

de vereadores de Goiânia e suas possíveis implicações ou consequências para a educação 

pública municipal e investigar o que movimentos sociais e educadores pensam sobre o 

―Programa Escola sem Partido‖. 

Esse trabalho, portanto, possui três capítulos com características distintas. O primeiro 

capítulo apresenta um caráter mais descritivo de nosso objeto. O segundo capítulo 

circunscreve uma análise conceitual dos pressupostos da alegada doutrinação de gênero nas 

escolas. E o terceiro capítulo apresenta os resultados e as vozes dos nossos entrevistados, por 

meio das quais buscamos relacionar a teoria e o debate de gênero à nossa conjuntura política 

atual, que vislumbra nos dias de hoje uma reforma empresarial da educação brasileira. 

Nesse sentido, no Capítulo I apresentamos o surgimento do ESP e quando este se fez 

projeto de lei. Para tanto, esclarecemos sobre os conteúdos dos projetos de lei que permeiam o 

cenário político e a proporção da sua projeção nacional. Utilizamos nessa fase descritiva e 

documental os conteúdos do próprio projeto, leis e as considerações de autores como Penna 

(2016; 2017), Frigotto (2016a; 2016b; 2017), Espinoza e Queiroz (2017), que nos 

oportunizam compreender a trajetória de consolidação do ESP. Ademais, adentramos em uma 

análise conceitual sobre os aspectos da linguagem do ESP com base nas considerações de 

Marx & Engels (2007) sobre a Ideologia.  

O Capítulo II trata da análise sobre a reverberação discursiva do ESP relacionado à 

categoria de gênero, categoria que é central nos projetos apresentados. Sendo assim, 

buscamos compreender a complexidade do tema gênero na trama da narrativa do ESP que o 

determina como uma ―ideologia nociva‖ à vida escolar. Para isso, recorremos a autoras como 

Saffioti (2001; 2015), Scott (1989) e Butler (2003; 2000) para entendermos a complexidade da 

categoria e do tema de gênero, bem como se este conceito se caracteriza como uma ideologia.  

Para analisarmos ideologia utilizamos diferentes olhares de estudiosos como Bakhtin 

(2002), Marx & Engels (2007) e Bosi (2010). A perspectiva assumida é materialista, pois 

consideramos ideologia uma falsa consciência da realidade, isto é, aquilo que não pode ser 

constatado imediatamente na materialidade das nossas existências. Concluímos nossa reflexão 

nesse segundo capítulo a partir de um olhar ontológico de gênero, relacionado ao trabalho e a 
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educação. A reflexão parte da compreensão de que surgem implicações em tornar o gênero 

nocivo à vida escolar, tendo em vista que nos dias atuais de crise do capital - cujas reformas 

do Estado vão sendo paulatinamente construídas cada vez mais para o capital - o gênero 

implica para além do corpo biológico e do sexo interseccionando-se com classe, raça e etnia. 

Ainda que o corpo seja dotado de sexo, em sua relação ontológica na história da vida 

produtiva, a cultura transformou-o em um padrão produtivo de gênero. Esta análise está 

ancorada na teoria relacionada ao gênero de Saffioti (2001; 2015) e de autores como Antunes 

(2009) Saviani (1995) e Mészáros (2008) que nos ajudam a compreender criticamente nosso 

momento atual.  

No Capítulo III, apresentamos as vozes dos sujeitos envolvidos no debate do ESP, 

como o propositor do Projeto de Lei em Goiânia; Movimentos Sociais, contrário (Movimento 

Negro Unificado/MNU) e a favor (Movimento Direita Goiás) ao ESP; e também de 

educadores da rede municipal de Goiânia. Nesse capítulo, a análise fundamenta-se na teoria 

de Freitas (2018) sobre A Reforma Empresarial Da Educação em que o autor considera que o 

ESP tornou-se um braço político da ―nova direita‖ com a finalidade de legitimar a reforma 

educacional, colocando no centro da educação pública um problema, do qual podemos 

entender como sendo o suposto da doutrinação ideológica do gênero, que reforça a narrativa 

de uma urgente reforma de cunho empresarial da educação. Todavia, ainda que a análise 

esteja circunscrita a uma perspectiva conjuntural da tendência do livre mercado na educação, 

fez-se necessário retomarmos as considerações de gênero feitas por Saffioti (2001; 2015), 

uma vez que na narrativa da entrevistada do Movimento Negro Unificado (MNU) percebemos 

as implicações do ESP trazendo impacto para os corpos, cujo eixo central é a criminalização 

de gênero.  

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para pavimentar o caminho metodológico desta pesquisa decidimos utilizar um 

referencial variado pautado no materialismo histórico dialético. Portanto, partimos de teorias 

da educação e conceitos sociológicos para desvelar as implicações e consequências do ESP 

para o município de Goiânia.  

Essa pesquisa possui caráter qualitativo uma vez que busca as implicações e 

consequências do ESP. Para Chizzotti (2009, p. 79) ―a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito‖. Nesta perspectiva, o conhecimento não se reduz a um 
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rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 

integrante do processo de conhecimento que interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes 

significados. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados de 

relações dos sujeitos concretos, materializados em suas ações. 

Tendo como pressuposto a pesquisa qualitativa, utilizamos como instrumentos de 

coleta de dados: a pesquisa documental, questionários e entrevistas semiestruturadas. 

Analisamos o acervo documental disponível publicamente sobre o ESP. Em seguida, 

aplicamos um questionário aos docentes de uma escola pública da rede municipal de 

Goiânia/Goiás para entendermos como esses profissionais se posicionam sobre esse projeto 

de Lei. Também entrevistamos o vereador responsável por apresentar esta proposta na Câmara 

dos vereadores. Por último, entrevistamos representantes dos movimentos sociais a favor e 

contra o ESP. Estes são o que Chizzotti (2009) chama de sujeitos que elaboram 

conhecimentos ou, simplesmente, os sujeitos da pesquisa. Pressupõe-se, pois, que elas têm um 

conhecimento prático e representações relativamente elaboradas que formam uma concepção 

de vida e orientam as suas ações individuais (CHIZZOTTI, 2009). 

Segundo Marx (2013, p.90), ―deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua 

forma, do modo de investigação. A investigação tem que se apropriar da matéria em seus 

detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento‖. Nesse sentido, essa 

investigação parte de uma abordagem qualitativa por acreditarmos ser importante para 

responder às especificidades de nosso objeto. Minayo (2000), ao esclarecer sobre as 

particularidades dessa vertente metodológica, apresenta parâmetros para pensarmos a partir da 

investigação do real. Escolhemos esta abordagem como eixo norteador da investigação, pois 

segundo Minayo (2000, p.21 e 22), é importante trabalharmos ―com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes‖. 

Após a exposição descritiva, fundamentação e analise teórica, apresentamos a pesquisa 

empírica relacionada aos indivíduos envolvidos no universo da pesquisa. Isto porque, nosso 

objeto está em um campo de significação que perpassa uma materialidade específica, pois se 

encontra como autodenominado em discursos e em projetos de Lei.  

Consideramos que as entrevistas ofereceram-nos subsídios para compreender as 

nuanças e contradições que envolvem o avanço do ESP nas esferas legislativas. Em nossa 

análise, observamos os discursos que permeiam e sustentam o movimento e os projetos de lei. 

Assim, buscamos relacionar o conteúdo desse projeto aos conceitos de análise da tradição 

marxista, bem como recorremos à própria teoria marxiana, sobretudo a Ideologia alemã, na 

qual Marx & Engels (2007) inferem sobre o conceito de linguagem e ideologia. Ademais, 
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encontramos em Saffioti (2015) a sustentação para analisarmos as consequências do ESP a 

partir de uma leitura de gênero. 

Esperamos que este estudo possa contribuir para o entendimento do momento atual 

brasileiro, um contexto de crise política, econômica e moral em que recorrentes reformas se 

consolidam em consonância ao livre mercado e ao capital financeiro internacional, sobretudo 

por meio de interferências do Banco Mundial, que tem orientado cortes financeiros, menores 

salários e menores gastos com os serviços públicos no Brasil, principalmente com a educação. 
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CAPÍTULO I 

O SIGNIFICADO DA “ESCOLA SEM PARTIDO”: UMA LINGUAGEM 

IDEOLÓGICA NA CONTRADIÇÃO SOCIAL DA CRISE POLÍTICA BRASILEIRA 

 

Nosso objeto de pesquisa trata-se do ―Programa Escola sem Partido‖ apresentado no 

município de Goiânia/Goiás, no dia 15 de agosto de 2017, pelo vereador Oséias Varão 

(PSB/GO). Segundo a página da assembleia legislativa de Goiânia, o vereador informou que a 

apresentação do projeto faz parte de uma iniciativa do Movimento Brasil Livre (MBL
4
), que 

lançou em todo o país a ―Marcha pela Escola Sem Partido‖, garantindo que 104 municípios 

participassem da mobilização. 

Portanto, neste capítulo apresentamos o que significa o ―Escola sem Partido‖ (ESP), 

como ele surgiu e quais os discursos que seus defensores têm disseminado. Buscamos 

entender a gênese deste projeto de lei que para nós implica também em um projeto de 

sociedade. Para isso, desvelamos os projetos que permeiam e tramitam no cenário político, 

bem como, os conteúdos, discursos e postulados do mesmo.  

Em nossa análise quando nos referirmos ao ESP por vezes utilizamos o gênero 

masculino, pois esse se trata também de um movimento social, bem como de inúmeros 

projetos de lei homônimos. Por isso, faz-se necessário esclarecer que nosso objeto de 

investigação é a chegada do debate político do ESP referente ao ―Programa Escola sem 

Partido‖ no município de Goiânia/Goiás. Embora esse debate teve início em 2017, perpassou 

a questão legislativa municipal e permanece em efervescência no Estado de Goiás, uma vez 

que fora apresentado pelo Deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL), para que o mesmo 

possa ser aprovado e aplicado às escolas da rede pública do Estado de Goiás, por meio do 

projeto de Lei nº 2.247/19, que dispõe sobre a neutralidade política, ideológica e religiosa do 

professor. A proposta tramita e está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da 
                                                           
4
 O Movimento Brasil Livre (MBL) é um movimento político brasileiro que defende o liberalismo econômico e 

o republicanismo, ativo desde 2014. Em seu manifesto, cita cinco objetivos: "imprensa livre e independente, 

liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e fim de subsídios diretos e indiretos para 

ditaduras". De acordo com o jornal The Economist, o grupo é composto por aderentes do thatcherismo e foi 

fundado "para promover respostas do livre mercado aos problemas do país". Para o jornal El País, apesar de sua 

aparência, a ação do movimento é eminentemente antipetista, aspecto que vem sendo repetidamente notado. O 

movimento está posicionado à direita do espectro político tradicional. O MBL surgiu ao final de 2014 com a 

organização de duas manifestações nos estados brasileiros de São Paulo e Rio Grande do Sul em apoio às 

investigações da Operação Lava Jato e por mais liberdade de imprensa. Em 2016, combinou forças com as 

bancadas evangélica e ruralista do Congresso por uma agenda de Estado mínimo, reforma trabalhista, ajuste 

fiscal e redução da maioridade penal. Com sede nacional em São Paulo, o movimento realizou frequentes 

protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff e ações políticas em todo país.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasil_Livre acesso em 27/08/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasil_Livre
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Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) com pedido de vista solicitado pelos parlamentares 

Vinícius Cirqueira (Pros), Antônio Gomide (PT) e Lêda Borges (PSDB).   

Portanto, como nosso olhar está marcado e centralizado no início do conflito do debate 

e das implicações que o ESP podem trazer à cena conjuntural, é necessário esclarecer em 

relação às nomenclaturas apresentadas. Consideramos que o ESP é um projeto de muita 

complexidade desde seu termo, como no caso do ―Programa Escola sem Partido‖ que possui 

uma polissemia que pode dificultar o leitor, por vezes, a identificar de qual ―Programa Escola 

sem Partido‖ falamos, visto que pode ser a página da internet, do movimento, bem como a 

projetos apresentados em estados e municípios brasileiros, como é o caso do Município de 

Goiânia, e Estado de Goiás. Desse modo, o tema da ESP se complexifica ainda mais, pois vão 

além do território goiano, tratam-se de muitos projetos, em diferentes lugares da federação, 

que partem de um mesmo projeto político defendido e disseminado pelo movimento ―Escola 

sem Partido‖, como câmara de Vereadores, dos Deputados e Senado. São projetos de leis que 

já tramitaram ou que já foram aprovados nos respectivos poderes locais. 

Percebemos que esses projetos de lei, movimento social, ou projeto de educação, e 

sociedade denominado de ESP tem dividido a opinião pública sobre sua validade ou não 

validade, da qual vem gerando tensões no âmbito da sociabilidade brasileira e, no caso de 

nossa investigação, na sociabilidade goiana. Ademais, verificamos que tal projeto traveste-se 

de um discurso que utiliza uma linguagem próxima a do senso comum, recorrendo a 

dicotomias, contradições e valendo-se da polarização e tensão política para introduzi-las e 

reforçá-las no campo educacional (PENNA, 2017). 

Esse fenômeno provocou-nos a necessidade de entendermos mais especificamente as 

proposições e consequências do ESP para a sociedade goiana e educação municipal. Tais 

polarizações e tensões têm contribuído para um acirramento do debate educacional 

circunscrito às políticas educacionais, visto que desde o ano de 2014, quando surgiu pela 

primeira vez como um projeto de lei, temos vivenciado muitas tensões nos debates políticos 

acerca do ESP. 

Afirmamos que esse acirramento se deu também em decorrência de alguns processos, 

tais como: o aprofundamento da crise do capital em escala global e a reeleição da ex-

Presidente Dilma Rousseff, representando a continuidade do projeto político do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no aparelho do Estado, que estava centrado na conciliação de classe e que, 

em certa medida, atravancou as contrarreformas defendidas pelo capital financeiro, como as 

muito difundidas  ―Reforma da Previdência‖, e ―Reforma Trabalhista‖ em curso nesse 

momento no Brasil.  Como afirma Frigotto (2017, p. 22) nos anos de governos do PT ―os 
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grandes empresários e o capital financeiro não foram confrontados, pelo contrário, 

continuaram ganhando até mais do que no Governo Fernando Henrique Cardoso‖. Nesse 

sentido, questiona o que tornou tal governo insuportável às elites dominantes. O autor 

reponde: 

Insuportável também se tornou para as classes dominantes a ampla liberdade 

de organização de movimentos sociais e culturais que lutam por seus direitos 

negados sem o estigma da criminalização; que as escolas públicas não 

apenas adestrem e ensinem o que os organismos internacionais, sentinelas do 

mercado e do lucro, querem que aprendam, mas também as eduquem para 

uma leitura autônoma da realidade social, econômica, cultural e política do 

país (FRIGOTTO, 2017, p. 23). 

 

Lombardi (2017) também ajuda a elucidar o processo de crise brasileira no qual, 

segundo o autor, culminou em mais um golpe de Estado
5
. 

 

Estamos vivendo nestes tempos a profundidade das crises capitalistas. Por 

um lado, historicamente estamos em plena terceira grande crise estrutural do 

modo de produção capitalista e que, em meio a uma colossal acumulação de 

riqueza por alguns poucos bilionários, coloca à nossa frente a mais abjeta 

miséria da maioria da população. Os dados dos relatórios anuais da ONG 

britânica Oxfam2, divulgados por ocasião das reuniões anuais do Fórum 

Econômico Mundial, em Davos, Suíça, são alarmantes: os 1% mais rico da 

população mundial acumulam mais riquezas que todo o resto do mundo 

junto; ao mesmo tempo, a riqueza detida pela metade mais pobre da 

humanidade caiu em um trilhão de dólares nos últimos cinco anos. Por outro 

lado, vivenciamos no final de dezembro de 2014 mais uma crise conjuntural 

no Brasil e que se expressa, particularmente, por mais um Golpe de Estado e 

que é, de fato, um golpe contra as pequenas conquistas da classe 

trabalhadora e das massas miseráveis da formação social brasileira 

(LOMBARDI, 2017, p.11). 

 

É importante salientar que 2014 foi um ano marcado pelos movimentos sociais, que se 

iniciaram em junho de 2013 em todo o Brasil, e, a partir de um Movimento intitulado Passe 

Livre (MPL). Segundo Pinto (2017, p. 119), 

Entre 2013 e 2015, o Brasil vivenciou um conjunto significativo de 

manifestações que levou milhares de pessoas às ruas de suas principais 

cidades. Que percorreram três momentos distintos e fundamentais: (1) as 

manifestações de junho de 2013; (2) as manifestações relacionadas à Copa 

do Mundo de Futebol em 2014; e (3) as manifestações pelo impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff em março de 2015.  

 

                                                           
5
 Lombardi (2017) refere-se à golpe de Estado ao processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff no ano 

de 2016. 
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A autora ressalta que ―no decorrer de cerca de dois anos, houve um deslocamento 

discursivo em uma direção conservadora‖ (2017, p. 119). Esse deslocamento possibilitou o 

acirramento dos debates políticos com segmentos sociais conservadores. Isso foi possível com 

o auxílio da internet, que, em certa medida, gerou conflitos sociais de caráter ideológico 

polarizando a sociedade e, não obstante, legitimando a atuação do Estado na viabilização mais 

ágil de uma agenda conservadora por meio de contrarreformas em nome do capital e que vem 

se consolidando no Brasil. Desse modo, tais reformas trazem contradições e implicações para 

toda sociabilidade, goiana e brasileira e para as parcelas menos favorecidas das quais a 

atuação do Estado é imprescindível para auto mudança consciente dos estratos sociais.  

 

 

1.1. O Surgimento do Programa Escola Sem Partido e seus postulados 

 

Para entendermos como surgiu o ―Programa Escola sem Partido‖, apresentado no 

município de Goiânia, é necessário voltarmos até o ano de 2003
6
, data em que se iniciou o 

movimento em prol do ESP. No endereço eletrônico do movimento, 

http://www.escolasempartido.org, encontramos a explicação de seu surgimento. Nela vimos 

que o ESP manifestou-se primeiro como um movimento social articulado por Miguel Nagib, 

advogado e Procurador de Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com as informações 

desse endereço eletrônico, o movimento surgiu como resultado de um fato ocorrido na casa de 

Nagib. Na ocasião, sua filha teria chegado da escola dizendo que o seu professor havia 

comparado Che Guevara, líder da revolução Cubana, a Francisco de Assis. A partir deste 

relato, Nagib se sentiu motivado a criar o ESP, fato que se consumou no ano de 2004. 

No registro deste movimento, encontramos a explicação de como Miguel Nagib se 

inspirou para iniciar o movimento brasileiro. Seu idealizador afirma ter tomado conhecimento 

de que nos Estados Unidos houve semelhante movimento intitulado “No Indoctrination”, 

cuja página na internet era o NoIndoctrination.org e que lá, este movimento havia obtido êxito 

em suas metas. 

 

                                                           
6
 2003 também foi o ano que a esquerda assumiu o poder com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, 

em 1 de janeiro de 2003, em sua quarta candidatura para este cargo e após derrotar o candidato do PSDB José 

Serra, com 61,27% dos votos válidos, em segundo turno. Lula governou o país em dois mandatos 2003/2006, e 

2007/2011). 

http://www.escolasempartido.org/
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Quando começávamos a pôr mãos à obra, tomamos conhecimento de que um 

grupo de pais e estudantes, nos EUA, movido por idêntica preocupação, já 

havia percorrido nosso caminho e atingido nossa meta 

(http://www.escolasempartido.org) 

 

O movimento estadunidense que serviu de inspiração ao brasileiro foi explicitado por 

Espinoza e Queiroz (2017, p. 50) da seguinte maneira: 

O movimento se declara inspirado, entre outros, na iniciativa norte-

americana denominada No Indoctrination, que surgiu da indignação de 

Luann Wright, fundadora do site noindoctrination.org, ao perceber um viés 

crítico nos textos e nas atitudes de um certo professor de literatura de seu 

filho, que orientava a leitura de artigos qualificados por ela como 

―tendenciosos‖ sobre o racismo dos brancos contra os negros. O 

noindoctrination.org, tal qual o movimento Escola sem Partido, utilizava um 

suposto apartidarismo para questionar os posicionamentos dos professores 

em sala de aula. 

 

Segundo as considerações destes autores a criação do ESP no Brasil se inspirou 

também sob a ótica do apartidarismo da escola. Nos moldes do movimento estadunidense, 

este fora motivado pelo viés crítico do racismo, por um determinado professor deste país, que 

vivenciou uma segregação racial violenta, o apartheid, e que fora inscrita na Lei até os anos 

de 1964, e cuja segregação racial de fato nunca acabou. 

Segundo Penna (2016), o movimento do ESP só se tornou um projeto de lei a partir de 

2014 a pedido do deputado Estadual Flávio Bolsonaro
7
, que solicitou a Nagib que 

desenvolvesse os argumentos do movimento em forma de um projeto de Lei. Assim, o então 

projeto 2.974/2014 foi apresentado pela primeira vez à Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, no dia 15 de maio, por esse deputado estadual que propôs no âmbito do 

sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro o ―Programa Escola sem Partido‖. 

Penna (2016) esclarece ainda que o município do Rio de Janeiro também apresentou 

naquele mesmo ano o projeto com poucas adaptações. O responsável pela PL 867/2014
8
 foi o 

vereador Carlos Bolsonaro
9
. Penna (2016) afirma que o estado do Rio de Janeiro foi o 

                                                           
7
 Flavio Bolsonaro é empresário, advogado e político brasileiro. Filiado ao Partido Social Liberal (PSL) 

comandante da legenda no Rio de Janeiro. É Senador Brasileiro pelo o Estado do Rio de Janeiro, e filho do atual 

presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PSL). 
8
 Este projeto de lei 867/2015 é de autoria do Deputado Federal, Izalci Lucas do PSDB/DF e foi apensado a PL 

7180/2014 de Erivelton Santana do PSC/BA. 
9
 Carlos Nantes Bolsonaro é um político brasileiro, e o segundo filho do 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. 

Carlos é vereador pelo Rio de Janeiro desde 2001 e Filiado ao Partido Social Cristão (PSC). 

http://www.escolasempartido.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_facto
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primeiro a conhecer na forma de um projeto de lei o ―Programa Escola sem Partido‖. Esse 

episódio teve como atores políticos de destaque os políticos da família Bolsonaro
10

. 

O site www.escolasempartido.org além de disponibilizar detalhes da criação deste 

movimento, oferece muitas opções para quem acredita na premissa da partidarização da 

escola pública brasileira, ensinando a alunos e pais como procederem, ensinando-os a 

denunciar professores dos quais acreditam ser doutrinadores. 

Neste endereço eletrônico podemos encontrar as propostas de lei disponíveis em PDF, 

já com os argumentos semiestruturados, que podem ser baixados e apropriados por qualquer 

pessoa que deseja utilizar nos estados e municípios brasileiros. Trata-se de um anteprojeto já 

estruturado. Nesse documento o trecho abaixo nos chamou atenção: 

 

O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos nem 

permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural 

desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva 

identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos 

postulados da ideologia de gênero (PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO, 

acesso em 2016). 

 

A citação deixa claro que a intenção do projeto é de que o poder público não meça 

esforços no combate ao que chamam de ―postulados da ideologia de gênero‖. A ―ideologia de 

gênero‖, por sua vez, é central nesse projeto e um dos principais argumentos do ESP no 

processo de construção discursiva. Sobre a ênfase que este projeto tem nos assuntos relativos 

ao gênero, abordaremos minuciosamente a posteriori, no próximo capítulo dessa dissertação. 

Miguel Nagib no dia 1 de agosto de 2019 suspendeu as atividades do Movimento 

Escola sem Partido afirmando que ―esperava mais apoio do Presidente Jair Bolsonaro‖ como 

constatado pelo jornal O Globo
11

. Todavia, as páginas eletrônicas do ESP continuam 

funcionando. 

Existe uma variedade de propostas que já tramitaram ou ainda estão tramitando em 

diversos âmbitos legislativos de nosso país, que levam os postulados do ESP. Desse modo, o 

Projeto de Lei nº 867/2015
12

 (PL) foi uma das propostas apresentadas em âmbito federal, 

                                                           
10

 Família Bolsonaro refere-se a quatro personagens políticos. São eles: Jair Messias Bolsonaro, atual Presidente 

da República Brasileira e seus 3 filhos. Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal por São Paulo, Carlos Bolsonaro, 

Vereador da Capital Rio de Janeiro, e Flávio Bolsonaro Ex Deputado Estadual e atual Senador pelo Estado do 

Rio de Janeiro. 
11

 https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escola-sem-partido-anuncia-suspensao-de-atividades-criador-

do-movimento-desabafa-esperavamos-apoio-de-bolsonaro-23817368. Acesso em: 27/08/2019. 
12

 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROJETO DE LEI N.º 867, DE 2015. (Do Sr. Izalci). Inclui, entre as 

diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem Partido". Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668 Acesso em: 06/01/2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escola-sem-partido-anuncia-suspensao-de-atividades-criador-do-movimento-desabafa-esperavamos-apoio-de-bolsonaro-23817368
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escola-sem-partido-anuncia-suspensao-de-atividades-criador-do-movimento-desabafa-esperavamos-apoio-de-bolsonaro-23817368
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
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especificamente pelo então Deputado Federal Izalci Lucas, do PSDB/DF. Esta proposta de lei 

objetivou incorporar o ESP à Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Este PL foi interrompida na 

Câmara Federal devido a um parecer negativo da procuradoria de justiça. O artigo 3º desse 

projeto em questão esclarece que: 

 

Art. 3º São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e 

ideológica bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades 

que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos 

pais ou responsáveis pelos estudantes (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

Diante disso, vemos que esta proposta propõe vedar determinadas perspectivas de 

ensino, caso tais perspectivas violem pressupostos da crença religiosa dos alunos ou 

responsáveis. Estudar relações sociais ou categorias analíticas como política, gênero, raça, 

sexo e cultura, podem ser assim interpretadas como nocivas às crenças, na medida em que 

muitas destas questões podem contrariar as convicções religiosas. No entanto, vale 

destacarmos aqui a reflexão realizada por Penna (2017, p. 47), a respeito dessa questão de 

uma educação diferente para cada família.  O autor afirma que ―como o professor pode evitar 

qualquer atividade que possa entrar em contradição com as crenças daquelas 50, 40 famílias, 

super-heterogêneas em sala de aula?‖. 

O mapa do Coletivo de Professores Contra o ―Escola sem Partido‖, até o momento em 

que debruçávamos nesta pesquisa, mostrava-nos que, foram apresentados 14 projetos
13

 em 

âmbito federal, que levam os postulados do ESP, bem como apresenta o ―Programa Escola 

sem Partido‖ disponibilizado em PDF pelo movimento do ESP em suas páginas eletrônicas.   

Nos municípios brasileiros foram apresentadas 123. Já nos Estados, foram 25 projetos 

em 16 estados diferentes, como se pode conferir na ilustração do mapa elaborado pelo 

coletivo de professores. Estes dados não são fixos, visto que se trata de um projeto político 

Educacional em latência, e do qual, depende dos professores brasileiros a sua atualização. 

Para quem deseja saber mais sobre os dados aqui expressos, podem acessar a página do 

coletivo de Professores contra o Escola sem Partido pelo endereço eletrônico, situado logo 

abaixo da ilustração do Mapa: 

 

 

 

                                                           
13

PL 7180/2014, PL 7181/2014, PEC 435/2014, PL 867/2015, PL 1411/2015, PL 1859/2015, PL 2731/2015, PL 

3236/2015, PDC 122/2015, PL 5487/2015, SENADO – 193/2016, PL 8933/2017, PL 10659/2018, PL 

9957/2018. 
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Imagem 1: Mapa do coletivo de professores contra o ―Escola sem Partido‖: 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AbaBXuKECclTMMYcvHcRphfrK9E&ll=-

16.239876956993%2C-53.68746847500003&z=5. Acesso em 20/12/2018. 

São vários os projetos de leis derivados do movimento ESP que tramitam e que estão 

sendo apensados, anexados e consubstanciadas uns aos outros. Para que possamos entender as 

leis que foram ou estão sendo anexadas e consubstanciadas nos projetos de lei referentes aos 

postulados do ESP, analisamos a PL 7180/2014 que está relacionada ao direito do aluno não 

aprender, caso o conteúdo infrinja as suas crenças familiares. Esta PL serve para exemplificar 

o processo de consubstanciação desse projeto, pois já foram apensados 10 projetos ao 

7180/2014
14

, cuja autoria é de Erivelton Santana do PSC/BA, que ―Inclui entre os princípios 

do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência 

aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação 

moral, sexual e religiosa‖ (BRASIL, 2014). Este projeto esteve próximo de ser aprovado no 

mês de dezembro de 2018, e foi arquivado devido aos movimentos sociais contrários que 

acirraram o debate nos últimos dias de sua avaliação, ademais, foram apontadas questões 

contrarias à Constituição Federal de 1988. 

Na página www.escolasempartido.org, encontramos a seguinte justificativa da 

existência do movimento ESP: 

 

É uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 

contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: 

do ensino básico ao superior (EscolasemPartido.org. Acesso em: 

26/04/2017). 

                                                           
14

PL 7181/2014; PL 867/2015 (1), PL 6005/2016; PL 1859/2015 (3), PL 5487/2016, PL 10577/2018, PL 

10659/2018; PL 8933/2017; PL 9957/2018; PL 10997/2018. 



29 
 

 

Ainda nessa mesma página da internet, observamos registros que descrevem o que é 

este movimento, no tópico intitulado ―Quem somos nós‖. Nele, encontramos o esclarecimento 

de que seus idealizadores acreditam que existe uma ―contaminação político-ideológica‖ nas 

escolas brasileiras. No quarto parágrafo do mesmo tópico afirma-se que
15

: 

 

Entretanto, nossas tentativas de combatê-la por meios convencionais sempre 

esbarraram na dificuldade de provar os fatos e na incontornável recusa de 

nossos educadores e empresários do ensino em admitir a existência do 

problema. (EscolasemPartido.org. Acesso em: 26/04/2017). 

 

Muito se tem debatido sobre a validade argumentativa desse projeto de lei, tanto entre 

as pessoas e movimentos sociais que o apoiam, quanto aqueles que reprovam a proposta do 

ESP. Mas, foi o Ministério Público Federal que, a partir da Constituição Federal de 1988, deu 

parecer negativo. No dia 22 de julho de 2016 o Ministério Público Federal
16

 enviou uma nota 

técnica
17

 ao Congresso Nacional apontando para a inconstitucionalidade do projeto de Lei 

867/2015. Na nota a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, diz que o 

PL 867/2015 ―nasce marcado pela inconstitucionalidade‖ (PFDC/MPF, 2016). 

 

O PL subverte a atual ordem constitucional, por inúmeras razões: confunde a 

educação escolar com aquela que é fornecida pelos pais, e, com isso, os 

espaços público e privado. Impede o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de 

aprendizagem e contraria o princípio da laicidade do Estado – todos esses 

direitos previstos na Constituição de 88 (DUPRAT, 2016, p.2). 

 

Segundo a procuradora federal esse discurso subverte a lógica do princípio do direito 

constitucional de ampla aprendizagem, assegurada na Constituição Federal brasileira. No PL 

867/2015, da Câmara Federal, que recebeu o parecer negativo, encontramos a seguinte 

explicação: 

 

                                                           
15

 Acessado em 26/04/2017. 
16

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PFDC/MPF). "PL que institui Escola sem Partido é inconstitucional", 

defende Deborah Duprat. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-institui-escola-sem-

partido-e-inconstitucional-defende-pfdc. Acesso em: 06/01/2018. 
17

 PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  Nota 

Técnica 01/2016, PFDC. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/educacao/saiba-

mais/proposicoes-legislativas/nota-tecnica-01-2016-pfdc-mpf Acesso em 24 de junho de 2019. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-institui-escola-sem-partido-e-inconstitucional-defende-pfdc
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-institui-escola-sem-partido-e-inconstitucional-defende-pfdc
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/educacao/saiba-mais/proposicoes-legislativas/nota-tecnica-01-2016-pfdc-mpf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/educacao/saiba-mais/proposicoes-legislativas/nota-tecnica-01-2016-pfdc-mpf
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Esta proposição se espelha em anteprojeto de lei elaborado pelo movimento 

Escola sem Partido (www.escolasempartido.org) – ―uma iniciativa conjunta 

de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-

ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao 

superior‖ –, cuja robusta justificativa subscrevemos (BRASIL, 2015, p. 5). 
 

Portanto, os projetos que tramitam estão espelhando as propostas do Movimento ESP 

que estão disponíveis em suas páginas digitais em que aparece o seguinte tópico da 

justificativa do PL 867/2015: 

 

1 – A liberdade de aprender – assegurada pelo art. 206 da Constituição 

Federal – compreende o direito do estudante a que o seu conhecimento da 

realidade não seja manipulado, para fins políticos e ideológicos, pela ação 

dos seus professores (BRASIL, 2015, p. 6). 

 

O discurso que se segue é de que o ESP busca se inspirar no artigo 206 da 

Constituição Federal sobre a garantia da liberdade de aprender: 

 

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 idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade; 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 1988, 

p. 123). 
 

Percebemos que o artigo 206 da CF trata da liberdade de aprender, assegura a ampla 

aprendizagem, bem como a valorização dos profissionais da educação. Ao contrário do 

entendimento apresentado pelo ESP que, em síntese, não trata da liberdade de aprender, mas 

da liberdade do aluno em não aprender, caso a educação não esteja de acordo com as crenças 

de seus pais ou responsáveis. 

Também houve um projeto no Senado Federal que esteve em tramitação. Trata-se da 

PL de nº 193/2016
18

, que propôs incluir o ESP na LDB, e foi retirado de tramitação em 

                                                           
18

 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666 acessado em 06/01/2018. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666
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novembro de 2017 pelo próprio autor, Senador Magno Malta (PR/ES), dias antes de ser 

votado. 

No endereço eletrônico www.programaescolasempartido.org encontramos cinco (05) 

anteprojetos disponíveis para quem queira fazer uso deles. São anteprojetos de Lei Municipal, 

Lei Estadual e Lei Federal, e ainda constam dois decretos: um municipal e um estadual com 

os textos e conteúdos muitos similares. 

No anteprojeto de Lei Municipal, disponível em 

(www.programaescolasempartido.org) na página do movimento, encontramos novamente 

questões pertinentes às questões de gênero. 

 

Art. 2º. O Poder Público não se imiscuirá no processo de amadurecimento 

sexual dos alunos nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou 

proselitismo na abordagem das questões de gênero. 

 

 Ainda nesse anteprojeto de Lei Municipal encontramos a seguinte orientação para os 

professores: 

Art. 3º. 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; 

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 da matéria; 

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.  

 

Portanto, o anteprojeto mais difundido, disseminado e aprovado pelo Movimento ESP 

é o anteprojeto municipal que, em síntese, mostra os limites do professor em sala de aula, pelo 

qual o comprometimento educativo estaria firmado nas crenças dos pais e responsáveis.  

Já no anteprojeto Estadual disponibilizado pelo (www.programaescolasempartido.org)  

vemos: 

 

Art. 6º. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber: 

I – às políticas e planos educacionais; 

II – aos conteúdos curriculares; 

III – aos projetos pedagógicos das escolas; 

IV – aos materiais didáticos e paradidáticos; 

http://www.programaescolasempartido.org/
http://www.programaescolasempartido.org/
http://www.programaescolasempartido.org/
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V – às avaliações para o ingresso no ensino superior; 

VI – às provas de concurso para o ingresso na carreira docente; 

VII – às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no art. 207 da 

Constituição Federal.  

 

Aqui percebemos que a orientação disposta no anteprojeto Estadual é para toda a 

estrutura escolar e não apenas para a prática de ensino do professor, portanto, demandando 

que as políticas e planos educacionais sejam adaptados, assim como o currículo e materiais 

didáticos. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB/2013), aprovada 

em sete de abril de 2010, que assegura o ensino público, percebemos a orientação do que seria 

o papel do Estado: 

[...] a garantia do direito à educação de qualidade, considerando que a 

educação, enquanto direito inalienável de todos os cidadãos, é condição 

primeira para o exercício pleno dos direitos: humanos, tanto os direitos 

sociais e econômicos quanto dos direitos civis e políticos (BRASIL, 2013, p. 

09). 

 

 

As DCNEB (2013) orientam a educação pública a se comprometer com os direitos 

humanos, sociais, econômicos, civis e políticos, e assegurar o papel do Estado na 

aprendizagem plena, como direito humano fundamental. Este documento ainda afirma o 

seguinte: 

 

Os direitos humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, 

dizem respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o 

reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes 

contextos sociais, históricos e políticos [...]. Nesse processo a educação vem 

sendo entendida como uma das mediações fundamentais tanto para o acesso 

ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a compreensão de 

que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. 

Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos direitos humanos e a 

Educação em direitos humanos é parte fundamental do conjunto desses 

direitos, inclusive do próprio direito a educação (BRASIL, 2013, p. 515). 
 

Essa consideração parte do respeito aos direitos humanos numa concepção de 

educação que busque entender o processo histórico, político e social de nossa sociabilidade. 

Para os adeptos do ESP, discutir categorias nessa perspectiva dos direitos humanos, como é o 

caso da questão de gênero como categoria indissociável das questões pertinentes à cultura, 

raça e classe social, poderiam, em certa medida, contrariar valores religiosos da família. Isso 

se deve à linguagem que o ESP utiliza na defesa de seus projetos, ou seja, uma técnica 
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discursiva da teoria da argumentação
19

 que utilizam para inferir que a escola é doutrinária. 

Esta técnica empregada é conhecida também por silogismo. O silogismo é de origem grega 

syllogismos e significa "conclusão" ou "inferência". Um Silogismo é uma inferência a partir 

de um argumento lógico que se aplica ao raciocínio dedutivo. Na versão pretérita, formulada 

pelo filósofo grego Aristóteles, um silogismo é formado por três proposições: uma afirmação 

geral, a qual chamamos premissa maior; seguida de uma proposição de afirmação específica, 

a qual chamamos premissa menor; e uma conclusão, ou consequente, que é deduzida das duas 

premissas. Exemplo de silogismo em nosso objeto de estudo é: toda escola estuda gênero 

(premissa maior). Mas, gênero é contra os valores da religião (premissa menor). Logo a escola 

é contra a religião e é doutrinária (conclusão). Portanto, percebemos que o silogismo utilizado 

pelo ESP busca de alguma maneira atribuir uma suposta doutrinação aos estudos de gênero, 

utilizando a religião como base, e não a legislação do Estado Brasileiro signatário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Destarte, ao se considerar que os estudos de gênero são uma ideologia e que estes 

estudos violam alguns princípios religiosos, logo poderá se afirmar que os estudos de gênero 

são uma doutrinação e que existe a tal ―ideologia de gênero‖ porque violam o direito a 

algumas crenças. Ainda que o ESP busque se pautar por essa questão de suposta doutrinação 

utilizando a religião como base, não valerá para todos os alunos porque nem todos possuem a 

mesma religião. Isso é, o professor será criminalizado por ensinar um aluno, mas não por 

ensinar outro que estuda na mesma sala e possui outra religião. 

Para ilustrar essa questão, Penna (2017) utiliza-se de denúncias realizadas pelo ESP 

acerca de ―doutrinação religiosa‖ e de ―ideologia de gênero‖ presentes no blog ―De olho no 

livro didático‖ de Orley da Silva, professor da rede municipal de educação em Goiânia, 

membro do ESP. O exemplo presente no blog ―De olho no livro didático‖ diz o seguinte: 

 
Candomblé e umbanda em livros didáticos de 2016 do MEC para ensino 

fundamental.  

Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que 

estudarem com os livros didáticos de 2016 do MEC, ou seja, crianças de 6 a 

10 anos, serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda 

(SILVA, 2016). 

 

                                                           
19

 Sobre a Teoria da Argumentação, podemos entendê-la como a forma como estudamos os argumentos, pois 

ensina como é possível fazer conclusões por meio do uso de um raciocínio lógico. Ou seja, podemos argumentar 

ou fazer uma afirmação de alguma espécie baseado em premissas, ainda que as afirmações que fazemos não 

estejam seguramente comprovadas por via empírica, pois partimos do pressuposto da lógica das premissas. Um 

exemplo é: Se o ―Escola sem Partido‖ parte do princípio que existe uma doutrinação partidária e política porque 

a escola tem estudado gênero, o qual tem um discurso dissonante do religioso, podemos concluir que: logo a 

escola que ensina gênero é doutrinadora e não obstante, de uma prática de doutrinação de uma política. 
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O blog denuncia que há doutrinação religiosa de Candomblé e Umbanda porque 

aparece no livro uma imagem de Xangô acompanhada da legenda ―Xangô: Deus do trovão e 

da Justiça. O símbolo desse orixá é um machado de duas lanças chamado oxé. Esse machado 

representa a justiça‖. Penna (2017) questiona a denúncia dos membros do ESP, de que isso se 

trata de doutrinação religiosa das religiões Candomblé e Umbanda. O autor diz: ―Quando são 

apresentados Zeus, Apolo e Afrodite, esses seriam deuses neutros? Percebem? É um ataque a 

determinadas formas de pensar, determinadas crenças.‖ (PENNA, 2017, p. 46). Ou seja, 

determinadas crenças que não coadunam com as crenças dos arautos do ESP. 

No item 17 da Justificação do PL 867/2015 encontramos a seguinte citação que ilustra 

o silogismo, pois trata-se de um tópico sobre a questão da moralidade religiosa: 

17 - Permitir que o governo de turno ou seus agentes utilizem o sistema de 

ensino para promover uma determinada moralidade é dar-lhes o direito de 

vilipendiar e destruir, indiretamente, a crença religiosa dos estudantes, o que 

ofende os artigos 5º, VI, e 19, I, da Constituição Federal (PL 867/2015, p. 8). 

 

O questionamento desse projeto está relacionado ao fato de que a moralidade religiosa 

dos alunos se sobreponha a do Estado, ou mais do que isso, se sobreponha à moralidade de 

um ―governo de turno‖, leia-se: ―governo de plantão‖, que vem e vai ao sabor das eleições. 

Já no item 11 da Justificação do PL está proposto o seguinte: 

 

11 - A prática da doutrinação política e ideológica nas escolas configura, 

ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático, na medida em 

que ela instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de 

desequilibrar o jogo político em favor de determinados competidores (PL 

867/2015, p. 7). 

 

Partem, portanto, do pressuposto de que existe um jogo político e uma 

instrumentalização da escola a favor de determinados competidores na arena política. 

Entretanto, esse ―desequilíbrio do jogo político em favor de determinados competidores‖, que 

o ESP refere-se, está muito nebuloso. Acreditamos que possa ter relação com as tensões de 

classe que em tempos de crise aprofunda o acirramento das disputas entre projetos políticos, 

sociais e educacionais. Ou melhor dizendo, de acordo com Frigotto (1996), é a tensão entre as 

classes sociais que se gesta na vida social e, não obstante, na educação como um campo social 

de disputa hegemônica, pela qual o capital em tempos de crise também tem buscando 

responder suas demandas. Trata-se também de uma disputa de hegemonia. 

No item 2 da Justificação do Projeto de Lei 867/2015 encontramos o seguinte texto: 

“Da mesma forma, a liberdade de consciência, garantida pelo art. 5º, VI, da Constituição 
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Federal[
20

], confere ao estudante o direito de não ser doutrinado por seus professores‖ (PL 

867/2015). Nessa afirmação partem do pressuposto que a liberdade de consciência, garantida 

em nossa constituição, permite ao estudante não ser doutrinado quando assim ele entender que 

está acontecendo. 

No item 4 da Justificação complementam: 

 

Ora, é evidente que a liberdade de aprender e a liberdade de consciência dos 

estudantes estarão violadas se o professor puder se aproveitar de sua 

audiência cativa para promover em sala de aula suas próprias concepções 

políticas, ideológicas e morais (PL 867/2015, p. 6). 
 

O Projeto de Lei parte de uma questão importante no processo de aprendizagem que é 

a liberdade do professor em ensinar, e chama a atenção para a ―audiência cativa‖, 

considerando segundo o mesmo que o professor pode tirar proveito dessa condição para 

doutriná-los. 

No item 7 da Justificação do Projeto, observamos ainda o seguinte: 

 

Além disso, a doutrinação política e ideológica em sala de aula compromete 

gravemente a liberdade política do estudante, na medida em que visa a 

induzi-lo a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas, que 

beneficiam, direta ou indiretamente as políticas, os movimentos, as 

organizações, os governos, os partidos e os candidatos que desfrutam da 

simpatia do professor.  (PL 867/2015, p. 6). 

 

Essas afirmações reforçam o pressuposto defendido pelo ESP de que os professores 

utilizam-se da sala de aula para doutrinarem os alunos de acordo com suas preferências 

políticas. O item 8 da justificativa do projeto esclarece que: 

 

[...] não há dúvida de que os estudantes que se encontram em tal situação 

estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o art. 5º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), segundo o qual ―nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de exploração‖ (PL 

867/2015, p. 7). 
 

Portanto, os autores do PL partem também de uma suposta exploração infantil no que 

concerne o pressuposto doutrinário, ao qual inferem que não restam dúvidas de que estão 

sendo doutrinados. 

                                                           
20

 ―VI–é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;‖ (CF 1988. Disponível em 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf . Acesso em: 23 

junho de 2019. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
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Nos anteprojetos que estão disponíveis nas páginas da internet do movimento ESP 

encontramos similitudes nos conteúdos. No anteprojeto de caráter Municipal, disponibilizado 

na internet, podemos verificar a seguinte consideração na Justificativa: 

 

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. www.programaescolasempartido.org) acesso em 24/07/2017. 

 

O anteprojeto municipal afirma que é ―fato notório‖ que os autores de livros didáticos 

estão buscando a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Ou 

seja, de que pelos livros didáticos e pelas aulas, autores e professores têm buscado 

―converter‖ os estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Há, portanto, 

segundo esse projeto, um problema que precisa ser corrigido.  

Todavia, não está evidente o que norteia esse projeto, se é de fato a suposta 

doutrinação política dos professores ou se é a violação do direito à crença religiosa conforme 

alguns pressupostos. Esse projeto divide-se na afirmação doutrinária que eles defendem, hora 

dão ênfase ao que chamam de violação do direito a crença, hora de doutrinação política. 

Sendo assim, percebemos que existe uma motivação subjetiva, mas que não está evidenciada 

em todos os projetos que compõem esse movimento. A doutrinação pelos defensores parece 

sinônima à politização e violação da crença religiosa, como se ambas fossem a mesma coisa. 

O próprio título do projeto, ―Escola sem Partido‖, manifesta esta polissemia, pois 

permite que se entenda que a escola tem um ―partido‖. Porém, há outra possibilidade no 

campo semântico que é a escola que toma partido e, se toma partido, pressupõe que a escola 

tem se posicionado em benefício de algumas pessoas. Mas, quais são as parcelas sociais que 

utilizam a educação pública? Será que a educação pública tem se posicionado de fato e 

tomado partido pelos seus usuários? Não nos cabe responder essa questão, mas buscar 

compreender o que o ESP tem chamado de partido. Pode ser a violação da crença religiosa 

dos estudantes, ou um posicionamento político de um professor, ou até mesmo uma 

contradição na formação moral familiar. Pode ser ainda, uma escola ou professores que 

defendam um partido. Todas são possibilidades que instrumentalizam a construção 

argumentativa desse projeto reforçam a necessidade de compreensão da sua definição de 

Partido. 

Vemos também no item 10 da Justificação do Projeto de Lei 867/2015 a seguinte 

afirmação: 

http://www.programaescolasempartido.org/
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A doutrinação infringe, também, o disposto no art. 53 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, que garante aos estudantes ―o direito de ser respeitado por 

seus educadores‖. Com efeito, um professor que deseja transformar seus 

alunos em réplicas ideológicas de si mesmo evidentemente não os está 

respeitando (PL 867/2015, p. 7). 

 

Segundo esse projeto a doutrinação infringe o art.53 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pois parte do pressuposto que o aluno é desrespeitado pelos educadores uma vez 

que segundo o projeto o professor quer fazer do aluno replica ideológica. 

Já no item 16 do PL encontramos uma imbricação dos termos moral e religião como 

sinônimas. 

 

Finalmente, um Estado que se define como laico – e que, portanto deve ser 

neutro em relação a todas as religiões – não pode usar o sistema de ensino 

para promover uma determinada moralidade, já que a moral é em regra 

inseparável da religião (PL 867/2015, p. 8). 

 

Relacionam de maneira simplista moral à religião, não compreendendo uma moral 

para além da religião, que possa existir a partir da laicidade do Estado. Esse pressuposto 

apresenta uma contradição, pois se determinada moralidade é necessariamente inseparável da 

religião quem não possui religião é imoral? Nesse cenário, como fica a decisão de não se 

professar religião alguma? Como fica a liberdade de simplesmente não se ter religião e não 

ser considerado imoral? Afinal, a religião que cada um de nós professa ou a decisão de não ter 

religião alguma é de decisão íntima, definida a partir da influência da família, dos amigos e 

das relações pessoais; nada tem a ver com a esfera pública, com o Estado e com o ensino 

regular ministrado nas escolas públicas. 

O PL também busca instrumentalizar do aluno para confrontar o professor caso 

acredite que está sendo doutrinado, como expresso a seguir: 

 

Urge, portanto, informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não 

ser doutrinados por seus professores, a fim de que eles mesmos possam 

exercer a defesa desse direito, já que, dentro das salas de aula, ninguém mais 

poderá fazer isso por eles (PL 867/2015, p. 07 e 08). 

 

Ainda consta um alerta e publicitação dos vários projetos inspirados nesse PL que já se 

encontram tramitando em vários lugares do Brasil: 

 

Nós frisamos mais uma vez que projetos de lei semelhantes ao presente – 

inspirados em anteprojeto de lei elaborado pelo Movimento Escola sem 

Partido (www.escolasempartido.org) – já tramitam nas Assembleias 

Legislativas dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Espírito 
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Santo, e na Câmara Legislativa do Distrito Federal; e em dezenas de 

Câmaras de Vereadores (v.g., São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Curitiba-PR, 

Vitória da Conquista-BA, Toledo-PR, Chapecó-SC, Joinville-SC, Mogi 

Guaçu-SP, Foz do Iguaçu-PR, etc.), tendo sido já aprovado nos Municípios 

de Santa Cruz do Monte Carmelo-PR e Picuí-PB. 

 

Em síntese, enfatizam que os projetos que se espelham no Movimento ESP têm sido 

aprovado Brasil afora. Nosso pressuposto é que esse movimento tem contribuído efetivamente 

para o espraiamento dessa proposta de escola, seja por meio da instrumentalização e 

orientação com documentos semiestruturados, seja pelo aparato discursivo e ideológico da sua 

linguagem. Nessa relação discursiva entre o movimento ESP e efetivamente a escola (tendo 

como protagonistas os professores) percebemos que é esta quem está sendo paulatinamente 

apontada e avaliada como formuladora de um discurso ideológico e partidário. 

Nesse cenário em que tudo é anunciado como ideológico, determinar o que seria um 

discurso ou uma linguagem ideológica ou até mesmo o que seria de fato ideologia faz-se 

necessário. Para isso, buscamos um olhar interdisciplinar na diversidade do conhecimento, 

pois sabemos que ao que concernem às especialidades do conhecimento, um mesmo termo 

pode ter sentidos diferentes em relação à sua origem e enunciado e ter significações 

conceituas diversificadas. Sendo assim, ideologia
21

 tem sido muito utilizada para determinar 

qualquer tipo de defesa de pensamento. Segundo o dicionário Priberam
22

 da Língua 

Portuguesa, ideologia é: um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, 

políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época, 

sociedade.  

Desse modo, no próximo tópico, apresentamos um contexto mais conceitual na 

medida em que buscamos compreensão de ideologia e como o ESP tem articulado em suas 

narrativas. Até este momento trouxemos aspectos mais descritivos do ESP, ou seja, 

procuramos explicitar seu surgimento e seus conteúdos documentados nos projetos e 

anteprojetos de lei. Porém, a partir desse momento seguimos a via analítica e conceitual, 

principalmente sobre os significados de ―ideologia‖. 

 

1.2 O significado de Ideologia na linguagem do conservadorismo social do ESP 

 

Em nossa análise não é central o olhar teórico mais específico e aprofundado sobre o 

papel da linguagem determinado no método estruturalista, muito menos do discurso. No 

                                                           
21

 Ao longo de nosso trabalho discutimos ideologia, logo mais daremos mais ênfase. 
22

 Conferir verbete Ideologia. in: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível 

em https://dicionario.priberam.org/ideologia. Acesso em 26-04-2019. 

https://dicionario.priberam.org/ideologia
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entanto, não poderíamos deixar de nos ater, mesmo que de forma breve, sobre essa 

perspectiva, uma vez que existe um jogo de sentidos na linguagem utilizada pelos 

proponentes e defensores do ESP, que obscurecem a compreensão do significado de ideologia. 

Sabemos que muitos são os interdiscursos em torno deste projeto, que estão atravessados de 

sentidos e enunciados. Sendo assim, uma análise que aborde aspectos da linguagem utilizada 

nesse projeto de educação faz-se necessária, pois assim que um discurso é elaborado na forma 

de um Projeto de Lei, ele sai da sua competência meramente informal e se reveste de uma 

autoridade legal. Nesse sentido, compartilhamos também da compreensão de Penna (2017) de 

que não se trata apenas da constitucionalidade e da discussão legal o ESP, trata-se de: 

 

[...] uma disputa pela opinião pública, o debate no espaço público, e como 

essas ideias estão ganhando força dentre alguns segmentos da sociedade 

civil. […] começo afirmando que esse discurso se apresenta como uma nova 

configuração, que junta elementos antigos e novos. […] essa chave de leitura 

do fenômeno educacional tem quatro características principais: primeiro, 

uma concepção de escolarização; segundo, uma desqualificação do 

professor; terceiro, estratégias discursivas fascistas; e, por último, a defesa 

do poder total dos pais sobre os seus filhos (PENNA, 2017, p. 36). 

 

O discurso do ESP, segundo Penna (2017, p. 35), utilizou se ―de uma linguagem 

próxima a do senso comum, recorrendo a dicotomias simplistas que reduzem questões 

complexas a falsas alternativas e valendo-se de polarizações já existentes no campo político 

para introduzi-las e reforçá-las no campo educacional‖. Essa questão, em nosso entendimento, 

não é fortuita, mas expressa uma clara disputa entre projetos para a educação brasileira, 

valendo-se das polarizações no campo político na atual conjuntura. 

A necessidade de uma análise sobre os aspectos da linguagem e do discurso justifica-

se pelas contradições que o discurso desse movimento apresenta. Trata-se de um projeto que 

mesmo tendo apontadas suas ilegalidades pela Procuradoria de Justiça Federal e por parte de 

vários educadores e estudiosos da Educação, vem crescendo e sendo aprovado como lei em 

muitos municípios e estados brasileiros. Portanto, é necessário estabelecer conexões teóricas 

com o nosso objeto que refletem sobre as questões relativas à base material e subjetiva, como 

por exemplo, o que se concebe como ideologia ou educação ideológica. 

Marx & Engels (2007) demonstram que a linguagem estabelece conexões discursivas 

relacionadas à base material das relações de produção da vida e de nossa subjetividade, sendo 

assim, nossa consciência é forjada a partir de condicionantes sociais. Para Marx & Engels 

(2007, p. 34) a linguagem estabelece ―uma conexão que assume sempre novas formas e que 

apresenta assim uma ‗história‘, sem que precise existir qualquer absurdo político ou religioso 

que também mantenha os homens unidos‖. Os autores chamam a atenção para a linguagem 
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como processo construído pelas bases materiais das relações sociais. Para esses autores, a 

consciência é tão antiga quanto a linguagem e, nesse sentido, o intercâmbio material do 

homem com a natureza e, portanto, de intercâmbio com os outros homens é a base da 

linguagem, pois só se pode fazer história na medida em que existe a necessidade de nos 

relacionarmos, satisfazermos necessidades vitais e dessa forma produzirmos os meios 

necessários à vida e assim vivermos em sociedade. Assim, a linguagem é a própria 

consciência prática, ainda que atravessada de contradições da vida material. 

 

Somente agora, depois de já termos examinado quatro momentos, quatro 

aspectos das relações históricas originárias, descobrimos que o homem tem 

também consciência. Mas esta também não é, desde o início, consciência 

―pura‖. O ―espírito‖ sofre, desde o início, a maldição de estar ―contaminado‖ 

pela matéria que, aqui, se manifesta sob forma de camadas de ar em 

movimento, de sons, em suma sob forma de linguagem. A linguagem é tão 

antiga quanto à consciência - a linguagem é a consciência real prática, que 

existe para os outros homens e que, portanto, também existe para mim 

mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da 

necessidade de intercambio com os outros homens. [...] a consciência da 

necessidade de firmar relações com os indivíduos que o cercam constitui o 

começo da consciência de que o homem vive em sociedade (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 34 e 35). 
 

Diante disso é a necessidade dos seres sociais de viverem em sociedade e de 

produzirem os meios de sua subsistência que faz da linguagem a prática da consciência, isto é, 

na medida em que existe a necessidade de uma inter-relação e de um intercâmbio entre os 

indivíduos e a sociedade no processo da produção da vida. Para Marx & Engels (2007, p.35 e 

36), a partir do entendimento da linguagem como consciência prática da sociedade, que por 

sua vez está em constante contradição, pode a consciência emancipar-se do mundo, 

―descolando-se‖ do mundo real, existindo como ―um mundo a parte‖. Isso constitui o mundo 

da filosofia, das religiões, dos conhecimentos, da moral. 

 

[...] a partir de então, a consciência está em condições de emancipar-se do 

mundo e lançar-se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral 

etc. ―puras‖. Mas mesmo que essa teoria, essa teologia, essa filosofia, essa 

moral etc. entrem em contradição com as relações existentes, isto só pode se 

dar porque as relações sociais existentes estão em contradição com as forças 

de produção existentes (MARX; ENGELS 2007, p.35 e 36). 

 

Em síntese, os autores apresentam um princípio norteador para a compreensão da 

linguagem como prática da consciência, ou seja, o da contradição das forças de produção da 

vida. Para Marx & Engels (2007), é a partir da construção da vida material, das atividades que 

suprem as necessidades básicas da vida humana coletiva que nós aprendemos a realizar 
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abstrações, que adquirimos uma consciência, como um movimento autônomo, ainda que ela 

não necessariamente seja uma consciência pura, pois é determinada pela empiria e vivências 

das relações sociais práticas. 

Segundo Marx & Engels (2007, p.86 e 87), para se compreender a ideologia, em geral, 

precisamos partir de pressupostos que não são arbitrários, como são os dogmas, por exemplo, 

mas partir de pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação, pois ―são os 

indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já 

encontradas como as produzidas por sua própria ação pressupostos constatáveis por vias 

puramente empíricas‖. Por meio destas considerações, os autores buscam desconstruir as 

concepções que não estavam diretamente ligadas às vias práticas. Sendo assim, Marx & 

Engels (2007, p.87) esclarecem ainda que: 

 

[...] o primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 

existência dos indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, 

a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada 

com o restante da natureza. Naturalmente, não podemos abordar, aqui, nem a 

constituição física dos homens nem as condições naturais geológicas, oro-

hidrográficas, climáticas e outras condições já encontradas pelos homens. 

Toda a historiografia deve partir desses fundamentos naturais e de sua 

modificação pela ação dos homens no decorrer da história. Pode-se 

distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que 

se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo 

começam a produzir seus meios de vida, os homens produzem, 

indiretamente, sua própria vida material. 
 

Para estes autores, é a partir da vida em sociedade e do intercâmbio com a natureza 

para a produção dos seus meios de vida que, ao mesmo tempo, se produz a consciência. 

Assim, só foi possível abstrair e criar uma filosofia e uma teologia porque as necessidades 

básicas tinham sido suprimidas. Ou seja, para Marx & Engels (2007) essa é a chave para a 

compreensão da linguagem como práxis da consciência, é a contradição histórica e material 

de produzirmos os meios de vida que nos possibilitou poder abstrair e construir as 

subjetividades a partir dos diferentes aspectos das relações sociais. 

Para estes autores, se nossa capacidade de abstração, característica intrinsecamente 

humana, de criar consciência sobre os diferentes aspectos da vida social, nas formas de 

filosofia, teologia, direitos e etc. partisse de pressupostos arbitrários, como os dogmas, isso 

nos impossibilitaria de olhar para as contradições da produção da vida real, o intercâmbio 

humano da vida em sociedade e com a natureza; o que consistiria, em certa medida, em uma 

falsa consciência da realidade, ou seja, de uma ideologia. 
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Portanto, para algumas correntes teóricas inspiradas nessa concepção, a ideologia pode 

ser denominada como uma falsa percepção da realidade. Ou seja, quando inferimos que não 

existe racismo ou que não existe violência de gênero, raça, sexo e etnias, estamos nos 

utilizando de uma ideologia para afirmar isso, pois as pesquisas científicas sobre tais temas 

demonstram o contrário dessa afirmação. 

Acreditamos que os projetos de lei derivados do Movimento ESP parte desta 

concepção de Ideologia, pois sustenta sua concepção de ensino baseada na privação do direito 

do estudante em aprender, caso o que se ensine nas escolas contradiga a religião, a crença, ou 

a moral das famílias destes estudantes. Sendo assim, defende interpretações subjetivas para 

além dos fatos concretos de nossa sociabilidade, distancia de uma educação científica e 

consolida uma educação dogmática. Não necessariamente sobre uma educação que traga 

entendimento da vida concreta, mas uma opinião, que busca confundir uma aprendizagem 

dogmática daquela pautada pela a empiria da vida. 

A escola tem ensinado, conforme vimos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (2013), questões pertinentes ao respeito mútuo, à diversidade cultural, 

religiosa, e étnica; ensinando a importância da tolerância e das diferenças à vida coletiva. Em 

um contexto social marcado pelo processo de relações cada vez mais globalizadas e diversas, 

a escola adquire um papel fundamental ao apresentar os conhecimentos sistematizados 

historicamente referentes à riqueza das diferentes realidades culturais, políticas, econômicas e 

sociais e, portanto, da necessidade do respeito e convivência com essa diversidade, 

construindo o sentimento de tolerância, tão caro à vida em sociedade.  

Entretanto, conforme ressalta Penna (2017, p. 42), o discurso do ESP apresenta 

similitudes com as estratégias utilizadas pelo fascismo para legitimar algumas de suas 

práticas. O autor esclarece sobre uma reflexão acerca do viés ideológico do ESP, a partir do 

texto ―Escola sem Partido?‖, de Manuel Loff
23

, um historiador da Universidade do Porto, em 

Portugal, e especialista em fascismo no século XX. Loff traça um perfil das estratégias 

utilizadas pelo movimento fascista. Segundo Penna, Loff não diz ―que o movimento ESP seja 

fascista, mas que usa estratégias discursivas fascistas‖ (2017, p.42). Ou seja, utiliza-se de 

analogias que desumanizam educadores e teóricos da educação, pois os acusam de ser 

ideólogos e doutrinadores, criando assim uma contenda na sociedade entre conhecimentos 

produzidos pela ciência e a academia e aqueles vinculados às crenças e dogmas defendido 

                                                           
23

 LOFF, Manuel. ―Escola Sem Partido? Na página de Facebook do MESP, apela-se que votem a favor do projeto 

os deputados que ‗amam seus filhos e sua Pátria‘. Mas não os que amam a democracia‖. O Público. 6 de Agosto 

de 2016. Disponível em: https://www.publico.pt/2016/08/06/mundo/opiniao/escola-sem-partido-1740469. 

Acesso em: 24 de junho de 2019. 



43 
 

pelas religiões. A exemplo disso vemos os discursos relacionados a Paulo Freire, que 

constantemente tem o nome vinculado às fake news (falsas notícias), as quais foram 

amplamente divulgadas durante as manifestações conservadoras que se iniciaram em 2013 e 

permanecem ainda mais fortes no ano de 2019 com as propostas reformadoras da ―nova 

direita‖. 

O Movimento ESP utiliza-se das relações de poder marcadamente centradas na 

religião para caracterizar os professores como ideólogos e dogmáticos. Assim, partem de um 

jogo discursivo no qual buscam converter os dogmas em conhecimentos empíricos e os 

conhecimentos empíricos em dogmas. Não se pautam pelas relações concretas da vida 

material, mas pela ―ameaça‖ subjetiva e abstrata de um pressuposto nocivo, como um pecado, 

de ir contra a crença religiosa de cada um. Para ilustrar essa afirmação lembremo-nos da PL 

7180/2014, de Erivelton Santana do PSC/BA
24

, que apresentou um discurso voltado às 

convicções religiosas, bem como corroborando com a criminalização dos estudos de gênero. 

O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – 9.394/96) e propõe: 

 

Inclui[r] entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de 

seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar 

sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual 

e religiosa. Adapta a legislação à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, 

ratificada pelo Governo Brasileiro (BRASIL, 2014). 

 

Segundo Espinosa e Queiroz (2017, p. 49), 

 

A iniciativa denominada Escola sem Partido, idealizada pelo advogado 

paulistano Miguel Nagib, é ardilosa desde o seu título. Mas, por trás do que 

poderia ser considerada uma simples cilada sem maiores consequências, 

esconde-se uma poderosa teia de relações que surpreende pelo cunho 

                                                           
24

 Segundo notícia o site do ANDES-SN (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Sindicato 

Nacional): ―O Projeto de Lei (PL) 7180/14, do Escola Sem Partido, foi desarquivado na Câmara dos 

Deputados no dia 19 de fevereiro de 2019. O desarquivamento foi solicitado pelo deputado Alan Rick (DEM-

AC). O PL terá sua tramitação reiniciada do zero. O projeto aguarda criação de comissão especial temporária 

para sua apreciação. O PL 7180 foi arquivado em 2018, após grande pressão dos movimentos contrários à 

censura na educação. Após o desarquivamento, foram apensados dois outros projetos ao PL 7180. São eles: o PL 

258/19, de autoria de Pastor Eurico (PATRI-PE), e o PL 375/19, de autoria de Alexandre Padilha (PT-SP). O PL 

258 nada mais é que a reapresentação do PL 7180. A reapresentação se dá na forma do último parecer às 

emendas apresentadas ao substitutivo, no ano de 2018. Já o PL 375 dispõe sobre o direito à liberdade de opinião 

na educação e institui a ‗Escola Livre‘ em oposição à proposta de censura. […] Há algumas mudanças de 

conteúdo no novo projeto. O texto não traz, por exemplo, a proibição do uso do termo ‗gênero‘, o que poderia 

inviabilizar até conteúdos de biologia e de português. Porém, o PL 246 prevê que os estudantes possam gravar as 

aulas para ‗permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos 

pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico‘. Também proíbe a realização de atividades político-

partidárias pelos grêmios estudantis.‖.(Grifos nosso. ANDES-SN. ―Antigo PL do Escola Sem Partido é 

desarquivado na Câmara‖. Disponível em: http://www.andes.org.br/conteudos/noticia/antigo-pL-do-escola-sem-

partido-e-desarquivado-na-camara1 Acesso em: 24 de junho de 2019). 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-norma-pl.html
http://www.andes.org.br/conteudos/noticia/antigo-pL-do-escola-sem-partido-e-desarquivado-na-camara1
http://www.andes.org.br/conteudos/noticia/antigo-pL-do-escola-sem-partido-e-desarquivado-na-camara1
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conservador, com várias articulações e redes que perpassam por entidades da 

sociedade civil, instâncias religiosas e partidos políticos. [...] Antes tida até 

como pueril, tamanha sua inconsistência teórica e jurídica, não se imaginava 

que a iniciativa tomaria a dimensão que tem hoje e que se espalharia para 

todo o Brasil, aproveitando uma forte onda conservadora e feroz, que se 

fortaleceu após as manifestações de 2013, passando pelas últimas e 

acirradíssimas eleições presidenciais e catalisada pelos recentes movimentos 

de rua que defendiam o afastamento da Presidente Dilma Rousseff. 

 

Enfatizamos o que afirmam os autores: a inconsistência teórica e jurídica desse projeto 

era tão grande que não se imaginou seu avanço. Justamente por parecer tão absurdo e sem 

fundamentos legais para aqueles que conhecem o debate educacional, subestimou-se o seu 

processo de implementação e de aceitação pelos rincões da federação. 

Com o propósito de contextualizarmos a atual conjuntura política brasileira, cujo 

cenário é o que impulsiona o avanço do ESP, buscamos as contribuições de Frigotto (2017). O 

autor apresenta considerações a respeito das configurações particulares da dinâmica 

capitalista brasileira que auxiliam nossa compreensão sobre as atuais mudanças na política 

brasileira que se iniciam a partir de 2013, 

 
É neste processo e neste tecido social, sob a ditadura do capital e do 

mercado, na particularidade da classe burguesa brasileira, colonizada e 

colonizadora, escravocrata, egoísta, elitista, violenta e cínica, que se 

organizou, desenvolveu e consumou o golpe
25

 contra soberania do voto 

popular e a institucionalidade democrática (FRIGOTTO, 2017, p.30). 

 

Este autor demonstra que o capital tem se articulado para fazer prevalecer os seus 

interesses. Em certa medida, o Movimento ESP usa desta prevalência dos interesses do 

capital, bem como da ideologia e da defesa de pressupostos conservadores para confundir a 

opinião pública, sendo esse, possivelmente, um dos motivos pelo qual esse projeto tem 

avançado, mesmo que marcado pela inconstitucionalidade. 

Ainda para Frigotto (2017), no Brasil essa onda conservadora possibilitou um grave 

golpe à relativa soberania nacional, na qual as contrarreformas se impuseram de forma mais 

violenta, atacando as políticas públicas e sociais, bem como a Consolidação das Leis 

trabalhistas (CLT), a Seguridade social, a educação, o orçamento público, a saúde. De acordo 

com o autor, as ações correlacionadas a este processo são: as privatizações de estatais e 

liberação da compra de grandes áreas de terras por estrangeiros; massacre a grupos 

minoritários de luta social, como os indígenas e quilombolas. Estes exemplos ilustram como a 

                                                           
25

 O que Frigotto chama de golpe foi à destituição da presidenta Dilma Rousseff de seu cargo, sob a justificativa 

de crime de responsabilidade por ter praticado pedaladas fiscais com o objetivo de cobrir políticas relacionados 

ao plano safra. Todavia estas práticas são corriqueiras no Brasil e forma legitimadas após sua destituição.  
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ofensiva do capital nesse limiar de século se converte em uma onda conservadora violenta 

para as classes menos favorecidas. 

Frigotto (2016a) enfatiza que os defensores do movimento ESP são, em grande parte, 

constituídos pela classe política e financeira, com sua herança colonial, escravocratas e 

oligárquicas, bem como alguns movimentos sociais conservadores. Assim, como sugere esse 

autor, é necessário colocar-se a denominação de ―Escola sem partido‖ entre aspas para se 

sublinhar o verdadeiro significado desse projeto à educação brasileira. 

 

Ao pôr entre aspas a denominação de ―Escola sem Partido‖ quer-se sublinhar 

que, ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido 

absoluto e único: partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas 

visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; 

partido, portanto da xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de 

etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um partido, portanto que ameaça os 

fundamentos da liberdade e da democracia liberal, mesmo que nos seus 

marcos limitados e mais formais que reais. Um partido que dissemina o ódio, 

a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do diferente (FRIGOTTO, 

2016a, p.2). 
 

Para Frigotto (2016a), trata-se de um projeto que, ao contrário do que se prega, vem 

para acabar com o direito de aprender e que ameaça a democracia liberal, nos seus marcos 

mais formais do que reais. Sendo assim, consideramos que a escola pública dos dias de hoje 

vive uma crise da contradição social, das políticas públicas da relação sociedade, Estado e 

religião. Os projetos do ESP têm avançado e se disseminado polarizando as opiniões em nossa 

sociedade, o que pode implicar em termos educacionais na implementação de contrarreformas 

do sistema educacional brasileiro, algumas já em processo, aprovadas em meio a mudanças 

paradigmáticas na política como a reforma da CLT
26

 e a reforma da previdência
27

 . 

Algumas interpretações restritas a opiniões pessoais em nossa sociedade podem 

atribuir significado ideológico de que a escola toma partido, não no sentido do partidarismo, 

mas do aspecto político, como um serviço público, respaldado nos direitos humanos, na plena 

aprendizagem, na inclusão, que são características da função do Estado. 

O debate que se gesta desde 2013, de cunho conservador, referente à desestatização 

dos serviços públicos, tem contribuído para o conflito político em nossa meio social, ao passo 

                                                           
26

 A reforma trabalhista passou a vigorar a partir de 11 de novembro de 2017. Dessa forma, a CLT passou por 

diversas alterações que afetaram substancialmente os contratos de trabalho. 
27

 No dia 20 de fevereiro de 2019, o congresso nacional apresentou a proposta da nova Reforma da Previdência, 

que foi elaborada pela equipe do Presidente Jair Bolsonaro, na figura do então Ministro da Economia, Paulo 

Guedes. Esta reforma muda a estrutura da seguridade social um vez que a previdência passa pelo processo de 

capitalização. Esse projeto já fora parcialmente aprovado na câmara de deputados e aguarda a aprovação no 

Senado. 
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que o Estado tem sido destituído da função social de intervir nas relações sociais com as 

políticas públicas. 

Os projetos ESP enfatizam um suposto mal, principalmente no que concerne à 

ideologia, responsabilizando o estudante e suas famílias pela sua educação, na contramão do 

direito de aprender, incutindo nos alunos da escola pública brasileira o medo de determinados 

conhecimentos que se oponham ou divirjam das crenças religiosas e morais de suas famílias, 

como se estes conhecimentos se configurasse em ―pecado‖ (se configurando em heresia, 

sacrilégio, blasfêmia, profanação, perversão, transgressão, violação…). 

Diante disso, é preciso perceber que as mudanças e propostas de mudanças, 

ocasionadas pelas atuais reformas do Estado brasileiro, vão contra os interesses sociais das 

classes menos favorecidas, como por exemplo, a reforma da previdência social e os 

obstáculos criados em forma de PL‘s para o acesso nas escolas públicas pela classe 

trabalhadora de conhecimentos científicos, sistematizados e acumulados socialmente ao longo 

da história da humanidade. Estas leis e reformas que surgiram como demandas de uma nova 

fase social do capital - o capital diante de sua crise estrutural - têm destituído o Estado de 

garantir direitos sociais elementares, como por exemplo, uma educação de qualidade. 

Portanto, além da falta de estrutura e financiamento para uma educação de qualidade, que 

possibilite melhorias nas condições de trabalho aos professores e de aprendizagem aos 

estudantes, estamos vivendo uma ofensiva de setores conservadores que buscam desqualificar 

o professor, cerceando sua liberdade de ensinar e a liberdade de aprender dos filhos da classe 

trabalhadora.  O que, em grande medida, limita a aprendizagem dos conhecimentos, social, 

humano e etc. Conforme destaca Penna (2017, p.41) ―a desqualificação do professor no 

projeto aparece como a remoção, até explicitamente, de todas as atribuições do professor, 

chegando ao extremo de excluir a sua liberdade de expressão‖. Nesse sentido, a argumentação 

da PL 867/2015 diz que; 

 

15 - 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 (PL 867/2015, p. 8). 

 

Se partirmos do pressuposto de que o Brasil é um país que apresenta uma ampla 

diversidade cultural religiosa, seria inapropriado estabelecer uma moral privativa e inviolável 

às muitas crenças existentes em nosso território, porque é responsabilidade do Estado fornecer 

educação para todas as pessoas, independente de credos. Sendo assim, as escolas dos modelos 

confessionais teriam que retornar agora para as escolas públicas. Uma escola com uma moral 
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privada específica, como a moral de judeus, ou de protestantes, de hinduístas, de budistas, de 

mulçumanos, de candomblecistas e etc. Isso se continuarmos concebendo moral somente na 

lógica privada da fé humana. Todavia, a moral pode ser ampla, social, coletiva, bem como, 

estatal, pautados nas declarações e tratados internacionais dos Direitos Humanos promovidos 

pela ONU. 

Estas ações que se referem à defesa de uma moral privada trazem à cena conjuntural 

um conflito fundamentalmente ideológico para a educação. É sabido que as políticas públicas 

e sociais brasileiras passam por reformulações e por transformações estruturais, como 

exemplo podemos citar as recorrentes reformas do Ensino Médio Brasileiro
28

, que 

transformou ou tem buscado transformar o currículo de base nacional, combatendo inclusive a 

obrigatoriedade de disciplinas como Sociologia, Filosofia, Artes. Não obstante, passamos por 

um congelamento do orçamento público com Educação, Saúde e Assistência Social, e perdas 

de direitos trabalhistas mediantes uma série de contrarreformas a partir de 2016, tal como a 

PEC do ―Teto dos gastos públicos‖ e a Reforma Trabalhista
29

. 

                                                           
28

 A Reforma do Ensino Médio brasileiro se caracteriza da seguinte maneira: ―A Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) é uma política governamental 

educacional brasileira instituída pela lei federal 13.415 de 2017, a partir da conversão da medida provisória 746 

de 2016 (MP 746/2016) em lei federal ordinária. A política provocou a reforma do ensino médio, tal como ficou 

popularmente conhecida desde que foi apresentada pelo Governo Michel Temer, em 22 de setembro de 2016. Ela 

visa flexibilizar as disciplinas dadas aos alunos do ensino médio no Brasil, estabelecendo disciplinas obrigatórias 

e disciplinas opcionais, que o estudante deve escolher. A medida também prevê aumento da carga horária ao 

longo dos anos. […] No dia 8 de fevereiro de 2017, a medida provisória foi aprovada no Senado por 43 votos a 

13 e foi sancionada pelo Presidente da República no dia 16 de fevereiro. O texto aprovado divide o conteúdo do 

ensino médio em uma parte de 60% para disciplinas obrigatórias, a serem definidas futuramente pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), e 40% para que o aluno escolha uma área genérica de interesse entre as 

seguintes opções: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissional.‖ 

(WIKIPÉDIA. ―Reforma do ensino médio no Brasil em 2016‖. Grifos nosso. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_do_ensino_m%C3%A9dio_no_Brasil_em_2016 Acesso em 24 de junho 

de 2019. De acordo com a ANPED: ―Com a aprovação da reforma do Ensino Médio o futuro dos estudantes é 

incerto. Muito se critica sobre a forma autoritária na qual a nova lei se deu, sem consultar a sociedade e 

especialistas na área. O procurador geral da república, Rodrigo Janot, inclusive enviou parecer ao STF pela 

inconstitucionalidade da medida, em dezembro de 2016, afirmando que reformas estruturais não podem ser feitas 

por MPs e que uma reforma desse porte necessita de mais tempo e amplitude de debate junto a sociedade. 

(ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. ―Reforma do Ensino Médio - 

entenda o que está em jogo e as vozes desconsideradas no processo‖. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/news/reforma-do-ensino-medio-entenda-o-que-esta-em-jogo-e-vozes-desconsideradas-

no-processo Acesso em: 24 de junho de 2019. 
29

 ―A emenda constitucional 95 que ficou conhecida como a PEC do Teto dos Gastos Públicos foi aprovada pelo 

Congresso no final de 2016. De acordo com o texto, o teto para 2017, primeiro ano de vigência da emenda, será 

definido com base na despesa primária paga em 2016, incluídos os restos a pagar mais a correção de 7,2%, que é 

a inflação prevista para este ano. A partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a 

inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A inflação utilizada 

para esse cálculo será a acumulada em 12 meses, até junho do ano anterior. O regime valerá para os orçamentos 

fiscal e da seguridade social e para todos os órgãos e poderes da República. Dentro de um mesmo poder, haverá 

limites por órgão. Existirão, por exemplo, limites individualizados para tribunais, Conselho Nacional de Justiça, 

Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério 

Público e Defensoria Pública da União‖ (Rádio Câmara. ―Congelamento de gastos nos próximos 20 anos pode 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_do_ensino_médio_no_Brasil_em_2016
http://www.anped.org.br/news/reforma-do-ensino-medio-entenda-o-que-esta-em-jogo-e-vozes-desconsideradas-no-processo
http://www.anped.org.br/news/reforma-do-ensino-medio-entenda-o-que-esta-em-jogo-e-vozes-desconsideradas-no-processo
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Nesse contexto, ocorrências dos discursos do ESP nos permitem pensar e questionar 

sobre onde essa lógica da defesa da moralidade privada, religiosa, nos conduzirá, pois já 

podemos constatar os conflitos no próprio strictu sensu, cujo lócus que prima pela laicidade e 

liberdade de pensamento já foram marcantes. Tais questões nos remetem ao caso de uma 

aluna de mestrado que acusou sua professora de doutrinação política por ministrar um curso 

de feminismo. A aluna que moveu a ação alega ter se sentido constrangida como ―cristã e anti-

feminista‖ pelas aulas, ou seja, esta aluna parte de um princípio da judicialização, em uma 

perspectiva ideológica cuja moral privada é reivindicada. O que acreditamos que talvez não 

pudesse ofender a moral de uma mulher, pois o movimento feminista lutou e luta para 

emancipar a mulher dos valores patriarcais. Ou seja, se utilizássemos o imperativo categórico 

de Kant (1974), cuja moral pudesse ser universalizada, não necessitaria de uma luta jurídica 

reivindicando a moral privada, pois o movimento feminista fez muito pelas mulheres. 

Quando nos referimos aqui à moral é em alusão à consequência ética da convenção 

universal. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um código de ética 

estabelecido para que todas as pessoas possam exercê-lo. Assim, a forma como nos 

relacionamos a partir dessa diretriz ética seria a nossa moral. Afirmamos, portanto, que a 

moral religiosa é privativa, de foro íntimo e não pode ser universalizada, pois é diversa e 

pessoal. 

Frigotto (2017, p.18) contribui para a compreensão do atual contexto social, político e 

cultural que estamos vivendo. De acordo com esse autor: 

 

As teses do Escola sem Partido não podem ser entendidas nelas mesmas e 

nem como algo que afeta apenas a escola e os educadores. Pelo contrário, 

um olhar na perspectiva da historicidade dos fatos e fenômenos, vale dizer, 

das determinações mais profundas e menos visíveis que os constituem, 

indica-nos que se trata de algo já sedimentado nas relações sociais. [...] 

Sendo o capitalismo uma sociedade de classe e frações de classe, na 

ganância pelo lucro, estabelece-se uma luta entre e intra nações e a história 

                                                                                                                                                                                     
gerar sucateamento de serviços‖. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/538382-CONGELAMENTO-DE-

GASTOS-NOS-PROXIMOS-20-ANOS-PODE-GERAR-SUCATEAMENTO-DE-SERVICOS.html. Acesso em: 

26 de junho de 2019). Já a Reforma Trabalhista no Brasil de 2017 ―[…] foi uma mudança significativa na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) instrumentalizada pela lei № 13.467 de 2017. A lei passou a valer no 

país a partir de 11 de novembro do mesmo ano (120 dias após sua publicação no diário oficial). O projeto foi 

aprovado na Câmara dos deputados em 26 de abril de 2017 por 296 votos favoráveis e 177 votos contrários. No 

Senado Federal, foi aprovado em 11 de julho por 50 a 26 votos. Foi sancionado pelo Presidente da República no 

dia 13 de julho sem vetos. (WIKIPÉDIA. Reforma trabalhista no Brasil em 2017. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_trabalhista_no_Brasil_em_2017#cite_note-5 Acesso em 26 de junho de 

2019. 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/538382-CONGELAMENTO-DE-GASTOS-NOS-PROXIMOS-20-ANOS-PODE-GERAR-SUCATEAMENTO-DE-SERVICOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/538382-CONGELAMENTO-DE-GASTOS-NOS-PROXIMOS-20-ANOS-PODE-GERAR-SUCATEAMENTO-DE-SERVICOS.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Câmara_dos_deputados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_trabalhista_no_Brasil_em_2017#cite_note-5
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nos mostra que tem se resolvido por guerras, revoluções e golpes. Por outra 

parte, trata-se de uma sociedade que tem em sua estrutura a crise como o seu 

motor. Uma crise cada vez mais profunda e que o seu enfrentamento se 

efetiva por destruição de meios de produção e de forças produtivas, em 

particular eliminando direitos da classe trabalhadora. 

Este autor argumenta que os impactos do Movimento ESP vão para além da sala de 

aula, para além da relação professor-aluno, gerando consequências à sociabilidade brasileira, 

pois pressupõe questões éticas de como concebemos nossa moral referente ao 

conservadorismo, ao elitismo, ao privatismo, ao misticismo religioso e ao dogmatismo. 

Frigotto (2017) destaca que é a crise que dinamiza o capitalismo, da qual ele se beneficia. Ao 

mesmo tempo, o capital, assim como a personagem de ―O Leopardo‖, de Tomasi di 

Lampedusa, necessita tudo mudar, pois querendo ―que tudo continue como está, é preciso que 

tudo mude‖
30

. Assim, vai impondo suas demandas econômicas e sociais à arena política. 

Nada mais conflitante para uma nação que perder seu sentido ético e sua moral 

coletiva. Nesse caso, a judicialização refere-se também à moral privativa, individualista que 

no Movimento ESP tem se desenvolvido em um contexto de crise econômica, política e 

humana impondo desafios à sociabilidade brasileira. A partir da crise vai gestando 

contrarreformas articuladas e orientadas pelos arautos do capital para subtrair da classe 

trabalhadora direitos historicamente conquistados. 

 

Crise que no presente se manifesta, por um lado, pela capacidade 

exponencial de produzir mercadorias, concentração de riqueza, de 

conhecimento e de poder e sua incapacidade de distribuir e de socializar a 

produção para o atendimento das necessidades humanas básicas; e, por 

outro, pelo domínio do capital financeiro especulativo que nada produz, mas 

que assalta, mediante a dívida pública dos Estados nacionais, os recursos que 

seriam destinados a assegurar direitos sociais elementares, tais como os da 

saúde, da educação, de saneamento básico, habitação, transporte, cultura etc. 

(FRIGOTTO, 2017, p.19). 

 

                                                           
30

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nasceu em Palermo, em 23 de dezembro 1896 e morreu em Roma, no dia 23 

de Julho 1957, foi um escritor italiano. Entre as suas obras está o romance Il gattopardo (O Leopardo) sobre a 

decadência da aristocracia siciliana durante o Risorgimento. ―A única mudança permitida é aquela sugerida pelo 

príncipe de Falconeri: ‗tudo deve mudar para que tudo fique como está‘, frase amplamente divulgada em todo o 

mundo. […] A astúcia de Tancredi o levou a perceber a necessidade de sobrevivência numa nova realidade. […] 

Certamente, em torno dessa contradição, se centra o ponto alto da obra seminal de Tomasi de Lampedusa. Uma 

contradição percebida pelo astuto Tancredi e logo assimilada pela inteligência e racionalidade de Don Fabrício.‖ 

(CORREIA, Salatiel Soares. ―Algo deve mudar para que tudo continue como está‖. Disponível em: 

https://www.revistabula.com/552-algo-deve-mudar-para-que-tudo-continue-como-esta/ Acesso em: 24 de junho 

de 2019). “Se nós não estivermos presentes [na revolução], eles fazem a República. Se queremos que tudo 

continue como está, é preciso que tudo mude. Fui claro?” (LAMPEDUSA, T de. ―O Leopardo‖. p. 21. 

Livraria Bertrand. Disponível em: http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-leopardo-tomasi-di-lampedusa-em-

pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/ Acesso em: 24 de junho de 2019. Grifo nosso). 

https://www.revistabula.com/552-algo-deve-mudar-para-que-tudo-continue-como-esta/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-leopardo-tomasi-di-lampedusa-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-leopardo-tomasi-di-lampedusa-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/
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É nesse sentido que Frigotto (2017) apresenta as considerações sobre o risco em que se 

encontra a sociabilidade brasileira, utilizando-se de metáforas para ilustrar a nossa realidade 

social diante das ameaças da ofensiva conservadora. Para isso, parte de representações da 

esfinge, da mitologia grega e do ―ovo da serpente‖
31

, filme de Ignamar Bergman, para 

denunciar a ameaça ao convívio social e a liquidação da escola pública como espaço de 

formação humana e moral universal, firmado nos valores da liberdade de convívio 

democrático de direito e de respeito à diversidade. As análises realizadas pelo autor por meio 

de metáforas demostram a similaridade da conjuntura atual com experiências bárbaras da 

história humana, como o nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália. 

 

Com efeito, de um lado, na mitologia grega, a esfinge tinha o corpo 

composto por parte leão e outra parte mulher; ficava na porta da cidade de 

Tebas e devorava todos que passassem e que não soubessem responder ao 

enigma: que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à 

tarde tem três? Consta da lenda que a esfinge devorou todos que passaram, 

pois ninguém havia decifrado o enigma. Somente Édipo não se intimidou e a 

enfrentou dando a resposta certa, derrotando-a, livrando os viajantes daquele 

terror. A figura do ovo da serpente de Bergman, por outro lado, sinaliza o 

risco que vivemos hoje no Brasil, com indícios claros do clima de 

desagregação social, de produção do ódio às diferenças e de preparação de 

uma atmosfera de perseguição que, no caso da Alemanha e da Itália, colimou 

na monstruosidade do nazismo e do fascismo (FRIGOTTO, 2017, p. 17). 

 

O ESP tem ameaçado nossa sociabilidade na medida em que objetiva criminalizar 

processos de ensino aprendizagem pautados no pluralismo de concepções pedagógicas, na 

liberdade de ensinar, e na liberdade de expressão, na diversidade do pensamento social, 

prejudicando a liberdade de ensinar e de aprender. Como bem enfatiza Frigotto (2017, p. 17), 

o que está subjacente ao ideário do ESP é ―[…] seu sentido de ameaça a vivência social e à 

liquidação da escola pública como espaço de formação humana, firmado nos valores da 

liberdade, de convívio democrático‖. 

Esse projeto educacional ameaça seriamente as conquistas no que se referem aos 

direitos civis e às lutas dos movimentos pela igualdade de gênero, pela discussão das questões 

étnico-raciais e pelas diferenças em relação à orientação sexual, aos deficientes e à inclusão 

                                                           
31

 O ovo da serpente (Das Schlangenei, Alemanha /The Serpent's Egg, Estados Unidos) é um filme 

estadunidense e alemão de 1977, produzido por Dino De Laurentiis, e dirigido por Ingmar Bergman. É 

ambientado na Berlim dos anos 20. É possivelmente a melhor reprodução cinematográfica sobre República de 

Weimar, considerando, além da recriação do período, as questões sociais, políticas, jurídicas, culturais, 

antropológicas e ideológicas; do surgimento do nazismo na Alemanha. 
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dos cidadãos que vivem na extrema pobreza como parte do processo de democratização do 

país. 

Apresenta a escola pública e seus professores como vilã do processo educativo, 

contribuindo para que parcela de nossa sociedade legitime medidas educativas que estão em 

consonância com o capital financeiro internacional, como as recorrentes privatizações do 

setor dos serviços públicos de nossa sociedade em tempos de agravamento da crise do capital. 

Frigotto (2017, p. 19) afirma que: 

 

Para a manutenção deste sistema cada vez mais irracional, produziu-se 

paulatinamente a anulação do poder político dos Estados nacionais, 

transferindo o verdadeiro governo do mundo para os grandes grupos 

econômicos, hegemonizados pelo capital financeiro, e para os organismos 

internacionais que os representam, mormente a Organização Mundial do 

Comércio e o Banco Mundial. Estrutura-se, então, um poder sem sociedade 

ou, como analistas têm caracterizado, um Estado de exceção permanente. 

 

Assim, no plano político, nossa sociedade vem se caracterizando pelo Estado de 

exceção, cujas relações sociais de produção e reprodução são dominadas pelo poder do capital 

financeiro e pelo completo abandono de políticas públicas por parte do Estado. Já no plano 

cultural, Frigotto (2017, p.19) esclarece que: 

[...] instaura-se uma profunda dominação com hegemonia do poder do 

império norte-americano. As grandes redes privadas de televisão e de 

informação, monopólios de poucos grupos, imputam os valores de consumo 

das economias centrais e do seu estilo de vida. Uma cultura mediada pelo 

dinheiro, pela pedagogia do medo e da violência, que é exposta online em 

tempo real. Mas, sobretudo, uma mídia que manipula a opinião pública com 

a produção sistemática das versões da realidade, versões que interessam a 

quem essa mídia representa e da qual é parte: o capital. 

 

Ao analisarmos o ESP é necessário considerar elementos que remetem à trama 

conjuntural, principalmente no que concerne à influência do capital financeiro no Brasil, em 

tempos de agravamento da crise estrutural do capital. Um exemplo de como as agências 

externas têm influenciado a política pública nacional, são as orientações contidas no relatório 

que o Banco Mundial apresentou sobre a eficiência e equidade dos gastos públicos do Brasil. 

No site do Banco Mundial podemos encontrar o documento
32

 que orienta as reformas do 

Estado brasileiro. Dentre elas, a reforma da previdência social e a orientação de diminuição 

                                                           
32

 GRUPO BANCO MUNDIAL. ―Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. 

Brasil revisão das despesas públicas‖, novembro, 2017. (BRASIL, 2017)  
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dos gastos públicos com a educação, uma vez que consideram que os gastos com o ensino 

superior federal e institutos federais são altos. 

Esses discursos e orientações, que aparecem constantemente na mídia nacional, têm 

buscado convencer a sociedade brasileira a aceitar as contrarreformas políticas. Há uma 

intensa fase de conjurações discursivas, de disseminação dos postulados, no qual as mídias 

tradicionais e sociais corroboram para a propagação desde o discurso conservador do ESP a 

outras tantas contrarreformas já aprovadas, que põem em marcha a paulatina destruição das 

conquistas aprovadas na Constituição de 1988. 

Diante do exposto, vimos à necessidade de alinhavar nossas considerações aos 

aspectos teóricos de análise circunscritos no conceito de gênero, uma vez que, conforme 

vimos nas justificativas do movimento ESP, é um conceito muito difundido nos projetos e nos 

movimentos sociais que apoiam sua aprovação. Portanto, no capítulo II desta pesquisa 

apresentamos tais considerações.  
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CAPÍTULO II 

“ESCOLA SEM PARTIDO” UMA REVERBERAÇÃO DISCURSIVA RELACIONADA 

À CATEGORIA GÊNERO 

 

Nos dias de hoje o tema gênero, muitas vezes, tem sido relacionado pelo senso comum 

como nocivo à sociedade e à escola. As intersecções que esse debate possibilita na 

problematização das relações sociais têm se restringido nos últimos anos aos ambientes 

escolares, dificultando que boa parte das pessoas tenha acesso a um debate tão caro à 

sociedade brasileira e tão importante aos movimentos sociais, como o movimento feminista, 

por exemplo, que historicamente tem lutado pela igualdade de direitos às mulheres. 

Entender o tema do gênero na sua complexidade conceitual, como uma categoria de 

análise e de problematização da vida social é desafiador. Ao mesmo tempo em que esse tem 

sido um assunto muito difundido, surge uma contra argumentação e uma interpretação que 

procura demonstrar essa temática como um ―mal‖ na vida social e escolar, isto é, como uma 

―ideologia‖ que corrompe os seres humanos em oposição à crença religiosa. Porém, partimos 

do pressuposto que é necessário esclarecer algumas características do tema gênero, seja como 

conceito analítico, filosófico, como uma ideologia, ou um léxico, buscando contrapor à 

reverberação que temos hoje de gênero como algo nocivo à sociedade. 

Há alguns anos essa categoria de análise foi sendo associada aos movimentos 

feministas, que realizou a luta das mulheres por qualidade de vida e direitos, principalmente 

quando relacionado às questões do trabalho. Sobre este assunto, Saffioti (2001, p. 8) apresenta 

considerações que perpassam desde a divisão do trabalho doméstico, até a participação das 

mulheres nos espaços públicos de nossa sociedade, esclarecendo que: ―não é difícil observar 

que homens e mulheres não ocupam posições iguais na sociedade brasileira. Embora este 

fenômeno não seja exclusivo do Brasil‖, portanto: 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através 

da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas 

diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, 

os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os 

terrenos em que pode atuar o homem (SAFFIOTI, 2001, p. 8). 

  

O cuidado com os filhos, segundo Saffioti (2001, p.8), ―constitui tarefa 

tradicionalmente atribuída às mulheres. Mesmo quando a mulher desempenha uma função 

remunerada fora do lar‖. Esta característica está relacionada a uma intersecção do estudo de 
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gênero relacionada à classe social, ao qual precisamos considerar, uma vez que a questão 

econômica interfere qualitativamente na relação da mulher com o mundo do trabalho. Isso 

porque, mulheres de classes abastadas podem relacionar-se de diferentes maneiras na 

dinâmica da vida social, pois possuem condições econômicas para terceirizar as funções 

domésticas, geralmente delegando esse trabalho e/ou de cuidados com os filhos às outras 

mulheres. 

Conforme Saffioti (2001), esta relação de classe social econômica pode ser ainda 

mais complicada para a mulher quando necessita ―ganhar seu próprio sustento e o dos filhos 

ou ainda complementar o salário do marido‖. Assim, a depender do trabalho que a mulher 

desenvolve fora do seu lar, ela necessita terceirizar na medida do possível os trabalhos 

domésticos com o seu salário. Nas considerações da autora vemos que o trabalho feminino é 

complexo dependendo de sua posição financeira. Muitas das mulheres estão subordinadas a 

uma dupla jornada de trabalho, tendo em vista que trabalham em casa e fora dela para o 

sustento de sua família. Essas relações de desigualdade das mulheres no trabalho, tanto no 

ambiente público quanto no espaço privado e na esfera doméstica, apresenta fatores que 

mostram quão diferente o homem e a mulher estão posicionados no mundo do trabalho. Essa 

é uma das principais características do estudo de gênero, que busca na contradição da vida 

produtiva demonstrar os marcadores das diferenças salariais, dentre outras questões, entre 

homens e mulheres em uma mesma função, nas quais geralmente a mulher ainda está em 

desvantagem. Portanto, os estudos de gênero oportunizaram a organização das mulheres nos 

movimentos sociais e populares para reivindicar a igualdade de direitos, seja no trabalho, no 

espaço público ou no espaço privado, no qual o lar também se consolida como um local de 

exploração e de abuso do trabalho feminino. Sendo assim, a relação da categoria de gênero 

com as mulheres têm caráter histórico empírico e não pode ser definido como ideológico. 

Todavia, as interpretações do ESP apontam para uma ideologização do estudo de 

gênero, o que acreditamos estar restrito a uma análise da estrutura lexical ou de uma 

simplificação de sua significação, o que a posteriori analisaremos. 

 

 

2.1 Gênero é ideologia? Desvelando a “ideologia de gênero”. 

 

Ao iniciar um texto em que conceitua gênero, Scott (1989) valeu-se de uma definição 

do dicionário Aurélio Buarque de Holanda, para o qual gênero é: ―categoria que indica por 

meio de desinências uma divisão dos nomes baseada em critérios tais como sexo e 
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associações psicológicas. Há gêneros masculino, feminino e neutro‖. Segundo a autora (1989, 

p. 02), ―os que se propõem a codificar os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, 

porque as palavras, como as ideias e as coisas que elas significam, têm uma história‖. 

Para historicizar gênero é necessário falar de que tipo de gênero estamos falando, 

pois esse conceito pode apresentar sentidos relacionados às diferenças existentes de uma 

mesma coisa. Por exemplo, gênero musical, gênero literário, gênero gramatical e etc. Nesse 

sentido, de acordo com Scott (1989, p.2), foram as feministas que ―começaram a utilizar a 

palavra ‗gênero‘ mais seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à 

organização social da relação entre os sexos‖, ou seja, de descrever as características sociais 

que compõem as diferenças dos sexos. A autora ainda afirma que isso se deve porque seu uso 

mais recente apareceu primeiro entre as feministas americanas, as quais insistiam no caráter 

fundamentalmente social das distinções de sexo. 

O conceito de gênero, a princípio, no que tangem às relações de sexo, surge como 

uma designação para diferenciar os fatores sociais, os quais logo são associados a outras 

questões como raça e classe. Sobre esse assunto, Scott (1989, p.4) diz que: 

 

A ladainha ―classe, raça e gênero‖ sugere uma paridade entre os três termos 

que na realidade não existe. Enquanto a categoria de ―classe‖ está baseada na 

teoria complexa de Marx (e seus desenvolvimentos posteriores) da 

determinação econômica e da mudança histórica, as de ―raça‖ e de ―gênero‖ 

não veiculam tais associações. Não há unanimidade entre os (as) que 

utilizam os conceitos de classe. Alguns(mas) pesquisadores(as) utilizam a 

noção de Weber, outros(as) utilizam a classe como uma fórmula heurística 

temporária. Além disso, quando mencionamos a ―classe‖, trabalhamos com 

ou contra uma série de definições que no caso do Marxismo implica uma 

ideia de causalidade econômica e uma visão do caminho pelo qual a história 

avançou dialeticamente. Não existe este tipo de clareza ou coerência nem 

para a categoria de ―raça‖ nem para a de ―gênero‖. No caso de ―gênero‖, o 

seu uso comporta um elenco tanto de posições teóricas, quanto de simples 

referências descritivas às relações entre os sexos. 
 

Scott (1989) ainda refere-se à característica do conceito de gênero que não pode ser 

dissociada de classe, raça e gênero, uma vez que há intersecções nestas relações. Todavia, essa 

afirmação nos permite problematizar o uso do termo gênero, ainda que a autora contribua para 

a compreensão conceitual, demonstrando as diferentes abordagens e correntes teóricas, bem 

como as características históricas e de desenvolvimento teórico-psicanalítico deste conceito. A 

autora nos oportuniza pensar sobre o quê o ESP tem chamado de ideologia de gênero. Sendo 

assim: 

Esses usos descritivos do gênero foram utilizados pelos (as) historiadores 

(as) na maioria dos casos, para mapear um novo terreno. Na medida em que 
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os(as) historiadores(as) sociais se voltavam para novos temas de estudo, o 

gênero dizia respeito apenas a temas como as mulheres, as crianças, as 

famílias e as ideologias do gênero. Em outros termos, esse uso do gênero só 

se refere aos domínios – tanto estruturais quanto ideológicos – que implicam 

em relações entre os sexos. […] Mesmo se nesse uso o termo ―gênero‖ 

afirma que as relações entre os sexos são sociais, ele não diz nada sobre as 

razões pelas quais essas relações são construídas como são; ele não diz como 

elas funcionam ou como elas mudam. No seu uso descritivo o ―gênero‖ é, 

portanto um conceito associado ao estudo das coisas relativas às mulheres 
(SCOTT, 1989, p. 7 e 8). 

 

Scott faz alusão ao significado de gênero que tem uso descritivo e que é um conceito 

associado pelo senso comum ao estudo das coisas relativas às mulheres. Nesse sentido, 

acreditamos que os sentidos relacionados ao gênero como categoria que remete às mulheres 

possui uma interpretação ―ideológica‖, pois não possui uma base real concreta afirmada na 

contradição da vida social real. Ou seja, se trata de uma falta de consciência empírica e 

conceitual desse termo, uma vez que, cada dia mais, muitos estudiosos se debruçam sobre os 

estudos de gênero na perspectiva das masculinidades, também buscando entender os papeis 

sociais e constructos históricos dos homens. 

Outro fato o qual podemos problematizar e que contribui para que o estudo de gênero 

seja apontado como uma ideologia, é quando o analisamos sob a ótica da estrutura como um 

léxico, ou seja, pela convenção da fala. 

Para Bakhtin (2002), todo signo é ideológico, ou seja, toda representação lexical que 

designa uma determinada coisa é ideológica. Para exemplificar isso, partimos de exemplos de 

diferentes línguas em que a mesma coisa tem uma estrutura lexical diferente, como por 

exemplo, cadeira que na língua inglesa é chair. É ideológico porque convencionamos um 

signo (falado ou escrito) para representar uma determinada coisa. Sendo assim, Bakhtin 

(2002, p.44) diz: 

 

Todo signo resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados 

no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as formas do signo 

são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como 

pelas condições em que a interação acontece. 

 

Bakhtin (2002) atribui ao signo um significado ideológico, pois se trata de uma 

convenção da fala, uma designação terminológica para materializar uma determinada coisa. 

No caso do gênero, do ponto de vista da estrutura da linguagem falada e escrita, é um termo 

porque descreve algo e logo um signo não obstante ideológico. Todavia, gênero é também um 
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conceito, uma categoria analítica da existência humana pautada na contradição social da vida 

produtiva e material referente às diferenças sociais do sexo. 

Para Marx & Engels (2007) ideologia não é a defesa de uma ideia, mas, uma falsa 

percepção daquilo que não podemos constatar pela via empírica da materialidade das relações 

sociais. Os autores consideram ideologia como uma falsa consciência das coisas. Ou seja, a 

ideia abstrata de algo que não pode ser provado empiricamente. Nesse sentido, acreditamos 

que utilizar um termo como ―ideologia de gênero‖ para referirem-se às contradições dos sexos 

no mundo do trabalho, nas relações sociais e nas disputas de poder, trata-se de uma falsa 

percepção desses conceitos, bem como de nossa própria história do conhecimento, uma vez 

que gênero e ideologia tem uma história. Assim, tanto gênero - voltado para uma consciência 

prática da história das mulheres -, quanto ideologia, possuem uma história que podem ser 

constadas empiricamente nas relações de reprodução da superestrutura, no sistema das ideias 

de uma sociedade. 

Tanto Bakhtin (2002) quanto Marx & Engels (2007) reconhecem que existem de fato 

uma atribuição ideológica às relações sociais, principalmente pelo uso da linguagem, seja para 

designar termos oriundos das relações humanas, seja pela nossa falta de consciência da 

realidade. Desse modo, o gênero, principalmente para as ciências humanas, é um conceito que 

atribui sentido aos papéis sociais de homens e mulheres e requer que o percebamos a partir da 

história e da empiria da vida social. Portanto, para atribuirmos a existência de uma ―ideologia 

de gênero‖ teríamos que reduzir a complexidade de gênero e entendê-la tão somente como um 

signo, um léxico, limitado à convenção da fala. Todavia, gênero não representa somente uma 

determinação lexical, muito menos uma determinação biológica do corpo humano com o 

sexo. Não é também apenas um termo descritivo, ele representa uma relação complexa e 

histórica dos indivíduos na contradição da vida humana, no que tangem às relações sociais do 

trabalho, da educação da produção e reprodução da vida social, cultural e material de homens 

e mulheres, ao qual implica também a vida privada. 

Não podemos deixar de analisar o gênero na sua historicidade também como uma 

linguagem política, que se materializou e possibilitou as constatações das desigualdades das 

mulheres no mundo, no trabalho, e em casa. Assim, ainda que seja uma linguagem política 

que significou ou ainda tem significado a reivindicação das mulheres por direitos e melhores 

condições de vida, acreditamos que não pode ser atribuído um caráter ideológico, pois está 

respaldada pela história concreta da vida material de mulheres e homens em constante 

relação. Desse modo, ainda que o tema gênero possa ser analisado como uma linguagem que 

deu voz política às mulheres, ele foi sendo pautado sobre as contradições da vida material, nas 
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quais foi possível constatar que a mulher está sempre em posição desigual em relação aos 

homens. 

 

Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de 

representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de 

promover a visibilidade política das mulheres. Isso parecia obviamente 

importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida das 

mulheres era mal representada ou simplesmente não representada (BUTLER, 

2003, p.18). 

 

Essa autora demonstra que essa forma de ver o gênero como uma descrição de algo 

relativo às mulheres foi uma importante estratégia linguística para a visibilidade política 

delas. No entanto, a estratégia linguística possui uma contradição nos domínios da 

―representação‖ política e linguística, pois ―estabeleceram a priori o critério segundo o qual os 

próprios sujeitos são formados, com o resultado de a representação só se estender ao que pode 

ser reconhecido como sujeito‖ (BUTLER, 2003, p. 18). Segundo a autora, esta formação 

jurídica da linguagem e da política que representa as mulheres como um sujeito do feminismo 

é, em si mesma, uma formação discursiva de efeito de uma dada versão da política 

representacional. Ou seja, quando o sujeito feminista se revela discursivamente constituído, o 

próprio sistema político que supostamente deveria facilitar sua emancipação, o torna 

politicamente problemático atribuindo a toda essa trajetória caráter ideológico. 

Para esclarecer sobre esta questão, Butler (2003, p.19) diz que ―a crítica feminista 

também deve compreender como a categoria das ‗mulheres‘, o sujeito do feminismo, é 

produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a 

emancipação‖. Nesse sentido, contraditoriamente, os estudos de gênero que deram voz 

política às mulheres, ao mesmo tempo, possibilitou que a estrutura dominante de poder ainda 

patriarcal buscasse combater a luta feminina, ao invés de lutar pela sua emancipação. 

Assim, percebemos a tão difundida ―ideologia de gênero‖ dinamizando o cenário 

político brasileiro como um centro de disputa hegemônica de poder do Estado, ainda 

impregnado pelo patriarcalismo, o qual tem se expressado e se materializado em leis como as 

do ESP. Isso porque, o ESP, traz em seu bojo uma suposta ―ideologia de gênero‖ como central 

para buscar o combate dessa linguagem política dos sujeitos do feminismo e, 

consequentemente, das ações que a priori o Estado poderia e deveria executar a favor do 

combate da desigualdade entre mulheres e homens. 

Saffioti (2015, p. 114) esclarece que, ―diferente do que com frequência se pensa, não 

foi uma mulher a formuladora do conceito de gênero‖. Esta autora nos apresenta Robert 
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Stoller (1968) que, segundo a mesma, foi o primeiro estudioso a mencionar e a conceituar o 

gênero. Esse conceito naquele momento não prosperou. Segundo a autora foi ―só a partir de 

1975, com o famoso artigo de Gayle Rubin, mulher, [que] frutificaram os estudos de gênero‖. 

Conforme afirmou Rubin, em 1975: um sistema de sexo/gênero consiste numa gramática 

segundo a qual a sexualidade biológica é transformada pela atividade humana. Saffioti (2015) 

esclarece que naquele momento Rubin teve que separar as duas dimensões, sexo e gênero, 

subsumido no conceito de patriarcado: 

 

Embora o qualificativo neutro, usado para gênero, não tenha sido apropriado, 

ela abriu caminho, com ele, para admitir, ao menos teoricamente, uma 

alternativa a dominação masculina, ou seja, ao patriarcado (SAFFIOTI, 

2015, p.116). 

 

O qualificativo neutro de gênero foi um importante chamado às relações sociais de 

homens e mulheres. Saffioti (2015, p.117) enfatiza que ―era óbvio que se as mulheres eram 

como categoria social discriminada o era por homens na qualidade também de uma categoria 

social‖. Esta autora infere que: ―convém lembrar que o patriarcado serve de interesses dos 

grupos/classes dominantes‖ e que ―o sexismo não é meramente um preconceito, sendo 

também o poder de agir de acordo com ele‖ (SAFFIOTI, 2015, p.131). A autora infere ainda 

que: 

O patriarcado refere-se a milênios da história mais próxima, nos quais se 

implantou uma hierarquia entre homens e mulheres, com primazia 

masculina. […] o conceito de gênero carrega uma dose apreciável de 

ideologia. E qual é esta ideologia? Exatamente a patriarcal, forjada 

especialmente para dar cobertura a uma estrutura de poder que situa as 

mulheres muito abaixo dos homens em todas as áreas da convivência 

humana. É a esta estrutura de poder, e não apenas à ideologia que a acoberta, 

que o conceito de patriarcado diz respeito (SAFFIOTI, 2015, p.145). 

 

A autora esclarece que o gênero recebe uma dose apreciável de ideologia circunscrito 

à influência patriarcal. Ela afirma ser o patriarcado uma condição forjada para dar cobertura 

às relações de poder que situa a mulher em posição desigual a do homem. 

Essa constatação, por sua vez, retoma o paradigma da ideologia em Marx e Engels 

(2007), na medida em que o gênero na atualidade está sendo referido de uma forma falsa em 

que não corresponde a sua natureza etnológica e social. Ou seja, relaciona-se a algo que não 

corresponde à sua realidade complexa e empírica, e, portanto, se dá nos dias de hoje como 

uma falsa consciência da vida material das relações de gênero. Essa falsa percepção de gênero 

possibilitou a Saffioti (2015) depreender que a ideologia circunscrita ao gênero não é uma 

ideia abstrata, mas o papel desempenhado pelo patriarcado, que nas relações do poder do 
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Estado dilui-se e dissemina-se, de modo a reproduzir essa sociedade de opressão das 

mulheres. 

A difundida ―ideologia de gênero‖ tem se cristalizado, sobretudo nas relações de 

poder, acirrando o debate político circunscrito à vida social a qual, nos dias de hoje, tem 

ganhado um significado rígido, simplificando ou negando a sua complexidade e importância 

histórica. Assim, esse entrelaçamento conceitual de gênero e ideologia tem sido apresentado 

como um aparente mal às escolas públicas em que, optando por ensinar e discutir o tema de 

gênero, se torna uma escola doutrinadora. Isso por sua vez, pode estar relacionado à 

complexidade conceitual que está restrita ainda à vida escolar e não foi sendo apropriada 

pelas pessoas na dinâmica do dia a dia. Afinal, quem em sã consciência defende que mulheres 

devam receber menos do que os homens trabalhando tanto quanto eles, ou serem vítimas de 

violência por parte deles? 

Nesse sentido, se o gênero possui uma história conceitual, como afirmou Scott 

(1989), a ideologia também possui. Segundo Moreira (1979, p.41) a palavra ideologia foi 

criada por: 

 

Destutt de Tracy, em meio ao debate entre Napoleão e os ‗ideologues‘ 

embora, naturalmente, as questões de que trata a ideologia possam ser 

encontrada antes disto, ao longo da tradição do pensamento. 

 

É importante apontarmos para a historicidade de ideologia a fim de que possamos 

fazer uma análise abrangente do conceito, correlacionando-o aos dias de hoje, como ao termo 

de gênero, por exemplo. 

Stuart Hall (1977, p 15) diz que ―a teoria política inglesa por vezes refere-se a 

‗ideologias‘, significando simplesmente ‗corpos sistemáticos de ideias‘. Mas, o conceito é 

amplamente descritivo – ele não desempenha nenhuma função analítica‖. Alfredo Bosi (2010, 

p. 62) afirma que: ―os dicionários etimológicos franceses datam de 1796 o aparecimento da 

palavra ideologie. Deve-se ao pensador sensista Destutt de Tracy (1754-1836)‖. 

 

O caráter extremamente genérico das proposições sensistas de Tracy e de seu 

colaborador, o fisiólogo Cabanis, terá provavelmente sido responsável pela 

inépcia de suas ideias sobre política e administração pública. O que atraiu 

para o termo ―ideólogo‖ o desprezo de Napoleão, impaciente com os 

discursos críticos de alguns intelectuais que segundo ele, seriam incapazes 

de enfrentar os problemas concretos das conjunturas políticas, discorrendo 

abstratamente de suas causas remotas. Sem entrar no mérito das reações 

hostis de Napoleão, o fato é que uma aura de rejeição circundou e ainda 

circunda o termo ideologia, para o que contribuiu decisivamente a franca 

denúncia que do liberalismo e da economia política clássica fariam Marx e 
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Engels, em textos polêmicos publicados a partir da década de 1840 (BOSI 

2010, p.62). 

 

Segundo Bosi (2010), Marx e Engels foram o divisor de águas na análise sobre 

ideologia, devido à crítica às ideologias burguesas. Para Moreira (1979, p.42) ao tratarmos 

sobre ideologia precisamos buscar seu estatuto, o qual acreditamos estar localizado, como já 

apontados por ―Echeverria e Castillo, na concepção materialista da história‖, método de 

análise que Marx e Engels protagonizaram, ou seja, 

 

E o aspecto que diretamente interessa é a conhecida teoria da base e 

superestrutura, celebre esquema de trabalho (que nunca foi para alguém nem 

dogma e nem lei universal, mas simplesmente a esquematização da estrutura 

mais frequente) (MOREIRA, 1979, p.42). 

 

O autor demonstra que ideologia foi um conceito desenvolvido pela tradição 

materialista da história para desvelar as relações da superestrutura. Moreira (1979, p.51) diz 

que ―a ideologia é a racionalização das contradições segundo os interesses da classe 

dominante, visando exatamente justificar e perpetuar esta dominação‖. Desse modo, Moreira 

acrescenta que a análise de ideologia de Echeverria e Castillo justifica ou nega as 

contradições de classe, isso é: 

 

Portanto, ideologia também opera, seja justificando ou negando as 

contradições de classe, como um suporte da exploração. Amparados nela, a 

exploração se faz suportável tanto para os que devem sofrer as condições de 

miséria como para os que, graças àqueles gozam de cotas exorbitantes de 

poder e riqueza (MOREIRA, 1979, p.51). 

 

Esses autores consideram que ideologia é o que assegura a reprodução social no 

modo de produção capitalista. Stuart Hall (1980), esclarece que ideologia na tradição da teoria 

política inglesa não possui efeito conceitual, por outro lado, Bosi (2010, p.63) expressa que 

isso é devido à ideologia liberal conservadora, ―em que a mesma dinâmica de difusão 

ideológica se deu ainda mais sistematicamente, no campo econômico, em que vigorou o 

liberalismo inglês‖. 

Já segundo Engels (2012, p. 216): 

Na maior parte dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos 

são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se 

evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem 

contra os que não possuem. Foi o que vimos em Atenas e em Roma, onde a 

classificação da população era estabelecida pelo montante dos bens. O 

mesmo acontece com Estado feudal da Idade Média, onde o poder político 
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era distribuído conforme a importância da propriedade territorial. E é o que 

podemos ver nos modernos Estados representativos. 

 

Para Engels (2012), o Estado moderno é também constituído de uma ideologia 

burguesa no qual os direitos eram concedidos apenas para os proprietários dos meios de 

produção e de riquezas. Já a teoria política clássica liberal desenvolvida pelos contratualistas 

que trataram do chamado contrato social no Estado moderno, tais como Hobbes (1983), 

Locke (1994) e Rousseau (2000), determinaram que nas relações sociais uma série de 

contratos implicavam, sobretudo, das relações de reprodução da modernidade e, 

consequentemente, da manutenção das respectivas classes sociais no processo histórico. O 

contrato social passa a impor como regra básica, diretrizes morais que implicam também 

sobre o estabelecimento da propriedade privada. Sendo assim, Saffioti (2015, p.135) afirma 

que o contrato social não se contrapõe ao patriarcado: 

 
Ao contrário, ele é à base do patriarcado moderno. Integra a ―ideologia de 

gênero‖ especificamente patriarcal, a ideia, defendida por muitos, de que o 

contrato social é distinto do contrato sexual, restringindo-se o último a esfera 

privada. Segundo este raciocínio, o patriarcado não diz respeito ao mundo 

público ou, pelo menos, não tem para ele nenhuma relevância. Do mesmo 

modo como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder 

contaminam toda a sociedade civil, mas impregna também o Estado. 

 

Estas constatações de Saffioti (2015) referem-se às implicações da ideologia 

burguesa que não se opõe ao patriarcado dominante no Estado moderno e utiliza sua estrutura 

como forma de reprodução social das desigualdades na sociedade de classe. 

Segundo Bosi (2010), a ideologia passou a ser um campo disputado pela apropriação 

de uma semântica específica. Ou seja, ainda que assumíssemos a perspectiva materialista na 

significação de ideologia como um modelo de sociedade de classes que parte da premissa das 

desigualdades sociais, precisaríamos considerar que existem inúmeras interpretações que 

reivindicam a patente semântica da ideologia. Para Bosi (2010, p.73), talvez um primeiro 

passo que possamos dar para desatar o nó semântico das inúmeras acepções desse termo, seria 

considerar termos qualitativamente diferentes como: ―cultura, mentalidade, ideário, estilo de 

época, contexto cultural amplo, concepção ou visão de mundo‖. Da mesma maneira o gênero 

possui inúmeras acepções semânticas que são reivindicadas. 

Nos dias atuais, o tema de gênero como uma categoria de análise histórica e social e 

muito utilizado no método sociológico tem paulatinamente sido associado a uma ideologia. 

Isso se dá pelo fato de que esse conceito permite um olhar sobre as diferenças sociais, ao 

mesmo tempo em que nos convoca ao campo de batalha política reivindicando direitos iguais 
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para mulheres e homens na transgressão da estrutura de poder do Estado moderno, ainda 

arraigado pelo patriarcado. 

Saffioti (2015) explica como o gênero possibilitou compreendermos a história das 

mulheres em uma perspectiva na qual o conceito de patriarcado surgiu a partir do 

desvelamento das relações de poder e que, nessa relação, surge também o corpo como forma 

de dominação dos homens sobre as mulheres. Portanto, não é mera questão de reivindicação 

semântica de uma preferência política, uma vez que ideologia e gênero se se expressam na 

dinâmica da vida social prática dos indivíduos, em que o contrato social não oportunizou o 

desenvolvimento feminino em condições de igualdade com os homens, por exemplo. 

Violência física e simbólica, pouca participação na vida política, dupla ou tripla 

jornada de trabalho, desigualdade salarial das mulheres em relação aos homens, todas essas 

questões o debate de gênero revela. Ademais, gênero implica trazer também a partir dessas 

discussões a cor da epiderme, a sexualidade, a cultura étnica, o lugar econômico das 

mulheres. Entretanto, as análises sociológicas dessas questões assinaladas não estariam 

restritas ao gênero, muito menos relacionadas à mera propriedade semântica de sua 

significação. A sociabilidade nos coloca diante do intercâmbio cultural, social e produtivo. 

Mas, o gênero vai muito além, pois estudar gênero é reivindicar a propriedade do corpo, no 

processo pelo qual a sociedade relaciona às intersecções circunscritas nesse conceito. Sendo 

assim, percebemos que gênero é um conceito de análise histórico que possibilita um 

desvelamento das relações sociais, que torna as pessoas políticas no sentido de reivindicar sua 

cidadania do ponto de vista etnológico, ou seja, de solicitar a propriedade de seus corpos e 

colocá-los em condições emancipatórias de existência. Segundo Saffioti (2015, p.136) não é 

só o gênero que possui polissemia: 

 

Entre outras alegações a polissemia do conceito de patriarcado, aliás 

existente também no de gênero, constitui um argumento contra seu uso. 

Abandoná-lo significaria, na perspectiva de Pateman, a perda, pela teoria 

política feminista, do único conceito que marca nitidamente a subordinação 

das mulheres, especificando o direito politico conferido aos homens pelo 

fato de serem homens. 

 

Desse modo, a autora esclarece a importância da teoria política feminina em 

compreender as polissemias que tanto o conceito de patriarcado quanto o conceito de gênero 

possuem. Isso porque se o tema do gênero foi uma forma de trazer para a linguagem um 

reconhecimento de si no campo jurídico, o patriarcado se fez importante na compreensão do 

contrato sexual. Saffioti (2015, p.136) diz que o conceito de ―patriarcado, compreendido por 
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meio da história do contrato sexual, permite ver a verificação da estrutura patriarcal do 

capitalismo e de toda a sociedade civil‖. Nessa relação do Estado moderno capitalista, o 

contrato sexual implica a subordinação do corpo feminino, ainda que os corpos nestas 

relações estejam envolvidos para além do sexo propriamente dito. 

 

2.2 O corpo no patriarcado: um olhar relativo ao gênero 

 

A apropriação do gênero pelos movimentos feministas implicou, sobretudo, em uma 

politização das mulheres. Essa politização não se deu apenas no âmbito social das relações do 

trabalho, mas relacionado à vida privada e consequentemente ao próprio corpo feminino. 

Segundo Arruda (2000, p.113), o movimento feminista foi ―sem dúvida um dos responsáveis 

pela politização da vida privada, ao desvendar as relações de poder embutidas no convívio 

entre homens e mulheres, na família, na cama, além da esfera pública em geral‖. 

Saffioti (2015) afirma que as feministas radicais revelam a bases, material e social do 

patriarcado, descrevendo como estas feministas travaram debates circunscritos aos: 

 

Serviços domésticos sexuais que as mulheres prestam aos homens: a seus 

companheiros e aos patrões de seus companheiros. Muito se escreveu sobre 

os privilégios masculinos em geral e as discriminações praticadas contra as 

mulheres. Convém lembrar que o patriarcado serve de interesses dos 

grupos/classes dominantes (1969, 1987) e que o sexismo não é meramente 

um preconceito, sendo também o poder de agir de acordo com ele (Johnson) 

(SAFFIOTI, 2015, p.131). 

 
Saffioti (2015, p.132 e 133) permite ver a ideologia sexista das relações de gênero 

―se corporificando em sentido literal e em sentido figurado. Com efeito, este fenômeno atinge 

materialmente o corpo de seus portadores e daqueles sobre quem recai‖. O que, segundo ela, 

―constitui a prova cabal de que o gênero não é tão somente social, dele participa também o 

corpo, quer como mão de obra, quer como objeto sexual, quer ainda, como reprodutor de 

seres humanos‖. A autora afirma que ―existe uma estrutura de poder que unifica nas três 

ordens – de gênero, de raça/etnia e de classe social‖ (SAFFIOTI, 2015, p.134). 

Esta constatação de Saffioti (2015), sobre a acepção que o patriarcado tem sobre 

―ideologia de Gênero‖, é uma forma de manter as diferenças sociais e a estrutura de poder 

reforçando a ideia de que o contrato social é diferente do contrato sexual.     Dessa forma, 

torna-se necessário que se distancie do uso exclusivista do conceito de gênero devido a: 

 



65 
 

Ampla, profunda e rápida penetração não apenas no pensamento acadêmico, 

mas também no das(os) militantes feministas e, ainda, em organismos 

internacionais? Efetivamente o Banco Mundial só concede verbas a projetos 

que apresentam recorte de gênero. Residiria a resposta tão somente na 

necessidade percebida de alterar as relações sociais desiguais entre homens e 

mulheres? Mas o conceito de patriarcado já não revela este fenômeno, muito 

antes do conceito de gênero ser cunhado? Não estaria a rápida difusão deste 

conceito vinculada ao fato de ele ser infinitamente mais palatável que o 

patriarcado e, por conseguinte, poder ser considerado neutro? Estas 

perguntas apontam para uma resposta: o conceito de gênero, ao contrário do 

que afirmaram muitas(os), é mais ideológico do que o de patriarcado. 
(SAFFIOTI, 2015, p.141). 

 
Saffioti (2015) apresenta uma reflexão sobre o uso de gênero para falar das relações 

sociais históricas femininas das quais a mulher está em posição desigual em relação aos 

homens. Isto é, de acordo com essa autora, não seria necessário utilizar gênero, pois, 

patriarcado já resolveria as determinações históricas deste problema. Todavia, o uso de gênero 

pressupõe uma neutralidade, ao passo que sua complexidade poderia de alguma maneira 

contribuir para uma obscuridade no seu real sentido.  Portanto, esse é um dos motivos pelos 

quais acreditamos que gênero tem sido paulatinamente associado a uma ideologia na acepção 

rasa do termo, não por representar a luta feminista, mas por ter se tornado um conceito amplo, 

intersecionando-se com raça, sexo, classe e etnia. Estudar gênero nas ciências humanas 

pressupõe descrever tanto os aspectos biológicos quanto sociais, analisando-se o corpo, a 

sexualidade, a psicologia, a saúde mental etc. 

Na complexidade da vida social dos dias atuais, gênero é um conceito muito 

complexo, principalmente para o senso comum, pois seu lugar analítico possui lócus nas 

escolas e quem não participa dele acaba se privando de um debate amplo e complexo. Isso por 

sua vez, poderia ser uma das hipóteses da suposta atribuição aos estudos de gênero como uma 

doutrinação ideológica dos estudantes por parte dos professores, como defendida pelo ESP. 

Gênero pressupõe o corpo individual, orgânico, mas também a consciência social e 

individual referente à propriedade do corpo, e sobre pessoas que não se sentem efetivamente 

representadas pelo seu corpo biológico. Essa complexidade constatada empiricamente e que a 

psicanálise se propõe ajudar a entender melhor, seja na aceitação dos corpos ou na 

transformação dos mesmos, se assenta também na cultura dos dias atuais. Judith Butler (2000, 

p.111) sobre isso diz: 

 

O "sexo" não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática 

regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória 

manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — 

demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela controla. Assim, o 
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"sexo" é um ideal regulatório cuja materialização é imposta: esta 

materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de certas práticas 

altamente reguladas. Em outras palavras, o sexo é um constructo ideal que é 

forçosamente materializado através do tempo. Ele não é um simples fato ou 

a condição estática de um corpo, mas um processo pelo qual as normas 

regulatórias materializam o "sexo" e produzem essa materialização através 

de uma reiteração forçada destas normas. O fato de que essa reiteração seja 

necessária é um sinal de que a materialização não é nunca totalmente 

completa, que os corpos não se conformam, nunca, completamente, às 

normas pelas quais sua materialização é imposta. Na verdade, são as 

instabilidades, as possibilidades de rematerialização, abertas por esse 

processo, que marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode se 

voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em questão a 

força hegemônica daquela mesma lei regulatória. 

 

Nesse sentido, segundo Butler (2000), a lei regulatória do sexo, que produz os corpos 

que são governados, nunca se conforma completamente pelas imposições, pois, essa 

imposição também se expressa em instabilidades que podem oportunizar possibilidades de 

mudança. Dialeticamente, podemos entender a partir desse mesmo ângulo que a noção de 

patriarcado defendida por Saffioti (2015) pode ser apreendida como uma lei que regulamenta 

e materializa os corpos para uma relação social referente às determinações do corpo 

biológico. Portanto, no processo de reprodução social do Estado patriarcal, essa contradição 

da normatização do corpo produz tensões que colocam o sexo no centro de disputas 

regulatórias. Tais disputas referem-se às variadas dimensões da vida social, como no trabalho, 

na educação, na família etc. 

Esse mecanismo de disputa, de materialização da norma do corpo e da vida social 

tem sido objeto de disputa social. Tanto o corpo, como o trabalho e a educação, tem se 

juntado ao processo de normatização, ao passo que o Estado, como uma instituição 

consolidada historicamente pelo patriarcado, tem refletido a partir de suas estruturas de 

regulamentação e ação o combate aos estudos de gênero e, consequentemente, de que 

possamos avançar nessa questão do ponto de vista dos direitos sociais, como a diminuição das 

desigualdades de gênero e diminuição da violência, por exemplo. Isso, por sua vez, está 

relacionado às possibilidades das intersecções dos estudos de gênero que desvela as relações 

de poder considerando-se a raça, classe, etnia e sexualidade, entre outras categorias 

determinantes no processo de compreensão histórica e de transformação das relações sociais. 

Esse paradoxo agrava-se mais em períodos de crise, principalmente na crise brasileira, 

na qual o Estado passa por inúmeras reformas (ou melhor dizendo, contrareformas) que tem 

buscado diminuir a capacidade do Estado em relação à garantia de políticas públicas e sociais. 

Em suma, são reflexos da atual crise do sistema do capital que busca a reorganização das 
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responsabilidades do Estado com o social para dar primazia aos interesses do mercado 

financeiro. 

Vemos que os estudos de gênero têm ganhado conotação ideológica, se compreendido 

como um mal, simultaneamente gerando no seio da sociedade argumentos conservadores que 

buscam seu combate e interdição nos espaços educacionais e das políticas públicas. Desse 

modo, vivemos um avanço conservador nas políticas públicas e sociais que na maioria das 

vezes partem de solicitação de movimentos sociais de cunho conservador. Saffioti (2015, p. 

136) traz à tona o debate sobre patriarcado nos auxilia a compreender melhor esse processo, 

dizendo que: 

 

O patria potestas cedeu espaço não a mulher, mas aos filhos. O patriarca que 

nele estava embutido continua vivo como titular do direito sexual. O 

pensamento de Pateman, neste sentido mostra [...] como a interpretação 

patriarcal do patriarcado como direito do pai causou obscurecimento da 

relação entre marido e esposa na origem da família. 
 

Portanto, a estrutura do Estado que surge para dar primazia a uma relação de poder 

específica está permeada do poder patriarcalista. Esse processo pelo qual estamos vivendo, 

relacionado a uma disputa da normatização do corpo e reivindicação das patentes semânticas 

de uma ―ideologia de gênero‖, busca obscurecer a relação de poder ao qual o Estado tem dado 

primazia. Desta forma, faz com que no próprio Estado democrático as pautas para o combate 

ao tema de gênero sejam oportunizadas, criminalizado-se os ―estudos de gênero‖. 

Essa relação ontológica do corpo implica diretamente em questões pertinentes à 

educação, o trabalho e a vida social. Sobre isso, Saffioti (2015, p.143) afirma que: 

Gênero constitui uma categoria ontológica, enquanto o mesmo não ocorre 

com a categoria ordem patriarcal de gênero. Ainda que muito rapidamente 

possa afirmar com veemência que é possível mudar o patriarcado em muito 

menos tempo do que foi exigido para a sua implantação e consolidação. 

 

Essa estrutura de poder nas quais se estruturam as diferentes formas a que o corpo se 

subordina pode ser transformada, de acordo com Saffioti (2015). Isso seria possível pela 

questão ontológica do gênero, diferente da ordem patriarcal que busca delimitá-lo. Como a 

relação de gênero é ontológica, está intimamente vinculada à gênese e desenvolvimento do ser 

social, ela se difere da ordem patriarcal que só se aplica a uma fase da história da humanidade. 

A autora apresenta uma compreensão mais restrita da categoria gênero, pois para as pessoas 

que não estão inseridas nas instituições educacionais onde vem ocorrendo com maior 

frequência e profundidade o debate de gênero, essa categoria de análise pode ser associada à 
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ordem patriarcal do gênero. Sendo assim, ela propõe uma delimitação da categoria a qual 

considera que perde-se na extensão, mas ganha-se na compreensão (SAFFIOTI, 2015). 

Conclui enfatizando que ―não se trata de abolir o uso do conceito de gênero, mas de eliminar 

sua utilização exclusiva. Gênero é um conceito por demais palatável porque é excessivamente 

geral, a-histórico, a-político e pretensamente neutro‖ (SAFFIOTI, 2015, p. 148). 

Buscamos tal compreensão em Saffioti (2015), não por concordamos que gênero é 

demasiadamente um conceito geral, mas por constatar que nos dias de hoje, principalmente 

para os que estão fora dos espaços educacionais, gênero é um conceito de difícil 

compreensão. Especialmente quando utilizado na ordem patriarcal da realidade brasileira, 

cujo acesso à educação, em especial a do ensino superior, ainda atinge poucas pessoas. Os 

projetos de leis do ESP têm sido aprovados e ganhado defensores, principalmente de pessoas 

que não conseguem discernir sobre a complexidade desse conceito, tão importante à vida 

social. Assim, gênero acaba integrando a ordem patriarcal inculta e atroz de nossa sociedade. 

Saffioti (2015, p. 148) diz que: 

 

A ideologia constitui um relevante elemento de reificação, de alienação, de 

coisificação. Também constituiu uma poderosa tecnologia de gênero 

(Lauretis, 1987), assim como ―cinema, discursos institucionais, 

epistemologias e práticas críticas‖ (p. IX), estas últimas entendidas como as 

mais amplas práticas sociais e culturais. A alienação, em sua acepção de 

cisão, é alimentada pelas tecnologias de gênero, aí inclusas as ideologias. 

 

Saffioti (2015) esclarece como o gênero tem sido de alguma forma alienado de seu 

significado na ordem patriarcal, assim como as indústrias culturais que apresentam  

determinados padrões de pensamento que são cotidianamente apropriados pelas pessoas.  

Assim, esclarecemos de forma mais detalhada sobre esse processo de alienação dos 

aspectos ontológicos de gênero relacionando-os às dimensões da vida produtiva no próximo 

tópico. 

 

2.3. Para um olhar ontológico do gênero: educação e trabalho em tempos de crise do 

capital 

Na contemporaneidade as reformas das estruturas responsáveis pelas políticas públicas 

têm demarcado o momento de crise do capital. Vemos assim categorias como a educação e o 

trabalho serem submetidas a uma transformação, subordinada aos interesses do sistema 

capitalista. Isso contribuiu para que, em nossa sociabilidade, aumentassem as contradições 

acerca das relações de produção, do direito público, social e não obstante do trabalho. Isso 
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porque, tanto o trabalho quanto a educação como práticas distintas no mundo capitalista estão 

diretamente ligadas ao processo de produção da vida material e da reprodução do capital. 

Nos dias de hoje, o aprofundamento da crise estrutural do Estado capitalista busca 

inúmeras formas de se ―equilibrar‖, ou seja, de dar primazia ao sistema de acumulação de 

capital. Uma dessas formas é subordinando os corpos, de forma flexível à agenda neoliberal 

do capital. Entretanto, o corpo biológico dotado de sexo possui característica ontológica na 

relação histórica da vida produtiva, do qual a cultura transformou no padrão produtivo de 

gênero. 

Para Saffioti (2015), conforme o ser humano foi desenvolvendo sua cultura, com todas 

as suas complexidades, fez surgir os padrões sociais das diferenças entre os sexos, 

denominados gênero. A autora (2015, p.142) esclarece que: ―a diferença sexual, antes apenas 

existente na esfera ontológica orgânica, passa a ganhar um significado, passa a construir uma 

importante referência para a articulação das relações de poder‖. Ela desenvolve sua análise 

afirmando que ―a vida de natureza (esferas ontológicas inorgânica e orgânica) que no máximo 

se reproduz, é muito distinta do ser social, que cria sempre fenômenos novos‖ (2015, p.142). 

Desse modo, o desenvolvimento humano na vida produtiva, do seu intercâmbio social e 

cultural, cria novos fenômenos sociais e culturais. A partir desse desenvolvimento complexo 

os padrões de gênero também se transformam, em um contínuo fluxo. 

O sexo desta forma pertenceu, originalmente, apenas à esfera ontológica 

orgânica. À medida que a vida orgânica ia se tornando mais complexa, ia, 

simultaneamente, surgindo à cultura. Os hominídeos desceram das árvores, 

houve mutações e a cultura foi se desenvolvendo. É pertinente supor-se que, 

desde o início deste processo, foram sendo construídas representações do 

feminino e do masculino. Constitui-se assim, o gênero (SAFFIOTI, 2015, 

p.142). 

 

Esta autora considera que ―a ontologia lukacsiana permite ver, com nitidez, que os 

seres humanos, não obstante terem construído e continuarem a construir uma esfera 

ontológica irredutível à natureza, continua a pertencer a esta unidade, que inclui as três 

esferas‖ (SAFFIOTI, 2015, p.142) orgânica, inorgânica e social. Ou seja, as dimensões 

orgânicas, inorgânicas e sociais pertencem a uma unidade ontológica analítica. Nesse sentido, 

Saffioti (2015, p.143), considerando Lukács, distingue dois tipos de posições teleológicas 

nesse processo. Primeiro, a posição em que ―incidem sobre a natureza, visando à satisfação 

das necessidades, por exemplo, econômica‖. E, segundo, ―as posições cujo alvo é a 

consciência dos outros, na tentativa de modelar-lhe a conduta‖ Saffioti (idem). ´ 
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As posições teleológicas relativas às condutas sociais ante o trabalho e a educação, 

dialeticamente, adquirem padrões que ao mesmo tempo em que nos coloca frente à satisfação 

da necessidade pessoal, determina a conduta. Desse modo, a autora considera que ―está aí à 

consciência dominada das mulheres, e, ao mesmo tempo, sua possibilidade de escapar de seu 

destino de gênero, via transgressão‖ (SAFFIOTI, 2015, p.143). A sociedade produtiva é, pois, 

esse padrão contraditório de satisfazer a vida material tendo sua conduta subordinada na 

relação histórica de nossa cultura, na medida em que nos permite novas matrizes de gênero, 

cada uma tentando destronar a matriz dominante anterior. Para Saffioti (2015, p.144): 

 

O gênero inscreve-se no plano da história, embora não possa jamais ser visto 

de forma definitivamente separada do sexo, na medida em que também está 

inscrito na natureza. Ambos fazem parte dessa totalidade aberta, que engloba 

natureza e o ser social. 

 

Esta autora enfatiza que ―há, no entanto, um vínculo orgânico que torna as três esferas 

ontológicas uma só unidade, ainda que cada uma delas não possa ser reduzida à outra‖ 

(SAFFIOTI, 2015, p.144). E, isso implica em nossa vida social produtiva nas diferenças de 

gênero. Desse modo, para entendermos a concepção de Saffioti (idem) expressamos aqui o 

seu seguinte questionamento. ―Não seria o gênero exatamente aquela dimensão da cultura da 

qual o sexo se expressa?‖ 

Ela considera que ―ao longo do desenvolvimento do ser social, as mediações culturais 

foram crescendo e se diferenciando, portanto deixando cada vez mais remota e menos 

importante a diferença sexual‖ (SAFFIOTI, 2015, p.145). Ademais, considera que ―mais do 

que isso, o ser humano consiste na unidade destas três esferas, donde não se pode separar 

natureza de cultura, corpo de mente, emoção de razão e é por isso que gênero, embora 

construído socialmente, caminha junto com o sexo‖ (idem). A autora busca dissociar gênero 

de patriarcado, visto que patriarcado desvela na história a hierarquia entre homens e mulheres, 

com a primazia masculina nas relações sociais. E gênero acoberta em certa medida a estrutura 

de poder diluída em toda a vida social produtiva, devido à sua alta complexidade que 

considera a cultura étnica racial. Sendo assim, Saffioti (2015, p147) questiona ―a quem serve 

a teoria de gênero utilizada em substituição a do patriarcado?‖. 

Tal questionamento faz-se pertinente para os dias atuais em que a teoria de gênero tem 

sido emboscada sobre a ótica da ordem patriarcal. Vemos que a criminalização do gênero tem 

se acirrado nos espaços políticos, principalmente buscando se institucionalizar na forma de 

leis que implicariam em transformações qualitativas de nossa vida social, pois a educação 
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pode sofrer com a impossibilidade de transgredir a conduta imposta pelo ESP e, 

consequentemente, a relação com o trabalho e o mundo produtivo. Tudo isso em detrimento 

da ordem patriarcal hegemônica nos dias de hoje e muito difundidas pelo Estado. 

Como os conflitos na educação pública já são de conhecimento de parte da sociedade 

– principalmente os conflitos sobre os estudos de gênero –, temos percebido alguns elementos 

compondo a cena conjuntural, suscitando alguns questionamentos, tais como: será mera 

coincidência o fato de que nesses últimos anos tenha crescido a violência contra as 

mulheres
33

? Ou que o genocídio relativo às classes subalternizadas, ou de pessoas de raça 

negra tenha também se acentuado e cada vez mais vem se escancarando? Acreditamos que o 

agravamento dessas questões é parte do processo do avanço conservador das forças políticas 

que tem roubado a cena nesses tempos de crise. Nesse aspecto, Saffioti contribui com sua 

análise sobre a ordem patriarcal, diluída no Estado capitalista brasileiro. Isso porque esse 

mesmo Estado tem utilizado o tema de gênero, ou melhor, a criminalização desse tema para 

manter as relações de poder patriarcais e as desigualdades sociais, fundamentalmente no que 

concernem às reivindicações das mulheres e da população LGBTI+ . 

Em tempos de crise da acumulação capitalista, mudanças estruturais têm chegado à 

nossa sociabilidade por meio de contrarreformas no âmbito das políticas públicas. Em meio a 

esse processo, a escola como espaço de disputa hegemônica, como afirma Frigotto (1996), 

tem sido atacada sob o pretexto de propagandeadora da ―ideologia de gênero‖. Desse modo, 

para entendermos quais crises vivenciamos na ordem societal, recorrermos às considerações 

de autores que explicitam sobre esta estrutura de poder, do ponto de vista não mais patriarcal, 

mas econômico, ainda que saibamos que essas relações estejam intimamente ligadas. 

Sobre esse processo de mudança do capital diante de suas crises, Ricardo Antunes 

(2009, p.17) apresenta as seguintes considerações. 

 

Particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea vem 

presenciando profundas transformações, tanto nas formas de materialidade 

quanto na esfera da subjetividade dadas às complexas relações entre essas 

formas de ser e existir da sociabilidade humana. A crise experimentada pelo 

                                                           
33

 ―A edição do Atlas da Violência deste ano mostra que a taxa de homicídio de mulheres cresceu acima da média 

nacional em 2017. O estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública revela que, enquanto a taxa geral de homicídios no país aumentou 4,2% na 

comparação 2017-2016, a taxa que conta apenas as mortes de mulheres cresceu 5,4%‖. A maior taxa desde 2007. 

Já sobre os negros a violência aumentou também consideravelmente: ―De cada quatro pessoas assassinadas no 

Brasil em 2017, três eram negras, segundo os dados do Ipea. A taxa de homicídios para esse grupo da população 

chegou a 43,1 para 100 mil habitantes, enquanto a dos não negros fechou o ano em 16 por 100 mil. […] houve 

uma piora na desigualdade racial nesse aspecto entre 2007 e 2017, já que a taxa cresceu 33,1% para os negros e 

3,3% para os não negros‖. Acesso: 08 de julho de 2019. Conferir também ―Atlas da violência 2019‖. Org: 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019.  
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capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo e a 

reestruturação produtiva da era da acumulação flexível são expressão, tem 

acarretado, entre tantas consequências, profundas mutações no interior do 

mundo do trabalho. Dentre elas podemos inicialmente mencionar o enorme 

desemprego estrutural, um crescente contingente de trabalhadores em 

condições precarizadas, além de uma degradação que se amplia, na relação 

metabólica entre homem e natureza, conduzida pela logica societal voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias e para a valorização do 

capital. 

 

Este autor esclarece que as transformações do capital acometem metabolicamente toda 

a estrutura social como a produção de subjetividade, ou seja, a educação. 

Sobre esse assunto, Dal Rosso (2011, p. 21) diz que: ―parece que a crise financeira do 

neoliberalismo envolve mais do que o regulacionismo estatal. Acordos internacionais são 

necessários para atender a valorização das moedas e o câmbio internacional‖. Tais questões 

nos ajudam a compreender que a crise do capital tem oportunizado uma restruturação que nos 

traz implicações, principalmente para as relações ontológicas como a educação e o trabalho. 

Dal Rosso (2011) mostra que, sob a ótica de Mészáros, é crucial a análise do trabalho para o 

entendimento do atual momento político e econômico. Isto porque as crises conduzem a 

formas cada vez maiores de precarização das condições do trabalho, da educação e da vida 

humana. 

Lombardi (2017, p. 11) esclarece que: 

Estamos vivendo nestes tempos a profundidade das crises capitalistas. Por 

um lado, historicamente estamos em plena terceira grande crise estrutural do 

modo de produção capitalista e que, em meio a uma colossal acumulação de 

riqueza por alguns poucos bilionários, coloca à nossa frente a mais abjeta 

miséria da maioria da população. 

 

Nesse sentido, a crise do capital possibilita uma contradição das relações de produção. 

Segundo Frigotto (1996, p.26), ―esse momento implica em subordinar ainda mais a função 

social da educação as demandas do capital: ― trata-se de subordinar a função social da 

educação de forma controlada para responder as demandas do capital‖. 

O estudo de gênero tem sido considerado pelas vozes conservadoras como um 

problema educacional brasileiro e utilizado como estratégia hegemônica de disputa de projeto 

societal, vinculado aos desmandos da educação pelo capital a partir dos interesses do mercado 

e representados pelos seus agentes (políticos) individuais e de classe. Para Saviani (2017, p. 

42): 
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Podemos considerar que essa situação de crise global, de caráter estrutural, 

impacta fortemente a educação de várias maneiras as quais, no entanto, [...] 

corresponde à tendência que vem prevalecendo na qual a educação, de modo 

geral, e a escola em particular, cada vez mais se vergam ante as imposições 

do mercado. 

 

Falamos de trabalho e educação porque ambas as dimensões são ontológicas do 

processo de desenvolvimento histórico do ser social e, consequentemente, se inserem 

centralmente na dinâmica da forma social capitalista e seus interesses mais imediatos. 

Segundo Antunes (2009) nos mostra que capital se constitui em uma dinâmica 

totalizante e dominante de mediação reprodutiva articulada à história. Para ele, o capital em 

suas formas convenientemente desenvolvidas subordina todas as funções sociais, desde a 

relação de gênero à produção material, até mesmo as criações artísticas, ao imperativo 

absoluto de sua expansão, sempre lucrativas. Considerando o patriarcado e gênero nessa 

relação social, diante das crises do capital, percebemos que mais um importante elemento se 

soma à tarefa de análise e resistência em tempos atuais devido à alta complexidade da 

dinâmica e da estrutura do capital que implica em poder de uma classe sobre a outra. Um 

poder que se emaranha na exploração de classe, na questão da subordinação das mulheres aos 

homens e, por fim, na questão racial. Isto porque o poder, segundo Saffioti (2001), 

 

Não está dividida entre homens dominadores de um lado e mulheres 

subordinadas de outro. Há homens que dominam outros homens, mulheres 

que dominam outras mulheres e mulheres que dominam homens. Isto 

equivale a dizer que o patriarcado, sistema de relações sociais que garante a 

subordinação da mulher ao homem, não constitui o único princípio 

estruturador da sociedade brasileira. De modo geral, contudo, a supremacia 

masculina perpassa todas as classes sociais, estando também presente no 

campo da discriminação racial. Ainda que a supremacia dos ricos e brancos 

torne mais complexa à percepção da dominação das mulheres pelos homens, 

não se pode negar que a última colocada na "ordem das bicadas" é uma 

mulher. Na sociedade brasileira, esta última posição é ocupada por mulheres 

negras e pobres. (SAFFIOTI, 2001, p. 16) 

 

As considerações desta autora demonstram que sob o patriarcado o poder econômico 

capitalista complexifica ainda mais as relações sociais de gênero e de raça, aprofundando a 

luta de classes. 

O trabalho e a educação como dimensões ligadas à vida produtiva estão estreitamente 

subordinadas ao capital. Para Saviani (1995), quando surge o homem surge com ele também o 

trabalho e, consequentemente, a educação. Isso porque o trabalho em suma é a necessidade de 
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transformar a natureza para garantir e satisfazer as necessidades básicas do ser, como: comer, 

beber, abrigar-se, etc. Nesse contexto surge a necessidade da educação, cujo papel é repassar 

ao coletivo, conhecimentos para a execução adequada das atividades necessárias à produção 

da vida material. 

Na apresentação do livro ―A educação para além do capital‖, de Istvan Mészáros 

(2008, p. 9), a autora Ivana Jinkings enfatiza: 

 

Que pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano exige a 

superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, 

no lucro e na competição seus fundamentos. Que educar é – citando Gramsci 

– colocar fim a separação entre o homo faber e o homo sapiens; é resgatar o 

sentido estruturante da educação e de sua relação com o trabalho e suas 

possibilidades criativas e emancipatórias. 

 

A autora sintetiza considerações analíticas de Mészáros (2008), no qual expressa que o 

trabalho precisa superar sua lógica desumanizadora e a educação superar sua condição 

subordinada aos interesses do capital, reestabelecendo o sentido social e reafirmando as suas 

características ontológicas, criativas e emancipatórias, uma vez que tanto trabalho quanto a 

educação são categorias indissociáveis e ontológicas da vida humana. 

Mészáros (2008, p.65) afirma que: 

O papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 

como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma ordem social metabolicamente diferente. 

A educação permite elaborar outras estratégias de mudança social, relativas à produção 

e reprodução da vida. Diante disso, o ESP tem buscado partir de uma perspectiva 

desumanizante, correspondendo aos interesses do capital em tempos de crise econômica, 

política e humana. Assim, entendemos que a liberdade de aprender, assegurada pela 

Constituição brasileira de 1988, com o ESP, passa ser a liberdade de não aprender a 

complexidade do tecido social e histórico. Acreditamos que é necessário buscar estratégias de 

resistência para conter esse processo conservador sobre a educação escolarizada brasileira. 

Segundo Brandt & Mialhe (2013, p.1) a educação quando não é humanizada abre 

caminho pra modelos autoritários, 

O período correspondente ao Terceiro Reich (1933-1945), quando a nação 

alemã esteve sob o domínio do Regime Nazista, caracterizou-se pelo alto 

grau de intolerância, dominação, extermínio em massa e, também, pelo 

envolvimento ―voluntário‖ de crianças e jovens, que desde a mais tenra 
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idade foram educadas para o engajamento incondicional na luta pelos ideais 

nazistas. 

 

Conforme esses autores a educação nazista se pautava por uma perspectiva 

desumanizante em que ficou caracterizado o alto grau de intolerância e o genocídio em massa 

de pessoas. Pensar em uma educação que proíba o tema de gênero na escola pode, ao 

contrário de humanizar, desumanizar crianças e jovens em um momento vital dos seus 

processos de desenvolvimento. 

A situação da educação e do trabalho na atual fase do capitalismo contribuem para os 

processos desumanizantes porque mantêm e aprofundam as desigualdades sociais e 

econômicas criadas pela formação social capitalista. No cerne desta desumanização podemos 

perceber que a educação, tem a desse estudo, está se vergando cada vez mais aos imperativos 

do capital, materializados também na criminalização dos estudos de gênero que, em gênese, 

possibilitariam amenizar as desigualdades entre homens e mulheres e contribuir para diminuir 

a violência de gênero. 

Saffioti (1976, p.13) diz que: ―o modo capitalista de produção eleva ao máximo a 

contradição presente em todas as formações econômico-sociais anteriores assentadas na 

apropriação privada dos meios de produção e dos produtos do trabalho humano‖. Isso 

reproduz a lógica de exploração de todos os modos de produção anteriores, cujo domínio de 

classe sempre marcou as relações de trabalho. Sendo assim: 

 

[...] à conservação da estrutura de classes, pode-se pensar na manutenção 

desses caracteres não passíveis de mudança que passariam a responder pelas 

necessidades do sistema de produção de bens e serviços de modo cada vez 

mais oneroso na medida em que outras categorias de pessoas se fossem 

libertando de seus handicaps. A perpetuar-se esta tendência, o sexo operaria 

como fator de discriminação social enquanto perdurasse o modo de produção 

baseado na apropriação privada dos meios de produção (SAFFIOTI, 1976, 

p.16). 

 

De acordo com Saffioti (1976), o capitalismo possui a dinâmica de manutenção de sua 

estrutura, porque baseia-se na conservação de uma estrutura de classes, cujo sexo opera como 

um fator de discriminação social o que, em suma, possibilita perdurar as relações do trabalho 

cindidas em classes. Segundo ela (1976, p.17): 

[...] contrariamente aquilo que parece geralmente, seja na consciência que 

afirma o status quo, seja na consciência que nega esse mesmo status quo, a 

sociedade de classes nem lançou a mulher no mundo do trabalho, nem 
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ampliou sua possibilidade de se determinar como um ser economicamente 

produtivo. 

 

Saffioti (1976) faz uma crítica à sociedade capitalista, cujo discurso de liberdade 

próprio do direito, fez homens livres juridicamente para venderem sua força de trabalho, ainda 

que socialmente desiguais. Todavia, nessa relação sequer foi atribuído à mulher funções 

econômicas. 

O primeiro contingente feminino que o capitalismo marginaliza do sistema 

produtivo é constituído pelas esposas dos prósperos membros da burguesia 

ascendente. A sociedade não prescinde, entretanto, do trabalho das mulheres 

das camadas inferiores. Muito pelo contrário, a inferiorização social de que 

tinha sido alvo a mulher desde séculos vai oferecer o aproveitamento de 

imensas massas femininas no trabalho industrial. As desvantagens sociais de 

que gozavam os elementos do sexo feminino permitiam à sociedade 

capitalista em formação arrancar das mulheres o máximo de mais-valia 

absoluta através, simultaneamente, da intensificação do trabalho, da extensão 

da jornada de trabalho e de salários mais baixos que os masculinos, uma vez 

que para o processo de acumulação rápida de capital era insuficiente à mais-

valia relativa obtida através do emprego da tecnologia de então (SAFFIOTI, 

1976, p.20). 

 

Percebemos que a mulher, sobre a perspectiva capitalista, foi mantida em uma relação 

social e econômica desigual em relação aos homens, na medida em que o patriarcado 

controlava e controla a produção. 

Saviani (2012, p. 31), ao analisar as teorias da educação, esclarece que o papel da 

educação sobre a teoria crítica ―é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a 

evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes‖. Ou seja, a educação 

precisa ser libertadora e não alijada. Principalmente relacionada ao gênero que tem 

contribuído para a compreensão de estruturas dominantes e para as relações de poder. 

É a partir dessa perspectiva que discutimos - no próximo capítulo - como os sujeitos 

políticos e sociais percebem a proposta da ESP, principalmente no município de Goiânia, local 

em que o debate se estende desde 2017, quando foi apresentado na Câmara de Vereadores o 

―Programa Escola sem Partido‖. Buscamos pesquisar como os educadores, movimentos 

sociais, políticos e defensores jurídicos, têm pensado e/ou atuado para legitimar ou negar esse 

projeto educacional em disputa. 
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CAPÍTULO III 

 O “ESCOLA SEM PARTIDO” EM GOIÂNIA: IMPLICAÇÕES E 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Neste capítulo apresentamos a pesquisa realizada no município de Goiânia/Goiás. Para 

tanto, dividimos esse capítulo em quatro subtópicos: primeiramente descrevemos e 

analisamos uma entrevista semiestruturada realizada com o vereador responsável pela 

propositura do ESP na Câmara Municipal de Goiânia e na segunda parte analisamos os 

questionários respondidos por uma escola localizada na região central do município. O 

terceiro subitem também é realizado a partir de uma entrevista semiestruturada com um 

membro do movimento social ―Direita Goiás‖. E por fim, o quarto está fundamentado na 

entrevista com um membro de outro movimento social, mas contrário ao ESP, o Movimento 

Negro de Goiânia. 

 

3.1 A chegada do debate político do “Escola sem Partido” em Goiânia: entrevista com o 

Vereador Oseias Varão
34

 (PSB –GO). 

 

Quando iniciamos esta pesquisa sobre o ESP no ano de 2016 não poderíamos, naquele 

momento, dimensionar o quanto esse projeto avançaria, tornando-se Lei. Vimos que em 

muitos municípios e Estados esta proposta já está sendo implementada nos seus respectivos 

sistemas educacionais. 

Em Goiânia essa proposta de escola ganhou legalidade em 2017, na medida em que foi 

apresentado como Projeto de Lei na Câmara Municipal da capital do Estado de Goiás. 

Portanto, com o objetivo de entendermos e acompanharmos como se deu o desenvolvimento 

deste debate, materializado em forma de PL em Goiânia, percorremos o caminho dessa 

história, buscando desvelar quais atores sociais foram se envolvendo no processo de 

propositura e ampliação dessa proposta. Bem como também ouvir quem nega o ESP, 

discorrendo sobre seus impactos negativos à nossa sociabilidade. É necessário esclarecermos 

que esse Projeto de Lei na Câmara Estadual Goiás foi previamente aprovado. Nesse sentido, 

                                                           
34

 Oseias Varão é um Vereador de Goiânia, eleito pelo PSB – GO (Partido Socialista Brasileiro) com 6.171 votos 

para a 18ª Legislatura (2017/2020) da Câmara Municipal de Goiânia. Graduado em Direito pela (PUC-GO); 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e; especialista em Políticas Públicas pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG).  
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esse capítulo fica circunscrito ao processo da chegada desse debate em território goiano e se 

propõe a ouvir o que dizem as vozes de pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente 

nesse processo, como educadores, movimentos sociais e o seu propositor. 

Conforme esclarecido na introdução desse trabalho, no dia 15 de agosto de 2017, na 

Câmara de Vereadores do Município de Goiânia, o vereador Oséias Varão (PSB) apresentou o 

―Programa Escola Sem Partido‖. No dia 29 de maio de 2019 esse vereador
35

 nos concedeu 

entrevista. Desse modo, há momentos que a entrevista segue uma linha mais descritiva do 

processo de apresentação do projeto e há momentos em que apresenta uma linha mais 

conceitual na defesa do mesmo. 

Iniciamos nossa entrevista buscando saber como se deu e qual a justificativa para a 

propositura desse projeto. O entrevistado, vereador Oséias Varão (PSB), esclareceu que esta 

proposta se justifica por ele considerá-lo importante ao sistema educacional brasileiro nos dias 

atuais. A respeito disso ele afirma o seguinte: 

 

Olha! É muito importante que nós tenhamos no ambiente educacional, no 

ambiente acadêmico o princípio da pluralidade. Isso é fundamental para que 

você consiga desenvolver um conhecimento científico. Então, a questão 

fundamental por trás do ESP é essa: trabalhar, defender e investir na 

pluralidade no ambiente da escola (VARÃO, 2019). 

 

A priori, as palavras do vereador surgem em consonância com o Artigo 206 da nossa 

Constituição Federal, ―no inciso III que diz: - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino‖. Ao ser perguntado 

sobre qual o ganho para a sociabilidade goiana o mesmo infere que: 

 

O ganho fundamental é na produção de conhecimento científico real, né? É 

você trabalhar a educação para produzir conhecimento científico e não 

apenas formação de militantes políticos partidários (VARÃO, 2019). 

 

O entrevistado parte do pressuposto de que a educação tem formado militantes 

políticos e não tem desenvolvido ―conhecimento científico real‖ (sic!). Esta afirmação nos 

remete as reflexões de Frigotto (1996) que situa a educação no campo social de disputa de 

hegemonia. Isto é, para este autor é necessário entender a tensão e interesses entre as classes 

economicamente estabelecidas e perceber que nessa dinâmica tem prevalecido a lógica 

desumanizante do capital. Nesses termos, qualquer orientação educacional que transgrida as 

questões hegemonicamente estabelecidas pelo capital e seus representantes pode ser 

                                                           
35

 Entrevista realizada pelo pesquisador no dia 29/05/2019. 
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associada, como neste caso em específico do ESP, a uma educação fora dos padrões de 

manutenção da ordem. Afinal, a preocupação do entrevistado, com uma educação que ―forma 

militantes‖ ao contrário de uma educação ―produtora de conhecimentos científicos reais‖, 

pode ser compreendida efetivamente como uma preocupação com uma educação 

emancipadora que busca a formação de cidadãos, voltados para uma prática social 

questionadora e transformadora do status quo, contrária aos interesses dos arautos da ordem 

vigente. 

Prosseguimos a entrevista perguntando como surgiu a ideia dele apresentar esse 

projeto em Goiânia: 

 

Na verdade assim. Eu não me lembro exatamente como foi que eu tomei 

conhecimento dessa proposta. Existe um histórico conhecido. Existe um 

procurador chamado Miguel Nagib que fundou o movimento ESP lá em no 

início dos anos 2000, 2004 se não me engano... De lá pra cá o movimento 

não tinha muita expressividade e aí eles vem trabalhando, fazendo palestras, 

disseminando esses conceitos e a preocupação pelo país inteiro. E em algum 

momento isso chegou a mim. Eu não sei precisar quando. Desde então eu me 

identifiquei com as preocupações que eles têm e resolvi também militar 

nessa área (VARÃO, 2019). 
 

 

Sobre a repercussão do projeto, o vereador infere que: 

 

Nós temos duas dimensões, né? Como qualquer ação sociopolítica, você 

nunca vai encontrar unanimidade. Então você tem grupos que tem uma 

completa rejeição à proposta do ESP e grupos que abraçam a ideia, que 

defendem né? Então a repercussão ela acontece em dois níveis: tanto no 

nível positivo quanto no nível negativo (VARÃO, 2019). 

 

Nesse sentido, buscamos saber quem foram os atores sociais que apoiaram esse 

projeto: 

 

Olha. Eu nunca me preocupei em fazer esse levantamento. Na época em que 

eu apresentei o projeto aqui na Câmara havia um movimento nacional 

coordenado pelo Movimento Brasil Livre que aí eu fui procurado pelos 

representantes do MBL aqui em Goiânia. E eles me apresentaram o 

movimento que eles estavam fazendo. A ideia de ir a várias Câmaras do país 

apresentarem o projeto no mesmo dia, e então eu disse que fazia questão de 

ser o vereador representante aqui em Goiânia. E aí nós apresentamos o 

projeto aqui em Goiânia (VARÃO, 2019). 

 

Questionado sobre a possibilidade de contatarmos essas pessoas responsáveis por 

trazer esta ideia ao município de Goiânia o vereador esclareceu que: 
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O problema é que quem comandava o MBL quando da apresentação do 

projeto naquela época, [hoje] não comanda mais, agora são outros jovens. 

Não são os atuais líderes do MBL que apresentaram a ideia, que me 

procuraram na época, mas eles defendem a ideia (VARÃO, 2019). 
 

A respeito da reação de seus colegas de colegiado em relação a proposta desse projeto 

o vereador respondeu que: 

O projeto foi para a CCJ e aí uma vereadora assumiu a relatoria, e no dia ela 

usou de um expediente regimental para impedir, ao meu ver, que eu 

defendesse. A questão funciona assim: quando você tem um projeto do seu 

interesse para ser votado na comissão é ideal que você esteja presente para 

defender o seu projeto. Só que o quê que aconteceu: eu fiquei aguardando 

para colocar o projeto em pauta e aí a vereadora que estava relatando o 

projeto que era contra, ela usou de um expediente chamado inclusão e 

inversão de pauta, ou seja, o projeto não estava previsto para ser votado 

naquele dia. Portanto, eu não estou acompanhando. Eu não estou lá para 

acompanhar. E aí ela fez esse mecanismo de inclusão e inversão de pauta, 

incluiu o projeto para votação, apresentou o relatório pedindo pelo 

arquivamento, apresentou argumentos que convenceram os vereadores na 

época. Inclusive argumentos inconsistentes, tipo assim: que já tinha um 

projeto em andamento com a mesma proposta... e não era verdade! O projeto 

que tinha sido arquivado era de uma cara que já tinha deixado a casa. E aí os 

vereadores entraram nessa e arquivaram o projeto. E eu pedi o 

desarquivamento no plenário e no dia que o projeto foi ser votado a 

vereadora fez uma mobilização muito grande dos Sindicatos ligados à 

educação. Eles todos são contrários ao projeto (VARÃO, 2019). 
 

O vereador declarou que para ele a aprovação do projeto é só um detalhe e que 

considera mais importante, do ponto de vista cultural e social, buscar o convencimento das 

pessoas, principalmente dos que interferem nesse processo, que o sistema educacional 

brasileiro está sendo apropriado pela esquerda: 

 

Eu vejo isso, essa questão do projeto, apenas como um detalhe. Eu acho que 

nós temos uma tarefa muito maior do que a aprovação do projeto, que é do 

ponto de vista cultural, do ponto de vista social, convencer as pessoas acerca 

de um problema que a gente vive na educação de hoje que é o aparelhamento 

ideológico da esquerda no sistema educacional. Isso é muito ruim para a 

educação, pro país, para o desenvolvimento do país. Então a gente precisa 

convencer. Mais importante que aprovar esse projeto é você convencer os 

atores da sociedade que interferem nesse processo. Eu pessoalmente tenho 

me concentrado muito mais nisso, em conversar com as pessoas, convencer 

as pessoas [...] Portanto, o maior desafio que a gente tem hoje é de 

convencimento é de apresentação de argumento para as pessoas e eu, 

especificamente, estou focado nisso (VARÃO, 2019). 
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Ao perguntarmos o quê o vereador considera como ―aparelhamento ideológico da 

educação‖ obtivemos uma ampla resposta, ainda que subjetiva, da qual sintetizamos e 

analisamos respectivamente. Sendo assim, o vereador considera que: 

[...] 100% do que se ensina nas escolas hoje é conhecimento produzido com 

viés esquerdista e a questão que pra mim é muito visível é que as pessoas 

que são frutos desse sistema elas não têm noção disso. [...] Marx trabalha 

muito com a ideia de se você quer mudar a sociedade você precisa mudar a 

economia, né? Tudo é determinado pela economia. Marx trabalha com essa 

ideia. 

Aí o Gramsci vem e diz: Não! Mais importante que a economia é a cultura 

[...]. Aí ele elege as instituições sociais que são mais estratégicas para isso, 

que são: as igrejas, as escolas, os partidos políticos, mídia, né? Ele tem uma 

série lá. Ele tem uma lista de instituições que ele fala: ―oh – essas 

instituições são as instituições que formam a cultura da nossa sociedade. 

Então se nós queremos mudar a nossa sociedade nós temos que ir para 

dentro dessas instituições e começar. E aí surge aquela ideia dos intelectuais 

orgânicos, né? Que ele vai atuar como militante de uma causa, utilizando o 

conhecimento que ele tem como militante de uma causa. [...] tem que ir pra 

dentro das redações, pra dentro das escolas, pra dentro das igrejas, das 

faculdades, dos partidos políticos. E lá você vai plantando as suas ideias, 

conquistando, convencendo as pessoas e tal. A ideia dele é que chegue um 

dia em que as pessoas sejam socialistas e não saibam disso. Isso já ficou tão 

incorporado nos seus valores, nos seus princípios, nas suas crenças que é 

parte natural dela mesma, de modo que ela não olha e enxerga um socialista. 

Gramsci conseguiu implementar isso no Brasil. Houve um plano iniciado na 

década de 60 com a tradução dos Cadernos do Cárcere no Brasil por um - 

esqueci o nome dele - não sei quê Coutinho. O cara era dono de uma editora, 

era comunista, traduziu os Cadernos do Cárcere pro Brasil. Justamente, e aí a 

partir da tradução dos Cadernos do Cárcere no Brasil a esquerda brasileira 

começou a migrar daquela esquerda que queria a revolução pelas armas para 

a esquerda que passou a buscar a revolução cultural (VARÃO, 2019). 

 

Essa explicação ilustra a crença do vereador na tese de que a educação possui um viés 

esquerdista, iniciada no Brasil pela tradução da obra Cadernos do Cárcere de Gramsci, dessa 

forma iniciando-se, a partir da década de 1960, no Brasil uma revolução cultural nas escolas. 

Para uma melhor compreensão do sistema educacional no período indicado pelo 

entrevistado, é importante retomarmos as considerações de Saviani (2013). Para ele naquele 

momento o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro estava atrelado ao processo 

social de industrialização do capital denominando esse período de Terceira fase das ideias 

pedagógicas, ocorrido entre 1932 a 1969, explicando que nesse momento histórico ocorreram 

mudanças significativas do ponto de vista nacional, econômico e geopolítico, bem como no 

campo das ideais pedagógicas. 

Ainda neste período o sistema capitalista foi acometido por profundas mudanças que 

decorreram da crise estrutural dos processos de produção, conhecida também como a grande 
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depressão de 1929. Um novo manifesto de educadores fora proposto em 1959, que buscou 

adaptar a educação às novas relações sociais de produção industrial. Momento marcado 

também pela industrialização brasileira. A partir de 1964 o Brasil iniciou uma nova fase 

política, bem como aprofundou o seu processo de industrialização. Esse momento foi 

marcado por um golpe civil militar, articulado aos interesses internacionais em tempos de 

Guerra Fria, no Brasil. 

Sobre esse mesmo momento Freitas (2018, p.13 e 14) afirma que: 

 

Entre 1930 e 1970, enquanto se difundia a abordagem neoliberal, o mundo 

experimentou o avanço do Estado de Bem Estar social, baseado numa 

concepção desenvolvimentista de capitalismo que foi uma tentativa de sair 

da crise do primeiro ciclo do liberalismo clássico, que se esgotou no início 

do século passado em meio à primeira guerra mundial e a crise de 1929. 

 

Desse modo percebemos, a partir das considerações de Saviani (2013) e Freitas 

(2018), que a educação não estaria inserida em uma revolução cultural gramsciana, conforme 

a análise do entrevistado, mas, ao contrário, um sistema educacional em processo de 

desenvolvimento subordinado as demandas capitalistas globais, hegemonicamente 

determinadas pelo capital internacional. 

Na defesa de sua tese o vereador prossegue com seu raciocínio: 

 

Agora deixa eu te mostrar porque que tudo hoje é influenciado por um 

pensamento de esquerda: pensa na estrutura pedagógica do sistema 

educacional. Qual é a lógica que estrutura a pedagogia no Brasil? 

[...] a questão da Revolução industrial. Então Karl Marx, ele olha para o 

estado de coisas que o cerca e ele vê um quadro onde tem uma burguesia 

ascendente, industrial e o proletariado. E ele vê que essa relação se dá de 

uma maneira extremamente desequilibrada. Segundo os relatos: 

trabalhadores explorados, sofrendo nas indústrias, com sobrecarga de 

trabalho, nenhum tipo de preocupação com a qualidade de vida. Muito pelo 

contrário, né? Uma ferramenta de produção que eu preciso explorar para 

enriquecer. Então isso gera, acredito eu, uma preocupação e uma certa 

indignação. Aí, nas reflexões dele [Marx], qual foi à conclusão que ele 

chegou? Olha: existe uma constante na história da humanidade. A história da 

humanidade ela se desenvolve desde o começo seguindo uma constante, qual 

é? Eu sempre tenho uma classe opressora e uma classe oprimida (VARÃO, 

2019). 

 

Para o vereador essa constatação das classes, da sua equivocada visão de mundo, foi o 

grave erro de Marx, pois, segundo ele, Marx não levou em consideração a natureza humana, 

isto é: 
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A questão é que a concepção filosófica que ele usa é fruto de um equívoco 

de visão de mundo, de compreensão da natureza dos problemas que a gente 

enfrenta. Então, quando ele olha pra sociedade e vê assim, olha: o problema 

da sociedade pode ser definido através de uma estrutura de classes. Quando 

ele faz isso ele cometeu um erro que vai contaminar todo o restante do seu 

pensamento.[...] você vai perceber o seguinte: categorizar os seres humanos 

por classes é uma péssima ideia. É uma ideia quase que infantil. É 

desconhecimento da realidade humana, da condição humana. [...] eu não 

posso dizer assim olha: rico é uma categoria de pessoas más, pobre é uma 

categoria de pessoas boas. E eu não estou nem definindo o que é mau do que 

é bom, eu tô usando apenas um. Cê entendeu? Preto, aliás, branco é uma 

categoria de pessoas más, preto é uma categoria de pessoas boas. Homem, 

mulher. Hétero, gay. Qualquer outra divisão que você quiser fazer. Quando 

você - e aqui está tudo que você for pensar agora em termos de domínio 

cultural e intelectual no Brasil a partir da educação do sistema educacional, a 

partir da intelectualidade brasileira - tudo hoje, esse pessoal, só consegue 

raciocinar a partir de uma perspectiva de classe. Não existe pensamento 

visível no sistema que não seja estruturado a partir de uma perspectiva de 

classes (VARÃO, 2019). 
 

O vereador considera que Marx cometeu um erro ao constatar na dinâmica e na 

estrutura de determinadas formações sociais a existência das classes sociais, que são 

historicamente e socialmente determinadas, não levando em consideração a natureza humana. 

Todavia, encontramos em Marx (2013) um aprofundamento da ―natureza humana‖ que é 

central na sua análise, na medida em que apresenta uma percepção ontológica das relações 

humanas que estão centradas na produção da vida material, ou seja, no intercâmbio 

metabólico entre ser social e natureza. Dessa perspectiva também se origina a concepção de 

educação em Marx, que também se dá na dimensão ontológica, que emerge da realidade 

social e cuja fundamentação se dá a partir da atividade sensível dos seres humanos, nas 

formas de ser e existir do ser social em sociedade. Para pensar nessa dimensão é necessário 

que superemos a lógica do capital para a compreensão da natureza humana em Marx. Em 

termos ontológicos, os seres humanos estão necessariamente uns pelos outros, no trabalho, na 

educação e na produção da vida material, fenômeno este que se dá desde os primórdios da 

vida humana. Pois, o homem é um animal social que só pode isolar-se em sociedade (MARX, 

1974). Trata-se, portanto, de uma relação ontológica do processo real da produção dos meios 

pelo qual se possa garantir a existência da vida coletiva. 

 

Quando a gente fala de uma influência marxista que às vezes eu vejo 

algumas pessoas. ―ah, mas não tem marxismo aqui, cara. Não existe 

socialismo. Aqui no Brasil não tem nada de expropriado.‖ Pô, cara, nós não 

estamos falando disso não. Nós não estamos falando de marxismo 

econômico [...]. Quando as pessoas falam que o marxismo dominou a alma e 
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a cultura [...] dominado por uma perspectiva de um mundo onde tudo se 

define por classes. Aqui está à influência determinante do marxismo para 

com a nossa cultura e que está impregnado em tudo [...]. 

Paulo Freire. O quê que Paulo Freire está falando? A educação é libertadora. 

É libertadora em que sentido? No sentido de Karl Marx. A libertação que te 

liberta da opressão da classe burguesa, da classe opressora. Então uma 

ferramenta de expressão dos valores de princípios marxistas. Quem é o 

patrono da educação brasileira? Esse cara. 

[...] Isso é um equívoco crasso que vai contaminar todo o restante do 

pensamento de Karl Marx. Ou seja, eu preciso eliminar essa disposição de 

um ser humano estar além do outro, estar sobre o outro, acima do outro. 

Cara, nisso aqui tá a alma de tudo hoje no Brasil. Isso é um ovo da serpente. 

O Brasil nunca vai desenvolver [...]. Sociedade igualitária não é boa, é 

terrível. Pra quem se propõe a construir uma sociedade igualitária está 

matando uma sociedade. Mas não! Vendem isso como se isso fosse a última 

coca cola no deserto. (VARÃO, 2019). 

 

Segundo a fala do vereador, Paulo Freire como patrono da Educação brasileira é 

exemplo de como nossa educação está disseminada por percepções ideológicas de esquerda e 

enfatiza que a educação libertadora de Paulo Freire é a educação que livra o oprimido da 

opressão burguesa. 

Todavia, Freire possui interlocução com o existencialismo de Sartre. Nesse sentido, 

corrobora que a libertação do oprimido é também a do opressor, pois se trata de um processo 

de humanização e não de uma mera postura ideológico partidária. Segundo Moreira e Rosa 

(2014, p. 410) ―a teoria pedagógica de Freire tem no existencialismo sartreano uma de suas 

fontes e ambos, existencialismo e educação libertadora, têm como base comum a 

fenomenologia e o materialismo histórico‖. Moreira e Rosa (2014, p. 410) esclarecem que: 

 

A pedagogia de Freire, a ―Pedagogia do Oprimido‖, é consubstanciada em 

uma educação problematizadora, ou libertadora, opositora de uma educação 

―bancária‖, típica de contextos antidemocráticos, que sustentam, por sua vez, 

as desigualdades sociais. 

 

Portanto, a educação freiriana busca contrapor-se à educação ―bancária‖ cuja 

perspectiva vai no sentido de os educandos se humanizarem. A humanização freiriana não é 

unilateral, dela todos os estratos sociais participam, uma vez que dentro desta concepção o 

professor deixa de ser mero transmissor de conhecimentos para atuar na mediação do mesmo. 

A defesa do vereador sobre o prisma do equívoco da natureza humana no pensamento 

de Marx é acometida por uma questão que ele trata como sinônimo, a questão da ambição 
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humana. Ou seja, o equívoco do Marx para o vereador estaria relacionado a uma crítica à 

ambição humana. Nesse sentido ele acaba desenvolvendo um paralelo entre os discursos do 

movimento feminista contra o assédio e processo de criminalização da ambição humana: 

 

[...] é igual eu vejo o movimento feminista indignado com a quantidade de 

assédio, de estupro. Elas quase que criminalizam o desejo sexual masculino. 

Se você vê os discursos... Eu faço questão de participar desses eventos. 

Esses dias mesmo eu tive uma audiência aqui na Câmara dessa questão de 

assédio. Se você vê os discursos das pessoas. Assim: ―o homem é uma 

desgraça‖ [...]  O que tá por trás daquelas falas? Ou seja, você torna o desejo 

sexual masculino por uma mulher à razão. Não falam isso, mas você percebe 

isso permeando os discursos de maneira subliminar, né?! O problema então é 

o homem ter desejo? Então se um homem que estupra, um homem que 

assedia faz isso porque tem desejo sexual por mulheres então vamos castrar 

os homens todos, uai! Não seria uma boa ideia? Ou não? Não. Não seria uma 

boa ideia. O problema não está no desejo sexual do homem pela mulher, o 

problema está em o que quê você faz com isso. De modo que a maioria 

esmagadora dos homens não estupram as mulheres, mas às vezes, os 

discursos parecem dar um sentido contrário. Então quando você criminaliza 

a priori a ambição humana você tá fazendo algo parecido. (VARÃO, 2019). 

 

Para Varão, portanto, os problemas que se assentam sobre as instituições de educação 

brasileiras tem origem na contaminação dessas instituições pela ideologia da esquerda. Ele dá 

ênfase ao suposto equívoco do debate da natureza humana pelos esquerdistas que acabam 

criminalizando a ambição humana, que a seu ver é próprio da natureza humana. Para 

exemplificar essa afirmação apresenta o exemplo relativo ao desejo sexual do homem. Para o 

vereador há uma tentativa de acabar com questões próprias da natureza humana, conforme 

observamos: 

 

A ambição humana ela pode ser usada para o bem e para o mal. O sexo 

humano pode ser feito de maneira boa ou de maneira ruim. O desejo sexual - 

vamos colocar assim – pode ser usado para o bem ou para o mal e [assim] 

qualquer outro atributo relacionado ao ser humano. Então a questão não é eu 

simplesmente dizer ó: ambição é coisa ruim, pára com isso! 

Eu preciso entender que é o contrário – eu preciso entender que eu não 

consigo anular o desejo sexual de um homem, o que eu preciso é criar um 

ambiente onde esse desejo sexual se expresse de maneira adequada para uma 

vida em sociedade – eu não consigo anular a ambição humana, o que eu 

preciso é criar um ambiente em que esta ambição seja potencializada para o 

bem. 

[...] Como que se desenvolve o país? É contando com a ambição humana. 

Você não desenvolve um país contando com o governo. Governo não gera 
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riqueza, governo não gera renda. O governo não produz nada. Quem produz 

alguma coisa é a ambição humana. Tudo que você olha à sua volta foi 

desenvolvido pela ambição humana. Então como é que um país vai 

desenvolver seguindo esta lógica? (VARÃO, 2019). 

 

Em suma, estes foram os argumentos que justificaram em certa medida a apresentação 

desse projeto em Goiânia e que estão em consonância com os defensores dessa proposta de 

educação em nível nacional. A partir dessa apresentação de motivos por parte do vereador 

responsável por apresentar e defender o projeto ESP ficamos motivados em saber o que 

pensam os professores da rede municipal de educação de Goiânia desse projeto. Essa é a 

questão tratada a seguir. 

 

3.2 O que pensam os professores em meio ao debate do ESP? 

 

Para entender como os professores, em especial na rede de educação municipal de 

Goiânia, veem a chegada desse projeto e ampliação desse debate, aplicamos questionários aos 

docentes da Escola Municipal Rui Barbosa, da rede municipal de Goiânia/Goiás. Nesta escola 

há professores que trabalham desde a Educação Infantil até os ciclos I e II do Ensino 

Fundamental. Esta escola fica localizada na região central do município de Goiânia, Goiás, no 

setor dos funcionários. Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, o bairro dos Funcionários faz 

parte do 20º subdistrito. 

Consideramos importante a amostragem de uma escola que está situada no centro de 

Goiânia. Embora em um primeiro contato tenhamos sido bem recebidos pela escola, quando 

expusemos o tema da pesquisa causou um certo estranhamento ao universo da pesquisa. 

Deixamos nossos objetivos claros e destacamos em reunião com o corpo decente que suas 

identidades seriam resguardadas, preservando-se o anonimato das fontes. Percebemos que 

muitos dos professores não ficaram confortáveis para responder ao questionário após tomarem 

conhecimento do tema. Mas, mesmo assim, resolvemos continuar propondo o questionário 

nessa escola e, infelizmente, obtivemos poucas respostas. 

Entregamos questionários a todo o corpo docente e para o grupo gestor. No total 

distribuímos 30 questionários, mas obtivemos a devolutiva de apenas cinco, o equivalente a 

apenas 16,6%. Dos cinco entregues, dois foram respondidos por professores homens e três por 

mulheres. Obtivemos as seguintes respostas: 100% dos sujeitos da pesquisa disseram que já 

ouviram falar sobre o Programa Escola sem Partido e 80% disseram conhecer a proposta pelas 

redes sociais e/ou por outras mídias. 
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Considerando que todos os participantes pediram que suas identidades fossem 

preservadas, apresentamos os professores como: P1, P2 e assim sucessivamente. 

Sobre o que pensam do projeto Escola sem Partido elencamos as respostas que 

consideramos mais significativas. São elas a seguintes: 

 

Acredito que esse projeto representa um retrocesso no processo de ensinar 

porque ele representa um engessamento na dinâmica e na metodologia de 

ensino. (P1). 

 

Acredito ser impossível dissociar uma coisa da outra. Ter sua opinião 

relacionada com sua prática diária. (P2). 

 

É um projeto feito por pessoas que não tem entendimento da sala de aula e 

julgam ser doutrinação o que faz parte do processo de ensino. (P4). 

 

É um projeto perigoso para a liberdade de cátedra. (P3). 

 

Percebemos também que 60% dos professores têm conhecimento de que esse projeto 

fora apresentado no município de Goiânia. 40% deles disseram conhecer o conteúdo do 

projeto. 60% acredita que se aprovado, o projeto influenciaria na sua prática pedagógica. 

Quando perguntamos como poderia se dar esta influência, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

O projeto foi apresentado em 2017, foi arquivado podendo voltar ao 

plenário. Porém mesmo sem ser aprovado, percebemos que as escolas já 

sofrem suas consequências, há um certo receio com determinados assuntos 

dentro da escola. Acredito que a maior influência está na liberdade de 

expressão, que seria tolhida. (P3). 

 

Através de fiscalização da escola, da sala de aula, mudanças nos livros 

didáticos. (P4). 

 

Muito da liberdade que eu tenho hoje para conversar com meus alunos eu 

teria que adequar as minhas falas e assuntos que seriam proibidos de serem 

discutidas na sala de aula. (P1). 

 

Questionamos se os professores consideram a escola municipal doutrinadora ou 

partidária. Obtivemos 100% das respostas negativas. Todos os professores disseram não haver 

ocorrências na escola referente aos pais reclamarem de doutrinação. Ao perguntarmos se a 

educação pública Municipal orienta o trabalho com questões pertinentes aos temas gênero e 

sexualidade, 20% disseram desconhecer esse assunto, 40% disseram que não há orientação e 

40% responderam que há sim orientação. Quando indagados se desenvolviam algum trabalho 

sobre questões pertinentes ao tema gênero e sexualidade, 80% responderam que sim, que 
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trabalham em sala de aula sobre esse assunto. Sobre esse assunto os professores explicaram o 

porquê da importância de trabalhar com o tema gênero na escola: 

 

 

É extremamente importante entender que a ideologia de gênero não existe e 

falar de sexualidade é importante para a formação dos alunos. (P4). 

 

Porque este assunto às vezes vem à tona em sala de aula, ou de forma 

pejorativa. Então aproveito estes momentos para discutir o assunto de forma 

a esclarecer e de solucionar os conflitos. (P1). 

 

Pois há muita desinformação e preconceito sobre. (P3). 

 

Na questão sobre se os professores se consideram politizados, 20% disseram que não, 

e 80% responderam que sim. Sobre o engajamento em algum partido político 100% 

respondeu que não e sobre o possível engajamento deles em algum movimento social, 40% 

disse que sim. Quando perguntados se já ouviram de movimentos sociais sobre o ESP, 80% 

responderam que sim. 

Percebemos que, com essa imersão em uma escola municipal de Goiânia para saber o 

que pensam os docentes sobre o ESP, embora eles conheçam esse projeto, nem todos estavam 

dispostos a falar sobre a questão. Isto pode indicar tanto adesão ao tema, quanto receio de 

falar sobre um tema polêmico dentro da escola, pois poucos se dispuseram a responder nosso 

questionário, mesmo com garantia de sigilo da fonte. Dos que aceitaram responder nosso 

instrumento, percebemos ressalvas referentes ao projeto, ao mesmo tempo em que 

demonstrando conhecer o conteúdo da proposta de ESP. 

As respostas de um maior número de professores na escola escolhida poderia nos 

indicar mais elementos para a compreensão da adesão ou da negação desse projeto de lei em 

Goiânia e dos seus impactos para os professores e para a sociabilidade goiana em geral. 

É também possível que o ―silêncio‖ por parte dos educadores que não quiseram 

responder a nossa investigação seja mais do que um mero ―silêncio‖ ou uma negativa em 

contribuir com a pesquisa. Talvez o ―silêncio‖ possa indicar um movimento de uma 

sociabilidade conflitante, de sujeitos que se movimentam entre a adesão e a negação do ESP. 

É também possível que os professores que defendem o ESP não se importaram em responder 

a nossa pesquisa porque simplesmente não percebam o projeto como importante ou uma 

ameaça à sala de aula e ao processo educacional. Essas são meras conjecturas de nossa 

investigação.  
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A seguir, para entendermos os discursos, com suas justificativas e pessoas envolvidas 

em defesa do ESP, entrevistamos um dos movimentos que apoia o projeto no Estado de 

Goiás. 

 

 

3.3 O Movimento Direita Goiás na defesa do ESP: uma repercussão cristã e 

conservadora no município de Goiânia/GO. 

 

Em nossa pesquisa vimos que os movimentos sociais que estão na defesa do ESP são, 

na maioria dos casos, movimentos que se auto denominam de Direita. A priori, pretendíamos 

entrevistar o MBL – GO que, segundo o vereador Oséias Varão, endossou o projeto na 

câmara e que fez uma campanha nacional para a aprovação em vários municípios brasileiros. 

Todavia, ao ser questionado sobre quem são e como contactar essas pessoas, o vereador 

afirmou que as lideranças eram outras na ocasião da propositura do projeto. Desse modo, 

sugeriu que buscássemos outros movimentos, nos indicando o Direita Goiás, enfatizando que 

esses têm realizado um movimento favorável ao ESP. 

Aceitamos a sugestão do vereador após constatarmos que de fato as lideranças do 

MBL-GO hoje eram outras e bem jovens. Assim, contactamos o Movimento Direita Goiás 

que nos atendeu e nos recebeu. O representante do Direita Goiás se apresentou junto com 

outra pessoa a qual disse ser um colega de movimento. Para nos referirmos a esta liderança, 

que prestimosamente nos atendeu, utilizamos o pseudônimo Antônio. 

Ao iniciarmos a entrevista, perguntamos sobre como surgiu o Movimento Direita 

Goiás e qual a importância do mesmo para a sociabilidade goiana. Obtivemos a seguinte 

resposta. 

 

O Direita Goiás surge como um movimento nas redes sociais. São 

movimentos espontâneos e [inaudível] esses movimentos ditos de direita. Eu 

quero deixar bem claro que essa definição é uma definição muito pobre. Ele 

empobrece a discussão, né? [...] na verdade esse movimento, Direita Goiás, 

ele surge espontaneamente nas redes sociais e permanece por três anos, já. 

Eu vim a ingressar no movimento bem depois. Ele já estava estruturado 

nesse sentido. É um movimento que repassa conteúdos, né? Conteúdos do 

interesse dos conservadores cristãos especialmente, né? 
Na verdade o quê que a gente percebe? Não só o Direita Goiás, mas os 

movimentos que surgiram no país, eles surgiram por qual motivo? Eles 

surgiram por esse distanciamento entre as pessoas comuns, os profissionais 

liberais, mesmo estudantes, que são conservadores, cristãos, né? Sem 

nenhum interesse de militância em específico, tá? Com o propósito de 

atender uma demanda social que é qual? A constatação de [haver] um 
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distanciamento do poder público das pessoas de um modo geral. Então as 

pessoas ficaram sem voz, né? Infelizmente! E, ao ficarem sem voz, se viram 

obrigadas a tentar entender o que estava ocorrendo: por que houve esse 

divórcio entre o quê que o governo queria e o quê que o povo entende que é 

o correto em relação à questão de valores e tentou se organizar internamente. 
As pessoas se organizam em organismos, informais, espontâneos, passeatas, 

eventos. A internet propiciou muito esse contato entre as pessoas, né? 

Whatsapp, etc... pra tentar entender o que estava acontecendo e buscar 

alternativas. Nesse cenário surge o Direita Goiás, como surgiram outros 

movimentos pelo Brasil (ANTÔNIO, 2019). 
 

Segundo Antônio, o movimento Direita Goiás surge a partir de pessoas que se 

intitulam conservadores cristãos com o objetivo de socializar conteúdos com valores dos 

conservadores cristãos que se mobilizaram pela internet por meio de aplicativos de mensagem 

e redes sociais. Sendo assim, complementa: ―Então assim: não é um movimento que tem uma 

bandeira ideológica específica, ou que está organizado de forma sistematizada. Não. É um 

movimento espontâneo. Muito mais de redes sociais...‖. Antônio destaca que esse movimento 

não apresenta nenhuma bandeira ideológica. Seguindo seu discurso ele acrescenta que: 

 

[...] aí você vai falar: e o Bolsonaro? O Bolsonaro foi um... surgiu.... quer 

dizer ele inteligentemente, percebe que há esse vazio entre o que as pessoas, 

especialmente...a maioria são pessoas que são conservadoras e cristãs, 

entendem que é o correto pra sociedade, pro Estado os personifica como raso 

e esse vazio.. e acaba sendo eleito por essas pessoas, né? 

Pelo povo brasileiro de modo geral. Porque, na verdade esse projeto 

socialista fracassou por completo no Brasil e no mundo. Está fracassado faz 

muito tempo. Aqui nós insistimos na ideia. Depois que houve a abertura do 

Regime Militar... e não é só um mérito do partido dos Trabalhadores é um 

mérito da esquerda como um todo, socialistas: Sociais democratas, PSDB, 

PMDB. Todos têm uma raiz nessa visão socialista. Então eles assumem o 

país depois de 64, nos anos 80 com a promessa de uma mudança: de um país 

mais justo, mais honesto, de uma política mais honesta, menos corrupta e 

fazem justamente o oposto de tudo isso, de forma desastrosa (ANTÔNIO, 

2019). 

 

Antônio enfatiza que a ascensão dos movimentos de direita, conservadores e cristãos é 

fruto do fracasso da esquerda socialista e social democrata, como PSDB e PMDB que tem 

raiz na social democracia. Essa afirmação nos faz refletir sobre as considerações de Freitas 

(2018) sobre a consolidação da ―nova direita‖ mundial e brasileira, que se vê antagônica aos 

partidos de direita, como é o caso do PSDB. O autor afirma que essa ―nova direita‖ e seus 

aliados ―passam a implementar um conjunto de reformas que desestruturam a luta dos 

trabalhadores e colocam novos marcos de precarização da força de trabalho, ao mesmo tempo 
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que recompõe as garantias do processo de acumulação‖ (FREITAS, 2018, p.15). Sendo assim, 

ressalta que existe uma ação do liberalismo econômico do qual considera proativa e 

―presciente de um risco futuro. Isso explica sua narrativa belicosa permanente contra a ‗social 

democracia‘, o ‗esquerdismo‘ e o ‗comunismo‘ – mesmo que não estejam no horizonte 

imediato‖ (FREITAS, 2018, p.22). Ele ainda esclarece que a questão da nova direita não tem 

apenas um lado, mas é também ideológica no sentido de dar garantias à defesa da apropriação 

privada e de acumulação de capital. Afirma que quando a nova direita elimina direitos sociais 

transformando-os em serviço a ser adquirido, o neoliberalismo derruba a proteção social. Em 

outras palavras, o mercado destitui de parte da sociedade, principalmente com a ajuda dos 

movimentos sociais da nova direita, a defesa da responsabilidade social do Estado em garantir 

a proteção social. Os direitos sociais estão sendo destituídos para dar primazia ao mercado. 

Ou seja, em nome dos interesses de mercado para o capital vivemos mais uma reestruturação 

da subjetividade, seja pela via da educação, seja por movimentos sociais que buscam 

convencer parte da sociedade em aderir ao mercado e ao capital, utilizando-se da premissa dos 

valores cristãos, tão em voga hoje pela presença cada vez maior de igrejas pentecostais e 

neopentecostais que se espraiam pelo Brasil afora
36

. 

Sobre a produção de conhecimento e subjetividade, Antônio diz ainda que: 

 

Então, infelizmente, a academia presta um desserviço, no meu entendimento, 

ao país nesses últimos anos porque com o braço dado com essa ideologia não 

se abriu para outras ideias. Então quer dizer que apesar do fracasso 

retumbante desse projeto na mídia ele resiste na academia. Infelizmente. 

Então eu acho que a importância é essa: é tentar buscar caminhos 

alternativos! É entender que há outras formas de se pensar além dessas 

engessadas e preestabelecidas há quase cinco, seis décadas no Brasil. Então 

eu acho que essa é a ideia inicial (ANTÔNIO, 2019). 

 

Antônio retoma a narrativa de que a academia está fechada a ideias antigas, como por 

exemplo, a tese de revolução cultural Gramsciana, defendida pelo vereador. As reflexões de 

Freitas (2018, p.26) ajudam nossa reflexão sobre essa tendência conservadora brasileira de 

mãos dadas com os ―ditos valores cristãos‖: ―o mais grave é que a ‗nova direita‘ radical 

avançou para um entendimento que seria considerado, até pouco tempo, desprovido de ética: 

os fins justificam os meios‖. Desse modo, segundo o autor Freitas (2018, p.28): 

                                                           
36

 Em reportagem de 29 de Janeiro de 2007, o Jornal Folha de São Paulo, destacava que naquela época o Brasil 

se consolidava como o País mais pentecostal do mundo. ―O Brasil é hoje o maior país pentecostal do mundo. 

Levantamento de um instituto americano indica que o país reúne 24 milhões de seguidores de igrejas como a 

Universal do Reino de Deus, a Assembléia de Deus e a Renascer em Cristo‖. (BEGOSSI, Leandro. Brasil é o 

maior país pentecostal. FOLHA DE SÃO PAULO, 2007) Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2901200708.htm. Acesso 09 de 06 de 2019 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2901200708.htm
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Neste quadro, é compreensível que movimentos destinados a cercear a 

liberdade docente como o ―Escola sem Partido‖ (Ação educativa, 2016) 

estejam simultaneamente presentes à implementação acelerada das reformas 

constitucionais e do Estado, após 2016, incluindo a reforma da educação, 

com autoria e financiamento empresarial. 

 

Freitas (2018, p.29) demonstra que, do ponto de vista ideológico, a privatização 

também proporciona um maior controle político do aparato escolar; agora, visto ―como 

‗empresa‘, aliado à padronização promovida pelas bases nacionais comuns curriculares e pela 

ação do movimento ‗Escola sem Partido‘ esse último um braço político da ‗nova direita‘ na 

escola‖. Isso é, para Freitas, o ESP está relacionado às reformas ou, a depender do ponto de 

vista, as contrarreformas implementadas no Brasil pela nova direita que, em síntese, é 

neoliberal e que uniu-se as forças conservadoras, expressas em um processo crescente e atual 

na disputa de hegemonia política pelas igrejas. Desse modo, o movimento Direita Goiás 

constrói uma narrativa de aproximadamente 50 anos para falar do comprometimento da 

esquerda com a Universidade Pública, cuja hegemonia tem que ser disputada pela direita 

conservadora cristã. O ESP trata-se de, conforme vemos expressa em sua fala abaixo, um 

projeto para disputar a universidade brasileira e sua produção de conhecimentos; essa 

universidade pública que foi ―dada de presente à esquerda pelos generais‖ (SIC!), durante a 

ditadura civil-militar: 

 

Desde os anos 60, o general Golbery, né? da panela de pressão, pegou a 

esquerda e isolou. Isolou jornalismo e isolou universidade. General Golbery, 

ele tinha essa política, né? Ele tinha essa visão muito positivista, 

―ideológica‖, os generais [grifos do entrevistado], e acharam que poderiam 

controlar a esquerda, dando pra ela como prêmio de consolação, a 

universidade e a mídia. E cometeram um erro estratégico imenso porque eles 

passaram a dominar esses aparelhos. O gramscismo [referindo-se a Gramsci] 

até hoje é muito estudado pela esquerda. Então eles ocuparam esses espaços, 

dominaram esses espaços e estão lá até hoje. Então o ESP é uma espécie de 

antídoto no nosso entendimento a essa... contra essa ocupação indevida, 

porque ela é deletéria, ela é danosa em vários aspectos (ANTÔNIO, 2019). 

 

Para Freitas (2018, p.31) ―o neoliberalismo olha para a educação a partir de sua 

concepção de sociedade baseada em um livre mercado‖ e no empreendedorismo. Sobre esse 
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assunto Antônio diz que a educação deve estar aberta ao empreendedorismo, porque o Estado 

não se sustenta sozinho: 

 

Você está formando aluno pra ser professor. Pra ser parte da burocracia de 

Estado, que é uma visão tipicamente socialista. Você não está formando 

pessoas pra empreender, porque há um preconceito com o empreendedor na 

universidade, por causa do preconceito marxista, socialista de raiz. Isso é 

ruim. Você tinha que estar formando pessoas empreendedoras até porque o 

Estado não se sustenta sozinho. Quem sustenta o Estado são os 

empreendedores com o imposto que eles pagam. A universidade ignora isso 

completamente, tem preconceito com essas pessoas. Não faz parcerias com 

instituição privada, tem preconceito com empresário atuando dentro da 

universidade. Isso é ruim pro país. Não há inovação científica e tecnológica 

se você tem essa visão tão fechada para o modelo universitário. Isso tem que 

mudar, né? Então eu acho que vai melhorar nesse aspecto, trazer essa 

discussão que não existe hoje, infelizmente. (ANTÔNIO, 2019). 

 

De acordo com Freitas (2018, p.31) o modelo fundamental das relações humanas na 

sociedade capitalista de mercado é: 

 

[...] o ―empreendimento‖ que expressa o ―empreendedorismo‖ dos seres 

humanos, constituindo a fonte de liberdade pessoal e social e cuja  

organização mais desenvolvida é a ―empresa‖. Com tal concepção, o Estado 

é o principal inimigo da geração social, pois é um mau gestor (Schuler, 

2017) e impede o funcionamento da lógica do mercado, devendo, portanto, 

ser reduzido a um mínimo e – mais importante – sem possibilidade de 

interferir no mercado, o que atrapalharia sua lógica natural. 

 

Freitas (2018) considera que isso consiste no modelo final pensado para a educação 

pública, na qual os pais deixariam de serem usuários de um serviço público para serem os 

clientes. Isso referente ao empreendedorismo do setor privado na educação por meio de 

voucher
37

. Ou seja, para Freitas (2018, p.37) ―a educação é isolada dos seus vínculos sociais e 

passa a ser vista como uma questão puramente de gestão‖. Portanto, imaginam assim 

―consertar‖ as escolas pela sua inserção no livre mercado.  Ele diz ainda que esse 

neoliberalismo é defendido pela ―nova direita‖, em que ―o parâmetro de funcionamento da 

sociedade é a própria ‗organização empresarial‘, tomada como modelo racional de 

                                                           
37

 O significado de Voucher na escola refere-se a um sistema educativo escolar que viabiliza por meio de 

métodos que utilizam os cheques escolares ou cheque de educação ou cheque-ensino que consiste na entrega 

pelo Estado de vales para os pais escolherem uma escola privada para seus filhos. Tem origem nas ideias de 

Milton Friedman e vem sendo adotado desde os anos 90 por diferentes países. 
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organização, apagando da historicidade das ‗instituições‘ e transformando-as em 

miniorganizações empresariais‖ (2018. p. 49). 

Para entendermos o engajamento do movimento social Direita Goiás nas pautas 

políticas e educacionais perguntamos quais são as outras pautas que este movimento apoia. 

Obtivemos a seguinte resposta: 

 

São as pautas conservadoras cristãs. Nós defendemos: a família, os valores 

familiares, os valores tradicionais da família. Entendemos que você não pode 

impor sem a discussão com o Congresso certas pautas. Você tenta impor no 

Brasil, né? Infelizmente várias áreas. Então a gente apoia pautas que defende 

esse conservadorismo, né? Que é a preservação do que é bom. Porque um 

dos perigos que a gente chama de mentalidade revolucionária é a ideia de 

que você pode destruir tudo e construir algo novo. Isso é bobagem. Você não 

vai suplantar uma civilização que tem 2000 anos em cima de algo utópico e 

conduzindo as pessoas com a mão de ferro para aquilo. Isso não existe. Você 

só vai destruir e não vai construir nada no lugar (ANTÔNIO, 2019). 

 

Esse movimento enfatiza a questão de valores cristãos, uma característica bem 

marcada também no movimento do ESP como já enfatizamos nesse trabalho, utilizando o 

exemplo de um silogismo. Nesse movimento em específico muito foi falado da questão 

material das pesquisas acadêmicas que afastam, segundo Antônio, as pessoas da religião. 

Mas, percebemos essa característica mais acentuada quando pedimos para falar sobre uma das 

hipóteses da doutrinação do ESP, a tão famosa e difundida ‗ideologia de gênero‘. Para 

Antônio: 

A preocupação, que não é só do ESP, mas de qualquer pai e mãe é que você 

não pode induzir o comportamento do aluno. Aí nós vamos voltar à história 

do livro Maquiavel pedagogo, Ministério da reforma psicológica do Pascal 

Bernardin. Por que qual é a preocupação? A pedagogia hoje é uma 

pedagogia que a gente chama de behaviorista. O quê que é pedagogia 

behaviorista? É uma pedagogia que eu vou trabalhar o comportamento do 

aluno muito mais que o conhecimento. Então qual que é a visão que se tem? 

Eu vou usar técnicas em sala de aula que eu vou induzir ao comportamento 

que eu desejo como professor. Então na verdade eu não me preocupo mais 

com o conteúdo, mas em trabalhar a psicologia do aluno e adequá-lo a um 

padrão que eu considero um padrão correto de comportamento. Isso está 

sendo feito assim em escala mundial. A ONU tem interesse nisso. Isso é um 

projeto pro mundo de formação de um novo cidadão da ordem mundial, um 

cidadão internacional, do mundo. Aí tem aquelas questões de globalismo, de 

rupturas com as soberanias nacionais. Isso já está acontecendo em escalas 

globais. Está a olhos vistos, né? 

Então a preocupação do ESP é [que se] tirar do aluno a liberdade de ser o 

que ele é e trazer os valores que ele tem de casa, né? De ser o que ele é. E 

outra coisa: independente da questão de ideologia de gênero, qual que é a 

preocupação – eu não posso transferir pro professor a minha 
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responsabilidade de educar o filho que eu tenho. O professor não tem o 

direito de assumir o papel que eu tenho como pai. Ele está ali pra instruir 

dentro daquela disciplina o meu filho, quem dá a educação sou eu. Então eu 

não posso enfiar goela abaixo uma ideologia seja qual for, podia ser gênero, ou 

qualquer coisa (ANTÔNIO, 2019). 

 

Antônio volta a falar de ‗ideologia de gênero‘ como algo que cria ou induz um 

comportamento do aluno diferente do comportamento defendido pelos pais, citando o caso da 

aprovação da criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, diz 

ele: 

 

O Estado não pode abraçar uma causa dessa que tem abraçado erroneamente, 

né? Que essa decisão do Supremo sobre homofobia é um desastre jurídico. 

Não... independente de ser homofobia ou não, você não pode criar crime por 

analogia. Isso não existe no direito penal, isso é um desastre. Isso é uma 

excrescência jurídica. Podia ser o crime que fosse. Tem que passar pelo 

legislativo. Matéria penal é exclusivamente federal tem que passar pelo 

legislativo federal. As pessoas não podem legislar como estão legislando, 

não só nessa matéria como em várias outras. Está errado. Então o ESP 

denuncia tudo isso. Isso tem sido denunciado. Isso é salutar, tem que ser 

denunciado (ANTÔNIO, 2019). 

 

Vemos que as considerações de Freitas (2018) são pertinentes na análise conjuntural, 

principalmente quando afirma que o ESP é um braço político das reformas do ‗novo Estado‘, 

envolto em um discurso da coalizão das forças conservadoras, seja das escolas econômicas ou 

mesmo de um ideal religioso. De fato, vimos que essa direita cristã está em consonância com 

as reformas que o Estado vem sofrendo que, em suma, o destitui de sua função social para dar 

primazia ao setor privado, ao livre mercado, as empresas e o empreendedorismo. 

 Para apresentarmos um contraponto a entrevista realizada com um movimento 

favorável ao ESP, ouvimos também um movimento social contrário a este projeto. 

Conseguimos contato com integrantes do Movimento Negro Unificado de Goiás (MNU-GO) 

que nos atendeu, como veremos a seguir. 

 

 

3.4. O Movimento Negro Unificado de Goiás: ESP e a normatização do corpo 

 

Neste trabalho ouvimos diferentes vozes nas quais permeiam o debate político sobre o 

ESP. Esta entrevista foi realizada com uma ativista do Movimento Negro Unificado (MNU) - 
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direitos LGBT, Trans, feminismo negro. A ativista que nos recebeu teve sua identidade 

preservada e nos referimos a ela com o pseudônimo Maria. Buscamos a entrevistada para que 

ela explicitasse os motivos pelos quais o Movimento que ela representa não aceita a proposta 

do ESP. Iniciamos nosso diálogo no sentido de entender sobre qual a importância do MNU 

hoje para Goiânia e a mesma nos respondeu: 

 

Primeiro que ele é gigante pelo tamanho. Porque você tem que pensar que o 

movimento negro a gente fala movimento negro e a gente pensa num bloco, 

só que as negritudes são várias. Nós estamos numa capital, então essas várias 

negritudes estão inseridas aqui e temos que pensar sobre nossa herança 

colonial, patriarcal, coronelista, e onde todas as relações estão pautadas 

exatamente nesse modelo. Dentro ou fora da academia o modelo é este com 

a marca do corpo. Então o movimento negro faz uma revolução histórica 

porque nós não ficamos parados lá, e o movimento negro faz para as 

negritudes. Você tem o movimento de mulheres negras e o movimento negro 

unificado e aí você tem que ver que são dois movimentos muito diferentes, 

porque quando você atravessa a questão de gênero, isso marca muito, 

inclusive o movimento social. Você tem Lélia Gonzales na década de 80 

falando: ―nó precisamos feminilizar o movimento negro, e precisamos 

racializar o movimento feminista‖; e a gente ainda está nessa mesma 

conversa até hoje. E aí você vai pensar frente ao Estado, o que mais emperra 

as relações é o racismo estrutural. Então o movimento negro entra para 

mudar a estrutura das formas com que essas relações estão dadas. E o 

movimento de mulheres negras além dele movimentar essa estrutura ele 

produz uma teoria a respeito. Então aí vai nascer um terceiro [ponto] aqui 

porque esses dois não dão conta de um terceiro grupo que são as trans 

feministas, porque Goiânia é um dos maiores polos de concentração de 

pessoas trans na América Latina. Não é à toa que a gente tem esse grupo tão 

grande aqui e não é à toa que a gente tem o consumo da prostituição travesti 

aqui tão grande. E a pornografia travesti muito grande contrasta 

imediatamente com esse patriarcalismo por que eles querem uma mulher 

fálica. [...] aí você vai olhar nas taxas da transsexualidade, esse ano saiu o 

relatório da violência nacional, saiu pela ANTRA e pelo núcleo de 

antropologia da UNB, e aí, 82 por cento das mortes trans são negros e 

pardos. Então, querendo ou não, a transfobia é uma continuação do racismo, 

é uma forma de complementar [...] eu penso como necropolítica porque eu 

estou pensando [em] Achille Mbembe [sobre a] política de extermínio dessas 

duas populações, a trans e a negra, e você vê imediatamente que é uma 

questão racial. (MARIA, 2019) 
 

Maria explicita, portanto, que a importância do Movimento Negro em Goiânia hoje se 

dá pelo tamanho da representatividade e complexidade que este movimento representa do 

ponto de vista social e político.  Segundo a entrevistada, embora esse movimento seja 

unificado, ele se desmembra em várias frentes de militância. Como o das feministas, das trans 

etc. Devido à militância que a entrevistada exerce, principalmente relativa ao direito trans, 

perguntamos como o MNU considera a questão defendida pelo o ESP, isso é, referente à 
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suposta doutrinação utilizando a narrativa de ―ideologia de gênero‖ e a entrevistada assim nos 

respondeu: 

A gente vivencia uma ideologia de gênero, ponto que está dado. É uma 

ideologia heteronormativa, cisnormativa e masculinizada. Então quando 

você me pergunta o que você acha da ideologia de gênero? É tempo de a 

gente enterrá-la, porque não está nascendo agora. Nós vivenciamos uma 

ideologia que está, a meu ver, reagindo somente a uma modificação no 

status quo social. Porque nós temos os vários movimentos sociais, e 

principalmente algo que não se fala muito, as questões das cotas nas 

universidades [que] vão trazer um grupo que antes estava silenciado pra um 

lugar onde ele consegue uma voz, mesmo que a duras penas, consegue uma 

voz. E, conseguindo essa voz, ele abalou essas estruturas. Então minha 

concepção é: já está dado a ideologia [de gênero]. A ideologia está aí e a 

gente segue ela há muito tempo. Nós temos ela desde nossa colonialidade. 

Então pra mim ideologia de gênero está posta há muito anos atrás. É trazer a 

expressão que me causa um espanto, porque eu mesma trato ideologia de 

gênero enquanto essa, desde que o mundo é mundo e nos meus estudos 

(MARIA, 2019). 

 

Nas considerações da entrevistada percebemos que a ―ideologia de gênero‖ se 

encontra em um campo semântico que reflete a estrutura social dada como uma consolidação 

heteronormativa, cisnormativa e masculinizada. Essa concepção encontra-se nas 

considerações de Saffioti (2015) que compreende ―ideologia de gênero‖ como sendo algo 

sexista. Segundo essa mesma autora, isso acontece devido à posição social dos homens como 

categoria social que subordinam as mulheres. Todavia, Saffioti (2015) considera que vai além 

da questão entre homens e mulheres, se estendendo para outras formas de dominação e poder 

implícitas no preconceito. ―No que tange ao sexismo, o portador de preconceito está, pois, 

investido de poder, ou seja, habilitado pela sociedade a tratar legitimamente as pessoas sobre 

quem recai o preconceito‖ (SAFFIOTI, 2015, p.131). Em outras palavras, para a autora o 

preconceito não é um fenômeno individual, mas social: ―Estão autorizados a discriminar 

categorias sociais, marginalizando-as do convívio social comum, só lhes permitindo uma 

integração subordinada‖ (SAFFIOTI, 2015, p.131). Portanto, em sua análise, ela afirma que o 

sexismo e o racismo são irmãos gêmeos. 

 

Na gênese do escravismo constava um tratamento distinto dispensado a 

homens e mulheres. Eis porque o racismo, base do escravismo, independe 

das características físicas ou culturais do povo conquistado, nasceu no 
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mesmo momento histórico em que nasceu o sexismo (SAFFIOTI, 2015, 

p.132). 

 

Esta autora considera que devemos deixar a compreensão de gênero como 

costumeiramente interpretada no sentido ideológico, como algo relativo a uma ideia, ou seja, 

―pairando acima da matéria‖. Pois, para ela ―este fenômeno atinge materialmente o corpo‖ 

(p.132). É nesse sentido de materialidade de uma relação que implica o corpo, do qual se pode 

sentir na carne, que prosseguimos perguntando: Como essa questão da proibição, banalização 

ou a criminalização do debate de gênero defendido pelo ESP pode impactar na sociedade. 

 

A escola sem partido vai amputar corpos para caber dentro de uma regra que 

não dá mais para existir. A heteronormatividade ela está dada nos discursos 

religiosos principalmente, e nos moralistas conservadores, só que ela não é 

real na vida popular no ser humano de carne e osso, porque não tem jeito: o 

desejo não é fixo, e os corpos não são fixos (MARIA, 2019). 
 

 

Portanto, nessa relação material com o corpo a entrevistada considera que os corpos 

não são fixos e que o ESP tem buscado uma padronização dos corpos. A entrevistada 

desenvolve o seu raciocínio dizendo sobre o que lhe incomoda nos discursos dos defensores 

do ESP. 

 

O Escola sem partido usa muito duas expressões que me incomodam muito: 

o racismo reverso e heterofobia. Não é o desejo masculino, mas o desenfreio 

do desejo que foi dado a essa masculinidade, porque é uma licença 

discursiva dada. Quanto mais violento você for, mais ―homem‖ você é, 

quando mais ―homem‖ você for mais poder você vai ter. Então, a partir do 

momento que eu falo: ―óh esses outros corpos estão aqui eu tô tirando um 

lugar de poder, não tô tirando um desejo, tô tirando um fetiche‖, porque nós 

vivenciamos uma sociedade de fetiches, os corpos são fetichizados (MARIA, 

2019). 

 

Nesse sentido, os corpos fetichizados que a entrevistada se refere diz respeito às regras 

para um corpo padronizado, pré-estabelecido. 
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Olha, você pensa aqui: se a gente de alguma forma está tirando a questão da 

masculinidade aqui, ou patologizando, mas aí você pega a 

homossexualidade, a raiz da palavra homossexualismo - doença do corpo. 

Então, patologizar uma forma de existência, transexualidade também como 

uma doença. Então você tem a medicina e a academia se juntando para 

nomear patologicamente duas existências que estão na humanidade desde 

muito tempo por conta de uma regra pré-estabelecida com o pacto colonial 

ou se você preferir com o advento da modernidade. Porque quando você tem 

Liberté, égalité, fraternité é para quem? O que é que acontece ali? Que pacto 

que é estabelecido? Quais os corpos que são livres? Quais são os corpos que 

serão tratados em igualdade? Quais são os corpos que merecem a 

fraternidade? Então isso fica muito estabelecido. Para mim a questão é 

racial, sem nenhum questionamento, o Escola sem partido é uma questão 

racial e é uma questão onde o capitalismo está dando o seu grito. Então você 

tem aí o neoliberalismo um novo lugar do capitalismo [de] se reinventar para 

se manter, mas o que mantém o capitalismo desde sempre? A fundação dele 

é feito em cima do que? Uma base machista e racista e, para se revigorar, 

eles vão voltar às suas raízes (MARIA, 2019). 

 

 

A entrevistada faz uma análise voltada às questões pertinentes daquilo que chama de 

―patologização das existências‖, demonstrando que no movimento feminista não se trata de se 

considerar uma patologização da masculinidade, mas de conter os excessos dessa 

masculinidade. Desse modo a entrevistada infere que para ela o ESP é uma tentativa 

reformista neoliberal de voltar às raízes estabelecidas no pacto colonial pautado pelo 

patriarcalismo e racismo. 

 

Aí você pensa comigo [...] essa população negra tem os dois lados. Elas se 

posicionam e se conscientizam de todos esses processos de opressão e abuso. 

Aí você tem a quebra dessa base total, e isso aconteceu, aconteceu por via 

dos cursinhos populares, aconteceu por via das políticas afirmativas. [...] 

Você tem uma galera em todas as áreas produzindo e essa produção já 

abalou as estruturas. Então quando eu falo assim: ―ah tá, não... A pessoa gay 

é doente, a pessoa trans é doente, isso aqui não existe, isso aqui é pecado‖, 

não adianta mais eu ter esse argumento porque essa pessoa existe e não tem 

discurso que eu faça, que faça ela desaparecer; porque essas pessoas estão aí, 

os outros corpos estão aí, as outras sexualidades estão aí (MARIA, 2019). 

 

 Para a entrevistada o ESP é uma proposta reformista conservadora porque trata-se de 

uma reação às políticas afirmativas que nos últimos anos têm conscientizado as pessoas do 

sistema de opressão e segregação. Considera que essas atividades têm sido importante porque 

tem se propagado de diversas maneiras a partir da política de cotas e esse processo, por sua 
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vez, mexeu com as estruturas da sociabilidade brasileira. Para ela a realidade da diversidade 

de gênero é realidade que ao ser atravessada por uma educação conservadora ―não tem 

discurso [...] que faça ela desaparecer; porque essas pessoas estão aí, os outros corpos estão aí, 

as outras sexualidades estão aí‖. Dessa concepção é possível supor que uma proposta 

educativa como o ESP tem como eixo dinamizador aumentar os conflitos sociais a partir 

dessa realidade inegável, tão bem expressa pelas palavras de Maria. 

Para exemplificar esse processo a entrevistada apresenta o exemplo de sua própria vivência. 

 

Então, quando se pensa uma ideologia de gênero, e quando se pensa do lugar 

que estou falando de mulher negra ativista, [...] eles querem acabar com meu 

corpo. A ideologia de gênero trata de corpos no final das contas. Sabe, trata-

se de uma normatização do corpo e de um novo apartheid de corpos. Então, 

[…] com o Escola sem partido [...] eu não posso fazer meu aluno negro ter 

consciência da história da negritude dele? Eu não posso fazer meu aluno gay 

entender a história da narrativa sobre os corpos para ele entender onde é que 

o corpo dele se encaixa? 

[...] Então, o que eu visualizo, porque hoje eu também estou no cursinho 

popular. Eu dou História no cursinho do MNU daqui de Goiânia e estou no 

prepara TRANS que é aqui na UFG, que é um cursinho LGBT. Então esses 

dois cursinhos não existiriam. Você tá vendo o tanto de gente que eu tiraria 

de circulação e que eu tiraria de um lugar que pode gerar poder, porque eu 

parto do lugar que a fissura no discurso ela só pode ser provocada pela 

educação, a fissura do discurso não é provocado por uma bomba que eu jogo 

aqui, a fissura do discurso não é eu xingar fulano ou deixar de ir na igreja, é 

eu conseguir dialogar com você e fazer você entender. 

Então existir no corpo dela [da pessoa] tem implicações e implicações que 

eu posso ajudar a produzir e reproduzir (MARIA, 2019). 

 

As palavras de Maria evidenciam que o problema ao se considerar uma doutrinação na 

escola pública ou uma doutrinação ―ideológica de gênero‖ se altera a qualidade da 

aprendizagem estabelecida na relação entre professor e aluno em sala de aula, 

fundamentalmente daquilo que precisa ser ensinado e daquilo que precisa ser aprendido. A 

entrevistada nos faz entender isso a partir dos corpos subalternizados, corpos estes que não 

são rígidos. Para ela a liberdade de ensinar e de aprender na perspectiva do ESP é a liberdade 

de não ensinar e de não aprender, não só do ponto de vista dos conteúdos, mas do próprio 

lugar no mundo nas relações históricas e culturais de si, do outro, do corpo, da cultura, da 

raça, do gênero e da classe social. É um apagamento consciente da história individual, de 

lugar de pertencimento de um e do outro, que tem uma razão de ser histórica e social. Da 

condição de classe, de raça/etnia e de opressão de gênero, que perpassa a história de todos e 
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também de uma sociedade, destituidora da razão e da racionalidade ética em se construir 

políticas afirmativas reparadoras das injustiças da recente história brasileira, por exemplo. 

 

Então me incomoda muito, porque quando se fala de ―Escola Sem Partido‖, 

está falando pra mim: olha o Estado querendo se instrumentalizar de uma 

nova técnica de opressão e de, realmente, extermínio, a proposta é 

exterminar. Porque se você for pensar pelo epistemicídio ontológico, se eu 

tiro esses corpos dos lugares [eles] não terão mais voz, se não tem mais voz 

eu não falo sobre mim eu não falo sobre os meus. Se não se fala não existe, 

porque tudo no nosso passa pela linguagem, então se mata duas vezes. 

[...] Primeiro se mata a existência daquele enquanto um discurso real 

presente para dividir espaços, e se mata o corpo. Então, se trata realmente de 

uma necropolítica muito instrumentalizada, e quando a gente pensa: ―ai! eles 

estão fazendo isso de forma ignorante!‖ Não, não é. Estão fazendo de forma 

muito inteligente, exatamente quando fizeram com a proposta de eugenia no 

Brasil em 1930 (MARIA, 2019). 

 

 Maria (2019) considera que os movimentos conservadores têm desenvolvido uma 

narrativa consciente tal qual já fora feito no passado no Brasil, com a politica da eugenia
38

 do 

qual utilizaram instituições, sobretudo, acadêmica - a Biologia, para criar narrativas sobre a 

superioridade dos brancos em relação aos negros.  Maria (2019) acredita que segmentos 

religiosos têm sido de alguma forma aparelhados ao Estado de maneira que reformas como o 

ESP possam ser consolidadas. 

 

Você acha realmente que esse movimento neopentecostal brasileiro nasce de 

si mesmo. Ah! brota porque todo mundo agora ama Jesus e quer expulsar o 

demônio alheio? Não é. A religião nunca foi algo do místico, não se trata 

disso. Religiosidade é uma forma para que o que é produzido pelo Estado 

seja reproduzido e colocado socialmente. Então eu penso a religião como 

uma porta voz do Estado. Ai você vê que é uma verdade quando vê o 

tamanho da bancada evangélica no país. Você vê que é uma verdade quando 

você tem uma mudança onde a questão é racial e eles colocam gênero e faz 

um resgate de uma moralidade cristã. Então eu penso bem por aí, que são 

muito inteligentes, e é a nova proposta de eugenia. A Escola Sem Partido vai 

                                                           
38

 Eugenia é um termo que veio do grego e significa ―bem nascido‖. ―A eugenia surgiu para validar a segregação 

hierárquica‖, explica ao VIX a pesquisadora Pietra Diwan, autora do livro ―Raça Pura: uma história da 

eugenia no Brasil e no mundo‖. O Brasil não só ―exportou‖ a ideia como criou um movimento interno de 

eugenia. [...] ―Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual da época no 

Brasil viram na eugenia a ‗solução‘ para o desenvolvimento do país. [..] Eles buscavam, portanto, respaldo 

na biogenética (ou seja, nos estudos e resultados de pesquisa de Galton) para excluir negros, imigrantes 

asiáticos e deficientes de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia povoariam o 

que eles entendiam como ‗nação do futuro‘ ‖. Disponível em: https://www.geledes.org.br Acesso em 

19/08/2019 

https://www.geledes.org.br/
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levar a uma eugenia se ela for levada a cabo. Porque se eu falo que você não 

pode existir, quem está lá não vai querer existir (MARIA, 2019). 

 

As considerações de Maria nos possibilita pensar as consequências do ESP por um 

olhar diferente do convencional circunscritos à sala de aula. Trata-se de uma proposta de 

segregação racial, social, cultural e econômica. Ao buscarmos as implicações e consequências 

desse projeto para a sociabilidade goiana tivemos nossa primeira hipótese relacionada às 

reformas no âmbito das políticas públicas em tempos de crise do capital. Sendo assim, diante 

das entrevistas com os sujeitos sociais envolvidos nesse processo, percebemos que devemos 

considerar as intersecções de gênero, pois está implícito na suposta doutrinação no âmbito 

escolar. Entretanto, corroboramos com Saffioti (2015) quando a autora afirma que devemos 

evitar o uso exclusivo de gênero, pois a sua complexidade tem se restringido aos espaços 

educacionais, fazendo parcelas sociais acreditarem que é nocivo porque nega o pressuposto da 

religiosidade da sexualidade binária. 

Considerando as consequências para os corpos subalternizados, marginalizados, caso 

essa proposta passe a ser hegemônica, as respectivas relações do gênero e suas intersecções 

podem sofrer impactos pela falta do diálogo, da dialética do dialogismo, do contraditório no 

espaço educacional, impactos esses que perpassam a aprendizagem e atingem também os 

corpos. 

Observando a narrativa de Maria (2019) não nos surpreende que o ESP tenha sua 

história vinculada a um movimento norte americano denominado ―no indoctrination‖ que 

tinha como pressuposto a ‗doutrinação‘ na aula por parte de um professor que ensinava sobre 

a história dos corpos negros nos EUA. Esse projeto (ESP), desde sua raiz, dialoga também 

com uma proposta separatista, que na melhor das hipóteses está relacionado com a separação 

relativa à educação das diferentes crenças religiosas, e na pior das hipóteses como um novo 

apartheid racial, social e econômico. 

Percebe-se, que a ―doutrinação ideológica‖ denunciada pelo ESP divide-se em uma 

suposta partidarização da educação e também em um partidarismo de posição referente ao 

mundo. Ainda que não fique evidenciado de que partido o ESP fala percebemos na polissemia 

de quem toma partido ou de quem é partidário uma estratégia de conflito que visa reformar as 

políticas educacionais em tempos conservadores, do qual divide opiniões e se espraia pelo 

Brasil, seja na forma da lei ou de discursos materializados em conflitos nos espaços públicos e 

escolares do Estado. 
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Acreditamos que as premissas são verdadeiras na medida em que as narrativas, 

principalmente dos propositores, tratam de um jogo político, ou seja, a educação dos últimos 

anos tem desfavorecido tal jogo político. Esse jogo, acreditamos que se relaciona à tendência 

da reforma empresarial da educação, experimentada em muitos países e relatadas por Freitas 

(2018). Segundo esse autor, na educação mundial tem surgido um novo tecnicismo, 

reformulado, ou um neotecnicismo que se consolida no mundo. A característica dessa 

educação neotecnicista é reinserir ―uma nova proposta política educacional que potencializa 

seu poder de penetração no sistema público de ensino pela via da accountability meritocrática 

e da privatização, e com nova base tecnológica‖ (FREITAS, 2018, p.105). O autor afirma que 

a privatização da gestão da educação tem se dado por duas maneiras, a terceirização da escola 

concedida à iniciativa privada e a adoção de programas de voucher. Sendo assim, Freitas 

(2018, p.54) infere: 

 

Não parece que estejamos apenas frente a uma demanda de uma ―nova 

gestão pública‖ ou por um quase mercado, mas frente a uma nova demanda 

de inserção da atividade educacional no livre mercado pleno, o que equivale 

a promover a destruição do sistema educacional público e do controle estatal 

(regulação) das escolas – incluindo eliminar seus sistemas de gestão 

democrática -, os quais seriam, nessa visão, os responsáveis por impedir o 

livre funcionamento das leis do mercado em ambiente educacional. 

 

Ele esclarece que se trata de um ataque à educação pública e à democracia. Freitas 

(2018, p.28) afirma que é compreensível que o ESP ―esteja simultaneamente presente à 

implementação acelerada das reformas constitucionais e do Estado, após 2016, incluindo a 

reforma da educação, com autoria e financiamento empresarial‖. O ESP surge como uma 

proposta de descreditar a educação pública como um todo, de maneira que se possa enxergar 

um problema estrutural na educação de forma que sua gestão seja transferida para o interesse 

privado e livre mercado. 

Nesse sentido, não podemos dissociar de nossa análise, a questão conjuntural das 

questões paradigmáticas dos conceitos abordados. Isto porque o ESP, como pode se perceber, 

é um projeto conservador em nossa frágil democracia. Nesses tempos de crise política, social, 

econômica, se dá uma ofensiva do livre mercado para o capital, resposta emergencial a sua 

crise estrutural, disseminando-se pela articulação discursiva, utilizando-se de silogismos e 

polissemias, conjurando no imaginário coletivo o medo de uma educação pública 

doutrinadora, que vá na contramão das crenças e religiosas de um povo cada vez mais 

religioso e descrente na política. 



104 
 

Esse projeto tem sido consubstanciado no bojo das contrarreformas do Estado 

brasileiro, não como um reforma em si, mas como meio de desmonte do sistema público 

educacional e democrático. Para tanto, traz severas implicações, sobretudo para as categorias 

sociais menos favorecidas, bem como revela uma polarização oportunista para os 

reformadores que, por um lado colocam imageticamente um monstro doutrinador na escola, 

na educação, o que oportuniza um dissenso em nossa sociabilidade, uma vez que 

simultaneamente a proposta surge para os progressistas como alijada, agressiva e 

segregacionista. 

No entanto, o ESP tem se transmutado em lei, ainda que alguns de seus pressupostos 

violem o Estado democrático, mesmo assim ele tem avançado Brasil afora. Mais do que a 

aprovação para os seus defensores, o que importa é a adesão aos pressupostos do ESP que 

colocam o povo contra a escola pública. Como revela o vereador entrevistado ao dizer que a 

aprovação do projeto é apenas um detalhe, pois a tarefa deles é bem maior: ―que é do ponto de 

vista cultural, do ponto de vista social, convencer as pessoas acerca de um problema que a 

gente vive na educação de hoje que é o aparelhamento ideológico da esquerda no sistema 

educacional‖ (VARÃO 2019, grifo nosso). 

Portanto, o ESP é mais uma parte do mecanismo pelo qual se tenta chegar às reformas 

para a primazia do livre mercado e do capital e em meio a isso destruir vidas, corpos, 

subjetividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossas primeiras formulações hipotéticas sobre o ESP acreditávamos que o mesmo 

se tratava de uma reforma educacional em tempos de crise do capital. Este objeto se revelou 

de alta complexidade e latência, o que nos forçou a reconsiderar nossas hipóteses. Desse 

modo, quando buscamos naquele momento entender a trama dos projetos nacionais que 

buscavam ser aprovados e incorporados à LDB, percebemos a dinâmica discursiva que se 

consolidava com as campanhas que os movimentos de direita, principalmente o MBL, 

promoveram em todo o território nacional. 

Em 2017 vimos esse debate chegar à Câmara municipal de Goiânia, o que nos fez 

voltar o olhar para esse município. Esse debate, que se gestou em território goiano por meio 

do ―Programa Escola sem Partido‖, trouxe naquele momento conflitos com educadores, 

movimentos sociais que o defendiam e/ou o negavam. Foi nesse momento que resolvemos 

conduzir o olhar para as implicações e consequências que estavam ainda obscuras em nossa 

sociabilidade. Foi nos espaços de conflitos e disputas de poder nos quais esse projeto se 

movia que fomos a procura de esclarecimentos descritivos, teóricos e analíticos acerca desse 

tema. 

Na tentativa de trazermos as implicações, os impactos e as consequências desse 

projeto esbarramos em questões conceituais, de extrema complexidade, tarefa difícil ainda 

que necessária, para se entender o que estava por de baixo de conceitos como ideologia de 

gênero, por exemplo. Portanto, desconstruir e reconstruir conceitos seria uma maneira de 

apontarmos as implicações e consequências do ESP e da sua tão difundida preocupação com a 

―ideologia de gênero‖ que ficou centralizada no segundo capítulo desta dissertação. 

Esse projeto utilizou estratégias de discursos argumentativos, como o silogismo, para 

convencer que a educação pública brasileira era de fato um problema. Sendo assim, a 

suposição do ESP seria de que escola é um espaço nocivo, porque doutrina os alunos, o que 

dificulta a compreensão dos pais, pois o debate circunscrito à negação desse projeto estava 

restrito ao ambiente escolar com os educadores e os alunos. Todavia, os acontecimentos 

políticos, a conjuntura, apresentaram novas perspectivas e um outro olhar para o que 

representa as consequências e implicações do ESP. 

Percebemos que o projeto ESP era mais do que um projeto visando mudança estrutural 

no ato de ensinar na escola pública, indo além dos limites da sala de aula, ou seja, gerando 

implicações que acometem corpos e direitos. 
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Foi por meio dos estudos sobre o sistema da educação no âmbito das reformas, que o 

Brasil tem vivido após a destituição da Ex-Presidente Dilma Rousseff, que conseguimos 

dimensionar os impactos, consequências ou implicações do ESP para a sociabilidade, 

observando que ele impacta para além da sala de aula. Isso por sua vez nos levou a 

desenvolver uma análise que retomava o conceito de gênero, na medida em que tentávamos 

mostrar o jogo enunciativo das narrativas que forçosamente complicam a compreensão, não 

só do projeto em si relacionado ao gênero, mas também confunde e afasta qualquer 

compreensão e leitura conjuntural. 

Nesse sentido, um dos nossos objetivos específicos, do qual consideramos ter 

atingindo, era analisar, mapear na conjuntura brasileira o ―Programa Escola sem Partido‖ e 

não obstante no Município de Goiânia. Ainda que saibamos que embora este projeto não 

tenha sido aprovado na Câmara de Vereadores de Goiânia, seus postulados e debates ainda 

provocam desconforto aos educadores deste município. Isso se deve também ao um novo 

projeto homônimo, ―Programa Escola Sem Partido‖, que tramita nesse momento na 

Assembleia legislativa do Estado de Goiás e que até este momento foi previamente aprovado. 

O suposto da educação corrompida por uma ideologia, doutrinação ou partido ainda permeia o 

território goiano. 

Outro dos objetivos tratados que buscou a compreensão das implicações e 

consequências do ESP diz respeito às entrevistas com os movimentos sociais de Goiânia. 

Estas entrevistas possibilitaram estar diante das subjetividades e dos discursos de poder que 

permeiam o ESP, seja na sua aprovação ou desaprovação. Foi a partir da escuta desses 

integantes de Movimentos da contemporaneidade que consideramos a reflexão de Saffioti 

(2001; 2015) pertinente, pois permitiu percebermos que o gênero é, para o ESP, uma espécie 

de ardil, que leva a sociedade a legitimar as mudanças estruturais na educação que estão 

acontecendo sob os interesses de uma reforma empresarial. 

Tal intento de reforma foi considerada a partir dos estudos de Freitas (2018) que 

demonstra o momento de mudança paradigmática na educação brasileira, a qual tudo indica 

está se abrindo ao livre mercado e ao interesses privados nacionais atrelados ao capital 

internacional. Para tal intento, cria-se um discurso no âmbito da escola pública que determina 

a existência de um problema, a ―ideologia de gênero‖ e que, portanto, precisa ser modificado. 

Indicamos, portanto, que o ESP não se trata de uma reforma em si, mas de um 

mecanismo que contribui ou contribuirá para as contrarreformas do sistema educacional 

brasileiro, ao dar força política a uma possível reforma empresarial desse sistema. 
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Porém, ainda que nos pareça concreto esta análise e afirmação, as implicações e 

consequências atingem uma dimensão ainda mais deletéria para a sociedade. Isto porque 

como podemos perceber na narrativa da integrante do Movimento Negro Unificado, o ESP 

legitima uma segregação social, racial, cultural, pois quando se criminaliza o gênero, está se 

criminalizando os corpos, mas não quaisquer corpos, somente aqueles na qual recai o 

preconceito das inúmeras facetas das relações de gênero. Nesses termos, não é coincidência 

que esteja registrada na história do ESP a inspiração do movimento norte-americano, o 

NoIndrocrination, que foi criado a partir de uma premissa de doutrinação, porque um 

determinado professor ensinava seus alunos sobre os problemas do racismo dos brancos 

contra os negros, dos pobres contra os ricos. 

Desse modo, não poderíamos deixar de mostrar que as implicações do ESP acarretam 

em um projeto de desqualificação da educação pública, bem como de desqualificação 

humana. Esta é uma dimensão que reflete nos outros serviços públicos brasileiros, isto é, a 

tendência de destituir do Estado sua função social em garantir  serviços públicos. 

A educação pública brasileira passa por essa destituição desde as primeiras formações 

escolares, até o ensino superior, nas quais têm prevalecido a lógica de cortes nos orçamentos e 

a precarização desse serviço. 

Neste trabalho tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre os processos que 

justificam o ESP, ou seja, das narrativas que centralizam uma polaridade no que concerne a 

uma concepção de Estado. Percebemos que foram discursos antagônicos do ponto de vista 

histórico, como no caso das afirmações do movimento de direita, de que a Universidade 

pública é danosa e contaminada por um pensamento de esquerda, afirmações que não 

condizem com a realidade. A Universidade é uma instituição chave da sociedade brasileira 

que reflete a sociedade nas suas mais diferentes matizes políticas. 

O ESP materializa-se no imaginário coletivo e social de formas distintas e nos últimos 

anos têm possibilitado conflitos desde a sala de aula até as outras relações da vida social e 

cotidiana. Percebemos isso no discurso dos próprios defensores do projeto. Trata-se de fato de 

um jogo político, não nos termos da defesa do ESP, mas de implicações mais severas do 

ponto de vista humano, no qual as diferenças não podem refletir sobre as próprias existências; 

em que o negro, o trans, o indígena e a mulher não podem ter uma educação que permita 

tomar consciência de seu lugar no mundo e das relações de poder que recai sobre suas vidas, 

seus corpos. 

Esta dissertação teve como principal motivação a compreensão das implicações e 

consequências do ESP para o município de Goiânia. Vemos que esse é um objeto latente e 
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que, portanto, necessita ainda de novos olhares de educadores e sociólogos comprometidos 

com a educação pública, laica e de qualidade, bem como com uma sociedade democrática. 

Faz-se necessário um maior aprofundamento conjuntural sobre o conservadorismo que se 

consolida no Brasil e se instala no âmbito educacional, o que, a priori, tem destituído do 

Estado sua função ético-política e social. 
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6. APÊNDICE 

6.1 Apêndice A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

DE ENSINO  

 

Pesquisa referente ao: ―Programa Escola Sem Partido‖ Em Goiânia, Suas Implicações e 

Consequências Para a Sociabilidade Local e a Educação Pública Municipal – Pesquisa de 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

1. Sexo:____________________________________________________________ 

 
2. Idade:_________________________________________________________________ 

3. Gênero:______________________________________________________________ 

4. Em qual ciclo da educação você trabalha? __________________________________ 

5. Qual sua religião?______________________________________________________ 

6.Você já ouviu falar do ―Programa Escola Sem Partido‖? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

7. Se sim, como você soube sobre ele? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. O que você pensa deste projeto ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. Você sabe que o ―Programa Escola sem Partido‖ foi apresentado como Projeto de Lei à 

câmara de vereadores de Goiânia? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

10. Você conhece o conteúdo desse projeto? 
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      (   ) SIM    (   ) NÃO 

11. Você considera que esse projeto tem ou (se aprovado) terá influência na sua prática 

docente? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

12. Se sim, Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

13. Você considera a Escola Pública Municipal doutrinadora ou partidária? 

  

     (   ) SIM    (   ) NÃO 

14. Se sim, por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

15. Existem ocorrências de pais que reclamam ou que já reclamaram sobre doutrinação 

política partidária em sua escola? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

16. Se sim, qual era precisamente a reclamação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

17. A educação pública municipal orienta o trabalho com questões pertinentes aos temas de 

gênero e sexualidade? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

18. Você trabalha com questões pertinentes aos temas de gênero e sexualidade? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

19. Se sim, por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

20. Você se considera um educador politizado? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

21. Você está engajado em algum partido político? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

22. Você está engajado em algum movimento social? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

23. Você já ouviu algum movimento social ou partido político falar sobre esse projeto? 

      (   ) SIM    (   ) NÃO 

24. Se sim, a favor ou contra? 

                                                  (   ) A favor   (   ) Contra 
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6.2 Apêndice B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA, PROPOSTA AO 

REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DIREITA GOIÁS. 

 

1. Qual a importância do movimento social direita Goiás para a sociabilidade goiana?  

2. Vocês tem endossado a apresentação do ―Programa Escola sem Partido‖ na câmara 

municipal e Estadual?  Como surgiu a necessidade de apoiar este projeto? E o que motivou 

esse apoio?  

3. Em sua opinião qual a importância do ―Programa Escola sem Partido‖ para Goiânia ou para 

o Estado de Goiás?  

4. Quais serão os ganhos para a sociedade na implantação desse Programa? O que vai 

melhorar?  

5. Você sabe-me dizer como surgiu esse Projeto de Lei? Qual foi o contexto do seu 

surgimento? E que motivou e motiva essa proposta tanto em âmbito nacional quanto 

municipal?  

 6. O movimento ―direita Goiás‖ tem apoiado outras pautas políticas no âmbito legislativo do 

Estado de Goiás? Quais?  

7. Como seria a educação que o Direita Goiás defende?    
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6.3 Apêndice C – TCLE- DEMAIS ENTREVISTADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada o ―Programa Escola sem Partido‖ em Goiânia, suas implicações e consequências 

para a sociabilidade local e a educação pública municipal.  Meu nome é Edgar Antônio Nery 

Alves Camelo, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Sociologia da 

Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de 

recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, 

via e-mail (edgarnery@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do 

seguinte contato telefônico: (062-9-91445916). Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 
1.1 O titulo da pesquisa é: ―O Programa ―Escola Sem Partido‖ Em Goiânia: Implicações E 

Consequências Para A Sociabilidade Goiana E A Educação Pública Municipal‖. A esta pesquisa 

se justifica pela necessidade de compreensão dos diferentes significados a serem desvelados pela 

pesquisa qualitativa acerca das implicações do projeto de Lei denominado ―Escola sem Partido‖. 

Objetivamos investigar, a partir das teorias da sociologia da educação, as implicações do 

"Programa Escola sem Partido" para o município de Goiânia. Dessa forma, buscaremos conhecer 

o que pensam os docentes da Rede Pública de Educação Municipal de Goiânia, bem como dos 

movimentos sociais que apoiam ou desaprovam o "Escola sem Partido". Ademais, pretendemos 

também entrevistar o Vereador que apresentou esta proposta no Município de Goiânia para 

entender a importância ou não deste projeto para o município.  

1.2 Como procedimento para realização da pesquisa fui informado de que o pesquisador realizará uma 

entrevista semiestruturada para a qual autorizo a gravação de áudio para fins de análise. Fui 

esclarecido de que o pesquisador se adequará às minhas necessidades em relação ao horário e local 

da entrevista se deslocando com seus próprios recursos.  

 

(_________________) Permito a divulgação da minha voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(_________________) Não permito a publicação da minha voz/opinião nos resultados publicados 

da pesquisa. 

Obs.: Rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

1.3 Fui informado que os riscos mínimos relacionados à minha participação ao responder à entrevista 

diz respeito sentir-me constrangido, angustiado, insatisfeito ou irritado. Ao participar desta 

pesquisa  não terei nenhum benefício direto e que minha participação é importante para a 

compreensão das implicações para a sociabilidade goiana do Programa Escola sem Partido. Caso 

me sinta qualquer desconforto posso interromper a entrevista a qualquer momento da realização da 

mesma.  
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1.4 Fui esclarecido de que o pesquisador se adequará às minhas necessidades em relação ao horário e 

local da entrevista se deslocando com seus próprios recursos.  Caso haja alguma necessidade de 

deslocamento serei ressarcido pelo pesquisador.  

1.5 Fui informado (a) que minha identidade será preservada, caso eu considere necessário, ficando sob 

sigilo devido à centralidade desta pesquisa circunscrita no ―Programa Escola sem Partido‖.  

(____________) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa; 

(____________) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

1.6 Fui informado de que posso retirar meu consentimento em qualquer fase desta pesquisa sem 

penalização alguma; 

1.7 O pesquisador garantiu que tenho liberdade para recusar a responder questões que me causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento.  

1.8 Fui informado de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não;  

1.9  Os resultados estarão disponíveis no banco digital de teses e dissertações (BDTD) na página 

http://bdtd.ibict.br/vufind/ da qual a Universidade Federal de Goiás (UFG) integra, desde 2007, a 

BDTD nacional.  

1.10 Fui informado sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

1.11 Os dados desta pesquisa serão armazenados durante os próximos 5 anos com o pesquisador em 

sua residência.   

(________________) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(________________) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado ―O Programa ―Escola Sem Partido‖ Em Goiânia: Implicações E 

Consequências Para A Sociabilidade Goiana E A Educação Pública Municipal‖. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

Edgar Antônio Nery Alves Camelo sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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6.4 Apêndice D - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PROPOSTA AO 

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, OSÉIAS VARÃO. 

 

1. Em sua opinião qual a importância em apresentar o ―Programa Escola sem Partido‖ para 

Goiânia? 

2. Quais serão os ganhos para a sociedade goiana na implantação desse Programa? O que vai 

melhorar? 

3. Como surgiu esse Projeto de Lei? Qual foi o contexto? 

4. Como o senhor ficou sabendo desta proposta? 

5. Quais foram às motivações que levaram o senhor a apresentar este projeto? 

6. Como o senhor percebeu a repercussão do ―Programa Escola sem Partido‖ apresentado na 

rede municipal de Goiânia? 

7. Quem apoia politicamente esse Programa? Quais instituições? Pessoas? Partidos?  

8. Como os seus colegas do colegiado da câmara de vereadores reagiram ao ―Programa Escola 

sem Partido‖? Como eles veem esse Programa? Eles apoiam? 
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6.5 Apêndice E - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PROPOSTA AO 

REPRESENTANTE DO MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO (MNU). 

 

1. Qual a importância do Movimento Negro Unificado em Goiás, e para a sociabilidade 

goiana?  

2. O MNU é contra o ―Programa Escola sem Partido‖?  Quais os motivos que levam o MNU a 

não apoiar esse projeto?  

3. Em sua opinião qual o significa implementar o ―Programa Escola sem Partido‖ em Goiânia 

ou Estado de Goiás?  

4. O que a sociedade perde com a implantação desse Programa? Quais as implicações para 

você?  

5. Você sabe-me dizer como surgiu esse Projeto de Lei? Qual foi o contexto do seu 

surgimento? E que motivou e motiva essa proposta ?  

6. Como seria na sua opinião a educação caso o ―Escola sem Partido‖ fosse aprovado?    
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6.6 Apêndice F - TCLE PROFESSORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada o ―Programa Escola sem Partido‖ em Goiânia, suas implicações e consequências 

para a sociabilidade local e a educação pública municipal.  Meu nome é Edgar Antônio Nery 

Alves Camelo, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Sociologia da 

Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de 

recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, 

via e-mail (edgarnery@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do 

seguinte contato telefônico: (062-9-91445916). Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 
1.12 O titulo da pesquisa é: ―O Programa ―Escola Sem Partido‖ Em Goiânia: Implicações E 

Consequências Para A Sociabilidade Goiana E A Educação Pública Municipal‖. A esta pesquisa 

se justifica pela necessidade de compreensão dos diferentes significados a serem desvelados pela 

pesquisa qualitativa acerca das implicações do projeto de Lei denominado ―Escola sem Partido‖. 

Objetivamos investigar, a partir das teorias da sociologia da educação, as implicações do 

"Programa Escola sem Partido" para o município de Goiânia. Dessa forma, buscaremos conhecer 

o que pensam os docentes da Rede Pública de Educação Municipal de Goiânia, bem como dos 

movimentos sociais que apoiam ou desaprovam o "Escola sem Partido". Ademais, pretendemos 

também entrevistar o Vereador que apresentou esta proposta no Município de Goiânia para 

entender a importância ou não deste projeto para o município.  

1.13 Como procedimento para realização da pesquisa, fui informado de que o pesquisador aplicará 

um questionário. Fui esclarecido de que o pesquisador se adequará às minhas necessidades em 

relação ao horário e local da entrevista se deslocando com seus próprios recursos.  

 

(_________________) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(_________________) Não permito a publicação da minha opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

Obs.: Rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

1.14 Fui informado que os riscos mínimos relacionados à minha participação ao responder ao 

questionário diz respeito sentir-me constrangido, angustiado, insatisfeito ou irritado. Ao participar 

desta pesquisa não terei nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga 

informações importantes sobre as implicações  e consequências do programa Escola sem partido 

para o município de Goiânia. Caso sinta qualquer tipo de desconforto posso deixar de responder 

alguma pergunta do questionário.  
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1.15 Fui esclarecido de que o pesquisador se adequará às minhas necessidades em relação ao 

horário e local da entrevista se deslocando com seus próprios recursos.  Caso haja alguma 

necessidade de deslocamento serei ressarcido pelo pesquisador.  

1.16 Fui informado (a) que minha identidade será preservada, caso eu considere necessário, ficando 

sob sigilo devido à centralidade desta pesquisa circunscrita no ―Programa Escola sem Partido‖.  

(____________) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa; 

(____________) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

1.17 Fui informado de que posso retirar meu consentimento em qualquer fase desta pesquisa sem 

penalização alguma; 

1.18 O pesquisador garantiu que tenho liberdade para recusar a responder questões que me causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento.  

1.19 Fui informado de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não;  

1.20  Os resultados estarão disponíveis no banco digital de teses e dissertações (BDTD) na página 

http://bdtd.ibict.br/vufind/ da qual a Universidade Federal de Goiás (UFG) integra, desde 2007, a 

BDTD nacional.  

1.21 Fui informado sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da minha participação na pesquisa; 

1.22 Os dados desta pesquisa serão armazenados durante os próximos 5 anos com o pesquisador em 

sua residência.   

 

(________________) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(________________) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado ―O Programa ―Escola Sem Partido‖ Em Goiânia: Implicações E 

Consequências Para A Sociabilidade Goiana E A Educação Pública Municipal‖. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

Edgar Antônio Nery Alves Camelo sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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6.7 Apêndice G – ESTADO DA ARTE  

 

                                             Organizamos nos seguintes quadros 

Quadro 1 – Teses – catálogo de teses e dissertações da CAPES 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

LOCAL PALAVRAS

-CHAVE 

RESUMO 

Escola sem 

Partido: indícios 

de uma educação 

autoritária 

TOMMA

SELLI, 

Guilherm

e Costa 

Garcia 

(2018) 

São 

Paulo/ 

UNESP 

Escola Sem 

Partido; 

Educação; 

Potencial 

Fascista; 

Adorno 

Este trabalho analisará de que 

maneira o projeto Escola Sem 

Partido (ESP) se articula a esse 

movimento social e político mais 

amplo, de raiz autoritária e com 

notável potencial fascista que tem 

crescido no país, desde 2013. 

Parte-se da hipótese de que o ESP 

é um componente importante da 

pauta política da direita 

contemporânea. 

Escola Sem 

Partido (ESP) 

versus 

Professores 

Contra o Escola 

Sem Partido 

(PCESP): tensões 

e discurso nas 

redes sociais 

PINHEIR

O, 

Cristiano 

Guedes. 

(2017) 

Rio 

Grande 

do Sul - 

Pelotas/

UFPel 

Escola Sem 

Partido; 

Professores 

Contra o 

Escola Sem 

Partido; 

Discurso; 

Educação; 

Redes sociais 

A tese apresentada tem como tema 

de pesquisa o confronto entre os 

discursos das organizações Escola 

Sem Partido (ESP) e o Professores 

Contra o Escola Sem Partido 

(PCESP), acerca de um suposto 

processo de doutrinação 

ideológica, ocorrido nas salas de 

aula da Educação Básica e no 

Ensino Superior no Brasil, 

promovido pelos professores. 

 

Ao realizamos a primeira busca no site de catálogos de teses e dissertações da CAPES, 

refinamos nossa busca apenas por teses. Desse modo, das 4 teses encontradas apenas 2 

relacionavam-se diretamente ao ESP. 

Em seguida, refinamos nossa busca para: dissertações. Das 19 dissertações 

encontradas apenas 10 relacionavam-se diretamente ao ESP. 
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Quadro 2 – Dissertações - catálogo de teses e dissertações da CAPES 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

LOCAL PALAVRAS

-CHAVE 

RESUMO 

Concepções de 

educadores da 

área de ciências 

da natureza 

associadas ao 

Programa Escola 

sem Partido e à 

Ideologia de 

Gênero 

OROFIN

O, Paula 

Santos 

(2018). 

 

 

São 

Paulo/U

NESP 

Questões de 

gênero 

Carreiras 

científicas 

Programa 

Escola sem 

Partido 

Concepções 

dos 

professores 

Pedagogia 

Freireana 

O trabalho tem por objetivo identificar 

as concepções de educadores da área de 

Ciências da Natureza (Biologia, Física 

e Química), de uma rede estadual de 

ensino, a respeito do Programa Escola 

sem Partido e das questões de gênero 

no que condiz com a presença de 

mulheres nas carreiras científicas e 

tecnológicas. 

―Escola sem 

Partido‖: relações 

entre estado, 

educação e 

religião e os 

impactos no 

ensino de 

História 

MOURA, 

Fernanda 

Pereira 

de. 

(2016) 

Rio de 

Janeiro/

UFRJ 

Ensino de 

História. 

Escola Sem 

Partido. 

Religião. 

Gênero. 

Laicidade. 

A presente dissertação investiga o 

Movimento Escola sem Partido, os 

projetos de lei Escola sem Partido e 

projetos a ele relacionados e suas 

consequências para o ensino de história. 

Analisamos o movimento como parte 

de um movimento conservador 

característico da sociedade brasileira 

O ciberativismo 

(in)tolerante e 

(ant)agonístico 

em grupos de 

Facebook: um 

olhar 

interdisciplinar 

sobre o debate 

liberal e 

conservador 

quanto ao 

programa ―Escola 

Sem Partido‖ 

DIAS, 

Murilo 

Paiotti 

(2018) 

Rio 

Grande 

do Sul - 

Pelotas/

UFPel 

Sociologia 

digital; 

Agonismo; 

Intolerância; 

Direita; 

―Escola Sem 

Partido‖ 

A presente Dissertação propõe pensar, 

refletir e analisar o modus operandi do 

ciberativismo de direita em grupos 

liberais e conservadores internos ao 

Facebook, mais especificamente na 

relação desses com a questão do 

programa ―Escola Sem Partido‖. Para 

tanto, desenvolveu-se aqui aspectos 

teóricos que perpassam áreas como as 

da Sociologia, Ciência e Filosofia 

Política, Psicanálise, Teoria do 

Discurso. 

Do visor na porta 

das salas de aula 

à mordaça nos 

professores: uma 

análise discursiva 

RETTIC

H, Juliana 

Silva 

Rio de 

Janeiro/

UERJ 

Doutrinação 

Ideológica; 

Ideologia de 

gênero; 

Escola Sem 

O objetivo desta pesquisa foi explorar 

qual ideologia não querem, na escola, 

aqueles que defendem o movimento 

ESP e quais são as redes discursivas 

cujos pontos de vista sustentam os 
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das redes 

conservadoras do 

Escola Sem 

Partido - Projeto 

de Lei 867/2015 

(2018) Partido enunciados presentes no Projeto de lei 

Programa Escola sem Partido (PL867-

2015). Para isso, foram analisados o PL 

867/15 e seus apensados, sendo 

destacados os enunciados que 

apresentavam a palavra ideologia e os 

que apresentavam enunciados 

negativos, recorrentes no PL 867, 

classificadas como negação polêmica. 

Narrativas em 

movimento – do 

―Escola sem 

Partido‖ à 

―Educação 

Democrática‖: 

história pública e 

trajetórias 

docentes 

CALDAS

, Renan 

Rubim 

(2018) 

Rio de 

Janeiro/ 

UFF 

―Escola Sem 

Partido‖; 

Educação 

democrática;(

Anti)movime

nto social; 

Trajetórias 

docentes; 

História do 

tempo 

presente; 

História 

pública; 

História oral. 

Temos como objetivo analisar as 

narrativas públicas, os valores e as 

ações dos sujeitos mobilizados na 

construção e consolidação do que 

entendemos por antimovimento social 

―Escola Sem Partido‖ (ESP) e por 

movimento social ―Professores Contra 

o Escola Sem Partido‖ (PCESP): 

grupos que possuem diferentes 

orientações valorativas e distintos 

repertórios de ação coletiva nos espaços 

públicos e que colocam em jogo 

divergentes projetos de escola, de 

educação, de docência e de sociedade. 

Quando lecionar 

pode virar crime: 

o movimento 

"Escola sem 

Partido" sob uma 

ótica discursiva. 

MELO, 

Fabiany 

Carneiro 

de (2017) 

Rio de 

Janeiro/ 

UFF 

Escola sem 

Partido; 

Análise do 

Discurso; 

Educação; 

trabalho 

docente 

Esta pesquisa teve como foco de análise 

o movimento ―Escola sem Partido‖ 

(EsP), criado e coordenado desde 2004 

pelo advogado Miguel Nagib. Sob o 

lema ―educação sem doutrinação‖, o 

movimento luta pela criação de uma lei 

contra ―o abuso da liberdade de 

ensinar‖ alegando haver uma 

―instrumentalização político-ideológica 

para fins específicos‖ generalizada no 

ensino brasileiro. 

Corpo, 

Sexualidade e 

Resistências: o 

contraste entre as 

propostas dos 

projetos 

denominados 

―Escola sem 

Partido‖ e as 

perspectivas 

foucaultianas 

SANTOS

, Thiago 

Pereira 

dos 

(2017) 

Dourado

s- Mato 

Grosso 

do Sul/ 

UEMS 

Sexualidade. 

Poder. 

Corpo. 

Escola sem 

Partido. 

Michel 

Foucault. 

De caráter exploratório e bibliográfico, 

este estudo tem como objetivos 

específicos: I) apontar a concepção de 

corpo e sexualidade na Modernidade; 

II) analisar ambos os conceitos como 

lócus da materialidade de poder e III) 

aplicar a teoria foucaultiana relacionada 

ao tema em tela ao analisarmos os 

dispositivos legais já mencionados. 
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Escola pública 

sob disputa: 

moralidade e 

religião 

MONTEI

RO, 

Sarah 

Laurindo 

(2018) 

Rio de 

Janeiro/ 

PUC-

Rio 

Religião; 

escola 

pública; 

laicidade; 

moralidade; 

valores; 

escola sem 

partido; 

ensino 

religioso; 

base nacional 

comum 

curricular; 

―ideologia de 

gênero‖. 

O Brasil tem experimentado uma 

mudança no seu campo religioso com o 

decrescimento do catolicismo e o 

aumento das religiões protestantes, 

principalmente as de denominação 

pentecostal e também dos indivíduos 

que se declaram sem religião. Atesta-se 

que a sociedade está vivendo um 

processo de reforma moral e a escola 

pública é um dos seus principais palcos. 

Tal instituição é também o resultado de 

intensas disputas sociais. 

Escola sem 

Partido: uma 

análise das 

investidas de 

poder sobre as 

identidades 

docentes 

KATZ, 

Elvis 

Patrik 

(2017) 

Rio 

Grande/ 

FURG 

Escola Sem 

Partido; 

Investidas de 

poder; 

Identidade 

docente; 

Michel 

Foucault; 

Estudos 

Culturais 

A presente Dissertação objetivou 

analisar as enunciações proferidas pelo 

Escola Sem Partido em seus ditos 

constantes, sobretudo, no website do 

movimento, o escolasempartido.org. 

As identidades de 

gênero e 

sexualidade na 

visão dos 

parlamentares da 

Câmara Federal: 

uma análise do 

discurso a partir 

dos projetos 

"escola sem 

partido" 

PEREIR

A, 

Isabella 

Bruna 

Lemes 

(2017) 

Goiânia/

UFG 

Análise do 

Discurso; 

Direitos 

Humanos em 

perspectiva 

decolonial; 

Escola sem 

Partido; 

Câmara dos 

Deputados; 

Ideologia de 

Gênero 

A presente dissertação tem como 

objetivo analisar os discursos dos 

parlamentares quanto aos direitos 

humanos de pessoas cuja sexualidade 

ou a identidade de gênero não 

satisfazem o padrão heternormativo e 

heterossexual imposto pela sociedade. 

 

Ao realizamos a pesquisa no site da SCIELO, dos 8 artigos encontrados, apenas 5 

relacionavam-se diretamente sobre o ESP. 

Quadro 3 – Artigos - SCIELO 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

LOCAL PALAVRAS

-CHAVE 

RESUMO 
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As demandas 

conservadoras do 

movimento 

Escola Sem 

Partido e a Base 

Nacional 

Curricular 

Comum 

MACED

O, 

Elizabeth 

(2017) 

Rio de 

Janeiro 

Política 

curricular; 

Diferença; 

Base 

nacional 

curricular 

comum; 

Neoliberalis

mo; Escola 

sem Partido 

O artigo busca entender como a 

emergência do movimento 

autodenominado Escola sem 

Partido (ESP) e de suas demandas 

conservadoras deslocam as 

negociações políticas na 

elaboração da Base Nacional 

Curricular Comum. 

Repolitizar o 

social e tomar de 

volta a liberdade 

MACED

O, 

Elizabeth 

Rio de 

Janeiro 

Políticas de 

currículo; 

Redes 

globais; 

Neoliberalis

mo; Escola 

sem Partido 

Busco entender as articulações que 

tornam possível que um conjunto 

de demandas localizadas, trazidas 

à cena pelo Escola sem Partido, 

um grupo sem óbvia 

representatividade na sociedade, 

ganhe espaço na recente política 

educacional no Brasil. 

Escola sem 

Partido — 

elementos 

totalitários em 

uma democracia 

moderna: uma 

reflexão a partir 

de Arendt 

GUILHE

RME, 

Alexandr

e 

Anselmo 

PICOLI, 

Bruno 

Antônio 

(2018) 

 

Rio de 

Janeiro 

Escola sem 

Partido; 

totalitarismo; 

educação; 

Hannah 

Arendt. 

O objetivo desse artigo é discutir 

os PLs n. 867/2015 e n. 193/2016 

que estão em tramitação na 

Câmara e no Senado, e 

problematizá-los a partir das 

advertências e reflexões de Arendt 

que discutem a educação e o 

totalitarismo, as funções da escola, 

a separação entre ensino e 

educação e a negação da 

pluralidade e da ação política. 

―Escola sem 

Partido‖ para 

quem? 

CAPAVE

RDEA, 

Caroline 

Bastos; 

LESSAB, 

Bruno de 

Souza; 

LOPESC, 

Fernando 

Dias. 

(2018) 

Porto 

Alegre/ 

UFRGS 

Escola sem 

partido; 

Ideologia; 

Tragtenberg; 

Bourdieu 

O presente ensaio visa a apresentar 

reflexões acerca do Projeto de Lei 

no 193/2016, Escola sem partido, 

o qual quer tipificar e repreender, 

punir o ―assédio‖ ideológico nas 

escolas. 

Governamento e 

pânico moral: 

corpo, gênero e 

diversidade 

sexual em tempos 

CÉSAR, 

Maria 

Rita de 

Assis; 

DUARTE

Curitiba

/UFP 

Pânico 

moral; Escola 

sem Partido; 

Ideologia de 

Gênero; 

Esse texto questiona as disputas 

contemporâneas em torno da 

sexualidade e do gênero nas 

discussões dos planos nacional, 

estadual e municipal de educação. 
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sombrios , André 

de 

Macedo. 

(2017) 

Governament

alidade 

Abordam-se, sobretudo, as 

batalhas narrativas em torno da 

presença dos conteúdos da 

igualdade de gênero e da 

diversidade sexual na educação 

brasileira, aspectos que se 

tornaram o centro de uma disputa 

pelo estabelecimento de novas 

formas de governamento do corpo 

e do desejo. 

 

Ao pesquisarmos no site da ANPOCS, apenas 2 referiam-se diretamente ao ESP: um 

apresentado no 41º encontro anual e outro no 42º encontro anual, em Grupo de Trabalhos 

diferentes, conforme podemos observar no quadro. 

Quadro 1 – Artigos sobre o ESP - ANPOCS 

TÍTULO DA 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR/

ANO 

LOCAL GT RESUMO 

Comunicação e 

mobilização nas 

redes: o 

movimento 

"Escola sem 

Partido" e o uso 

das TICs 

SANTOS

, Marcelo 

Burgos 

Pimentel 

dos; 

ARAÚJO

, Rafael 

de Paula 

Aguiar 

(2018) 

Caxamb

u – MG 

GT-02- 

Ciberpolítica, 

ciberativismo

, cibercultura 

O presente trabalho faz um estudo 

da rede de defesa do movimento 

nomeado "Escola sem Partido", 

grupo fundado em 2004 e que 

pretende abolir os discursos e 

práticas ideológicas do contexto 

escolar. Para isso, observa-se o uso 

das TICs por parte desses grupos 

da sociedade civil que atuam em 

torno do movimento, difundindo 

suas ideias e construindo discursos 

e ações com o intuito de pautar 

políticas públicas educacionais. 

Entre Dom 

Pedro, partidos e 

saias: 

acompanhando a 

controvérsia entre 

o Colégio Pedro 

II e o Escola sem 

Partido 

SILVA, 

Marília 

Márcia 

Cunha da. 

(2017) 

Caxamb

u – MG 

GT-24 – 

Pluralismo, 

Identidade e 

controvérsias 

sociopolíticas 

O texto apresenta um breve relato 

de uma situação vivenciada por 

um aluno transgênero no Colégio 

Dom Pedro II e a atuação do 

Movimento Escola sem partido. 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: O PROGRAMA "ESCOLA SEM PARTIDO" EM GOIÂNIA: IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS 
PARA A SOCIABILIDADE GOIANA E A EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

Pesquisador: EDGAR ANTONIO NERY ALVES CAMELO 

Área Temática: 

Versão: 4 

CAAE: 98461718.0.0000.5083 

Instituição Proponente: Faculdade de Ciências Sociais 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.224.303 

 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa "O programa Escola sem Partido em Goiânia: implicações e consequências para a sociabilidade e 

a educação pública municipal", conduzida por Edgar Antonio Nery Alves Camelo, junto a Faculdade de 

Ciências Sociais, tem como objetivo investigar as implicações do "Programa Escola sem Partido" para o 

município de Goiânia. Busca conhecer o que pensam os docentes da Rede Pública de Educação Municipal de 

Goiânia, bem como os movimentos sociais que apoiam ou desaprovam o respectivo programa. Membro da 

Equipe de Pesquisa: LUCINEIA SCREMIN MARTINS. A pesquisa pretende entrevistar o vereador que 

apresentou esta proposta ao município de Goiânia com o intuito de entender a importância ou não deste 

projeto para o município. A pesquisa pretende apreender os diferentes significados viabilizados por uma 

pesquisa qualitativa acerca das implicações do projeto de Lei denominado “Escola sem Partido”. O estudo 

inclui uma pesquisa bibliográfica, que permitirá conhecer as considerações dos autores que tratam sobre as 

relações da educação com o gênero, uma vez que o objeto de estudo (Programa Escola sem Partido) versa 

também sobre o uso do termo gênero no âmbito da educação. A coleta de dados será realizada por meio de 
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um questionário aos docentes de escolas públicas da rede municipal de Goiânia/Goiás, para entender como 

esses profissionais se posicionam sobre esse projeto de Lei. O vereador Ozéias Varão (PSB-Goiânia-GO), que 

apresentou esta proposta na câmara dos vereadores, também será entrevistado. Por último, serão 

entrevistados os representantes dos movimentos sociais ligados a essa temática: um representante do 

Movimento Brasil Livre que endossou a apresentação do projeto na câmara de vereadores e um 

representante do Movimento Educação Democrática de Goiás (MEDG) que se posiciona contrário a este 

projeto de lei. O pesquisador garante o anonimato e o respeito pelas identidades dos profissionais 

entrevistados, com exceção do Vereador, com a sua devida permissão. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar o “Programa Escola sem Partido” buscando investigar as perspectivas dos sujeitos envolvidos na 

sua propositura; de movimentos sociais a favor e contrário; de educadores da rede municipal de Goiânia, 

tentando compreender quais os impactos desse Programa para a sociabilidade goiana e a educação pública 

municipal. 

Objetivo Secundário: 

1. Analisar e mapear a atual condição do projeto “Escola sem Partido” no Brasil e, em especial, no Município de 

Goiânia – Goiás; 

2. Compreender o contexto em que foi apresentado o “Programa Escola sem Partido” na câmara de vereadores 

de Goiânia e seus possíveis impactos para a educação no município; 

3. Investigar o que os movimentos sociais e educadores pensam sobre o “Programa Escola sem Partido”. 

 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: A presente pesquisa envolve riscos mínimos. Tais como: constrangimento, insatisfação, angustia ou 

mal estar. 

Benefícios: Visa contribuir com debate acerca da educação pública de qualidade no município de Goiânia 

Capital do Estado de Goiás, buscando compreender as percepções dos docentes e dos Movimentos 

referentes ao “Escola sem Partido”. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto de pesquisa utilizará como instrumentos de coleta de dados um questionário, a ser respondidos 

pelos professores, e a entrevista, que será realizada com o vereador e representantes dos movimentos 

sociais. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados nessa versão do protocolo de pesquisa os seguintes documentos: 

1. Informações Básicas do Projeto; 

2. Cronograma atualizado: indica que a coleta de dados se dará no primeiro semestre e 2019; 

3. Declaração de coleta de dados: o pesquisador informa no documento que a coleta de dados não foi iniciada; 

4. Carta de encaminhamento: apresenta o TCLE para os professores e o TCLE para os demais participantes contendo 

as partes corrigidas destacadas em amarelo. 

5. TCLE para os professores: o texto apresenta as adequações solicitadas; 

6. TCLE para os demais participantes: o texto apresenta as adequações solicitadas; 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após a análise dos documentos apresentados nessa versão do protocolo de pesquisa, verificou-se que o 

pesquisador atendeu todas as solicitações elencadas por este Comitê na versão anterior. Assim, este Comitê 

considera este protocolo de pesquisa APROVADO. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo APROVADO, o 

mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. Reiteramos a importância deste 

Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- 

UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de 

acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após 

o encerramento da pesquisa. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 15/03/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1172899.pdf 13:35:28  

Cronograma cronograma.docx 15/03/2019 EDGAR ANTONIO Aceito 
  13:34:27 NERY ALVES  

   CAMELO  

Declaração de Declaracao_coleta_dados.pdf 15/03/2019 EDGAR ANTONIO Aceito 
Pesquisadores  13:27:13 NERY ALVES  

   CAMELO  

Outros Carta_de_encaminhamento.docx 15/03/2019 EDGAR ANTONIO Aceito 
  13:23:23 NERY ALVES  

   CAMELO  

TCLE / Termos de TCLE_professores_corrigido.docx 15/03/2019 EDGAR ANTONIO Aceito 
Assentimento /  12:58:21 NERY ALVES  

Justificativa de   CAMELO  

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_demais_participantes_corrigido 15/03/2019 EDGAR ANTONIO Aceito 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

.docx 12:57:57 NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Outros Termo_de_Anuencia.pdf 07/11/2018 
15:27:14 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Outros Roteiro_Movimento_Educacao.docx 27/07/2018 
11:22:58 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Outros Roteiro_entrevista_vereador.pdf 27/07/2018 
11:08:03 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Outros Roteiro_entrevista_semiestruturada_MB 
L.pdf 

27/07/2018 
11:06:57 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Outros Questionario_professores.pdf 27/07/2018 
11:05:47 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto_MESTRADO_Sociologia_Edgar. 
doc 

27/07/2018 
10:51:45 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

TERMO_DE_COMPROMISSO.pdf 27/07/2018 
10:49:21 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 

Folha de Rosto FolhaDeRosto.pdf 27/07/2018 
10:39:26 

EDGAR ANTONIO 
NERY ALVES 
CAMELO 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOIANIA, 26 de Março de 2019 

 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador(a)) 
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