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Eixo temático: Currículo e percursos formativos 

 

Resumo: O presente trabalho faz o levantamento sobre o conteúdo referente ao Projeto de Lei 

do Movimento Escola sem Partido em relação à liberdade de organização dos currículos nas 

escolas brasileiras. A partir dessa realidade, analisa-se a acusação feita por este movimento de 

que as instituições de ensino têm promovido a doutrinação dos estudantes, através de uma 

atuação docente regida por ideologias de cunho político partidário e religioso. No decorrer do 

estudo, são apresentadas as controvérsias e a visão ideológica de onde elas partem. Somado a 

essa realidade, entende-se o currículo como o espaço de pensamento e atuação mais 

importante de qualquer instituição; mostra-se, pois, como o projeto que constitui 

autonomamente cada escola ou cada universidade, não podendo ficar paralisado devido a 

ideias retrógradas e desestruturantes do poder de alguns. Para tanto, o marco teórico utilizado 

envolve o filósofo francês Michel Foucault, tomando o termo poder frente à relação 

assimétrica que se pretende apresentar com a pesquisa. A metodologia utilizada será uma 

revisão da literatura a respeito do Escola sem Partido, com o levantamento dos registros e dos 

arquivos de conteúdo do Projeto de Lei 867/ 2015, até o momento divulgados pela mídia 

nacional e as suas implicações sobre o currículo e a atuação docente no país. A investigação 

pretende discutir possibilidades para que os professores tenham resguardados os seus direitos 

à liberdade de expressão e de docência com a implantação da proposta do Escola sem Partido, 

observando como tal movimento tem atingido os currículos das instituições educacionais. Os 

resultados demonstram que esse projeto tem a pretensão de definir conteúdos a serem 

explorados no interior das disciplinas escolares delimitando – de forma ideológica e arbitrária 

– quais deveriam ser os conhecimentos válidos chancelados pela escola como autoridade 

pedagógica, ao mesmo tempo em que tenta se sobrepor à LDB (Lei de Diretrizes Brasileira) 

e ao direito à liberdade de cátedra de professores de qualquer âmbito. 

 

Palavras-chave: Escola sem Partido; poder; currículo; professores; coerção. 

 

 

Introdução 

 

A investigação apresentada neste artigo, situando o conteúdo referente ao Projeto de 

Lei do Movimento Escola sem Partido em relação à liberdade de organização dos currículos 

nas escolas brasileiras, enfoca, em um primeiro momento, a repercussão desse movimento nas 

instituições de ensino, em qualquer âmbito, tendo em vista a acusação de que os docentes têm 

promovido a doutrinação dos estudantes, através de sua atuação, regida por ideologias de 

cunho político e religioso. Num segundo momento, a análise foca o currículo como prática 

discursiva, como um espaço de poder. Para tanto, serão analisados os efeitos de sentido de 
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termos que emitam um tom coercitivo na liberdade de ensinar de qualquer professor e que 

tenham sido divulgados pela mídia nacional.  

O marco teórico utilizado envolve o filósofo francês Michel Foucault, do qual se toma 

o termo poder como ferramenta, posto que é formado de relações de força assimétricas, as 

quais podem produzir efeitos de um sujeito sobre o outro. Pensando na escola, percebo um 

espaço político em que se dá essa assimetria e onde, em vários momentos, o saber é poder. 

Somado a isso, com as teorias críticas, aprendi que o currículo carrega as marcas das relações 

sociais de poder como artefato cultural. Esse, como qualquer construção humana, surge em 

uma estrutura macro ou micropolítica, tendo em vista o fluxo e o projeto educativo de cada 

instituição escolar. No viés da ideia neoliberal em que a Educação está sendo efetivada, nas 

palavras de Tomaz Tadeu 

 

O currículo é capitalista. O currículo reproduz – culturalmente – as estruturas 

sociais. O currículo tem um papel decisivo na reprodução da estrutura de classes da 

sociedade capitalista. O currículo é um aparelho ideológico do Estado capitalista. O 

currículo transmite a ideologia dominante. O currículo é, em suma, um território 

político. (SILVA, 1999, p. 147 – 148) 

  

Além dos fatores referentes às situações controvérsias entre docentes, discentes, 

instituições de ensino e pais, o corpus deste breve estudo são quatro (4) artigos encontrados 

no periódico El País Brasil, disponíveis on-line, de 2017 a 2018. Através desses textos, 

percebi um momento de marginalidade e de coerção da linguagem e da constituição dos 

sujeitos. 

Desse modo, nesta pesquisa, encontrei representadas as faltas de condições de 

liberdade de discurso na linguagem dos docentes na escola. No intervalo de cerca de quatorze 

anos, entre a criação do movimento Escola sem Partido – que nasceu em 2004 para pregar o 

fim da doutrinação política nas escolas –, e a sua formulação legislativa e normativa do 

Projeto de Lei 867/2015, os fatos demonstram o teor doutrinador do movimento nacional, 

idealizado pelo advogado Miguel Nagib. Em sua página on-line, surgem as premissas do 

programa em que, em sua abertura, são lançados os “deveres do professor” 

 

1) O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os 

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, 

religiosas, morais, políticas e partidárias. 2) O professor não favorecerá nem 

prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou 

religiosas, ou da falta delas. 3) O professor não fará propaganda político-partidária 
em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos 

públicos e passeatas. 4) Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e 

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

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

perspectivas concorrentes a respeito. 5) O professor respeitará o direito dos pais a 

que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 



 

convicções. 6) O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens 

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

(www.programaescolasempartido.org) 

 

Sem pretender abranger a complexidade da conjuntura assinalada, este trabalho busca 

mostrar efeitos de sentido sobre alguns dos discursos que caracterizam o movimento, 

referidos como deveres do professor, os quais são ofensivos aos docentes que prezam pelo 

diálogo e pelo uso do discurso político em qualquer conteúdo, o que possibilita filtrar o 

discurso do professor como se ele fosse apenas um instrumento de repasse de um programa 

disciplinar. Isso compromete a sua condição de sujeito autônomo, criativo e atento ao 

conhecimento que deseja oferecer aos estudantes com os quais mantêm um vínculo de 

aprendizagem. 

 

O poder e o currículo 

 

Michel Foucault nos oferece inúmeras ferramentas teóricas e mesmo temáticas para os 

estudos em Educação, a exemplo das relações de poder no espaço da sala de aula. Assim, ao 

falar do poder, percebi que o seu plano é constituído não por formas - por isso não pode nunca 

ser possuído –, mas por relações de forças. Vale ressaltar que esta é uma concepção 

nietzschiana, que liga o poder à vontade de potência, ao poder da força de afetar e ser afetado. 

Não se tem poder, nem se pode disputar o poder, como costuma pensar o senso comum, 

justamente porque ele não se constitui como forma. Isto é, o poder é feito de relações de 

forças móveis e, por isso, é informe, não estratificado. 

Das relações de poder só se pode conhecer o que está no domínio do saber. Sendo 

assim, não se pode definir o que é o poder, nem de onde ele vem. As questões são: como o 

poder se exerce? Quem exerce o poder? Na sala de aula, em vários momentos é o discurso do 

professor, o qual pode proporcionar outras potências; na escola, o currículo e seu projeto 

educativo demonstram o poder, a performance em que se deseja enquadrar o grupo discente. 

Em “Os intelectuais e o poder” – uma conversa entre Deleuze e Foucault presente na 

obra Microfísica do poder – o pensador afirma: “Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, 

propriamente falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, 

com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem 

o possui.” (FOUCAULT, 2012, p. 75)  

No interior dessa discussão, o poder disciplinar não destrói o indivíduo; ao contrário, o 

fabrica. Não obstante, surgem as diferentes abordagens docentes quanto ao conteúdo a ser 

ministrado em uma sala de aula. Professores, ao serem contratados em uma instituição de 
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ensino, têm a autonomia de gerir a sua aula, de deliberar sobre o que ensinam e sobre as 

metodologias que serão aplicadas, tendo a incumbência de cumprir a grade curricular, mas 

tentando discutir opiniões controversas e mostrando as opções políticas, ideológicas, 

religiosas, entre outras, que não surjam como preconceitos, mas que propiciem uma frutífera 

discussão entre os atores de uma escola. 

Ainda na obra Microfísica do Poder, Foucault afirma que  

 

O papel do intelectual não é mais o de se colocar “um pouco na frente ou um pouco 

de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as formas de 

poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na ordem 

do saber, da “verdade”, da “consciência”, do discurso. (FOUCAULT, 2012, pp. 131 

– 132) 

 

Retomo, então, que o papel docente não é o de renunciar a sua autonomia de sujeito 

crítico a respeito de diversos assuntos. Na sala de aula, o professor exprime opiniões, mantém 

explicitamente discursos políticos, que demandam a origem do processo de significação, do 

saber-poder lançado por Foucault, os quais estão conjugados. Essa característica é também 

uma liberdade de ensinar, visto que emitir opinião é ensinar, estratégia que pode coexistir na 

expressão de professores e na expressão de estudantes. 

Com as teorias críticas, o currículo é apresentado como um espaço de poder. O 

conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas das relações sociais. Desse modo, 

as teorias do currículo estão ativamente envolvidas na atividade de garantir consenso, de obter 

hegemonia, de vislumbrar que pessoa pretende-se formar. 

Ademais, o currículo é visto como um processo de racionalização de resultados 

educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos. O currículo corporifica os 

nexos entre saber, poder e identidade do sujeito. Em certa medida, docentes e discentes 

continuam também sendo governados, de forma talvez menos sutil, por relações e estruturas 

de poder baseadas na propriedade de recursos econômicos e culturais que estão evidenciados 

através da grade curricular de cada instituição de ensino.  

Tomando as palavras de Silva,  

 

[...] o currículo é o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno dos 

diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio do currículo, 

concebido como elemento discursivo da política educacional, que os diferentes 

grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu 

projeto social, sua “verdade”. (SILVA, 2001, p. 10) 

 

No entanto, o currículo não pode primar por uma doutrinação, sem a contraposição por 

parte de um dos sujeitos, sem o poder de pensar diferentemente do que lhe é apresentado. 

Equivocadamente, o movimento Escola sem Partido emite essa visão sobre a conduta e o 



 

papel docente, sem avaliar que doutrinar é distinto de ensinar. Qualquer professor que emite 

uma expressão, o faz a partir de seu local de fala, das suas experiências, das suas opiniões, 

mas, no âmbito educacional, o docente não impede o estudante de um canal de comunicação, 

de considerar modelos alternativos sobre quaisquer assuntos. Por isso, é preciso deixá-lo falar. 

 

Metodologia 

 

Começo fazendo aqui um breve relato da ordem metodológica utilizada, a fim de que 

fiquem claros os motivos que me levaram a buscar articulações entre currículo e poder. A 

análise direcionou-me por indicadores que demonstrassem o poder coercitivo do movimento 

Escola sem Partido sobre as escolas de todo o país, tendo como questões norteadoras: que 

efeitos de sentido se vinculam ao emprego de alguns termos, tais como intimidação, 

repressão, deveres do professor, censura, pais e/ou alunos inquisidores? Os significados de 

cada um desses vocábulos são função de posições específicas de poder e promovem posições 

particulares de poder. Assim, os efeitos de sentido, vistos como efeitos de poder, emergem 

para fixar posições de sujeitos, para mostrar relações hierárquicas e assimétricas particulares.  

Em relação ao corpus analisado, cujo modo de constituição também faz parte do 

movimento de efeito de sentido vislumbrado, trago à tona a postura de sujeitos distintos, 

tendo em vista que educadores, estudantes e outros profissionais posicionam-se contrários às 

incursões do movimento do advogado Miguel Nagib no país. Desse modo, incluí alguns 

excertos retirados dos artigos do jornal El País Brasil. Percebi, pois, que a condição de 

produção de sentido dos articulistas é investigativa e argumentativa, tendo em vista o teor dos 

textos encontrados. Eles emitem, portanto, julgamentos sobre a atuação do movimento Escola 

sem Partido nas instituições de ensino. 

Como condições de produção dos discursos selecionados, evidenciei aspectos de 

caracterização do movimento coercitivo, bem como da proposta de lei levada ao legislativo 

em âmbito municipal, estadual e federal, com anteprojetos de lei nas três instâncias. Somado a 

essas evidências, encontrei também a postura dos jornalistas que escrevem para o periódico 

escolhido, contrários à atuação do Escola sem Partido. 

 

Resultados e discussão 

 

Não tratarei propriamente de mostrar e discutir aqui exaustivamente as aproximações 

entre a teoria de Foucault e as teorias do currículo. Meu interesse é tão somente tentar 

combiná-las naquilo que interessa e como se fossem alavancas para pensar um pouco mais 



 

sobre a ação do movimento Escola sem Partido. As formulações dos excertos são destacadas 

e numeradas, sendo acompanhadas dos sentidos analíticos correspondentes. Os efeitos de 

sentido evidenciados estão divididos em três grupos que envolvem: perda de autonomia (1), 

violência contra o(a) professor(a) (2) e censura na escola (1). 

 

1. Efeito de sentido: perda da autonomia do(a) professor(a) 

 

[...] os próprios livros e os currículos imprimem posições subjetivas de alguém. 

Tanto é que há uma eterna guerra sobre livros de história do ensino fundamental, 

todo o argumento de que são livros feitos por esquerdistas. Então, agora o alvo são 

os professores, depois os livros e depois, talvez, o Ministério da Educação, que é 

quem decide as diretrizes curriculares mínimas. Porque é claro que esta decisão 

também imprime posições subjetivas. (Trecho do texto “Liberdade de ensinar é 
condição para melhorar nosso debate democrático”, de Talita Bedinelli, El País 

Brasil, 05/01/2018) 

 

No excerto acima, observo a busca por apresentar o professor como um sujeito que 

precisa manter a sua liberdade de ensinar como uma atividade legítima. O docente não é um 

ser autômato, que repassa o que está impresso em livros e segue à risca o currículo. Ele 

apresenta-se como um ser autônomo, que busca manter a sua identidade, a sua posição 

subjetiva. O período inicial do trecho analisado reforça tal ideia: “...os próprios livros e os 

currículos imprimem posições subjetivas de alguém.” A visão política dicotômica entre direita 

e esquerda também surge e, a partir dela, a posição “esquerdista” dos livros didáticos de 

história, consequentemente, dos professores que ministram seus conteúdos.  

Lança-se, inclusive, uma dúvida crescente da perda de autonomia até mesmo do 

Ministério da Educação, a quem cumpre responder pelas diretrizes curriculares mínimas da 

educação básica. As relações de poder de forças móveis e distintas, propostas por Foucault, 

podem encontradas nesse discurso. O fato de nomear os sentidos de posição hierarquicamente 

leva-me a entender a perda de valor em relação ao professor, ao livro didático, ao legislador, 

pois se cria um tensionamento nessa “eterna guerra”, na qual o docente parece ser o ponto 

mais fraco, não é mais ele que exerce o saber-poder, mas são outros que determinam quem 

imprime o poder. 

 

2. Efeito de sentido: censura na escola 

 

Claudia Costin, professora de Harvard e da Fundação Getúlio Vargas, teme que 

uma possível aprovação do projeto em São Paulo gere um efeito cascata nas demais 

cidades. “Escola não é lugar de censura”, diz. “Evidentemente que não é correto o 

professor transmitir a visão de mundo dele como a única verdadeira, mas tampouco 

é correto censurar”. Para ela, este assunto não deveria estar sendo debatido no 

Legislativo, mas sim no âmbito escolar. (Trecho do texto “Projeto Escola sem 



 

Partido avança em São Paulo após revés no Supremo”, de Marina Rossi, El País 

Brasil, 12/12/2017) 

 

A professora universitária critica a censura nas escolas, tendo em vista a possível 

aprovação do projeto de lei que tramitava no município de São Paulo em 2017 e que, 

retomando a expressão “efeito cascata”, levaria outras cidades do Brasil a aderirem ao texto 

de autoria do advogado Miguel Nagib, o qual prega o “fim da doutrinação política nas 

escolas” e lança “deveres ao professor” no site do movimento Escola sem Partido
2
. Com esse 

efeito, a visão de currículo sofre seus primeiros abalos em relação ao espaço em que se 

concentram os diferentes significados sobre o social e sobre o político, tendo em vista que é 

na escola que o elemento discursivo da política educacional pode ser concebido. 

Em menção ao papel que cabe ao Legislativo, o discurso da professora salienta que 

cabe à escola responder pelos assuntos pedagógicos, bem como ao legislador os assuntos do 

Direito. A invasão de um em assuntos que não lhe são comuns, em que não se tornou um 

profissional especialista, tende a empobrecer os conteúdos que podem ser debatidos na escola 

e que ampliam o leque de possibilidades do discurso na Educação. Tomando a afirmação de 

Foucault, há o poder da força – no caso a legislativa – de afetar, com mudanças incompatíveis 

no cotidiano de um docente e de qualquer escola, e ser afetado, pois com a ofensiva de grupos 

conservadores, a sociedade retrocede na liberdade de expressão e na formação de qualquer 

indivíduo. 

 

3. Efeito de sentido: censura na escola 

 

[...] ressurgiu o velho engodo embalado em papel novo e disseminado para milhões 

de seguidores nas redes sociais: o problema da escola pública é “moral” – e “de 

doutrinação ideológica”. Percebendo o risco, era preciso ocupar. Isso fica explícito 

no momento em que os estudantes tomam o partido da escola pública e restauram o 

valor da política, mas são duramente reprimidos não só pela polícia, mas também 

pelas milícias de ódio em defesa do projeto nomeado “Escola sem Partido”. 

(Trecho do texto “Escola sem pinto” de Eliane Brum, El País Brasil, 17/04/2017) 

 

Em escolas públicas de todo o país, livros didáticos são doados para o ensino de todas 

as matérias do currículo escolar. No entanto, no final de março de 2017, pais e alunos de uma 

escola do norte do país foram estimulados por milícias de ódio a tornarem-se inquisidores, 

tendo em vista que um livro de ciências mostrava a anatomia do órgão genital masculino. A 

partir desse fato, viu-se uma adesão à ignorância com afirmações de que falta “moral” na 

escola pública, em que os alunos tentam defender a sua escola; no entanto, em vez de diálogo, 

encontraram gritos e reprimendas, e a professora foi criminalizada, recebendo um abaixo-
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assinado feito pelo grupo de mães e de pais para a retirada do livro, sem poder construir sua 

defesa. Uma verdadeira volta à inquisição. 

Tal episódio apenas reforça a onda conservadora que vem assolando o nosso país. É 

mais fácil um currículo visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, 

cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos, que não toque em assuntos difíceis de 

serem discutidos pelos pais, do que um currículo que construa, lenta e criticamente, a visão de 

mundo dos estudantes de qualquer classe social. O poder de saber foi negado a esse grupo, 

assim como o será a outros em que se mantiver uma atitude de censura, que silencia a quem 

cabe ensinar. 

 

4. Efeito de sentido: violência contra professores 

 

[...] uma professora da Universidade de Campinas (Unicamp) foi ameaçada de 

morte pelo suposto pai de um aluno que a acusou de divulgar “conteúdos sobre 

sexualidade”. O homem, que não se identificou, ligou para a secretaria afirmando 

que seu filho estaria desmotivado em prosseguir o curso de Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos por causa do conteúdo debatido na sala de aula pela professora. 

E, por isso,“ia acabar com a vida dela”, caso ela continuasse a tratar de tais temas. 

A Universidade publicou uma moção de repúdio e solidariedade à docente. (Trecho 

do texto “Ações de intimidação em universidades se espalham pelo Brasil 
polarizado”, de Felipe Betim e Marina Rossi, El País Brasil, 08/12/2017) 

 

O ambiente de ódio e de intolerância não se encontra apenas em lugares menos 

favorecidos. Nos bancos acadêmicos também encontramos uma violência explícita, em que 

uma professora, por trabalhar conteúdos considerados tabus por alguns alunos, tornou-se o 

alvo de ameaças contra a sua vida. Tomando a metáfora lançada pelo professor Tomaz Tadeu 

para elucidar o momento analisado, o currículo 

 

Fascina e repugna. [...] Autentica, por um momento, a autonomia do sujeito apenas 

para, no seguinte, pô-la em dúvida. O fetiche é presença e ausência. Aqui está ele; se 

foi. Olha ali: ele parece ter vida própria; olha de novo; já não tem mais. Em sua 

metamorfose sexual, freudiana, movimenta-se constantemente entre o todo e a parte 

[...] (SILVA, 2001, p. 71) 

 

Com essa realidade repressiva e desgastante, docentes como a professora da Unicamp 

enfrentam ameaças, ataques e tentativas constantes de censura, as quais reforçam a força 

coercitiva de grupos radicais, conservadores, os quais vêm ganhando relevância no debate 

público. O poder de tais grupos fabrica discursos que maltratam, que assediam, que 

humilham, em uma relação perversa entre o saber e a força de sujeitos que se manifestam 

apenas como cerceadores. A intolerância no ambiente acadêmico dá potência a movimentos 



 

como o Escola sem Partido, tendo em vista que desejam calar aqueles que expressam suas 

ideias, tentando acabar com o preconceito e suas consequências. 

 

Considerações finais 

 

Com base nas análises feitas, foram identificados efeitos de sentido diferenciados. Os 

termos autonomia, censura e violência, ou seus derivados, apontam um sentido muito 

arraigado no movimento Escola sem Partido. Ocupa lugar de destaque nos excertos retirados 

do periódico El País Brasil a fragilidade do papel do sujeito-professor, forçado a abandonar 

seu discurso político, sua ideologia, seu saber-poder. Os elementos constitutivos de cada 

discurso assinalam o movimento de confronto de posições de poder, em que o potencial 

arrasador tem sido produzido e tem disseminado um retrocesso no conhecimento de mundo 

que as instituições escolares se propõe a difundir. 

Pautado em uma cartilha de deveres para o professor, o movimento Escola sem 

Partido tenta difundir que o seu objetivo é apenas informar e conscientizar os estudantes 

sobre os direitos que têm, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desses direitos e 

tornem-se instrumentos de fiscalização de seus professores. É uma neoditadura que fará com 

que os docentes tenham que medir cada palavra quando lecionam. 

Embora o currículo não coincida com os preceitos sugeridos por esse movimento 

coercitivo, ele também, assim como o conhecimento e a cultura, está pautado em relações de 

poder. Por conseguinte, apresenta-se como um espaço de produção e de criação de 

significado, no mais das vezes, pensado em uma forma produtiva de relações de poder. 

No entanto, o projeto parte de uma premissa equivocada, que é a impossibilidade do 

docente de filtrar seu discurso, como se ele fosse apenas um instrumento de repasse do 

programa disciplinar. Isso compromete fortemente a sua condição de sujeito. Ademais, é 

preciso reconhecer o aluno como um sujeito autônomo, não como uma tábula rasa que 

absorverá qualquer ideia emanada pelo professor. Esse modelo de educação é absolutamente 

retrógrado e foi abandonado.  

Possamos, portanto, olhar para um futuro com posicionamentos menos pautados em 

radicalismos e jogos de palavras, em que o saber-poder produza um estudante aberto a 

discursos sem ofensas, com a liberdade do rumor das palavras de cada um. 
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