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INTRODUÇÃO

Chegamos ao ponto em que se solicita às crianças que mudem e 
melhorem o mundo? E pretendemos ter as nossas batalhas políticas 

travadas nos pátios das escolas? 

Hannah Arendt

O movimento Escola sem Partido começou em 2003 como uma 
organização informal preocupada com “a contaminação político-ideo-
lógica das escolas” e o “abuso da liberdade de ensinar”. O movimento 
cresceu e procura, até hoje, aprovar projetos de lei que tornem obriga-
tória a presença de um cartaz, “em todas as salas de aula do ensino fun-
damental” com os “deveres do professor”. Passados mais de 15 anos, o 
movimento conseguiu poucas realizações jurídicas e provocou debates 
sobre a ética profissional docente: o que podemos e devemos fazer na 
sala de aula? Como devemos compreender o compromisso do currícu-
lo escolar com as questões sensíveis do mundo da vida da criança e do 
jovem e com os valores e ideais seculares de tolerância, respeito e justi-
ça? Um dos seus críticos disse que o movimento criou uma oportunida-
de de ouro para discutir ética profissional. É possível incluir mais itens 
nessa lista de oportunidades: a objetividade do conhecimento e dos 
valores, as relações entre ética e religião, a presença da política na sala de 
aula e tantos outros. Um professor não pode fazer o que ele bem enten-
de na sala de aula, acrescentou o mesmo crítico, e com essa afirmação 
ele deu a entender que algum extravio há. O assunto, na verdade, vem 
de longe. Alguns dos motivos centrais do Escola sem Partido foram 
discutidos no Brasil dos anos 1970, como mostrarei mais adiante. 
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O foco do movimento passa ao largo dos problemas centrais 
da educação brasileira. Temas como a baixa qualidade de apren-
dizagem nas séries iniciais, as enormes taxas de abandono no en-
sino médio, o crescente apagão de professores, a remuneração e 
o desempenho docente não estão na agenda do Escola sem Parti-
do, mesmo assim, é possível que algumas pontas soltas possam ser 
amarradas, ligando de alguma forma esses temas ao modo como 
temos pensado a escola. 

Desde logo, indico ao leitor algumas características da aborda-
gem que faço neste livro. Em primeiro lugar, decidi escutar os argu-
mentos do Escola sem Partido. Eu escrevi “escutar os argumentos”, 
pois eles são, como na música, muito mais um movimento de uma 
longa peça do que uma canção solteira. Assim, acompanhei e desen-
volvi a possível sequência de alguns desses argumentos e sugestões. 
Procurei depois identificar em nosso passado recente algumas situa-
ções que podem ter sido decisivas para o ressurgimento do clima de 
opinião no qual o movimento se insere. Para contornar as dificulda-
des metodológicas inerentes a uma discussão dessa natureza, optei 
por descrever algumas situações e debates que considerei representa-
tivos. Minha abordagem também supõe um quadro mais geral, que 
diz respeito aos desafios e dificuldades de expansão da escola pública, 
um desafio que o Brasil somente começou a encarar nos anos 1950, 
quando metade de nossa população era analfabeta. 

A obrigatoriedade do “ensino primário” de quatro anos foi fixa-
da em lei federal apenas em 1961, entretanto, nela havia o gargalo do 
exame de admissão ao “ginásio”, somente abolido em 1971, quando 
a obrigatoriedade do ensino de “primeiro grau” foi estendida, sem 
incluir o ensino médio, cuja universalização foi aprovada apenas em 
2009. Faz apenas uma década que entramos na primeira geração de 
brasileiros com escolaridade obrigatória prevista até aos 17 anos e 
estamos longe de cumprir isso. 
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Foi no espaço de vida de pouco mais de três gerações, dos anos 
1950 até hoje, que ocorreu a expansão dos serviços educacionais 
no Brasil. Como já foi apontado por outros autores, a expansão de 
setores como saúde e educação não segue a mesma lógica da ofer-
ta de geladeiras e aviões. Para que um avião levante voo ou para 
que uma geladeira seja posta à venda, há um padrão mínimo de 
qualidade que não pode ser rebaixado. A mesma coisa não se passa 
com a expansão de setores como educação e saúde na periferia das 
grandes cidades. As escolas são expandidas sem que sejam manti-
dos os padrões de excelência dos estabelecimentos equivalentes no 
centro da cidade porque há menos expectativas dos consumidores. 
O sucesso dessa onda de expansão de ensino estava ligado à inex-
periência e benevolência dos consumidores desse novo serviço, que 
acolhiam de boa vontade uma geração de profissionais formados 
de forma acelerada e superficial além de escolas com poucos equi-
pamentos. Essa situação continua assim por um bom tempo. É 
preciso que uma geração de usuários acumule experiências para 
que mude de atitude em relação à escola. Esses usuários devem 
abandonar a posição de consumidores passivos para a de cidadãos 
preocupados com melhores resultados. O Escola sem Partido pode 
ser visto, em parte, dentro dessa lógica, como procurarei mostrar. 

Quais são as minhas motivações para esse debate? Fui professor 
por mais de 40 anos e o sentimento dominante que eu tive nesse 
tempo é que cada dia de aula(s) era como se fosse o primeiro, um 
tumulto de afetos que se resumia ao medo de fracassar na minha ta-
refa. Foi apenas nos últimos anos de minha vida como professor que 
achei que estava começando a dar conta do recado. Acho que de-
morei tanto tempo para me ver como um professor razoável porque 
precisei antes me livrar um pouco de mim mesmo. Este livro reflete 
grande parte de alguns dramas que vivi nesses 40 anos. O primeiro 
deles foi perceber o quanto a minha interação com os alunos imitava 
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um professor de quem eu gostava muito e que era famoso pelo exer-
cício de uma ironia nem sempre estimuladora. Sofri muito quando 
descobri algo disso em mim e fiz o que pude para superar esse mo-
delo. Outro drama teve dia e hora e aconteceu em uma sala de aula 
no município de Júlio de Castilhos, no interior do Rio Grande do 
Sul. Eu era professor em um curso de especialização em educação e 
os alunos eram todos professores da rede estadual de ensino. Eu era 
um leitor entusiasmado das teorias francesas que descreviam a escola 
como uma instituição que reproduzia os valores e as ideologias do-
minantes na sociedade. Eu me lembro, como se hoje fosse, das caras 
de espanto que iam se formando nos professores e professoras que 
me ouviam, na medida em que minha fala ia surtindo efeito: eles se 
descobriam, pasmos, como os burros excelentes, que trabalhavam 
pela perpetuação da dominação capitalista sem sentir. Eu fiquei li-
teralmente sem reação quando, passadas algumas aulas, alguns deles 
começaram a ter dúvidas sobre o sentido da profissão que exerciam. 

As análises que faço aqui são apenas um fio de um novelo muito 
emaranhado e a perspectiva que ofereço ao leitor é a de um começo 
de conversa. Não escrevi este livro para examinar a veracidade dos 
relatos que são apresentados a favor e contra o movimento. De um 
lado, eu não tenho os instrumentos de pesquisa para fazer levan-
tamentos empíricos ou verificar as alegações daqueles que relatam 
casos de assédio ideológico. De resto, tanto quanto pude verificar, 
não há pesquisas conduzidas com rigor acadêmico sobre isso. Nessa 
área, eu me movimentarei a partir daquilo que conheci ao longo de 
meus 40 anos de docência em cursos de formação de professores. 
Posso dizer que, sim, há casos de enviesamento político e ideológi-
co que precisam ser criticados e discutidos e darei exemplos disso 
no livro. Se o foco tem sido o professor que se considera progres-
sista, há também exemplos importantes no outro lado do espectro 
político. Tampouco me parece o caso de fazer um estudo sobre os 
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programas de ensino das universidades e das escolas para comprovar 
o que alegam os departamentos de Filosofia e Sociologia de nossas 
universidades, que ali não há predomínio de trabalhos de conclusão, 
dissertações, teses ou programas de ensino de orientação marxista. 
Eu não optei por esse caminho porque trabalhei nesse ambiente e sei 
que essa alegação é verdadeira. Sei também que não é essa a queixa 
do Escola sem Partido, tanto quanto a conheço, e sim que, em al-
guns departamentos de Humanidades e de Educação, mais do que 
papers, há um clima de valorização de lugares-comuns da literatura 
de esquerda. No caso da imensa maioria dos departamentos de Fi-
losofia das universidades federais, uma área que conheço bem, não 
há produção acadêmica marxista relevante e isso é apenas um fato. 
Quanto a haver uma atmosfera, é outro capítulo e aí algumas queixas 
recorrentes podem fazer sentido e isso precisa ser discutido.

Neste livro, quero mostrar as razões pelas quais alguns conceitos 
com trânsito livre na formação de professores – que a educação é um 
ato político, que não existe neutralidade na ciência etc. – precisam de 
reparos. Essas afirmações seriam poderosas se fossem acompanhadas 
de muitas qualificações, pois palavras como “política” e “neutralidade” 
comportam muitos usos, alguns amplos e generosos, outros mais bem 
definidos. No ambiente educacional, as consequências do uso vago 
dessas expressões não são boas, e eu vejo os reclamos do Escola sem 
Partido como um sintoma disso. 

Concluo essa introdução descrevendo duas situações escolares: 
uma delas aconteceu em um município da região da serra gaúcha 
em outubro de 2018. A professora, diante das crianças de um ter-
ceiro ano de uma escola confessional, anunciou a tarefa que iam 
realizar como parte das atividades da área de Estudos Sociais. Elas 
iam fazer uma eleição simulada para Presidente do Brasil. Haveria 
apenas dois candidatos, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. As crianças 
receberam a cédula, assinalaram nela o candidato de preferência e 
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colocaram o voto na urna. Depois da votação, a urna foi aberta e os 
votos foram contados. Havia 20 votos para Jair Bolsonaro e 4 votos 
para Ciro Gomes. Quando o resultado foi anunciado, a alegria dos 
20 ganhadores foi suficiente para que toda a turma ficasse sabendo 
quem eram os eleitores de Ciro Gomes. A professora, a essa altu-
ra da atividade, também deixou claro que seu candidato havia sido 
vencedor. Com o passar dos dias e dos comentários, os pais ficaram 
sabendo da atividade. Os pais dos 20 ganhadores ficaram também 
conhecendo a inclinação política dos pais dos 4 perdedores. O que 
se ganhou e o que se perdeu com essa atividade de paixões políti-
cas adultas enfiadas goela abaixo das crianças? Nos debates eleitorais 
foram repetidas algumas das palavras de acusação que estavam em 
moda durante a eleição. Uma criança falou em “homofobia” e outra, 
que não sabia o que era isso, queria uma explicação. O resultado da 
eleição real, dias depois, abafou qualquer conversa sobre o sentido 
didático daquela atividade. Alguns pais, a maioria talvez, pensaram 
que a professora deveria ter boas razões didáticas para fazer o que fez. 
Outros, em minoria, desconfiavam que seus filhos haviam sido ex-
postos desnecessariamente, mas não tiveram nem voz nem vez para 
articular o desconforto com essa pedagogia baseada na ideia de en-
fiar as crianças no meio de polarizações entre adultos. 

O outro caso envolve duas meninas – vou chamá-las de Lúcia 
e Malu – ambas com 8 anos de idade, estudantes de uma escola 
pública da mesma região da serra gaúcha. Elas são melhores amigas 
e aproveitam o tempo do recreio para conversar sobre tudo e sobre 
nada. Conversa vai, conversa vem, um dia Malu contou que os pais 
delas eram budistas. Lúcia nunca tinha ouvido essa palavra e Malu 
sabia apenas dizer que era uma religião do Buda, alguém parecido, 
mas diferente de Jesus Cristo. Elas participaram de uma palestra 
de educação religiosa, na qual a professora disse que era muito im-
portante que as pessoas tivessem uma religião, que rezassem para 
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Jesus Cristo e que não falassem o nome de Deus em vão, pois quem 
desacredita em Deus pode vir a ser uma pessoa meio perdida na 
vida. Para ser uma boa pessoa – parecia ser essa a mensagem – é 
melhor a gente ir nessa direção. Nesse momento, as duas crianças 
se lembraram de uma coisa que Malu havia dito na conversa sobre 
Buda e Jesus Cristo, que o budismo era uma religião meio diferen-
te porque seus pais diziam que Buda era uma espécie de santo, mas 
que não era um Deus. Afinal, como é isso mesmo?, se perguntaram 
as melhores amigas, como é que pode uma religião com reza e tudo 
e sem um Deus? Os dias vão e a conversa volta, e as amigas então 
concluem que, sim, o budismo é uma religião e não tem um Deus. 
Lúcia conhece bem os pais de Malu, foram muitas as festas de pija-
ma, os aniversários e os passeios, e ela sempre achou que eles eram 
pessoas maravilhosas. Eles parecem ser evidências vivas e falantes 
de que para alguém ser uma boa pessoa não precisa necessariamen-
te acreditar em um Deus. Foi assim que Lúcia e Malu começaram 
a ouvir alguns professores da escola não apenas com respeito, mas 
também com novos ouvidos.

E não é assim que a escola pode ser complexa, enriquecedora, 
mas também suavemente disruptiva em nossas vidas?


